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Obecního úřadu v Kozlovicích

Svoboda je míra lásky,
jíÏ jsme schopni.

Jan Pavel II.

Vážení spoluobčané,
je prosinec, poslední
měsíc roku 1999. Blíží se
vánoční svátky a pak již
jen Silvestr — poslední
den letošního roku,
roku, kdy naposled
píšeme na počátku letopočtu jedničku.
Od 1. ledna příštího roku zahájíme
poslední rok druhého tisíciletí.
Jaký byl uplynulý rok? Dobrý, špatný nebo
průměrný. Každým rokem prožíváme všichni jak
chvíle veselé, tak i smutné. Jak období úspěšná, tak
i neúspěšná. Musíme si však uvědomit, že o tom, jaký rok svého
života prožijeme, rozhodujeme především my sami, ne jen ti druzí.
Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a božího
požehnání v roce 2000.
Václav Kocián starosta
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K zamyšlení
Na prahu posledního roku 20. století nám
paní Margaret Thatcherová v Lidových novinách vzkazuje: Konzervativní ideje přežijí zlé
časy.
…Nejpádnějším důvodem, proč konzervativní myšlenky bez pohromy přežijí i současnou
nepřízeň voličů, je skutečnost, že čerpají přímo
z křesťanského učení. Je pravda, že desáté biblické přikázání připouští, že vydělávání peněz
a vlastnictví hmotných věcí se může stát zištnou
a sobeckou činností. Samo o sobě jí však není,
pouze láska k penězům kvůli nim samým je
hříšná. Duchovní rozměr přistupuje ve chvíli,
kdy se bohatý člověk rozhoduje, co se svým
bohatstvím udělá. Jak bychom mohli vyslyšet
nesčetných hlasů volajících o pomoc, investovat
do budoucnosti, podporovat umělce, kdybychom pilně nepracovali a nevyužívali svých
schopností k vytváření bohatství? V čem tedy
spočívá křesťanský základ konzervativní filozofie, který jí také zaručuje schopnost přežití? Dělí
se na tři nejdůležitější přesvědčení, která vycházejí z našeho duchovního, nikoli společenského
života. První z nich je, že člověk má od samého
začátku životně důležité právo na volbu mezi
dobrem a zlem. Za druhé, že od člověka, který
byl stvořen k obrazu božímu, se očekává, že
bude tohoto práva využívat. A za třetí, že když
náš Pán, Ježíš Kristus, měl možnost volby ve své
nejtěžší chvíli, položil vlastní život. Ježíše
nikdo nezabil, to on sám se rozhodl položit
život. Jak se to promítá do každodenního života
a do politiky? Jakékoliv společenské a ekonomické uspořádání, které je založené na něčem
jiném než na individuální odpovědnosti,
nepřinese nic jiného než škody. Všichni jsme
zodpovědni za své činy. Nemůžeme klást vinu
společnosti, pokud nerespektujeme zákony.
Milosrdenství a štědrost nemůžeme přenechat
někomu jinému. Halíř k halíři nepadá z nebe,
musejí se vydělat tady na zemi. Vzpomenu-li si
na kterýkoli den ze svého života, na jehož
konci jsem byla velmi spokojená, nikdy to
nebyl den, kdy jsem nemusela nic dělat. Vždy
to byl den, kdy bylo zapotřebí udělat víc, než se
dalo zvládnout a nakonec se to podařilo. Zajímá mě to tím více, že jsem se to všechno naučila
ve skromném prostředí svého rodného malého
města a všechny ty věci platí stejně ve světě vysoké politiky…
Margaret Thatcherová
Připravil Jiří Peloušek.
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Ještě znovu k přelomu
letopočtů
Stále se setkáváme v novinách, tiskovinách
a dokonce i v televizi s názorem, že příští rok
2000 je prvním rokem 21. století či 3. tisíciletí.
Často se o tomto roce píše, že je to „Velký“ nebo
„Magický“ rok.
Informujeme občany znovu, že nynější rok
1999 je předposledním a rok 2000 posledním
rokem 20. století a 2. tisíciletí. Teprve 1. ledna
roku 2001 začíná 21. století a 3. tisíciletí.
Jan Boháč

Adventní koncert
V úterý 21. prosince v 18 hodin jste srdečně
zváni do kostela sv. Michala v Kozlovicích na
benefiční koncert žáků hudební školy VS–
MUSIC p. Jaroslava Vašendy.
V programu zazní koledy, adventní písně
a hudba starých mistrů. Hostem večera bude
mladýtalentovaný viollocellista Jiří Merta.
Dobrovolné vstupné bude také Vaším darem
tělesně postiženým dětem.
Koncert je pořádán ve spolupráci s Obecním
úřadem Kozlovice a Palkovice. Poděkování
proto patří všem zaměstnancům těchto úřadů
a ředitelům i učitelům ZŠ obou obcí za pochopení, které projevili při přípravě a realizaci
všech koncertů.
Jaroslav Vašenda
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Ze zápisu ze zasedání
Obecního zastupitelstva
v Kozlovicích

konaného dne 23. 9. 1999
Přítomno: 11 členů OZ.
Omluveni: 3 členové OZ (p. ing. Miroslav
Krpec, p. Jan Prašivka, Mgr. Štěpán Pustka).
Neomluven: 1 člen OZ (p. Pavel Zeman).
Zasedání OZ zahájil a řídil starosta obce p.
Václav Kocián.
1. Rozbor hospodaření za 1. pololetí 1999
Předložený rozbor hospodaření obce za 1.
pololetí 1999 vzali přítomní členové OZ bez připomínek na vědomí.
2. Dotace pro ČSAD na 4. čtvrtletí 1999
Za 1.—3. čtvrtletí 1999 poskytla obec ČSAD
Frýdek–Místek ve třech splátkách dotaci ve výši
100 000 Kč a ČSAD Ostrava ve dvou splátkách
dotaci rovněž 100 000 Kč. Obecní rada po projednání dalších požadavků ČSAD Frýdek–Místek a ČSAD Ostrava doporučuje schválit dotaci
na 4. čtvrtletí 1999 ve výši 33 350 Kč pro ČSAD
Frýdek–Místek a ČSAD Ostrava.
9 členů OZ schválilo poskytnutí dotace ČSAD
Ostrava a ČSAD Frýdek–Místek ve výši 33 350
Kč, 1 člen OZ byl proti, 1 se zdržel hlasování.
3. Převod budovy na spolek Katolický lidový dům
Obecní zastupitelstvo v Kozlovicích dne 13. 8.
1998 schválilo prodej nebo darování budovy
OÚ do vlastnictví spolku Katolický lidový dům.
Ing. Zeman upozornil, že převod nemovitosti
se uskuteční podle obchodního zákoníku. Podle
zákona o dani dědické, darovací a z převodu
nemovitostí se podle druhu zavřené smlouvy
odvádí příslušná daň. U darovací smlouvy jde
o daň darovací — poplatníkem je obdarovaný
(v tomto případě spolek Katolický lidový dům).
Sazba daně darovací by činila 7 % ze základu
daně — t. j. z ceny nemovitého majetku.
V případě kupní smlouvy se platí daň z převodu nemovitostí — poplatníkem je prodávající (obec Kozlovice). Sazba daně činí 5 % ze
základu daně.
Je třeba si rozmyslet, jakým způsobem proběhne převod nemovitosti.
Pan Král navrhuje konzultovat tyto skutečnosti se spolkem.
Ing. Zeman navrhuje vyvolat nové jednání se
spolkem Katolický lidový dům.
Ing. Fojtík — v případě přechodu vlastnictví

