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Slovo starosty
Prvních 100 dnů (od voleb) je za námi.
Rád bych podal informace o tom, co se
dělo — co se podařilo, co nevyšlo.
☛ Konec roku a začátek nového — reforma státní správy (krajské úřady, zánik
okresních), inventury, závěrečné uzávěrky,
rozpočet — nás zahltily hromadami dotazníků, tabulek a hlášení. Věřím, že se to
nijak neprojevilo navenek a všichni občané, kteří nás navštívili, byli standardně
obslouženi.
☛ Proběhlo 6 zasedání rady (100%
účast) a jedno zasedání zastupitelstva
obce. Byly zvoleny a začaly pracovat dva
výbory (finanční a kontrolní) a šest komisí
rady (stavební, sociální a zdravotní, pro
rozvoj a plánování, občanská, informační,

zdarma

kulturní a sportovní). Jmenné seznamy najdete na dalších stránkách Zpravodaje.
☛ Zastupitelstvo obce nabídlo (na základě zákona 128/2000 Sb. o obcích) občanům Měrkovic zřízení tzv. osadního výboru pro zajištění lepší komunikace s touto
částí obce. Nyní záleží na občanech Měrkovic, zda ze svého středu vyberou schopné kandidáty. Podotýkám, že schválení
členů výboru podléhá zastupitelstvu obce.
☛ Na základě zákona byla zřízena a zaregistrována příspěvková organizace
(právní subjekt) Základní škola Kozlovice,
pod kterou nyní spadá jak základní, tak
mateřská škola.
☛ Po schválení zřizovacích listin zastupitelstvem obce budou zaregistrovány organizační složky Obecní knihovna Kozlovice a Obecní knihovna Měrkovice. Možná,
že už jste si všimli, že knihovna v Kozlovi-
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cích poskytuje kromě knihovnických služeb také možnost připojení k internetu
a další. Věřím, že podobné služby se nám
podaří časem zabezpečit i v Měrkovicích.

vazky vůči obci uhradili. Není správné,
abychom na vás všichni dopláceli. Zároveň
si tím ušetříme spoustu korespondence
a nepříjemností (pozor na penále).

☛ Z rozhodnutí rady byly podniknuty
kroky k tomu, aby v opraveném domě č. p.
356 (bývalá služebna policie) mohlo vzniknout zařízení s rehabilitačními službami
(hrazené zdravotními pojišťovnami). Domníváme se, že bude lépe, když byt bude
rekolaudován a bude sloužit velkému
počtu občanů. Provedení tohoto záměru
není jednoduché a především nezáleží jen
na nás. Je docela možné, že se to nepodaří.

☛ Rád (lépe řečeno nerad) bych si posteskl nad tím, že se nám z vánočního stromu ztratilo mnoho barevných žárovek, že
si od budovy OÚ někdo „vypůjčil“ dvě popelnice a na autobusové zastávce U váhy
někdo chodí po stropě.

☛ Každý lichý týden v úterý je pro vás
(jen pro občany Kozlovic a Měrkovic) k dispozici právník. Jedná se o bezplatnou
právní poradnu formou konzultací a doporučení.
☛ Rada rozhodla, že bude pokácena
jedna lípa na místním hřbitově (pravá při
východu z kostela). Nejedná se o známou
kauzu s padajícím listím. Na této lípě je
prasklá vzpěra, která tam byla namontována. Hrozí nebezpečí ulomení a zřícení.
Jsou tak ohroženi lidé i okolní pomníky na
hrobech. Obec nebude za toto nebezpečí
odpovědna.
☛ Zaslechl jsem informace, že jsme prodali vodovod a že voda bude stát 50 Kč/m3.
Možné je vše, nicméně vás můžu ubezpečit, že tyto zprávy pravdivé nejsou. Je ale
fakt, že cena vody byla rozhodnutím rady
zvýšena (viz. dále). Není možné, aby obec
v takovém množství na vodu doplácela
a pak neměla finance na další investice
a opravy (např. komunikací).
☛ Pokračují práce na internetových
stránkách obce (www.kozlovice.cz — podívejte se). Jedná se o velice rozsáhlý projekt,
který by měl v konečné verzi přinést našim
občanům kompletní informovanost a servis. Stránka bude zároveň sloužit jako prezentace naší obce okolnímu světu.
Vyzývám touto cestou všechny podnikatele, firmy, spolky a sdružení (se sídlem na
území Kozlovic a Měrkovic), kteří chtějí být
na stránkách uvedeni, aby nás kontaktovali.
☛ Všechny dlouhodobé neplatiče žádám, aby se nad sebou zamysleli a své zá-

☛ Spolu s místostarostou očekáváme
vaše náměty a připomínky.
Ing. Miroslav TOFEL, starosta obce
(napsáno 15. 2. 2003)

Zápisy a usnesení
Občan obce, který dosáhl 18 let, má
právo (mimo jiné) nahlížet do usnesení
a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do
usnesení rady obce, výborů zastupitelstva
a komisí rady obce… (zákon o obcích
č. 128/2000 Sb.)

Zasedání Rady obce Kozlovice —
20. 11. 2002
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
Firma ČSAD Vsetín, a. s. žádá o udělení licence k provozování veřejné linkové osobní vnitrostátní dopravy pro aut. linku
č. 820 175.
Rada schvaluje udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy.
Hlasování: 5:0:0
Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva dne 29. 11. 2002.
Rada schvaluje účast starosty a místostarosty na této valné hromadě a navrhuje
místostarostu do orgánu HS.
Hlasování: 5:0:0
Projednání výběrového řízení ve věci o obsazení funkce knihovnice.
Rada ukládá starostovi prošetřit podmínky
výběrového řízení pro funkci knihovnice ze
strany obce a postupovat podle pořadí doporučeném výběrovou komisí.

Kozlovice
Rada zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů za rok
2002.
Hlasování: 5:0:0

Zasedání Rady obce Kozlovice —
27. 11. 2002
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Rada schvaluje ředitelce Základní školy
Kozlovice v souladu s par. 10 písm. a) nařízení vlády č. 251/1992 Sb.,o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, zákon
č. 143/1992 Sb, a ve znění pozdějších předpisů, odměnu ve výši průměrného měsíčního platu. Odměna bude proúčtována
v nejbližším výplatním termínu.
Hlasování: 4:0:0

Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
Informace starosty o koncertu k 20. výročí
souboru Valášek.
Rada schvaluje účast místostarosty na
tomto koncertu a zplnomocňuje ho k předání zdravice a finančního daru 5000 Kč.
Hlasování: 5:0:0
Informace místostarosty o stavu hasičského automobilu Robur. Tento automobil je
už nepotřebný, stáří 26 let, mělo by se
urychleně uvažovat o prodeji. Cena stanovena konzultacemi a odborným odhadem
do 20 000 Kč.
Rada bere na vědomí a pověřuje místostarostu zabezpečením urychleného prodeje
za nejvyšší nabídnutou cenu. Nabídka prodeje bude zveřejněna rovněž na úřední
desce.
Hlasování: 5:0:0

Zasedání Rady obce Kozlovice —
18. 12. 2002
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
Žádost ČSAD Frýdek–Místek o dotaci veřejné linkové dopravy pro č. linky 860301
za soboty, neděle a svátky ve výši 126 000 Kč.
Rada bere na vědomí a postupuje zastupitelstvu obce.
Žádost 1. oddílu Junák v Měrkovicích o finanční příspěvek pro mikulášskou nadílku.
Rada schvaluje příspěvek ve výši 30 Kč na 1
dítě.
Hlasování: 5:0:0
Informace rady o časopisu Hlasy muzea ve
Frenštátě p. Radhoštěm.
Rada bere na vědomí a rozhodla časopis
dodat do knihovny a do Vlastivědného
kroužku.

Zasedání zastupitelstva obce —
30. 12. 2002
Přítomno: 14 členů zastupitelstva
Omluveni: 11 člen zastupitelstva (p. Pavel
Fizek)
Veřejného zasedání zastupitelstva se zúčastnili 4 občané.
Při zahájení jednání bylo přítomno 13
členů zastupitelstva, v průběhu jednání
(bod č. 4 — Volba výborů) se dostavil pan
Ing. Vlastimil Fojtík.
Všichni členové zastupitelstva obdrželi
návrh Jednacího řádu zastupitelstva obce,
nebyly vzneseny žádné připomínky nebo
požadavky na jeho doplnění.
Zastupitelstvo obce schválilo Jednací řád
zastupitelstva obce.
Hlasování: 13:0:0
Členové zastupitelstva obdrželi návrh na
rozpočtové změny za 4. čtvrtletí 2002.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
změny za 4. čtvrtletí 2002 dle předloženého
návrhu.
Hlasování: 13:0:0
Rada obce Kozlovice navrhuje rozpočtové
provizorium do doby schválení rozpočtu
obce na rok 2003 ve výši 3 440 000 Kč.
Z této částky bude hrazeno:
— běžný provoz obce (mzdy, odvoz odpadu, pohonné hmoty, energie, telefon atd.)
3 300 000 Kč
— splátky úvěru SFŽP
140 000 Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
provizorium do doby schválení rozpočtu
obce na rok 2003 ve výši 3 440 000 Kč.
Hlasování: 13:0:0
Volba výborů zastupitelstva obce
Podle § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

4
předpisů, zastupitelstvo obce zřizuje vždy
finanční a kontrolní výbor. Předsedou výboru je člen zastupitelstva (pouze u osadního výboru toto ustanovení neplatí).
Počet členů výboru je vždy lichý (výbory
musí být minimálně tříčlenné).
Finanční výbor:
Paní Mgr. Hana Ulčáková navrhla na funkci předsedy finančního výboru paní Mgr.
Jaroslavu Minksovou. Žádný jiný návrh
nebyl podán.
Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou finančního výboru paní Mgr. Jaroslavu
Minksovou.
Hlasování: 12:0:1
Pan Mgr. Štěpán Pustka navrhl za členy výboru pana Ing. Miroslava Krpce a pana Ing.
Petra Pindela.
Výsledky hlasování:
— Ing. Miroslav Krpec — 13:0:0
— Ing. Petr Pindel
— 13:0:0
Zastupitelstvo obce zvolilo dalšími členy
finančního výboru pana Ing. Miroslava
Krpce a pana Ing. Petra Pindela.
Kontrolní výbor:
Pan Mgr. Štěpán Pustka navrhl na funkci
předsedy kontrolního výboru pana Ing.
Milana Hanzelku.
Návrhy na další členy výboru:
Pan Petr Chýlek navrhl za člena kontrolního výboru pana Ing. Vlastimila Fojtíka.
Pan Tomáš Machálek navrhl za člena kontrolního výboru pana Petra Holuba ml.
Pan Pavel Strakoš navrhl za člena kontrolního výboru pana Ing. Radima Krpce.
Pan Libor Král navrhl za člena kontrolního
výboru pana Petra Chýlka.
Pan Tomáš Machálek a pan Petr Tichavský
navrhli pětičlenný kontrolní výbor.
Pan Ing. Milan Hanzelka navrhl tříčlenný
kontrolní výbor.
Zastupitelstvo obce schválilo tříčlenný
kontrolní výbor.
Hlasování: 10:0:3
Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou
kontrolního výboru pana Ing. Milana Hanzelku.
Hlasování: 12:0:1
Na funkci člena výboru byly podány 4 návrhy.