na spolek Katolický lidový dům bude moci OÚ
využívat všechny prostory jako dosud? Mělo by
se zahrnout do smlouvy formou věcného břemene, ve smlouvě by měly být vymezeny rovněž
práva a povinnosti smluvních stran.
Pan starosta odpověděl, že práva a povinnosti
obou strana budou stanoveny v nájemní smlouvě. Pan starosta nechal hlasovat o předloženém
návrhu smlouvy pro převod nemovitého majetku (budovy OÚ) spolku Katolický lidový dům.
Hlasování proběhlo následovně: pro — 1 člen
OZ, proti — 1 člen OZ, 9 členů OZ se zdrželo
hlasování.
4. Různé
a) Úprava rozpočtu za 1.—3. čtvrtletí 1999
Předložený návrh na úpravu rozpočtu obce
za 1.—3. čtvrtletí 1999 schválili přítomní členové OZ bez výhrad.
b) Žádost o překlenovací úvěr
Na základě rozboru finanční situace obce
došla Obecní rada k názoru, že je nezbytné
požádat Okresní úřad ve Frýdku–Místku
o poskytnutí překlenovacího úvěru ve výši
1 milion Kč se splatností do 15. 12. 1999.
Finanční prostředky budou použity na úhradu opravy podlahy v tělocvičně ZŠ, na plynofikaci kotelen MŠ, ZŠ, Zdravotního střediska a na
dokončení II. etapy plynofikace. Jednalo by se
o bezúročnou půjčku.
Všech přítomných 11 členů OZ schválilo
návrh Obecní rady, aby obec požádala o poskytnutí překlenovacího úvěru.
c) Schválení připojovacího poplatku
Při projednávání vstupů na pozemky a věcných břemen pro připojovací trasu plynovodu
v lokalitě Rybí bylo občanům v této části obce
přislíbeno ze strany OÚ Kozlovice a Sm plynárenské a. s. Karviná, že bude dodatečně provedena plynofikace tak, aby bylo možno jejich
rodinné domky napojit na plyn.
Při jednání se Sm plynárenskou a. s. Karviná
v letošním roce bylo dohodnuto, že 50 % nákladů na plynofikaci uhradí Sm plynárenská a. s.
Karviná a 50 % obec Kozlovice.
Obecní rada doporučila OZ schválit připojovací poplatek a tím také splnit slib, který dala
obec občanům části Rybí.
Přípojky od hranice pozemku a plynofikaci
v objektu si budou občané hradit sami. Připojovacím poplatkem obec přispívá pouze na provedení rozvodu plynovodu.
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Všichni přítomní členové OZ schválili úhradu
připojovacího poplatku na provedení plynofikace pro občany Kozlovic v lokalitě Rybí ve výši
260 000 Kč.
d) Prodej akcií SME a. s.
Na zasedání OZ dne 28. června 1999 bylo
dohodnuto, že finanční komise doporučí obci
prodej akcií za cenu minimálně 3 000 Kč/akcii.
Majoritním vlastníkem akcií SME a. s. se stal
stát, z toho důvodu cena akcií poklesla. V současné době finanční komise doporučuje prodat
akcie SME a. s. za cenu 2 500 Kč za 1 akcii.
Obecní rada s návrhem finanční komise souhlasí.
Všech 11 přítomných členů OZ souhlasí
s prodejem akcií SME a. s.
e) Informace o průběhu plynofikace v obci
Informaci podal p. starosta.
Plynofikace je rozdělena do 5 etap. 1. etapa je
dokončena, byla provedena kolaudace. 2. etapa
dosud nebyla zkolaudována, firma provádí
opravy komunikací. 3. etapa — probíhá jednání
ohledně vpuštění plynu, bylo vyřízeno předčasné užívání stavby.
Opravy komunikací se budou provádět až
příští rok. Náklady na dokončení dvou etap činí
asi 2 mil. Kč.
Obec má vyřízeno stavební povolení na plynofikaci kotelen MŠ, ZŠ a Zdravotního střediska.Náklady na plynofikaci kotelen činí
Mateřská škola . . . . . . . . . . . . 629 000 Kč
Základní škola . . . . . . . . . . 1 912 000 Kč
Zdravotní středisko . . . . . . . . 423 000 Kč
Obec podala žádost na Státní fond životního
prostředí ČR (SFŽP ČR) o poskytnutí podporyna plynofikaci. Pokud obec obdrží dotaci ze
SFŽP ČR, bude plynofikace kotelen provedena.Pan Tabach Jan — plynofikace kotelen velkých znečišťovatelů ovzduší by se měla provést,
i když obec neobdrží dotaci ze SFŽP ČR.

Vážené Obecní zastupitelstvo,
po přečtení zápisu ze zasedání Obecního zastupitelstva v Kozlovicích ze dne 28. 6. 1999 uveřejněného ve Zpravodaji Obecního úřadu v Kozlovicích č. 3 je mou povinností reagovat na dotaz
pana Jiřího Pelouška: „Jak likvidují prodejny
s použitým textilem odpad?“ Odpověď: „Že
tento odpad pálí“ je dosti obecná, pro mě
nepřípustná a urážející.

5
Proto Vás chci informovat o tom, že naše
firma má smluvně zajištěnou likvidaci odpadu,
ne však tím, že jej pálí, ale jeho dalším zpracováním. Na vyžádání Obecního zastupitelstva
jsme ochotni předložit doklady o zpracování
našeho odpadu.
Žádám Vás tímto, aby pro příště byla vážena
slova, která takto mylně informují naše spoluobčany.
S pozdravem Radomír Nevlud Fa Laneta
second s. r. o., Kozlovice 584.
Dále Vás žádám, aby byl tento dopis otištěn
v dalším vydání Zpravodaje Obecního úřadu
v Kozlovicích. Děkuji.
Vážený pane,
citace zápisu ze zasedání Obecního zastupitelstva v Kozlovicích dne 28. 6. 1999 není přesná(viz Zpravodaj 3/99). Můj všeobecný dotaz
zněl: „Jak likvidují prodejny s použitým textilem
odpad? Dle připomínek občanů tento pálí“.
Nikdo mi na to neodpověděl, takže odpověď
nemohla být nepřípustná, urážející a nemohlo
dojít k mylné informaci občanů — byla to jejich
připomínka.
Nejdůležitější v celé záležitosti však je informace, že vaše firma má likvidaci odpadu smluvně zajištěnou dalším zpracováním. Děkuji Vám
za odpověď.
Jiří Peloušek
Můj dotaz na zasedání Obecního zastupitelstva byl motivován obavou o stav životního prostředí v naší obci. O tom, že mé obavy nejsou
plané, se můžeme přesvědčit na každém kroku
— kanalizace ústí do Ondřejnice, potoky plné
odpadků, divoké skládky za každým druhým
keřem, štiplavý kouř ze spalování odpadků
a nevhodných paliv rozprostírající se nad Kozlovicemi i v horné letní dny atd. A to vše
navzdory tomu, že v převážné části obce máme
kanalizaci ústící do čističky, plynofikaci umožňující ekologicky i ekonomicky přijatelné topení, máme vytvořeny dobré podmínky pro třídění odpadů a pravidelný odvoz zbylého domovního odpadu. Zdá se mi, že jsme příliš benevolentní k bezohlednému a neodpovědnému chování některých spoluobčanů. Málo o tom mluvíme a ještě míň činíme. Do oblasti životního
prostředí byly, jsou a ještě budou investovány
desítky miliónů korun a záleží na každém z nás,
jak tyto vložené investice využijeme k tomu,
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abychom žili jako inteligentní bytosti v čistém
a zdravém prostředí. Nikdy nepochopím motivaci lidí, kteří za několik desítek tisíc korun plynofikovali svá topeniště (byla jim za to na pět let
odpuštěna domovní daň) a klidně topí dál pevnými palivy. Nechce se mi věřit, že lidem v Kozlovicích nezáleží na zdraví jejich rodin, že jim
nevadí, jak často jsou jejich děti nemocné, jak
trpí těžko léčitelnými alergiemi, ekzémy, jak
čím dál častěji umírají mladí lidé na rakovinu.
Ale to už je téma pro lékaře.
Závěrem snad ještě zbývá připomenout, že
dotace a půjčky z Fondu životního prostředí
jsou vždy vázány na využitelnost investice.
Může se klidně stát, že pokud nebude dostatečně využívána kanalizace a plynofikace, bude
muset obec peníze státu vrátit.
Jiří Peloušek

Víte, že…
…sazba poplatku ze vstupného v sálu Obecního úřadu v Kozlovicích činí 200 Kč?
…firma Paegas v březnu roku 2000 zprovozní
základnovou stanici pro pokrytí signálu v obci
Kozlovice a okolí?
…ceníkem č. 10 Rada obce Kozlovice stanovila sazby pro prodejce, kteří současně s prodejem nepořádají veřejnou produkci (jen pro
samostatný prodej):
za první čtyři za každou
hodiny
další hodinu
sál
1 000 Kč
120 Kč
přisálí
308 Kč
38 Kč
zasedací místnost
200 Kč
30 Kč
…cena za pronájem sálu v Kozlovicích za šest
hodin činí 1 728 Kč pro právnické osoby, které
nejsou výdělečně činné (nepodnikají — kulturní soubory — např. Valášek, Valašský Vojvoda,
Divadelní soubor OÚ a občanská sdružení
z Kozlovice — např. Rada rodičů při ZŠ, Sbor
dobrovolných hasičů, Základní kynologická
organizace, TJ Sokol, FC Kozlovice…).
Ostatní zájemci platí dvojnásobek.
… do konce roku 1999 je nutno zaplatit nedoplatky, které občané dluží obci Kozlovice? V případě nezaplacení se vystavujete nebezpečí
penalizace, zrušení poskytovaných služeb
(např. odpojení vody), vypovězení nájemní nebo
kupní smlouvy a postupně až soudnímu řízení.

Služby ano, ale … zaplatit
Přibližně 160 dětí Základní školy v Kozlovicích si kupuje svačinky ve škole. Je to něco více
než jedna třetina žáků. Ostatním žákům připravují svačinky rodiče. Od počátku školního roku
byly svačinky zdraženy. Místo 4 Kč za jednu svačinku platí nyní rodiče za svačinku 6 Kč (k nelibosti některých rodičů). Hodnota svačinky
v současné době činí téměř 8 Kč. V ceně je zahrnuta hodnota použitých surovin a cena pracovní síly, která svačinky připravuje. Lze tedy
v brzké době očekávat vyrovnání zmíněné
nerovnosti. Jinak by bylo nutné — v zájmu spravedlnosti — poskytovat všem rodičům příplatek na svačinku. To v současnosti není možné.
JT