Kozlovice
— Ing. Vlastimil Fojtík
— Petr Holub mladší
— Petr Chýlek
— Ing. Radim Krpec

— hlasování 6:0:7
— hlasování 0:0:13
— hlasování 12:0:1
— hlasování 12:0:1

Zastupitelstvo obce zvolilo dalšími členy
kontrolního výboru pana Petra Chýlka
a pana Ing. Radima Krpce.
Pan starosta doporučuje zřízení osadního
výboru. Navrhuje uspořádat veřejné jednání s občany Měrkovic, kteří by si navrhli
členy výboru.
(V průběhu projednávání této záležitosti
se dostavil další člen zastupitelstva pan
Ing. Vlastimil Fojtík).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí požadavek občanů místní části Měrkovice a doporučuje zřízení osadního výboru.
Hlasování: 14:0:0
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Podle nařízení vlády č. 358/2000 Sb. je
možno poskytnout neuvolněným členům
zastupitelstva odměny v následující výši:
— za výkon funkce člena rady, předsedy
výboru nebo předsedy komise ve výši 1010
Kč měsíčně
— za výkon funkce člena zastupitelstva ve
výši 340 Kč měsíčně
Pokud člen zastupitelstva vykonává více
funkcí, je možno odměny sčítat.
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve výši:
1010 Kč měsíčně za výkon funkce člena
rady, předsedy výboru nebo předsedy komise, 340 Kč měsíčně za výkon funkce
člena zastupitelstva obce.
Odměny budou vypláceny od 1. 1. 2003.
V případě vykonávání více funkcí budou
odměny sčítány.
Hlasování: 14:0:0
Dotace ČSAD
Firma ČSAD Frýdek–Místek předložila vyhodnocení výsledků ostatní dopravní obslužnosti měst a obcí okresu Frýdek–Místek za rok 2002 a návrh smlouvy na rok
2003. Podle této smlouvy by měla obec
Kozlovice poskytnout dotaci na částečné
pokrytí ztrát při zajišťování dopravní oblužnosti ve výši 126 000 Kč (jedná se o linku
860 301 Kozlovice — Frýdek–Místek —
o sobotách, nedělích a svátcích). Obec by

Kozlovice
měla hradit 45 % z celkové ztráty na této
lince. Pokud obec neposkytne požadovanou dotaci, může se stát, že ČSAD zruší některé zastávky v obci.
Pan Mgr. Štěpán Pustka navrhuje uhradit
částku na 1. čtvrtletí a vstoupit v jednání
s ČSAD společně s obcí Palkovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu
pouze části dotace na 1. čtvrtletí 2003 ve
výši 31 500 Kč na částečné pokrytí ztrát při
zajišťování dopravní obslužnosti ČSAD
Frýdek–Místek na lince 860 301 o sobotách, nedělích a svátcích.
Zároveň ukládá starostovi prozatím nepodepisovat předložený návrh smlouvy
a vstoupit v jednání s ČSAD společně se
starostou obce Palkovice.
Hlasování: 14:0:0
Zastupitelstvo obce zvolilo poradní komisi
pro prošetření stavu na úseku veřejného
vodovodu (podle zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích) ve složení:
pan Ing. Vlastimil Fojtík, pan Tomáš Machálek, pan Lumír Červenka.
Zároveň ukládá této komisi na zasedání
zastupitelstva (do 3 měsíců) podat dílčí
zprávu.
Hlasování: 14:0:0
pan Břetislav Tobola — z řad občanů
Je ochoten poskytnout informace a pomoc
při zaměřování vodovodního řádu.
pan Petr Holub st. — z řad občanů:
Navrhuje, aby vodovod zůstal nadále v majetku i správě obce.

Zasedání rady obce Kozlovice —
13. 1. 2003
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
Radě se představil Mgr. Pavel Szkandera
(advokát). Seznámil radu obce s výkonem
bezplatných právních služeb pro občany
a výkonu právních služeb pro obec. Tento
advokát byl vybrán na základě referencí
obcí, kde tuto činnost již vykonává. Plný
výčet služeb je dán Smlouvou o poskytování právní služby advokátem.
Rada schvaluje podpis Smlouvy o poskytování právní služby advokátem s Mgr. Pavlem Szkanderou.
Hlasování: 5:0:0
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Odměňování ředitelů škol, předškolních
a školských zařízení se řídí zákonem
č. 143/1992 Sb. a nařízením vlády 251/1992
Sb. Příplatek za vedení a osobní příplatek
schvaluje rada obce.
Rada schvaluje platový výměr ředitelce ZŠ
paní Mgr. Haně Ulčákové — Platová třída
9, platový stupeň 9, osobní příplatek 40 %
a příplatek za vedení 5800 Kč — dle doporučených zásad.
Hlasování: 4:0:0
Rada určila jako svůj poradní a iniciativní
orgán následující komise:
KOMISE INFORMAČNÍ
Předseda: Libor KRÁL, členové: Tomáš
MACHÁLEK, Jiří PELOUŠEK, Václav KOCIÁN, Marie PRUDKÁ, Božena KUBEČKOVÁ,
Kateřina FOJTÍKOVÁ
KOMISE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
Předseda: Pavel STRAKOŠ, členové: Pavel
FÍZEK, Lenka NEVLUDOVÁ, Petr PELOUŠEK, Pavel ZÁVODNÝ, RNDr. Jiří JALŮVKA,
Slávek VAŠENDA, Tomáš MACHÁLEK,
Lenka ELIÁŠOVÁ, Ing. Jaroslav HEROT, Ing.
Luděk BEDNÁŘ, Marcela VÍTOVCOVÁ
KOMISE OBČANSKÁ
Předseda: Ing. Vlastimil FOJTÍK, členové:
Marie HLISNIKOVSKÁ, Ludmila WALEROVÁ, Jiřina BORÁKOVÁ, Marie TRUBÁKOVÁ,
Štěpánka VÍTOVÁ, Marie PRUDKÁ, Helena
ULČÁKOVÁ, Stanislava HLISNIKOVSKÁ,
Jarmila ADAMČÍKOVÁ, Marie ZÁTOPKOVÁ, Anna BENOVÁ
KOMISE PRO ROZVOJ A PLÁNOVÁNÍ
Předseda: Ing. arch. Václav CVIČEK, členové: Jiří PELOUŠEK
KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ
Předseda: Pavel ZEMAN, členové: Miroslav
DOLEŽAL, Marie HLISNIKOVSKÁ, MUDr.
Jana MACHALOVÁ, MUDr. Marie ZEMANOVÁ, Ludmila WALEROVÁ, Jan PUSTĚJOVSKÝ, Marie VAŠENDOVÁ
KOMISE STAVEBNÍ
Předseda: Stanislav PUSTKA, členové: Kateřina FOJTÍKOVÁ, Josef KOCIÁN, František PUSTKA, Rudolf PUSTKA, Jaroslav TABACH, Břetislav ČERVENKA
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Rada schvaluje výše uvedené komise vč. jejich předsedů a členů
Hlasování: 5:0:0
Starosta seznámil radu se zákonem č.
320/2001 Sb. o finanční kontrole, ze kterého vyplývá nutnost vypracování a schválení Vnitřní směrnice o finanční kontrole.
Rada bere na vědomí.
Starosta předložil žádosti o přidělení obecního bytu — p. Eva Bílková, p. David Hrnčářek, p. Jiřina Žáčková, p. Miroslav Chýlek, p. Martina Juřenová, p. Roman Froněk
(výměna)
Rada bere na vědomí a postupuje k projednání Komisi zdravotní a sociální.
Starosta seznámil radu s jednáním s paní
Ondryášovou — majitelkou Rehabilitací
Revita ve Frenštátě p. R., která nabídla
možnost provádění rehabilitačních služeb
v Kozlovicích hrazených zdravotní pojišťovnou. Jako jediné vhodné místo pro provozování se jeví nový obecní byt č. p. 356 (nad
holičstvím). Rada se domnívá, že by to bylo
vhodné využití rekonstruovaných prostor,
protože by sloužily velkému množství občanů obce.
Rada rozhodla pozastavit pronájem bytu
a uložila starostovi, aby vstoupil do potřebných jednání (rehabilitace, zdravotní pojišťovny, stavební úřad).
Hlasování: 5:0:0
Informace o dalším ročníku běhu Terryho
Foxe.
Rada schvaluje přihlášku na letošní ročník
BTH.
Hlasování: 5:0:0
Starosta informoval radu, že v současné
době nejsme schopni vlastními silami pokrýt práce související s provozem a údržbou veřejného osvětlení (odbornost, bezpečnost práce, technické prostředky, revize). Dále byla dána informace, jak je řešena
tato problematika a jaké jsou zkušenosti jinde — na smlouvu s TS, a. s. Frýdek–Místek.
Rada souhlasí s firmou TS, a. s. Frýdek–Místek a pověřuje starostu podepsat
smlouvu k zabezpečení veřejného osvětlení. Smlouva bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
Hlasování: 5:0:0

Kozlovice
Starosta informoval radu o jednání, které
proběhlo s panem Jalůvkou (rest. U Viléma) ohledně výstavby tělocvičny. Byl obnoven dialog — další jednání proběhne za
účasti projektanta.
Rada bere na vědomí.
Hlasování: 5:0:0
Starosta informoval radu o přihlášce
a funkci sdružení Svaz měst a obcí České
republiky.
Rada je proti podání přihlášky.
Hlasování: 5:0:0
Občané Měrkovic (p. Vašek a Ing. Červenka) předložili požadavek na řešení některých problémů v Měrkovicích.
Rada bere na vědomí a doporučuje přihlédnout při sestavování rozpočtu.
Hlasování: 5:0:0
Starosta informoval o ukončení nájemní
smlouvy se ZD Kozlovice na pozemky
obce. ZD zároveň předložilo smlouvu
novou s aktualizovaným stavem.
Rada pronájem schvaluje. Cena za pronájem 0,5 % z průměrné ceny pronajaté půdy
ročně.
Hlasování: 5:0:0

Zasedání Rady obce Kozlovice —
29. 1. 2003
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady
Rada schvaluje, aby při významných příležitostech a občanských obřadech užíval
závěsný odznak místostarosta Lumír Červenka a člen rady Mgr. Hana Ulčáková. Zároveň pak Mgr. Hanu Ulčákovou jako oddávající podle zákona č. 94/1963 Sb. O rodině, v plném znění.
Hlasování: 5:0:0
Radě byl předložen návrh k pokácení lípy
na místním hřbitově. Dle sdělení odborníků není strom v dobrém stavu a hrozí jeho
ulomení. Tím jsou ohroženi jak lidé, tak
hroby v jeho okolí. Dále bylo předloženo
vyjádření katolické farnosti Kozlovice,
která nemá k chystanému pokácení a prořezání zbývajících stromů námitek.
Rada schvaluje: 5:0:0