Činnost stavební komise
Složení komise: Pustka Stanislav — předseda,
ing. arch. Cviček Václav, Kocián Josef, Pustka
Rudolf, Pustka František, Červenka Břetislav,
Fojtíková Kateřina.
Komise výstavby Obecního úřadu Kozlovice
řeší úkoly a problémy vyplývající z požadavků
občanů a organizací pro novou výstavbu nebo
pro úpravy stávajících staveb. Svým odborným
složením splňuje komise podmínky pro rozhodování o stavebně–technických záležitostech
na území obce Kozlovice (k. ú. Kozlovice a k. ú.
Měrkovice). V rámci pověření Okresního úřadu
ve Frýdku–Místku vykonává část pravomoci
stavebního úřadu.
Na úseku výstavby se komise řídí zákonem č.
50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších
změn a doplňků — zákon č. 197/1998 Sb. a prováděcími vyhláškami:
— 131/1998 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci,
— 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona,
— 137/1998 Sb. o obecných technických
požadavcích na výstavbu.
Komise výstavby plní tyto úkoly:
— sleduje veškerou stavební činnost v obci
a dbá, aby se rozvíjela v souladu se záměry
územního plánu,
— vyjadřuje se ke všem záměrům na výstavbu v obci,
— kontroluje, zda se stavby a jejich změny,
terénní úpravy apod. neprovádějí bez stavební-
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ho povolení nebo v rozporu se stavebním zákonem
— projednává došlá ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a posuzuje, zda splňují
podmínky ohlášení dle stavebního zákona
— k předloženým žádostem o stavbu dává
příslušná vyjádření k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavební úřad ve
Frýdku–Místku
— vykonává státní stavební dohled
— dle potřeby, případně požadavku obecní
rady provádí šetření na místě samém, podává
zprávu o zjištěných skutečnostech
— projednává žádosti o změny územního
plánu obce
— projednává žádosti o koupi a pronájem
obecních pozemků, navrhuje výši kupní ceny
a ceny za pronájem
— dle požadavku Městského úřadu Frýdek–Místek
— stavebního úřadu se účastní šetření na
místě samém při územním, stavebním a kolaudačním řízení
Na úseku ochrany přírody se komise řídí
zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.
a plní tyto úkoly:
— projednává a posuzuje žádosti o vydání
povolení ke skácení dřevin rostoucích mimo les
— dle potřeby provádí šetření na místě
samém
— projednává ohlášení o kácení dřevin rostoucích mimo les
— vydává povolení, případně zamítnutí
k pokácení dřevin rostoucích mimo les.
Závěrem bych Vás chtěl ve stručnosti seznámit s investičními akcemi, které se uskutečnily
v obci v období leden—listopad 1999:
— oprava podlahy v jídelně základní školy ve
výši 165 346 Kč,
— dokončení výstavby deseti sociálních bytů
v hodnotě 1 140 845 Kč,
— oprava podlahy v tělocvičně základní školy
včetně vymalování 378 613 Kč,
— oprava obecní komunikace „U váhy“ ve
výši 353 911 Kč,
— oprava „Vlčkovy stodoly“ v nákladu
141 354 Kč,
— dokončení III. etapy plynovodu a asfaltace
II. etapy v hodnotě 3 168 750 Kč,
— bylo provedeno výběrové řízení a zahájeny
práce na plynofikaci kotelen Mateřské školy
a Zdravotního střediska Kozlovice, rozpočet
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u MŠ činí 642 000 Kč a u ZS činí 590 000 Kč, dále
proběhlo výběrové řízení plynofikace kotelny
Základní školy Kozlovice — rozpočet 2 223 000
Kč, tyto akce budou z části financovány z dotace MŽP ČR,
— v rámci nezbytné údržby obecních komunikací byly opraveny obecní cesty v lokalitách
Tělací, Bahená, Hůra a v Měrkovicích,
— velké množství prací bylo provedeno při
odstraňování povodňových škod.
Stanislav Pustka, komise výstavby
Sníh a místní komunikace. Upozorňujeme
důrazně majitele automobilů, aby neparkovali
na místních komunikacích.Sníh nelze v místech parkování a okolí rozhrnout.
Obecní úřad
Občanská komise OÚ děkuje dětem a vedoucím souboru Valášek za předvedení pěkného kulturního vystoupení při vítání občánků
v roce 1999.
Na OÚ v Kozlovicích jsou k prodeji vánoční
pozdravy z Kozlovic za cenu 3 Kč/kus. Tyto
pohledy můžete zakoupiti u p. uč. Boháče a p.
Marie Prudké (vedle obecního úřadu) nebo
v římsko–katolickém kostele sv. Michala a Barbory v Kozlovicích.
Vyzýváme občany, kteří by mohli podat
informace o legionářích z 1. světové války
z naší obce, aby se obrátili na pracovnici OÚ
Kozlovice p. Marii Hlisnikovskou. Informace
budou využity v připravované publikaci Státního okresního archivu ve Frýdku–Místku.
Upozornění České pošty. Česká pošta upozorňuje občany na změnu hodin pro veřejnost
od 3. 1. 2000:
Po, út, čt, pá:
7,45—11,30 13,30—16,00
Středa:
7,45—11,30 13,30—17,00
Milí občané, prosím Vás, abyste umístili poštovní schránky na ploty svých pozemků
a umožnili tak poštovním doručovatelkám
včasné a bezpečné doručení poštovních zásilek.
Za všechny poštovní doručovatelky děkuje
vedoucí pošty.
Obvodní lékařka paní MUDr. Jana Foldynová
oznamuje občanům, že ordinuje a bude ordinovat nadále.
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Kozlovice
Narození

Naše obec se rozrostla o tyto nové občánky:
Eva Horsáková, Kozlovice 592, rodiče Pavel
a Radana, roz. Pěluchová
Filip Tabach, Kozlovice 661, rodiče Vlastimil
a Martina, roz. Chýlková
Filip Tkáč, Kozlovice 857, rodiče Jiří a Lenka,
roz. Škývarová
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Výročí
Od 1. září do konce listopadu oslavili tito naši
spoluobčané svá životní jubilea:
70 let
pí Anežka Hanáková, Kozlovice 50
p. Václav Krajčík, Kozlovice 359
pí Lenka Pustějovská, Kozlovice 710
pí Božena Urbišová, Kozlovice 443
75 let
pí Marie Haladejová, Kozlovice 219
pí Emilie Krpcová, Kozlovice 497
p. Oldřich Krpec, Kozlovice 142
pí Stanislava Vyvialová, Kozlovice 502
p. Antonín Zátopek, Kozlovice 475
80 let
pí Bohuslava Fluksová, Kozlovice 812
pí Josefa Janotková, Kozlovice 720
pí Marie Krpcová, Kozlovice 221
p. Oldřich Tkáč, Kozlovice 303
81 let
pí Ludmila Ermisová, Kozlovice 439
p. František Juřica, Kozlovice 19
pí Zdeňka Polášková, Kozlovice 11
pí Anežka Šprochová, Kozlovice 501
82 let
pí Marie Ulčáková, Kozlovice 112
p. Josef Urbiš, Kozlovice 457
pí Bedřiška Žáčková, Kozlovice 273
83 let
p. Vojtěch Chlebek, Kozlovice 46
p. Zdeněk Kocián, Kozlovice 235
pí Marie Kociánová, Kozlovice 455
85 let
pí Alžběta Krpcová, Kozlovice 727
pí Anna Najdeková, Kozlovice 80
pí Anežka Žáčková, Kozlovice 368
86 let
p. František Míček, Kozlovice 44

87 let
p. František Fluksa, Kozlovice 812
pí Marta Holubková, Kozlovice 232
89 let
pí Anna Matochová, Kozlovice 24
91 let
pí Marie Krpcová, Kozlovice 461
92 let
pí Ludmila Vašendová, Kozlovice 378
94 let
pí Marie Tabachová, Kozlovice 179

Úmrtí
V posledním období nás navždy opustili tito
naši spoluobčané:
p. Bohumír Prašivka, Kozlovice 150
p. Bohuslav Vašenda, Kozlovice 175
p. Oldřich Žák, Kozlovice 770
p. Ladislav Kocián, Kozlovice 616
p. Jan Skurka, Kozlovice 637
Všem pozůstalým příbuzným přejeme hodně
síly k přijetí toho, co se nedá změnit.
Před 60 lety si řekli své „ano“ manželé Bohumila a František Fluksovi, Kozlovice č. 812
a manželé Julie a Vincenc Ermisovi, Kozlovice
č. 462.
Blahopřejeme.
S blahopřáním pevného zdraví a pohody se
obracíme k manželům Julii a Emiliánu Šmiřákovým, Kozlovice č. 582, manželům Rozálii
a Františku Štefkovým, Kozlovice č. 23 a manželům Martě (roz. Ťahanové) a Josefu Krpcovým, bytem Frýdek–Místek,
kteří oslavili 50 let společného života.
Manželé Jarmila a Vincenc Mertovi toto krásné výročí oslaví 27. 12. 1999.
Upřímně blahopřejeme.

Vážení rodiče dětí školou
povinných a všichni přátelé školy
RRPŠ děkuje všem maminkám a tatínkům,
kteří svůj hezký vztah ke škole projevují mimo
jiné i tím, že se zapojují do akcí pořádaných
námi, a za spolupráci během tohoto školního
roku.

Kozlovice
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malých dětí není vůbec jednoduché). Už přemýšlíme, co pro naše nejmenší vymyslet dále.
Nápadů máme spoustu. Jen nás všechny
mrzí, že jsme nemohli z důvodu špatného
počasí draky vyzkoušet a při tom si s dětmi
zahrát různé hry, které jsme pro ně měli připravené. Snad příště.
Žáci 9. tříd

Jaký význam má RRPŠ pro školu? Jsme samostatná organizace, která je složena ze zástupců
rodičů jednotlivých tříd. Celá naše činnost směřuje k pomoci škole při zajištění různých akcí
pořádaných školou. Jedná se například o pořádání Dne dětí, Mikuláše, finanční pomoc při
pořádání lyžařského výcviku a exkurzí žáků,
proplácení jízdného dětem na sportovní soutěže, olympiády a jiné soutěže, kterých se žáci
zúčastňují, finanční výpomoc na materiál pro
práci dětí v kroužcích, pomoc při zařizování
učeben (počítačové, cvičné kuchyňky, tělocvičny…).
Finance na uskutečnění těchto akcí získáváme jednak z příspěvků rodičů, vstupného
z vystoupení dětí, které pořádá škola pro veřejnost (akademie, divadlo…) a především pak
z pořádání vlastních akcí, z nichž tou nejdůležitější a nejvíce připravovanou je Rodičovský
ples. Ten připravujeme i v letošním školním
roce a touto cestou si Vás všechny dovolujeme
na něj co nejsrdečněji pozvat. Bude se konat 15.
ledna 2000 v sále OÚ v Kozlovicích, k tanci Vám
zahrají Šmydliboys.
Dovolte nám závěrem popřát Vám všem
hezké prožití Vánoc a do nového roku hodně
zdraví, spokojenosti. Těšíme se na další spolupráci s Vámi.
Rada rodičů a přátel školy

Níže jmenovaná škola otevírá jednu gymnazijní třídu i po zdárném ukončení 9. ročníku ZŠ.
Soukromé osmileté gymnázium, s. r. o.
28. října 1598, 738 02 Frýdek–Místek
(sídlící v budově Střední průmyslové školy
v Místku)
Tel.: 0658 / 335 72, 406 111 kl. 299
Škola, kam má smysl chodit, pokud jsi aktivní a chceš věcem rozumět do hloubky. Jsi-li studijní typ. Máš-li dobré nejen intelektuální
schopnosti, ale i morální vlastnosti. Změř si studijní znalosti a síly se stejně zdatnými spolužáky v přijímacích zkouškách, které se konají dne
17. dubna 2000 v 8,00 hodin na výše jmenované
škole. Předběžné přihlášky si můžete vyzvednout na škole.

Výroba draků

Rakousko — výukový program

Koncem září jsme dostali dobrý nápad, kterým jsme chtěli navázat na vítání prvňáčků
první den školy. Rozhodli jsme se s nimi blíže
seznámit při výrobě a pouštění draků. Po konzultaci s paní ředitelkou jsme dospěli k názoru,
že celá akce, pokud ji dobře zorganizujeme,
může být moc povedená. Po domluvě s učitelkami 1. tříd, které byly celou akcí nadšené,
následovala příprava. Šest dívek a dva chlapci
z 9. tříd začali doma ve svém volném čase vyrábět ze špejlí kostry draků pro 42 prvňáčků (a to
byl velmi náročný úkol, který by asi naši nejmladší nezvládli). Nastává den „dé“ — 1. října
1999, 3. a 4. vyučovací hodina — každý z nás
dostal 1 skupinu dětí, které jsme pak pomáhali
vyrábět obličej a ocas draka. Po čtvrté vyučovací hodině, kdy už děti musely domů, jsme
dokončili ještě poslední práce. Naši nejmenší
školáčci byli velmi šikovní, pilní, hodní a snaživí. Zdálo se, že ze spolupráce s námi mají velkou radost. Nám se práce s nimi také velmi líbila (i když byla dosti náročná — zvládnout tolik

(12.—17. 9. 1999)
Asi tři měsíce před prázdninami nám p. uč.
Špačková oznámila, že proběhne výukový program německého jazyka v rakouském Franzenu. Nadšeni byli úplně všichni. Vytvořila se skupina zájemců, kteří si vyřídili vše, co bylo potřeba, a mohlo se vyrazit. Naši expedici vytvořili
Michaela Wirthová, Jana Tkáčová, Adéla Kuchová, Katka Červenková, Eva Habrnalová, Martina
Lesniaková, Monika Pustková, Tomáš Pavlát,
Jan Rigo, Denisa Mertová a p. uč. Špačková.
A tak jsme 12. 9. 1999 nasedli do autobusu
a vyjeli. Cestou jsme se zastavili v motorestu
Rohlenka a v mezihraničním prostoru, kde
jsme si mohli něco koupit za rakouské
šilinky.Když jsme překročili hranici Rakouska,
navštívili jsme zámek Greillenstein. Zanedlouho jsme dorazili na ubytovnu, povečeřeli
a vybalili si všechny věci. Po večeři jsme se šli
seznámit s okolím.
Druhý den jsme se rozdělili do dvou skupin
a začali se učit. První skupinu, kde jsme byli

Studium na naší škole
po 9. a 5. třídě základní školy

10

všichni kromě Honzy, vedla mladá lektorka
Cornelia. Pocházela z města Horn a studovala
ve Vídni. Zpočátku jsme ji moc nerozuměli
a nevěděli, co dělat, ale ona, i když neuměla ani
slovo česky, dokázala vše vysvětlit. Po dvou
dnech to bylo s porozuměním mnohem lepší
a my jsme dokázali již sami reagovat. Po čtyřech
hodinách jsme se naobědvali a šli jsme, vlastně
jeli na kolech, k nedaleké přehradě Dobra. Tam
jsme se po náročné jízdě osvěžili a asi po hodině blbnutí ve vodě jsme jeli zpátky. V ubytovně
na nás vždy v šest hodin čekala teplá večeře. Po
ní jsme byli venku a měli volnou zábavu. V osm
hodin jsme už museli do ubytovny a v deset
hodin byla večerka.
Během zbývajících dnů jsme ještě stačili navštívit hrad Ottenstein, vyjet si lodí po největší
přehradě Ottenstein, podívat se do rakouské
školy, kde jsme měli možnost vyměnit si adresy
k dopisování, vidět jízdárnu, vyřádit se v parku
na houpačkách a mnoho dalších věcí.
Poslední večer byla diskotéka a balení věcí.
Poslední den jsme se rozloučili s rakouskými
vyučujícími a vydali se domů. Cesta ubíhala
mnohem rychleji, protože jsme se všichni skamarádili. Naše poslední zastávka byla v supermarketu Mercur ve městě Horn, kde jsme mohli
také využít svých jazykových znalostí a něco si
zakoupit. Poslední zastávka byla až v motorestu
Rohlenka.
Celý pobyt byl super, prožili jsme spoustu
zážitků, zdokonalili jsme se v německém jazyce, našli si rakouské kamarády a poznali část
sousedního státu a vesničky Franzen.
Denisa Mertová a Michaela Wirthová