Kozlovice
Rada schvaluje Vnitřní směrnice o finanční kontrole.
Hlasování: 5:0:0
Starosta předložil návrh Občanské komise
v Kozlovicích zvýšit cenu dárkového balíčku pro jubilanty z částky 100 Kč na 150 Kč
a kytičku ponechat ve výši 100 Kč.
Rada schvaluje: 5:0:0
Starosta předložil radě vyhodnocení výsledků dopravní obslužnosti a návrh
smlouvy o dotaci fa CONEX Morava, a. s.
Rada bere na vědomí a doporučila postoupit OZ.
Radě byla předložena žádost pana Tabacha
Tomáše z Kozlovic o ukončení nájmu
v obecním bytě. Rada schvaluje ukončení
nájmu obecního bytu k 31. 1. 2003.
Hlasování: 5:0:0
Rada postupovala dle doporučení Sociální
a zdravotní komise a schválila přidělení
obecního bytu paní Kateřině Krpcové (Kozlovice) a paní Daně Šmídové (Kozlovice).
Hlasování: 5:0:0
Starosta s místostarostou podali radě
upřesněnou kalkulaci reálné ceny vody pro
rok 2003 vycházející z příjmů a výdajů rozpočtu obce v paragrafu „Pitná voda.“
Rada schvaluje zvýšení ceny vodného
s platností od 1. 1. 2003 — Ceník
č. 01/2003, kterým se stanoví cena pitné
vody z obecního vodovodu ve výši
12 Kč/m3 pro fyzické i právnické osoby.
Hlasování: 5:0:0
Starosta informoval radu o zahájení řízení
ministerstva ŽP o stanovení chráněného
ložiskového území Trojanovice.
Rada doporučuje účast starosty nebo místostarosty na jednání, které proběhne 6. 2.
2003.
Hlasování: 5:0:0
Radě byla předložena žádost pana Stanislava Kahánka (Kozlovice) o prošetření
provozování živnostenské činnosti pana
Chýlka Václava (Kozlovice) v obytné zástavbě.
Rada bere na vědomí a doporučuje starostovi prošetřit.
Hlasování: 5:0:0
Starosta předložil radě návrh Knihovního
řádu, včetně ceníku služeb a půjčovní doby
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Obecní knihovny Kozlovice a Obecní knihovny Měrkovice. Dále předložil návrh
provozního řádu stanice internet Obecní
knihovny Kozlovice.
Rada tyto návrhy schvaluje: 5:0:0
Starosta informoval radu o členství obce
Kozlovice ve Spolku pro obnovu venkova,
toto členství je podmíněno uhrazením
členského příspěvku.
Rada schvaluje členský příspěvek ve výši
2000 Kč
Hlasování: 5:0:0
Radě byla předložena informace ředitelky
ZŠ Kozlovice o stanovení výjimky o navýšení počtů dětí zapsaných na jednu třídu
(MŠ) od 1. 2. 2003 v souladu s § 3 odst. 4 a §
4 odst. 8 vyhlášky 35/92 Sb. MŠMT ČR
o mateřských školách.
Rada schvaluje: 5:0:0
Ze zápisů vybral Jiří Peloušek

Zprávy z obce
Nevědomost neomlouvá — 2
Občan a jednání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva je vždy veřejné
a zákon vylučuje, aby se konalo neveřejné
zasedání. Obecní úřad informuje o místě
konání, době a navrženém programu připravovaného zasedání. Informaci vyvěsí
na úřední desce alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva, kromě toho Obecní
úřad v Kozlovicích zveřejňuje konání zastupitelstva na plakátech, které jsou vyvěšeny na osmi veřejných tabulích v obci
(včetně Měrkovic).
Zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne 30. prosince 2002 schválilo jednací řád
zastupitelstva obce, v němž stanoví podrobnosti o svém jednání. Tento jednací
řád upravuje nejen přípravu, postup a průběh jednání, ale i možnost občanů vyjádřit
se k projednávaným záležitostem.
Diskuse nebo podání návrhů probíhá ke
každému bodu samostatně, kdy předsedající udělí slovo nejdříve členům zastupitelstva a potom občanům (o které občany se
jedná, jsme uvedli ve Zpravodaji č. 4 v prosinci minulého roku). Do diskuse se občan
přihlašuje zvednutím ruky, délka přednášeného návrhu činí maximálně 5 minut,
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Kozlovice

u členů zastupitelstva maximálně 10
minut. Slovo na zasedání zastupitelstva
uděluje předsedající. Nikdo, komu nebylo
uděleno slovo, se ho nemůže ujmout. Průběh jednání zastupitelstva obce nesmí
nikdo rušit, předsedající může rušitele vykázat z jednací místnosti. Nemluví-li řečník k věci, nebo překročí-li časový limit,
může mu předsedající odejmout slovo.
Tímto schváleným jednacím řádem se
občané mohou významně podílet na rozvoji naší obce.
Kde je úřední deska?
Obecní úřad v Kozlovicích má úřední
desku v přízemí budovy OÚ, je viditelně
označena nadpisem ÚŘEDNÍ DESKA a je
veřejně přístupná.
Obecně závazné vyhlášky (schvaluje zastupitelstvo) a nařízení (schvaluje rada)
obce musí být vyhlášeny vyvěšením na
úřední desce po dobu 15 dnů, což je podmínkou jejich platnosti. Dále obecní úřad
je povinen zveřejnit na úřední desce záměr
obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku po dobu nejméně 15
dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce (v radě nebo v zastupitelstvu), aby
se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon (prodej, darování,
pronajmutí) od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí číslem popisným
nebo parcelním číslem.
Na úřední desce se nezveřejňuje pronájem bytů a hrobových míst anebo pronájem
nebo výpůjčka majetku obce na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o pronájem nebo
výpůjčku právnické osobě zřízené obcí.
V našem případě by se jednalo o příspěvkovou organizaci Základní škola Kozlovice.
L. Eliášová.

Co s vodou?
V naší obci byla na posledním zasedání
zastupitelstva obce roku 2002 vytvořena
pracovní komise pro prošetření stavu na
úseku veřejného vodovodu v podmínkách
nové legislativy ve složení Ing. Fojtík Vlastimil, Machálek Tomáš, Červenka Lumír.
Úkolem této komise je, aby navrhla řešení,
co dále s veřejným vodovodem. Obec Koz-

lovice je jedna z posledních obcí, která
vlastní a provozuje vodovod. V roce 2001
vešly v platnost nové zákony 274/2001,
254/2001 a prováděcí vyhláška 428/2001,
které pojednávají o nové legislativě ve
vztahu k vodovodům a vodě jako takové.
Tyto zákony značně zpřísňují podmínky
k provozování vodovodu. Aby naše obec
dál mohla provozovat vodovod, je třeba
k tomu v prvé řadě získat u krajského vodoprávního úřadu povolení k provozování
vodovodu. K tomu, abychom získali toto
povolení, musí obec mít odborného pracovníka s patřičným vzděláním a praxí
v oboru vodohospodářství, musí nechat
zpracovat novou projektovou dokumentaci, nechat vypracovat provozní řád vodního díla, majetkovou a provozní evidenci
vodovodu, povolení k odběru podzemních
vod atd. Obec Kozlovice má své zdroje
vody a je povinna odvádět státu dle nového
zákona poplatek z odebraných podzemních vod, a to v roce 2002 již odvedla
0,70 Kč za každý odebraný m3, v roce 2003
bude odvádět 1,40 Kč/m3 a v roce 2004 to
budou 2 Kč/m3.
Řešení takovéto situace (co s vodovodem) je velice obtížné, naskytují se tři
možnosti:
1. Vodovod bude provozovat obec, musí
však zajistit odborného pracovníka, veškerou dokumentaci potřebnou k získání patřičného povolení k provozování vodovodu.
2. Vodovod prodat (podle stavu, stáří
a potřeby obnovy, asi bezúplatný převod)
firmě, pravděpodobně SmVaK, provozující
asi 90 % vodovodů a kanalizací v rámci
Moravskoslezského kraje, a která má již vydáno povolení k provozování, veškeré odborné pracovníky a techniku v této oblasti.
K tomuto kroku se rozhodlo mnoho obcí,
aby se zbavily odpovědnosti za provoz vodovodu a veškerých poruch vzniklých na
vodovodním řádu, které v tomto případě
hradí majitel (daná firma), ovšem s tím,že
voda bude stát momentálně někde kolem
18 Kč/m3.
3. Vodovod pronajmout (bezúplatně)
opět firmě s veškerým povolením atd…,
platba opět kolem 18 Kč/m3, poruchy si
hradí majitel, tj. obec.
Z okolních vesnic je vlastníkem vodovodu už jen obec Ostravice, která stojí před
stejným problémem jako Kozlovice, obec

Kozlovice
Lhotka svůj nově vybudovaný vodovod od
1. 1. 2003 prodává SmVaK za 5 % pořizovací ceny.
Komise navrhuje přistoupit k možnosti,
aby vodovod provozovala nadále obec i za
předpokladu zvýšení nákladů na provoz
vodovodu a s tím spojené nepříjemné, ale
nutné zvýšení ceny vodného. Jelikož náš
vodovodní řád je různého stáří, různého
materiálového provedení, bude potřebovat
postupnou obnovu. Byl zpracován krátký
rozbor vývoje skutečných nákladů vody
v roce 2003 vycházející z předešlých let
a celkového odběru pitné vody cca 100 000
m3 /1rok.
Běžné náklady
(mzdy, energie,
školení, opravy, služby,
poh. hmoty aj…
800 000 Kč
Poplatek za odběr
podzemních vod v roce 2003 140 000 Kč
Povinná obnova vodoměrů
(750 vodoměrů)
125 000 Kč
Fond obnovy vodovodního
řádu
200 000 Kč
Celkem
1 265 000 Kč
Z rozboru vyplývá, že předpokládaná
cena 1 m3 pitné vody v roce 2003 bude cca
12,65 Kč.
Rada obce na svém zasedání ze dne
29. 1. 2003 schválila ceník 01/2003 a stanovila cenu pitné vody z obecního vodovodu
pro fyzické i právnické osoby na 12 Kč/m3
od 1. 1. 2003. Zároveň se ruší ceník č. 12
a č. 13.
Pracovní komise pro prošetření stavu veřejného vodovodu na příštím zasedání zastupitelstva podá zastupitelstvu svůj návrh
dalšího řešení.
Lumír Červenka, místostarosta obce