Kozlovice

Něco z divadla
Naši milí spoluobčané, v říjnu jsme měli
možnost zhlédnout kozlovický divadelní festival — Žatva 99, kde vystoupili vítězové krajových přehlídek.
Přehlídka se dle mínění všech zúčastněných
povedla, za což patří dík mimo jiné místnímu
OÚ, členům Divadelního souboru, divadelnímu centru Pobeskydí a v neposlední řadě také
vám — divákům, kteří jste si našli cestu do hlediště a vytvořili na představeních báječnou
atmosféru.
V divácké soutěži i u poroty byl nejlépe ohodnocen divadelní soubor „Nad kinem“ z Horní
Moštěnice, který předvedl hru „Sylvie“.
Náš soubor se přehlídky nezúčastnil, poněvadž pilně nacvičuje novou hru.
Tímto vás zveme na premiéru, která se uskuteční 18. 12. 1999 jako náš dárek k Vánocům
vám všem, kteří se na nás chodíte dívat a držíte
nám palce.
Mějte se krásně a na shledanou na našich
představeních.
Za DS při OÚ Kozlovice Tomáš Machálek

Opět nové rekordy
Všechny rekordy letos opět padly. V sobotu 4.
září se za slunného odpoledne konala hasičská
soutěž v Kozlovicích, okres Frýdek–Místek.
Sjelo se zde 41 soutěžních družstev. Tento počet
soutěžících byl za 26 ročníků rekordní.
I přesto, že start nebyl zcela standardní,

Kozlovice
všichni diváci zhlédli velice dramatickou soutěž.Loňský rekord této tratě 18,05 s byl znovu,
a to několikrát, překonán. Názorně bylo vidět,
že každý uzel a ohyb na hadici navíc má na
docílený čas vliv.
Pohled na výsledkovou listinu to ostatně jen
potvrdil.
Pro všechny návštěvníky v areálu u hasičské
zbrojnice bylo připraveno bohaté občerstvení.
Velkému zájmu se těšil guláš, restovaná játra
a čepované pivo.
Umístění:
V kategorii muži:
V kategorii ženy:
1. Prchalov
17,12 s 1. Kozlovice 20,74 s
2. Petřvaldík 17,19 s 2. Proskovice 21,89 s
3. Mniší B
17,29 s 3. Petřvaldík 23,95 s
4. Stará Ves 17,55 s 4. Turzovka 24,13 s
5. Proskovice 17,92 s 5. Stará Ves 24,23 s
13. Kozlovice 20,67 s
Nejlepší družstva byla oceněna finančně
a sportovními poháry. Vítězové z Prchalova si
navíc odvezli na jeden rok „Putovní pohár rady
OÚ Kozlovice“.
Poděkování patří všem členům sboru i OÚ
Kozlovice za pomoc při přípravě a konání se
této soutěže.
Libor Král starosta SDH Kozlovice

Kozlovice míří do Evropy
Ano, přátelé, místní šipkařské družstvo
„ŠASOPASA TEAM KOZLOVICE“ hraje kvalifikační skupinu o postup do kraje, republiky,
Evropy. V základní části si mezi jedenácti týmy
(mimo jiné Ostrava, Místek, Kopřivnice .) snaží
udržovat postupové umístění.Hraje se systémem každý s každým, doma, venku. Naše
domácí zápasy je možno zhlédnout v hospůdce
„U Kováčka“.
Naši milí sousedé, držte nám palce, vždyť
nebyla by to krása, kdyby Kozlovice dobyly
Evropu?
Hráči ŠASOPASA TEAMU: Machálek Tomáš
(kapitán), Tobolová Páti (asistent kapitána),
Sasyn Roman, Chýlek Luďa, Krpec Roman,
Bičár Petr.
Na závěr nám dovolte popřát Vám veselé
Vánoce a báječný rok 2000.
Za ŠASOPASA TEAM kapitán Tomáš Machálek
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Fotbal vstříc roku 2000
Pro fotbalový klub Kozlovice je ukončení
kalendářního roku polovinou soutěžního období.Všechna družstva potvrdila na podzim
správnost výchovy vlastních odchovanců od
útlého věku. Díky tomu, že Radek Chýlek před
čtyřmi léty začal pracovat s šestiletými chlapci
i děvčaty, máme širokou mládežnickou základnu. Odráží se to i v pěkných výsledcích.Starší
žáci se drží v popředí okresního přeboru s tím,
že na jaře se pokusí vybojovat postup do župní
soutěže. Jejich výsledky mohly být daleko lepší.
V některých utkáních je zastoupili mladší žáci,
protože starší žáci hráli za mladší dorost.
Dorostenecká kategorie nám přináší nejen
kvalitní fotbal, ale i ohromnou touhu po vítězství. Do nové sezóny 1998/99 jsme vstupovali
s obavami o osud našich dorostenců, kteří hrají
třetí nejvyšší soutěž v republice a navíc poprvé
s dvěma dorosteneckými družstvy. Starší dorost
mile překvapil a prakticky již po podzimu nám
zachoval župní přebor. Mladší dorostenci jsou
poslední, ale to nevadí, rozhoduje umístění starších. Nastupující dorostenecká kategorie je
věkově daleko mladší než soupeři v soutěži. Elán
a fotbalové umění jim nelze upřít, za pár let.
Muži po polovině soutěže sahají po druhém
místě. Věříme, že to není dočasné zlepšení a tím
by jaro mohlo být bez zachranářských obav.
Výbor FC děkuje všem hráčům, trenérům,
vedoucím, hlasateli, pokladním, hospodářům,
spolupracovníkům, sponzorům, příznivcům
a divákům za morální a finanční podporu fotbalu v Kozlovicích.
Fantastickou oslavu, hodně šampaňského
a dostatek inspirace v novém roce, krásné svátky přeje všem občanům
výbor FC.

Kopaná
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Okresní přebor starších žáků
VP F–M D
11 8 1 2 67 : 13
Raškovice
11 8 1 2 44 : 9
Hrádek
11 8 0 3 50 : 23
Kozlovice
11 8 0 3 40 : 14
Šenov
11 6 3 2 25 : 9
Kunčice
11 6 0 5 33 : 21
Hukvaldy
11 6 0 5 36 : 25
Janovice
11 3 1 7 10 : 44
Hnojník
11 3 1 7 12 : 52
Třinec C
11 3 0 8 20 : 31
Bukovec
11 1 2 8 10 : 67
Vojkovice
11 1 1 9 11 : 50

25
25
24
24
21
18
18
10
10
9
5
4
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Kozlovice
Župní přebor starší dorost

1. Vítkovice B
2. Krnov
3. Kravaře
4. Opava
5. Svinov
6. Fulnek
7. Rožnov
8. Havířov
9. Vratimov
10. Kozlovice
11. Bílovec
12. Muglinov
13. Orlová
14. Hradec n. Mor.
15. Stará Bělá
16. Kobeřice

15
12
10
8
8
7
6
6
7
7
5
5
3
2
2
2

0
1
1
3
1
3
5
4
1
0
5
0
0
3
2
1

0
2
4
4
6
5
4
5
7
8
5
10
12
10
11
12

Volejbal
73 : 13
33 : 15
40 : 26
31 : 18
31 : 16
29 : 26
33 : 35
23 : 18
37 : 36
26 : 36
39 : 33
23 : 40
8 : 34
16 : 48
15 : 38
13 : 38

45
37
31
27
25
24
23
22
22
21
20
15
9
9
8
7

II. třída, skupina A:
Třinec—Karviná 1 : 3 a 2 : 3, Orlová „B“ — Mosty 3 : 1
a 3 : 0, Akáda Orlová — Frýdlant B 0 : 3 a 1 : 3, č. Těšín
„B“ — Kozlovice 2 : 3 a 0 : 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tísek
Vlčovice/Mniší
Štramberk
Kozlovice
Žilina
Val. Meziříčí B
Hukvaldy
Ostravice
Hutisko/Sol.
Kateřinice
Odry
Kopřivnice
Metylovice
Suchdol n. O.

9
8
8
6
6
6
6
5
5
5
4
3
2
2

3
2
1
4
2
2
1
4
3
2
1
2
3
2

1
3
4
3
5
5
6
4
5
6
8
8
8
9

16
14
14
13
9
8
8
4
3
1

2
4
4
5
9
10
10
14
15
17

51 : 17
48 : 22
46 : 23
42 : 22
37 : 31
36 : 39
29 : 37
24 : 46
14 : 49
9 : 52

34
32
32
31
27
26
26
22
21
19

II. třída, skupina B:

Muži — I. B, skupina D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Raškovice
Frýdlant n. O. „B“
Kozlovice
Orlová „B“
Karviná
Třinec
Palkovice
Český Těšín „B“
Mosty
Ak. Orlová

29 : 15
24 : 15
16 : 13
21 : 15
20 : 16
22 : 20
20 : 18
16 : 15
14 : 18
20 : 17
22 : 26
13 : 31
13 : 18
8 : 21

30
26
25
22
20
20
19
19
18
17
13
11
9
8

Kozlovice—Studénka 1 : 3 a 0 : 3, Sviadnov—Z. Vsetín
2 : 3 a 2 : 3, Stará Bělá—Metylovice 0 : 3 a 2 : 3, Fryčovice—Pstruží 3 : 1 a 1 : 3, MEZ Vsetín—N. Jičín 2 : 3
a 0 : 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sviadnov
Zbrojovka Vsetín
Studénka
N. Jičín
Pstruží
Metylovice
Fryčovice
MEZ Vsetín
Stará Bělá
Kozlovice

15
12
12
11
11
8
8
7
6
0

3
6
6
7
7
10
10
11
12
18

49 : 15
43 : 23
42 : 26
40 : 32
37 : 33
33 : 38
31 : 38
28 : 41
28 : 40
9 : 54

33
30
30
29
29
26
26
25
24
18

2 118 : 44
1 95 : 49
2 90 : 54
2 75 : 69
3 75 : 69
3 77 : 67
5 78 : 84
5 62 : 82
6 71 : 91
5 54 : 90
5 60 : 84
6 60 :102
6 57 : 87

23
22
20
18
18
17
17
14
14
14
14
13
12

9. ročník „Brušperské ligy“ v minikopané
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

12
12
12
12
13
13
12
18
13
12
12
13
13
12
13
13

11
11
10
9
8
7
6
7
6
4
3
3
3
2
10
10

1 0 61 : 10 23 b
0 1 106 : 4 22 b
0 2 82 : 5 20 b
1 2 50 : 15 19 b
1 4 65 : 21 17 b
2 4 56 : 42 16 b
3 3 32 : 31 15 b
1 5 33 : 50 15 b
1 6 39 : 22 13 b
2 6 25 : 27 10 b
2 7 40 : 44 8 b
2 8 21 : 44 8 b
0 10 27 : 68 6 b
0 10
9 : 83 4 b
1 2
5 : 83 2 b
1 2
4 : 106 2 b

Stolní tenis
Okresní soutěž II. tř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TJ Slezan „D“
TJ Sokol Janovice
TJ Sokol Lískovec
KST Dolní Lomná
TJ Sokol Ropice „C“
Sokol Staré Město „C“
TJ Sokol Kozlovice „C“
KST ATOM F-M „B“
TJ Sokol Palkovice
TJ Ferrum Frýdl. „E“
TJ Raškovice „C“
TTC VP F-M „E“
TJ TŽ Třinec „D“

9
8
8
8
8
8
9
8
9
8
8
9
8

7
7
6
4
5
4
4
3
2
3
3
1
2

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

Kozlovice
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Okresní přebor

Okresní soutěž I. tř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Sokol Krmelín
TJ Sokol Ropice „B“
TJ Sokol Brušperk „D“
TJ Sokol Kozlovice„B“
SSK Komorní Lhotka
Sokol St. Město„B“
TJ Raškovice „B“
TJ Sokol Skalice
TIS Vilhelm F-M
TJ Sparta EPH Jablunkov
Orel Paskov „B“
TJ F. Frýdlant „D“

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
4
4
4
3
3
2
2
1
2
1

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

1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5

77: 49
89: 37
72: 54
72: 54
57: 69
71: 55
60: 66
55: 71
63: 63
53: 73
49: 77
38: 88

19
18
16
16
15
14
14
12
12
11
11
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TJ Sokol Ropice
TJ Raškovice
TJ Slezan F-M „C“
TJ Sokol Pstruží
Orel Paskov
TJ Horní Datyně „B“
TJ TŽ Třinec „C“
TJ Sokol Brušperk „C“
TJ Sokol Kozlovice
TJ F. Frýdlant „C“
KST ATOM F-M