K místním poplatkům
v Kozlovicích
Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2001,
která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2003,
obec Kozlovice vybírá tyto poplatky:
Poplatek ze psů
— výše poplatku 80 Kč za prvního psa
— výše poplatku 140 Kč za druhého
a každého dalšího psa
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— výše poplatku 140 Kč za prvního psa
chovaného v domě s pěti a více byty
— výše poplatku 200 Kč za druhého
a každého dalšího psa v domě s pěti
a více byty
Poplatník je povinen přihlásit psa do 15
dnů od nabytí psa, po dovršení stáří šesti
měsíců je povinen zaplatit. Každou změnu,
která má vliv na výši poplatku, oznámit do
15 dnů od jejího vzniku.
Termín k úhradě do 31. 3. 2003.
OÚ

Poplatek za užívání
veřejného prostranství
Poplatník je povinen oznámit správci
poplatku (OÚ Kozlovice) užívání veřejného
prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.
1. Tento poplatek se platí za použití veřejného prostranství k umístění stánků, kiosků k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, skládek
zboží, vystaveného zboží:
sazba 60 Kč za trvalé umístění ročně
za l m2,
sazba 60 Kč za krátkodobé používání
na místě k tomuto účelu určeném za
1 m2 a den.
2. Za použití veřejného prostranství
k umístění reklamního zařízení všeho
druhu ročně za 1 m2, sazba 60 Kč.
3. Za použití veřejného prostranství
k umístění stavebních zařízení a stavebního materiálu, sazba 5 Kč měsíčně za 1 m2, sazba 10 Kč ročně za 1 m2,
sazba 1 Kč týdně za 1 m2.
4. Za vyhrazení trvalého parkovacího
místa, sazba 60 Kč ročně za 1 m2.
5. Za použití veřejného prostranství pro
provoz lunaparků, cirkusů a jiných
obdobných atrakcí, sazba 5 Kč za den
a 1 m2.
6. Za použití veřejného prostranství sloužícího k uložení materiálu všeho druhu, které nebyly povoleny, sazba 10 Kč
týdně za 1 m2, sazba 80 Kč měsíčně
za 1 m2, sazba 200 Kč ročně za 1 m2.
7. Za použití veřejného prostranství pro
kulturní a sportovní akce, sazba 1 Kč
za 1 m2 a den.
Tento poplatek je splatný ihned při přiznání poplatkové povinnosti.
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Kozlovice
Poplatek ze vstupného

Poplatník je povinen nejméně 5 dnů
před konáním akce písemně ohlásit Obecnímu úřadu v Kozlovicích údaje potřebné
k stanovení místního poplatku.
Sazby poplatků:
200 Kč — sál Obecního úřadu
200 Kč — areál u hasičské zbrojnice
150 Kč — pohostinství „U váhy“
150 Kč — pohostinství „Ve dvoře“
150 Kč — pohostinství „Na Uhrách“
150 Kč — restaurace „Na koupališti“
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne
uspořádání akce.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu
Sazba poplatku činí 204 Kč na fyzickou
osobu a kalendářní rok (fyzickou osobou
se rozumí občan přihlášený k trvalému pobytu nebo občan vlastnící trvale neobydlený rod. domek).
Poplatek je splatný 2´ ročně, a to do
30. 4. a do 31. 10. kalendářního roku.
Upozornění
Vodné za rok 2002 je nutno zaplatit do
31. května 2003.
OÚ

Sběr nebezpečného odpadu
V pátek 11. dubna od 15.00 hod.
bude probíhat sběr nebezpečného odpadu v naší obci. K odběru můžete připravit níže uvedený nebezpečný odpad:
obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek, absorpční činidla, filtrační materiál, čisticí tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami, rozpouštědla,
olověné akumulátory, baterie a akumulátory, oleje, barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky, fotochemikálie, nepoužitelná
cytostatika (léky), pesticidy, zářivky
a jiný odpad obsahující rtuť, vyřazená
zařízení obsahující chlorfluorovodíky
(ledničky, mrazničky), vyřazená elektrotechnická zařízení obsahující nebezpečné látky (televizory, monitory
apod.)
Firma Slumeko Kopřivnice odebere
připravený sběr od příjezdových komunikací.

Sběr kovového
a velkoobjemového odpadu
Obecní úřad v Kozlovicích organizuje
pro občany sběr objemného a sběr kovového šrotu v pátek 4. dubna od 8.00
hod.
Společně s objemným odpadem se
budou sbírat pneumatiky a domácí
elektrospotřebiče, ne však ledničky a televizory. Objemným odpadem rozumíme skříně, matrace, koberce apod.
Kovový i objemný odpad se bude odvážet od příjezdových komunikací.

Poskytování právních služeb
občanům Kozlovic
Obecní úřad v Kozlovicích informuje
občany o poskytování bezplatných právních služeb občanům Kozlovic formou
ústních konzultací v místnosti bývalé
pošty Obecního úřadu v Kozlovicích, a to
v úterý jednou za čtrnáct dnů v době od
16.00 hod. do 18.00 hod. v těchto termínech:
11. 2., 25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5.,
20. 5., 3. 6., 17. 6., 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8.,
26. 8., 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11.,
18. 11., 2. 12., 16. 12. a 30. 12. 2003.
OÚ

Úřední hodiny odborného
lesního hospodáře v roce 2003
Funkci odborného lesního hospodáře
pro katastrální území Kunčice p. O., Kozlovice, Palkovice, Měrkovice, Sklenov, Lhotka
u F–M, Myslík, Metylovice (část) vykonává
pan Ing. Tomáš Svoboda.
Úřední hodiny na Obecním úřadě v Kozlovicích — každou sudou středu v roce,
mimo svátky, od 14.00 do 14.45 hodin
v místnosti bývalé pošty v budově OÚ:
5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5.,
11. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9.,
1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12. 2003
Možno volat na č. mobilního telefonu:
603 867 494
Adresa: Tomáš Svoboda, Záhuní 324, 744
01 Frenštát p. R.

Kozlovice
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Reforma veřejné správy

Dnem 31. prosince 2002 ukončilo svou činnost 73 okresních úřadů. Jejich kompetence převzalo 205 obcí s rozšířenou působností. Kozlovice přešly pod pověřený obecní úřad Městský
úřad ve Frýdku–Místku.
Obecní živnostenský úřad sídlí v budově Městského úřadu ve Frýdku–Místku, Radniční 1148.
Živnostenský úřad vyřizuje žádosti o živnosti volné i vázané. Tento odbor zajišťuje i bezplatnou
poradenskou službu České obchodní inspekce po celý rok, mimo červenec a srpen, vždy v lichý
čtvrtek od 8.15 do 14.00 hodin v budově Městského úřadu ve F–M, telefonické informace přes
spojovatelku 558 609 111.
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví je umístěn v budově na ulici Palackého 115 (u autobusového nádraží v Místku), telefon 558 604 444 (ústředna).
Zde můžete vyřídit záležitosti pro výkon civilní služby, záležitosti sociálně-právní ochrany
dětí, náhradní rodinné péče, příspěvku na výživu nezletilých dětí, protidrogové prevence.
Odbor sociální péče a státní podpory Městského úřadu ve Frýdku–Místku má dvě oddělení.
Oddělení sociální péče s úsekem péče o nezaměstnané a úsekem péče o rodinu se sídlem ve
Frýdku, Radniční č. 1149 a č. 10, telefon 558 609 321.
Úsek péče o seniory a zdravotně postižené občany, tel. 558 609 318, a úsek kompenzací zdravotního handicapu, tel. 558 604 320 mají sídlo v Místku, Palackého 115 (u autobusového nádraží).
Oddělení státní sociální podpory zůstalo v budově bývalého okresního úřadu, Kozlovice má
na starosti p. Miroslav Gřibek, číslo kanceláře 112, telefon 558 604 324.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR uvedlo do provozu bezplatně zelenou linku pro veřejnost 800-1-89810, která poskytuje po celých 24 hodin denně informace o dávkách státní sociální podpory (přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu, rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné).
Záležitosti občanských průkazů a cestovních dokladů mohou občané vyřídit v kancelářích č. 250
a 254 a na přepážkových pracovištích ve 2. podlaží budovy Palackého 115 v Místku, tel. 558 604 456.
Pozor! Vyřizování občanských průkazů a cestovních pasů zůstává i na Obecním úřadě
v Kozlovicích.
Odbor životního prostředí a zemědělství sídlí na adrese Palackého 115 v Místku, ve 4. patře,
kde můžete vyřídit záležitosti zeleně, lesa, myslivosti a ochrany přírody, vodního hospodářství,
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, odpadů, ovzduší.
Činnost odboru územního a ekonomického rozvoje by měl zajímat občany obce z hlediska
pořízení územního plánu příslušné obce a jeho změny. Sídlo má ve Frýdku, na ul. Radniční 1148,
tel. 558 609 271.
Odbor dopravy a silničního hospodářství má tři oddělení.
Oddělení dopravně správních agend — řidičské oprávnění, přestupky, a oddělení dopravně
správních agend — evidence vozidel sídlí v Místku, Palackého 115. Oddělení správy dopravy
a pozemních komunikací je ve Frýdku, Radniční 1148, tel. 558 609 112.
Pozor!
Povolování zvláštního užívání silnic III. třídy a povolení napojení silnice III. třídy na pozemek
zřízením sjezdu vyřizuje odbor dopravy a silničního hospodářství v budově bývalého okresního
úřadu na ul. Palackého — tel. 558 604 626.
Úřední hodiny jsou jednotné: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin.
Od 1. ledna zanikla Okresní hygienická stanice ve Frýdku–Místku a vznikla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek–Místek, Palackého 121, 738 02 Frýdek–Místek (naproti bývalého okresního úřadu), telefon 558 418 111.
Úřední hodiny pondělí — středa od 8.00 do 17.00 hodin.
L. Eliášová
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Informace o restrukturalizaci Severomoravské plynárenské, a. s., která byla realizována k 1. 1. 2003. Dřívější místně příslušné rozvodny ve Frýdku–Místku a Frýdlantě n. O., kde úřední styk s veřejností probíhal, byly nahrazeny mistrovskými okrsky.
Ředitelství oblasti Karviná na ul. Ostravská
737 v Karviné, do jehož působnosti výše
uvedené rozvodny patřily, bylo nahrazeno
útvarem provozního střediska. Veškerý
úřední styk vyplývající z dotčení provozované distribuční plynárenské sítě (např.
vyjádření k existenci sítí) byl převeden
z úrovně výše uvedených rozvoden na úroveň provozního střediska v Karviné. Naše
pracoviště bývalých rozvoden, nyní mistrovských okrsků, jsou nadále oprávněna
pouze žádosti o vyjádření přijímat, ale postupují je k centrálnímu vyjádření do Karviné. Proto je vhodné a rychlejší písemné
žádosti o vyjádření adresovat právě na výše
uvedené pracoviště provozního střediska
v Karviné. Rovněž veškeré správní úkony
ve stavebním řízení (včetně vzdání se
práva odvolání) je oprávněn činit pouze
vedoucí provozního střediska v Karviné.
Obchodní styk s našimi odběrateli plynu
představuje jinou sféru služeb a prozatím
zůstává na našich zákaznických kancelářích ve Frýdku–Místku. Pro veškerý telefonní kontakt je vhodné používat zákaznickou linku 840 111 115.