7
7
6
6
6
7
6
6
7
6
6

7
6
4
4
3
1
2
2
1
2
0

0
0
0
0
0
2
1
1
2
0
0

0
1
2
2
3
4
3
3
4
4
6

91: 35
84: 42
62: 46
54: 54
56: 52
53: 73
53: 55
48: 60
54: 72
43: 65
32: 76

A LP
AGENTURA LIDSKÉ POMOCI
Ličmanová Iveta
Kancelář: T. G. Masaryka 600 — 2. patro nad lékárnou „U Orla“
738 01 Frýdek–Místek
tel.: 0603 88 57 34 nepřetržitě, e–mail: alp@lsw.cz
Provozní doba:

úterý, čtvrtek 7—11,30 hodin
středa 9—17 hodin

Vám nabízí tyto služby:

✜ Hlídání dětí zdravých i postižených a pomoc jejich rodinám.
✜ Žehlení, praní, donášková služba pro imobilní.
✜ Doprovod k lékaři, na rehabilitaci, možné i průvodcovské služby
✜
✜
✜
✜
✜
✜
✜
✜
✜

pro nevidomé a slabozraké spoluobčany a to i na procházky
a kulturní akce.
Pomoc při zajišťování kompenzačních pomůcek.
Sociální rehabilitace vyřizování žádostí, úředních dokumentů
průkazů ZTP s pomocí spolupracujícího právníka.
Osobní asistenční služby.
Tlumočení do znakového jazyka pro neslyšící.
Možnost úlevových masáží a rehabilitace.
Kadeřnické, pedikérské a holičské služby u Vás doma.
Slevněné čištění koberců pro všechny občany (10 Kč/m2).
Poradenství, servis a prodej kvalitních počítačových sestav
za přijatelné ceny. Software na přání. Slevy pro postižené.
Zprostředkování rekvalifikačního kurzu: „Pracovník pro osobní
asistenci postižených jedinců“ s akreditací MŠMT.
Zajišťuje spec. pedagogické centrum při MŠ a ZŠ Naděje.

ALP zajišťuje pomoc kvalifikovaných pracovníků, asistentů i ošetřovatelů. Tyto služby jsou placené, avšak dostupné i pro sociálně
potřebné občany.

21
19
14
14
12
11
11
11
11
10
6
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Kozlovice

Kozlovice
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NejniÏ‰í ceny v regionu!
Dovolujeme si Vám nabídnout stavební materiály
pro Váš rodinný dům:
❖ sádrokartonový program
❖ německé sádrokartonové desky UNIGYP např. 9,5 mm již od 43,60 Kč/m2
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

bez DPH
tepelné a zvukové izolace G+H ISOVER
izolace do podkroví ISOPHEN O40 např. tl. 140 mm již od 124,60 Kč/m2
bez DPH, plsť, nekašír. 320 např. tl. 140 mm již od 102,50 Kč/m2 bez DPH
tepelné izolace ROCKWOOL – Prefizol
desky Rockmin např. tl. 140 mm již od 94,40 Kč/m2 bez DPH,
mnoho variant pro tuhá i plynná paliva, rychlá montáž
stavební folie JUTAFOL, DÖRKEN
parozábrany, podstřešní fólie na provětrávané střechy, bednění i izolaci,
např. parozábrana JUTAFOL N 110 standard již od 13,30 Kč/m2 bez DPH.
střešní okna VELUX
velmi výrazné slevy z ceníků!
systémové prvky ACO
sklepní světlíky, sklepní okna, drenážní systémy pro rodinný dům
vnitřní barvy JUPOL — fasádní barvy MISTRAL
minerální podhledy AMF Thermatex, Ecomin
polystyren — lignopor

Dále Vám nabízíme:

❖
❖

veškeré technické poradenství, včetně výpočtu spotřeb uvedených
materiálů
při odběru nad 20 000 Kč bez DPH dopravu do 20 km zdarma.

Ceny a všechny další informace Vám rádi sdělíme na tel. č. 0658 / 63 23 46

Provádíme montáž sádrokartonových minerálních podhledů,
tepelných izolacía střešních oken s 5% DPH
tel. č. 069 / 624 20 90, 069 / 624 21 87
LEKOS, spol. s r. o.
Na zbytkách — Staré Město (u Bašky)
areál zemědělského zásobování a nákupu ve Frýdku–Místku
Otevírací doba: pondělí—pátek 7—15.30 hodin
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Kozlovice
ZATEPLENÍ — NOVINKA — VNIT¤NÍ TEPELNù IZOLAâNÍ NÁTùR
pro Vá‰ byt, domek, kanceláfi, sklad, garáÏ, obchod atd.

nátûr se naná‰í jako malba zevnitfi interiéru
má tepelnû izolaãní vlastnosti
je antialergick˘ a zabraÀuje tvorbû plísní
staãí natfiít jen obvodové zdi nebo stropy
30% úspora tepla, nahradí 4 cm polystyrénu
40 odstínÛ Colorstudia
nátûr neztrácí své tepelnû izolaãní vlastnosti ãasem ani po dal‰ím malování
záruka 10 let
VyuÏijte zavádûcí ceny pro severní Moravu a Slezsko:
s DPH za m2 jiÏ od 280 Kã za práci i materiál
Prodává a nátûry provádí firma Ludûk Klíma, Ostrava.
Informace na tel.: 069/6611915 nebo 0602 712816.

FINANČNÍ PORADENSTVÍ VČETNĚ ZÁKONNÉHO
POJIŠTĚNÍ AUTOMOBILŮ.
PŘÍMÝ PRODEJ, NE MLM
Informace: 0656/83 10 01, 83 55 66
Raiffeisen, stavební spořitelna — Oblastní pracoviště
Náměstí 31, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Uzavírání
zákonného
poji‰tûní
vozidel
u Allianz
poji‰Èovny
Vám zajistí
Martin
Krpec
Kozlovice 808,
telefon:
0658 69 74 17

Kozlovice
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Zákonné poji‰tûní Allianz
Obecní úřad v Kozlovicích oznamuje, že vyřizuje pojistné
smlouvy povinného ručení Allinz v době úředních hodin.

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA „S LIŠKOU“
nabízí do konce tohoto roku všem, kteří nespořili, a uzavřou smlouvu

celostátní podporu.
Tuto částku je možno složit ihned po sepsání žádnosti o stavební spoření
do 31. prosince 1999 a tím získat státní podporu za celý rok 1999.
ČESKOMORAVSKÝ PENZIJNÍ FOND

nabízí penzijní připojištění se státním příspěvkem až 150 Kč,
od 1. ledna 2000 se částka připojištění odpočítává od daně ze mzdy.
Informace u externí spolupracovnice: Němcová Zdenka, Kozlovice 22, tel. 697646

Jaroslav Barták, 739 47 Kozlovice 258 — mobil: 0603 28 18 57

Klidné prožití vánočních
svátků, hodně lásky,
pohody, zdraví a úspěchů
do roku 2000
všem svým čtenářům
přeje redakční rada
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šéfredaktora: Jan Tabach. Spolupracují: Marie Hlisnikovská, Božena Kubečková, Marie Prudká,
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