Internet v Obecní knihovně
v Kozlovicích
Od 12. února letošního roku mohou občané Obecní knihovny v Kozlovicích (v budově základní školy) využívat služeb Internetu. Zájemci si mohou i telefonicky na
čísle 558 439 096 zamluvit místo na Internetu, nejdéle však na jednu hodinu jen
v době půjčovní doby knihovny. Tato služba je zpoplatněna. Uživatelé Internetu
s čtenářským průkazem platí za přístup na
Internet do 60 minut 20 Kč, za tiskový výstup z databází — 1 strana za 3 Kč.
Uživatel Internetu bez čtenářského průkazu do 60 minut platí 40 Kč, za tiskový výstup z databází — 1 strana za 4 Kč.
Uživatelé Internetu jsou povinni dodržovat provozní řád stanice Internet a Ceník

Kozlovice
služeb a sankcí v Obecní knihovně v Kozlovicích, které byly schváleny Radou obce
Kozlovice dne 29. ledna 2003 a jsou vyvěšeny v místnosti knihovny.
Pro informaci uvádíme půjčovní dobu
Obecní knihovny v Kozlovicích:
středa
od 10.00 do 16.00 hodin
pátek
od 11.30 do 17.30 hodin.
Knihovnicí je slečna Markéta Lovásová.
Knihovna v Měrkovicích je otevřena
v pondělí od 15.30 do 16.30 hodin.
Knihovnicí je paní Ludmila Červenková.
Knihovna v Kozlovicích nabízí svým čtenářům k výpůjčkám 7616 svazků a eviduje
184 čtenářů.
Knihovna v Měrkovicích má 28 čtenářů
a půjčuje 1940 knih.
OÚ

Poděkování za Tříkrálovou
sbírku 2003
Ve dnech 3.—8. ledna 2003 proběhla ve
Frýdku–Místku a okolních obcích již tradiční Tříkrálová sbírka, kterou organizovala Česká katolická charita na území celé
ČR. Šlo o akci, jejímž hlavním motivem
bylo zapsat se do povědomí veřejnosti jako
organizace zabývající se humanitární činností a z vybraných peněz hradit realizaci
projektů na pomoc potřebným.
Do této sbírky se letos zapojilo překvapivě 148 vedoucích skupinek, kteří se svými
pomocníky prošli celkem 36 obcí. Díky laskavosti lidí se Charita Frýdek–Místek může
chlubit výtěžkem 933 115,10 Kč, což je
o 285 558 Kč více než v loňském roce.

Kozlovice
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
štědrým dárcům, kteří neváhali přispět do
této sbírky jakoukoliv částkou, stejně tak
všem koledníkům, kteří věnovali svůj čas
ve prospěch sbírky, všem kněžím, kteří
nám poskytli kontakty na koledníky, i všem
osloveným starostům a zaměstnancům
obecních i městských úřadů. Ujišťuji vás,
že peníze budou opravdu použity na účel,
na který byly vybírány.Ještě jednou všem
upřímný dík.
Jan Habernal, Asistent Tříkrálové sbírky
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— zajištění provozu denního stacionáře
pro seniory a charitního klubu seniorů,
— rozšíření a zkvalitnění služeb stacionáře pro psychicky nemocné klienty,
— pokrytí provozních nákladů mateřského centra KOLEČKO — místa pro
setkání žen na mateřské dovolené,
osamělých a nezaměstnaných žen,
— rekonstrukci Domu pro matky
s dětmi. Tento záměr bude realizován
prostřednictvím „Nadačního fondu
Betlém nenarozených“ se sídlem
v Dobré,
— zajištění provozu klubu NEZBEDA —
charitního zařízení pro naplnění volného času dětem z přilehlého sídliště
a 10 % humanitární pomoc, 15 % diecézní charity, 5 % Sekretariát ČKCH, 5 % režie
sbírky.
Pavlína Vlčková
PS.: Člověk nikdy neví, kdy bude potřebovat pomoc…

Pomáháme-li druhým,
pomáháme i sami sobě

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2003
v Kozlovicích činí: 32 223,50 Kč.
Všem dárcům i koledníkům patří
upřímné poděkování!
S vybranými prostředky bude naloženo
podle tohoto klíče:
65 % zůstává Charitě Frýdek–Místek na
— rekonstrukci objektu bývalých jeslí na
ulici K Hájku na ÚSP pro mentálně
postižené muže a ženy s kapacitou 30
klientů,
— rozvoj charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby v domácnostech,

Středisko sociální pomoci a služeb při
Městské organizaci Svazu důchodců České
republiky ve Frýdku–Místku se na Obecní
úřad v Kozlovicích obrátilo s žádostí o zveřejnění možnosti spolupráce při případném naplňování pomoci potřebným občanům naší obce formou pečovatelské služby. Právě zapojením pečovatelek či pečovatelů z naší obce by pečovatelská služba
byla snadno realizovatelná a úsporná.
Pečujícími se mohou stát důchodci nebo
matky na mateřské dovolené, ne však občané z úřadu práce, kterým krátkodobý
úvazek nemůže nahradit stálou práci a dostatečnou výši příjmů. Pečovatelé na základě dohod by se stali zaměstnanci Střediska
sociální pomoci a služeb při Městské organizaci Svazu důchodců ČR ve Frýdku–Místku, které nabízí odměnu ve výši
35 Kč za hodinu vykonané práce, předpokládaný pracovní úvazek by byl do 40
hodin na jednoho klienta měsíčně.
Případné další informace na Obecním
úřadě v Kozlovicích.

14
Pomoc těžce zrakově postiženým
spoluobčanům při překonávání
informačních bariér
a zpřístupnění trhu práce
To je cílem projektu Občanského sdružení Kafira z Opavy. Projekt je podporován
Evropskou unií ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem
práce a sociálních věcí ČR. Hlavním záměrem je naučit klienty se zbytky zraku nebo
nevidomé spolehlivě ovládat počítač se
speciálním softwarovým vybavením tak,
aby dosáhli uživatelské úrovně odpovídající běžným požadavkům na trhu práce. Odstraněním některých informačních bariér
se jim otevřou nové možnosti aktivního zapojení do pracovního procesu či samostatné výdělečné činnosti. V současné době se
zřizují nová školicí a poradenská střediska
v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku–Místku, kde poskytnou školení v práci
s počítačem a příslušnými pomůckami jak
pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Pomohou při vyhledávání pracovních příležitostí, poradí v oblasti sociálně právní, nabídnou psychologické a speciálně pedagogické poradenství a podle zájmu budou pořádat besedy, přednášky, kurzy apod.
Tyto služby jsou hlavně určeny pro klienty v produktivním věku a pro studenty od
15 let a jsou bezplatné včetně případné dopravy, informace na OÚ.

Osobní asistence pro region
Moravskoslezského kraje
— cesta umožňující vést důstojný a plnohodnotný život v domácím prostředí
— pomoc při zabezpečení základních životních potřeb (příjem potravy, toaleta,
osobní hygiena, polohování)
— nácvik sebeobsluhy a používání kompenzačních pomůcek
— malé ošetřovatelské úkony
— výchovná práce s dětmi se smyslovým,
tělesným či mentálním postižením
— hlídání dětí
— pomoc při zajištění chodu domácnosti
(nákup, běžný úklid, praní atd.)
— pomoc při vzdělávání a výkonu povolání
— doprovod (lékař, úřady, školská zařízení,
kulturní a společenské akce)

Kozlovice
Služby jsou poskytovány odborně vyškolenými pracovníky — osobními asistenty.
Cena služby: 25 Kč/1 hod.
Při individuální dotaci MěÚ, OÚ cena 15
Kč/1 hod.
Při rozsahu 6 a více hodin služby cena 22
Kč/1 hod.
(s dotací 12 Kč/1 hod.)
Adresa:
Podané ruce — Společnost pro canisterapii
a osobní asistenci
Projekt OsA F–M
IČO: 70632596
Zborovská 465
738 02 Frýdek–Místek
Kontakt:
Malý Koloredov 811
738 02 Frýdek–Místek
Tel.: 777 011 059

Helena Fejkusová,
ředitelka
Jana Rozehnalová,
zástupkyně

Ostrava:
Tel.: 602 553 350
Jana Kročilová,
596 358 532 (po 20.00 hod.)
zástupkyně

K zveřejňování osobních dat
Chceme vás v krátkosti informovat
o zveřejňování jmen a příjmení v občanské
rubrice (narození, jubilanti, úmrtí). V současné době nám zákon nedovoluje uvádět
u jmen a příjmení bydliště a číslo popisné.
Rozhodli jsme se vrátit k tomuto, mezi občany oblíbenému sloupku, ale pouze
s uvedením věku občana. Věříme, že aspoň
vám strohá informace trošku přiblíží dění
v obci.
Své významné životní jubileum oslavili
a oslaví v měsíci lednu a únoru tito naši
spoluobčané:
Miroslav Kouřil, PaedDr.
Tomáš Ceperko
Marie Papíková
Valentin Pokluda
Jiřina Tkáčová
Marie Doležilová
Vincenc Merta
Anežka Zemanová
Bohumír Krpec
Jindřiška Kadlecová
Anežka Nezhodová
Marie Červenková

70 let
70 let
75 let
75 let
80 let
80 let
81 let
82 let
83 let
85 let
85 let
86 let

Kozlovice
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Obecní úřad přeje jubilantům hodně rodinné lásky, pohody, štěstí, zdraví a spokojenosti.
Mezi občany obce jsme přivítali
Denisku Šrubařovou

Životní prostředí
Chybí vám zpětné zrcátko?
Slovo starosty v prosincovém vydání
Zpravodaje končilo P. S.: „Pokusme se alespoň v době vánočních a novoročních svátků vytápět svá obydlí ekologicky. Děkuji.“
Jak jsme se „pokusili,“ to dokumentuje
následující fotografie z 25. prosince 2002
— prvního vánočního svátku.

V lednu a v únoru jsme se rozloučili
s těmito občany. Rodinám zemřelých vyslovujeme hlubokou účast.
Ladislav Vyvial
Marta Holubková
Marie Brožová
Stanislav Kubečka
Anežka Žáčková

64 let
90 let
59 let
61 let
88 let

Občanská komise Rady obce Kozlovice
prosí občany, jejichž rodiče v tomto roce
oslaví zlatou nebo diamantovou svatbu,
o sdělení této milé rodinné události na
Obecní úřad v Kozlovicích, p. Hlisnikovské.
V evidenci obce nejsou sňatky uzavřené
mimo Kozlovice a členové komise by neradi při gratulaci na někoho zapomněli.

Obec Kozlovice v číslech
K 31. prosinci 2002 bylo přihlášeno k trvalému pobytu 2824 občanů. V průběhu
roku se narodilo 21 dětí, zemřelo 35 občanů. Bylo uzavřeno 7 sňatků, z toho 6 v kostele. K trvalému pobytu se přihlásilo 51
lidí, odhlásilo se 39 občanů.

Předsevzetí
Novoroční předsevzetí máme za sebou
a pomalu se noříme do všedních dnů. Než
se octneme zcela v jejich zajetí, stojí zato si
připomenout, že na světě nejsou jen lidé se
svými problémy, ale i mnohé další živé organismy. A jejich problémy — zejména ty
velké — jim v nepřeberné míře a s nevídanou štědrostí nadělují právě ti „nejušlechtilejší, nejmoudřejší, nejčistší, nej…“ ze
všeho tvorstva, tedy my, lidé.
Naštěstí ne všichni z nás mají nutkavou
potřebu šplhat a pachtit se za kýženým
cílem za jakoukoli cenu i s přišlápnutím
bližního svého, neuhýbá-li či neslouží-li
mi dost hbitě a zřetelně. A tak právě v té
Evropě, do které se v dohledné době opět
začleníme, již více než před čtvrt stoletím
přišli na to, že je pro ně a jejich vyspělé
ekonomiky nutné, aby měli ve svém podvědomí zakódovánu důležitou informaci
o nezbytnosti chránit přírodu v celé její
pestrosti, složitosti a kráse. Ohrožování
přírody a našeho životního prostředí je bohužel smutnou skutečností i v naší obci. Je
nutné si neustále uvědomovat, že člověk je
nedílnou součástí přírody a je na ní životně závislý. Příroda bez člověka přežije, člověk bez přírody nemá šanci, a proto je ji
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Kozlovice

třeba bránit způsobem, který je provázen
znaky lidství: pokorou, respektem, tolerancí a láskou (což není totožné s odevzdaností, bojácností, smířlivostí, sebeláskou)…
Připravil Jiří Peloušek

…v únoru uspořádali žáci 9.tříd spolu se
žákovským parlamentem maškarní karneval pro děti z nižšího stupně. Představily se
zde nejrůznější masky a všechny děti se
moc bavily.
…žáci naší školy mají nyní přístup k informacím Internetu, a to každé pondělí,
středu a čtvrtek. Mohou si zde vyhledat
nejrůznější informace, referáty a jiné zajímavosti.
…v únoru proběhne diskusní setkání
žáků a vedení školy
Zpracoval Pavel Kovář

Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku
ZŠ Kozlovice

Ze života školy
Exkurze
Dne 25. října 2002 žáci 9. tříd v rámci
výuky dějepisu navštívili Osvětim, kde se
více dověděli o hrůzách 2. světové války —
holocaustu v Osvětimi.

Zprávy žákovského parlamentu
Mikuláš ve škole…
Dne 6. 12. se konala ve škole velkolepá
akce s názvem „Mikulášská show“ s hudbou a zpěvem, s čerty a soutěžemi.
Mikuláš podělil všechny po zásluze. Nakonec se uskutečnila taneční párty. Všichni byli velmi spokojeni.
Splněný slib
30. ledna od l5 do l7 hodin proběhla slíbená diskotéka. Žáci tančili s velkou chutí.
Paní ředitelka nás pochválila za vzorné
chování, a tak všichni doufáme, že naše
diskotéka nebyla poslední. Panu Petru Pelouškovi moc děkujeme za čas, který nám
všem věnoval.
Víte, že…
…náš školní pěvecký sbor se zúčastní 7.
března 2003 krajské přehlídky pěveckých
sborů? Držte nám palce!

V týdnu od 20. l. do 24. l. 2003 se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz pro 33 žáků
sedmých tříd. Účastníci byli ubytováni
v penzionu OSMEK v Ostravici, ale za sněhem bylo nutno dojíždět na sjezdovku Bílá
— Mezivodí. Žáci si hradili pobyt a vleky.
Rada rodičů uhradila dopravu do Ostravice
a zpět a přispěla dětem částečně i na vleky.
M. Bednářová

Stolní tenis
Dne 28. ledna se konalo okresní kolo
soutěže základních škol ve stolním tenise
ve Frýdlantě. Naší školu reprezentovalo tříčlenné družstvo chlapců ve složení Tomáš
Kupec, Marek Holášek a Petr Mohyla. Podlehli jen profesionálům a v konkurenci 8
škol se umístili na krásném 2. místě. Hochům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Naše poděkování
patří také panu Blablovi, který chlapce na
soutěž doprovázel.

Upozornění
Žádám vedoucí všech oddílů a složek,
kteří využívají školní tělocvičnu, aby důsledně dbali dodržování podmínek vyplývajících ze smlouvy o pronájmu tělocvičny.
Připomínám nejdůležitější body:
• Vstup do tělocvičny je možný pouze
v doprovodu osoby starší 18 let, ve dnech
pondělí až pátek nejdříve v 15.30 hodin.
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• Kontrolujte při odchodu ze školy, zda
jsou vypnuty větráky, zhasnuta světla
a zavřena okna v tělocvičně, v šatnách
i na chodbě (týká se zejména těch, kteří
jsou v tělocvičně večer poslední).
M. Bednářová

Hurá, vyhráli jsme!
Na začátku školního roku vyhlásila firma
Centropen soutěž. Měli jsme malovat obrázky na dané téma, psát příběhy a sbírat
čárové kódy z výrobků Centropen.
V malování a psaní jsme sice nezvítězili ,
ale s čárovými kódy jsme se umístili mezi
prvními dvaceti třídami v republice. A tak
dostal před vánocemi každý z naší třídy
hezkou výhru — velký balík s psacími potřebami.
Veronika Galáčová a Josef Zeman, 3. B
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Slavnostního vyhlášení výsledků této výtvarné soutěže se zúčastnila Darina s rodiči a převzala ocenění z rukou prezidenta
Světového sdružení přátel betlémů i za
Martina. Oběma žákům blahopřejeme. Jejich práce jsou zastoupeny v katalogu nakladatelství Oftis, který bude představen
v mnoha zemích světa.
Martin i Darina jsou nadaní, pracovití,
obstáli výborně v konkurenci žáků ze základních uměleckých škol.
Zdeňka Machovcová

Soutěž ve šplhu
Ze 17 škol se naše družstvo dívek umístilo na 2. místě, družstvo chlapců na 2.—3.
místě. Velmi nás potěšila zejména krásná
3. místa Veroniky Fizkové (4,9 s) a Zdeňka
Tománka (3,25 s) v soutěži jednotlivců.
Blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů.
L. Jarotková

Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2003—
2004 proběhne 20. března 2003 od 8.00 do
l5.00 hodin v budově mateřské školy. Zapisují se děti do tří let věku.
Upozorňujeme rodiče, že v případě naplnění tříd nebude již v průběhu roku žádosti o umístění dítěte do předškolního zařízení vyhověno.

Úspěch našich žáků

Valašská dědina

Začátkem prosince se několik žáků naší
školy zúčastnilo IX. ročníku mezinárodní
předvánoční soutěže pro děti s názvem
„Vánoce a betlém.“ Tuto výtvarnou soutěž
pořádá nakladatelsví Oftis v Ústí nad Orlicí
ve spolupráci se Sdružením přátel betlémů
v Hradci Králové.
V kategorii žáků nad 12 let porota vybrala a ocenila celkem 9 prací bez pořadí, udělila však dvě zvláštní a jedno mimořádné
ocenění. A právě toto mimořádné ocenění
získal za svou práci žák naší školy Martin
Bražina z 9. A. Mezi devíti oceněnými byla
také práce Dariny Chudjakové rovněž z 9. A.

Rok se s rokem sešel a náš soubor (i prostřednictvím Zpravodaje) rekapituluje. Rok
2002 byl na akce rozhodně bohatý, a tak se
alespoň o některých z nich zmíníme.
Hned v lednu nás čekal zájezd na Ukrajinu. Valašský vojvoda byl pozván, aby zde
reprezentoval Českou republiku na 8. Slovanském folklorním (soutěžním) festivalu
„KOLJADA“, konaném ve městě Rovno.
V konkurenci 25 skupin a souborů z Ukrajiny, Polska a Ruska získal Valašský vojvoda
nejvyšší ocenění, tedy první místo, navíc

Valašský vojvoda
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ocenění odborníků a diváků. Stali jsme se
tedy laureátem festivalu.
Začátek roku se nám tedy jevil jako nadměrně úspěšný a dodal nám sílu, chuť
a energii do další práce. Pokračování rozhodně nabralo správný směr. O vzrušení
a zábavu jsme se postarali tentokrát v naší
domovské základně — v Kozlovicích.
9. února 2002 se zde pořádal Valašský bál.
Jako hosty jsme si přizvali muziku Jury
Petrů z Kyjova a neutuchající zábava pulzovala až do rána.
Když přešly loňské mrazy a pod sněhem
vykvetly první sněženky, povzbudilo nás to
a sluníčko nás zlákalo k sobě blíž, jižněji —
zkrátka do Maďarska. 16.—19. 3. 2002 nás
srdečně hostila Budapešť. U příležitosti
spolupráce zemí Vyšegradské čtyřky zde
bylo uspořádáno setkání folklorních souborů všech čtyř členských zemí. Cílem byla
popularizace maďarského modelu tanečních domů, jejich metodiky výuky lidové
hudby a tance a všeobecné vnímání folklorismu. Za zmínku stojí reprezentace zemí
— Polsko, Maďarsko, Slovensko (Ekonom,
Lúčnica, Zámutovčan) a ČR (Kunovjan, Vycpálkovci a Valašský vojvoda).
Po návratu z Maďarska nás čekal klasický
a všem notoricky známý kolotoč. Pravidelné zkoušky, opakování starých pásem a samozřejmě tvoření pásem nových. Mezitím
jsme navštěvovali místa, kde jsme už stálými hosty — Plzeň — cyklus česko-moravských vystoupení „Máš-li ke mně lásku,
přijď k nám na pomlázku…“ (konaný ve
dnech 22.—24. 3. 2002), Ostrava – Zábřeh –
Prameny (regionální přehlídka folklorních
souborů Ostravy a Lašska, 20. 4. 2002) či
Strážnice konaná ve dnech 28. 6.—30. 6.
2002. Zde se představila nově zrozená
odnož našeho souboru — Gajdošská muzika Valašského vojvody Vlastika Bjačka a její
taneční páry.
Protože všude sklízíme uznání a ocenění
naší práce a některé putují i za hranice naší
země, dostáváme a srdečně přijímáme pozvání do Holandska.
7. května 2002 tedy odjíždíme, abychom
šířili krásu našeho folkloru, i na festival
v městě Gellen. Ubytováni jsme byli v Belgii, kam jsme se každodenně vraceli k odpočinku po únavných dnech. Trávili jsme
zde poměrně vyčerpávající večery, noci
a často i rána. Naše přejíždění ze země do
země se stalo terčem vtipkování či hádek
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typu: „Mně se líbí tady v Holandsku.“ „Ale
já chci už jet spát do Belgie!“ Příjemných
pět dní se překulilo a my se loučili s pohostinstvím příjemných a milých lidí a s krásnou malou zemí.
Po příjezdu domů každý z nás zjistil, že
mu v žilách vlastně intenzivně koluje krev
kočovníka, a 14. 7. 2002 stál celý Valašský
vojvoda připraven i s nemalými zavazadly
u autobusu, který nás měl doprovodit do
francouzského městečka Gannat, abychom se tam zúčastnili 29. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu „Lescultures du monde“. Tak se taky stalo. Spolu
s námi jeli také lidoví umělci a řemeslníci
ze Strážnice a okolí. Měla s námi jet i romská cimbálová muzika Goňovci z Opavy,
ale vzhledem k nečekaným okolnostem
nakonec zůstali doma. Byl pro nás připraven velice náročný týden, ve kterém jsme
se seznámili s jinými soubory (např. Rwanda, Columbia, Vietnam, Quibec, Ukrajina,
Chille, Kavkaz, Indonésie, Futuna, Bolívie),
učili se jejich tance, pozorovali jejich kultury, navštěvovali a účastnili se mnoha vystoupení. Nutno podotknout, že i přes nepřízeň osudu (týkající se ubytování) jsme
byli velmi spokojeni. Francouzi se starali
o naše vystoupení, ve volném čase nám
naplánovali výlety a exkurze, zajistili natáčení písniček na festivalové CD a ne nevýznamně o nás pečovali po gastronomické
stránce. Francie v nás zůstane zapsána
jako země folkloru, sýra a vína.
A jsme zase doma. Kočovnická krev prošla změnou a ryze valašská, domácky založená se nám vrací do žil. Abychom to dali
světu najevo, tentokrát jsme pod rodným
Ondřejníkem účastníky Sochových národopisných slavností ve Lhotce. Píše se sobota 24. 8. 2002. Spolu s námi účinkují Valášek, Hurčánek, Holubjanka, Grunik, Ostravica, Ondřejnica, Skaličan, Kyjov, Technik a domácí soubor — Pilky.
Abychom přesvědčili ty, kteří z Valašského vojvody dříve či později odešli, abychom jim ukázali kus práce a naši vůli pokračovat dál, uspořádali jsme 16. 11. 2002
„Souborový scuk“. Všichni, kteří přišli,
s sebou vzali dobrou náladu, vzpomínky,
fotografie i hudební nástroje a výborně
jsme se bavili až do rána.
A protože se nezadržitelně přiblížil čas
Vánoc, s našimi pásmy účinkujeme na kaž-
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doročním Souznění v Ostravě (15. 12.
2002), kde nám tentokrát stály po boku Javory se sourozenci Ulrychovými a pět finalistů soutěže Zpěváček 2002.
To vše jsou dnes již jen milé vzpomínky.
Zrekapitulovali jsme tedy náš starý rok.
Myslíme si, že byl bohatý na nové tváře,
přátelství, zážitky a pocity.
Začal rok nový. My jsme ho zahájili jako
obvykle Valašským bálem, letos uspořádaným 25. 1. 2003. Na pomoc přijela kapela
Martina Hrbáče z Horňácka a nemalou
měrou se o zábavu v „pekle“ starala také
muzika Vojtek. Tanečníci si připravili folklorní vystoupení, které bylo letos pojato
jako módní krojová přehlídka. Nesmělo samozřejmě chybět půlnoční překvapení.
Kdo byl u nás na bále, jistě potvrdí, že Cikáni v provedení Valašského vojvody byli
vskutku vydaření. Třešničkou na pomysl-

100 let od narození p. řídícího
Vincence Sochy — učitele
a národopisného pracovníka
Při pohledu na dřívější kulturní život
v Kozlovicích, Měrkovicích, Lhotce a okolí
nemůžeme přehlédnout osobnost p. řídícího Vincence Sochy ze Lhotky, neboť jeho
národopisná, sběratelská, spisovatelská,
osvětová a tělovýchovná činnost má své
kořeny právě v Měrkovicích, dnes součásti
Kozlovic.
Od jeho narození uplynulo 9. ledna tohoto roku 100 let. Jeho kolébka stála v starobylém Štramberku, kde vyrůstal spolu se
svými dvěma sourozenci v chudé domkářské rodině. Po vychození obecné a měšťanské školy v Kopřivnici absolvoval učitelský
ústav v Příboře, kde v roce 1922 úspěšně
maturoval. Po maturitě byl ustaven zatímním učitelem ve Pstruží, po roce tamního
působení odchází do Tiché, odkud je po
několika měsících odvelen do prezenční
vojenské služby jako letec. Po roce a půl
vojny je ustaven zatímním učitelem v Myslíku a pak přechází do Lhotky. Tady se seznamuje a v roce 1929 žení se sl. Janou
Tomkovou, aby jako definitivní učitel zakotvil opět na 2 roky ve Pstruží. V roce 1930
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ném dortu se opět stala bohatá tombola,
odkud zpod rukou lepých tanečnic směrem k vítězům putovaly bohaté ceny (satelit, mikrovlnka, toustovač, stůl, metly,
hrábě, lahve, kopa hnoje…). Divoká zábava, tanec, vřava a zpocené tváře — to vše
bylo ještě brzy nad ránem k vidění v sále
OÚ v Kozlovicích.
Začali jsme tedy úspěšně. Hosté i my, Valaši, záříme spokojeností a nabíráme energii do tohoto roku. Přejeme nejen sobě, ale
i vám, čtenářům a příznivcům folkloru,
aby naše síly a chuť k práci neustávaly, aby
vaše srdce byla stále nakloněna naším
směrem, protože to je motor, který nás posunuje kupředu. Děkujeme a srdečně vás
zveme všude, kde jen zahlédnete tanečníky a muziku souboru Valašský vojvoda
z Kozlovic.
Kristýna Valíčková, Gabriela Hrubešová

je jmenován správcem obecné školy v Měrkovicích, kde učí plných 6 let, a pak nastupuje jako řídící učitel (v roce 1936) na
obecnou školu ve Lhotce. Po osvobození
na konci 2. světové války odchází na výzvu
ministerstva školství na výpomoc do pohraničí — do Životic a po roce se vrací zpět
do Lhotky. Postavil si zde rodinný domek,
kde žije a s manželkou vychovává své 2
syny. Po nástupu komunismu se jeho náboženský postoj jeví jako éře nevyhovující
a on je nucen odejít pracovat jako horník
na důl Hlubina v Ostravě. V roce 1960 však
onemocněl silikózou plic a byl dán do invalidního důchodu, ale nemoc jeho zesláblý organismus postupně ničila, až jí
8. srpna 1978 definitivně podléhá.
Největší jeho životní zásluhou kromě
stovek žáků, dodnes na něj vděčně vzpomínajících, je jeho kulturní práce. Jeho nevšední zájem o národopis (sběr písní
a tanců z celého regionu, nasbíral neuvěřitelných 1300 písní a přes 140 tanců a jejich
variant, které vydal tiskem ve třech dílech),
založení a vedení národopisných souborů,
z nichž Pilky ve Lhotce dodnes hrdě vzpomínají jeho památky při každoročních Sochových slavnostech. Z jeho sbírek vyšla
i „Valašská beseda“, kdy podkladem mu
bylo víc jak 190 písní a 30 tanců sesbíra-
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ných v Měrkovicích od místní rodačky
Anežky Šenkové. Zvyky a obyčeje prostého
lidu při různých význačných životních
událostech v místech svých působení sesbíral a vydal tiskem (Valašská svatba, Zrušení
roboty, Kácení máje, Pod máju a Dožatá).
S obrovskou vervou se pustil i do ochotničení, nacvičoval s místními ochotníky
a sám je autorem několika her (Krajánkova
nevěsta, pohádky Vánoční dar a Radostné
mládí, Pán hor a opereta Srdce z pouti).
Možná, že se málo ví o Sochově pomoci
postiženým občanům za války, kdy se snažil podporovat rodiny zatčených a uvězněných spoluobčanů nejen ve Lhotce, ale
i v okolí. Jako činitel na obecním úřadě měl
přístup k potravinovým lístkům, které potřebným „přiděloval.“
Jako učitel, mimo hudbu a národopis,
miloval přírodu a snažil se k této lásce vést
i své žáky. Byl vášnivým včelařem a této
lásce se věnoval až do konce svého života.
Neúnavně dobrovolně pracoval i v tělovýchově a veřejném životě (v Jednotě Čs.
Orla a Čs. Straně lidové v Kozlovicích — tělovýchovné hodiny, přednášky, nácviky, vystoupení, veřejná cvičení, práce v organizacích, kde vždy zastával nějakou funkci,
to byly tisíce hodin plodné a tvořivé , nikdy
ne honorované práce. V době, kdy neexistovalo mezi dědinami ještě ani autobusové spojení, jeho jediným dopravním prostředkem bylo nejdříve kolo, později malý
motocykl. Za každého počasí, v zimě většinou pěšky, po svých.
Chtěla jsem tímto článkem vzpomenout
na osobnost „pana řídícího,“ díky němuž
zůstalo pro další generace zachováno velké
kulturní dědictví — krása lidových písní
a tanců regionu, které by jinak už dávno
upadlo v zapomenutí.
Abych vám, čtenářům kozlovického
Zpravodaje, také ukázala něco z velké historické pozůstalosti po panu uč. Boháčovi,
o které pořád píši — protože je doba plesů
a večírků všech možných spolků a organizací, předkládám vám plesovou pozvánku
starou 91 let. Škoda, že nemůžete vidět
v barvách, jak se na nás dívá c. k. Franz Josef.
Zarážející je rovněž cena vstupného. Dnes
by tam neměla být ta desetinná čárka, že?
Přeji vám pěkné zakončení plesové sezony a radostné očekávání jara.
Marie Prudká, vedoucí Vlastivědného kroužku
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Něco o divadle v Kozlovicích
Divadelní společnost Kozlovice vstupuje
do třetího roku, kdy funguje jako občanské
sdružení. Po prvních potížích se herci naučili žít v tržní době a zároveň poznali její
stinné stránky. Počty představení v našem
okrese se z důvodů nedostatku financí
u pořadatelů ztenčily na minimum a herci
jsou vděčni za divácké zázemí, kterého se
jim dostává zde v Kozlovicích. Doma
ochotníci sehrávají největší počet představení a vždy před dokonalou diváckou kulisou, za což patří všem návštěvníkům divadla dík od herců. Ochotníci si rovněž pochvalují spolupráci s obecním úřadem,
který se jim snaží, stejně jako ostatním
složkám, vycházet co možná nejvíce vstříc.
V letošním roce se divadelníci opět pokusí
probojovat na národní přehlídku, která se
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uskuteční ve Vysokém nad Jizerou. Tento
rok bude ve znamení divadelní hry Pan
radní si neví rady. Opět se jedná o komediální žánr. Režisérem je stejně jako v minulých letech Miroslav Dědic z Orlové.
Tomáš Machálek

Hasiči Kozlovice v roce 2002
Sbor dobrovolných hasičů v Kozlovicích
se sešel na své Výroční valné hromadě v sobotu 7. prosince 2002, aby zhodnotil svou
činnost za uplynulý rok.
K tomuto dni měl 125 členů. Z tohoto
počtu je 43 mladých hasičů ve věku do
osmnácti let a 82 hasičů je činných.V loňském roce jsme jako již tradičně zorganizovali Hasičský ples, zájezd na sv. Hostýn, kácení máje, krmášovou zábavu. Rovněž
jsme uskutečnili zájezd do Brna na veletrh
PYROS.
Kroužek mladých hasičů:
• v loňském roce se opět naši mladí hasiči
zapojili do celostátní soutěže PLAMEN.
První soutěží, které se naši žáci zúčastnili, byla hadicová a uzlová štafeta. Umístění: starší žáci 3. místo, mladší se umístili na 5.místě. V květnu se zúčastnili
soutěže ve Starém Městě. Soutěžili v disciplínách požární útok a štafeta CTIF.
Umístění: starší 5. a 9. místo, mladší
1. a 8. místo. 25. 5. 2002 účast na závěrečném setkání hry PLAMEN. Umístění:
starší 3. místo a mladší 2. místo. Dále
jsme se účastnili tří pohárových soutěží.
26. 10. 2002 účast na branném závodu
nového ročníku hry PLAMEN. Umístění:
starší 16. místo a mladší 3. místo.
Družstvo žen a dorostenek:
• ženy: okrskové kolo v požárním sportu,
které ženy absolvovaly se dvěma družstvy. Mladší družstvo vyhrálo a postoupilo do okresního kola, ve kterém se umístilo na druhém místě. Za zmínku stojí
výkon Elišky Krpcové, která časem 21,33
s obsadila 3. místo v běhu na 100 m
s překážkami. Ženy také startovaly na 6
pohárových soutěžích:
Staré Město — 4. místo, Metylovice — 6.
místo, Dolní Domaslavice — 2. místo, Palkovice — 2. místo, Kozlovice — 5. místo
(mladší) a 7. místo (starší), Ostravice —
útok nedokončen
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• dorostenky: účast na okresním kole
v požárním sportu, ve kterém zvítězily
a zajistily si postup do krajského kola
v požárním sportu, které se konalo ve
Vrbně pod Pradědem. Zde se dorostenky
umístily na celkovém 3. místě.
Družstvo mužů:
• zúčastnilo se okrskového kola v požárním sportu, kde se umístilo na 1. místě
a tím si zajistilo účast v okresním kole
této soutěže, kde se muži umístili na
2. místě za muži z Frýdku. Dále se družstvo mužů zúčastnilo několika pohárových soutěží, na kterých nepodalo vyrovnané výkony a umístění neodpovídalo
představám a cílům ze začátku sezony.
Za zmínku stojí pouze pohárová soutěž
v Raškovicích, kterou vyhráli.
Výjezdová jednotka SDH Kozlovice:
• v zimních měsících se členové pravidelně scházeli na školeních, která se konala
jednou týdně. Kromě drobných zásahů
(požáry kontejnerů) a technických pomocí (čištění kanálů a studní), jsme pomáhali likvidovat požár horské chaty Solárka a požár pily v Palkovicích.
Starosta SDH Kozlovice, Král Libor

Sport
TENIS
Masters 2002
Zde přinášíme konečné pořadí tenisového turnaje MASTERS 2002, pořádaného tenisovým oddílem Sokol Kozlovice. V kategorii mužů se turnaje zúčastnilo 13 hráčů.
Do finále se nakonec probojovali loňští finalisté — Jiří Slanina (ten si v semifinále
bez problémů poradil s Foldynou 6:1, 6:1)
a obhájce loňského vítězství Jan Tabach
(semifinále porazil Blahuta 6:2, 6:3). Bohužel Jan Tabach ze zdravotních důvodů k finálovému zápasu nenastoupil, a tak celkovým vítězem se stal Jiří Slanina.
V kategorii žen se představilo 6 hráček.
Obě velké favoritky Iva Kabátová i Irena Peloušková se podle předpokladů probojovaly do finále, v němž slavila úspěch takřka
bezchybná hra Ivy Kabátové, která se tak
stala historicky první vítězkou MASTERS
v ženské kategorii.
Petr Peloušek
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ŠIPKY
Knajpa Tour 02/03

Počtvrté v historii si to „rozdávají“ mezi
sebou šipkaři v soutěži družstev Knajpa
Tour. Po roční pauze se soutěže účastní
i družstvo Žraloků. Počet účastníků se
zvedl na pět a tím vzrostl i počet zápasů
a proto letošní ročník začal netradičně již
1. listopadu. Po odehrané polovině soutěže
vede zcela suverénně družstvo ŠK Kováček
před 1. ŠK Felčar. Třetí jsou zatím obhájci
loňského „zlata“ Motoři Hřiště, čtvrté Piraně a poněkud překvapivě poslední je zatím
družstvo Žraloků. Celkový vítěz letošní
Knajpa Tour bude znám koncem března.
Petr Peloušek

FOTBAL
Devils Cup 2002
První prosincovou sobotu si ve frýdeckomístecké tělocvičně I. ZŠ dali „dostaveníčko“ fotbalisté. Uskutečnil se zde již 9. ročník prestižního fotbalového turnaje Devils
Cup. Tentokrát se turnaje zúčastnilo 6
mužstev. Pravidelné účastníky FC Radegast, FC Flamengo, FC Bučina, 1. FC Felčar
a pořádající Devils Kozl doplnil nováček
FC Myslík. Mužstva byla rozdělena do
dvou skupin, přičemž vždy první dvě postupovala do semifinále. V prvním semifinále zvítězil po velkém boji Radegast nad
Devils 5:3 a ve druhém si Flamengo hladce
poradilo s Myslíkem 10:3. Finále pak nabídlo zde přítomným příznivcům fotbalu
krásnou fotbalovou bitvu s trochu překvapivým koncem. FC Flamengo hrající letos
halovou I. městskou třídu v Kopřivnici
podlehlo FC Radegast 4:6. Ještě je třeba
dodat, že v boji o 5.místo porazil silně
omlazený tým Bučiny stále lepšící se tým 1.
FC Felčar 5:2. Nejlepšími střelci turnaje se
stali Přemek Krpec (Flamengo) a Petr Tichavský (Radegast) s 9 brankami, nejlepším brankářem Petr Chýlek (Radegast)
a nejužitečnějším hráčem Jan Harabiš. Vítězům blahopřejeme a doufáme, že se opět
všichni sejdeme první prosincovou sobotu
roku 2003 na 10. ročníku Devils Cupu, tentokrát v Kopřivnici.
Petr Peloušek

Fotbalové jaro
Fotbalový klub Kozlovice vstupuje do jarních fotbalových
bojů s nadějí na postup našeho prvního mužského
družstva. Všechna jednání o posílení našimi
odchovanci probíhají
a k uzávěrce Zpravodaje
nám ještě nebyly známy.
Změny nastaly ve funkci trenéra
dorosteneckého družstva. Po půlroční přestávce začal opět trénovat p. Jenda
Vyvial z Myslíku. Přejeme mu i hráčům pohodové a klidné jarní boje ve středu tabulky krajské soutěže. Odstupujícím trenérům
p. Pavlu Krpcovi a Vladimíru Kahánkovi děkujeme za kormidlování dorostu v podzimních bojích.
Přejeme si i zlepšení výchovy žáků a „B“
mužstva. Benjamínci nám dělají radost
a bojují o čelo Brušperské ligy.
Zimní přípravu jsme poprvé zajistili na
našem škvárovém hřišti v Kozlovicích. Zahajovací přípravné utkání muži „A“ vyhráli
nad Fryčovicemi v poměru 5:2 v sobotu
15. února.
Jsme rádi, že se nám podařilo za pomoci
přátel fotbalu vybudovat náhradní hrací
plochu, která nebude sloužit jen k přípravě, ale i k sehrání mistrovských utkání.
Těsně před Vánocemi jsme dokončili výměnu krytiny na tribuně. V letošním roce
nás čekají údržbářské práce v našem fotbalovém stánku. Nátěry tribuny, laviček,
opravy soklu na budově. Všechny tyto
práce budeme provádět současně s běžnou údržbou hrací plochy, která se musí co
tři týdny hnojit, trávník provzdušňovat
a podsypávat pískem či zeminou. Za brankami u budovy chceme vybudovat ochrannou síť, aby míče nepadaly na místní komunikaci. Škvárovou plochu opět podsejeme trávou.
Výbor FC byl prozatím jen doplněn
o nové členy — p. Iva Krpce, p. Petra Žáčka,
p. Tomáše Ulčáka a p. Lukáše Hrnčárka.
Věříme, že mladí nastupující funkcionáři
budou pokračovat v nastoupené cestě
a oživí fotbal. Popřejme jim pevné nervy
a pohodu při řešení složitých problémů
v našem občanském sdružení.
Za FC: L. Eliášová

Kozlovice

23
Inzerce

V pondělí 24. 3. 2003 se uskuteční v budově OÚ v místnosti bývalé pošty Den zdraví
v době od 14.00 do 16.00 hodin.

BKB – SERVIS – OBCHOD
Prodáváme:
automatické pračky, myčky nádobí, sušičky, mikrovlnné trouby, sporáky a další spotřebiče
zn. Fagor, Whirlpool, Edesa, Aspes, Mora Romo Zerowatt, Laff Tatramat, IAR Siltal, Ardo.
Vestavné kuchyňské spotřebiče těchto a jiných značek.
❖ prodej nových zlevněných výrobků až o 40 % ❖ prodej náhradních dílů
Provádíme:
❖ záruční a pozáruční servis ❖ generální opravy automatických praček
Při zakoupení nové pračky u nás odkoupíme vaši starou pračku.
Poskytujeme i další výhody zákazníkům. Dovoz a zprovoznění zdarma.
Prodej vestavných i jiných spotřebičů pro stolařské firmy za VO ceny.
Prodej na splátky.
Sídlo firmy BKB – servis, obchod:
Horní 121, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Příjem zakázek a obchodní oddělení: 556 835 588, Infolinka: 800 115 588
Bobek Jan:
603 838 001 — Tichá
Kožený Miloslav:
603 838 005 — Bordovice
Býma Petr:
603 838 007 — Hodslavice
Firma.bkb@tiscali.cz
Přeprava nákladu do 1 t Fordem Transit

STŘEŠNÍ SYSTÉMY

Prodej střešních krytin a materiálů
Firma Ewerest vám nabízí výhodnou nabídku
cen na nákup střešního materiálu a také
s možností objednávky montáže
(ušetříte 17 % z ceny materiálu).
Tesařské práce
Zhotovení nových krovů a opravy,
výměna starých krovů, stavby vikýřů na střeše,
chemická ochrana dřeva Biochemitem,
montáž obložení palubkami, hoblování
viditelných částí krokví s ozdobou apod.
Klempířské práce
Montáže a opravy okapových systémů domů,
oplechování komínů, štítů, úžlabí, vikýřů,
výroba kominických výlezových oken, montáže
střešních oken, zakázková výroba atypických
prvků, zhotovení galcovaných krytin.
Pokrývačské práce
Montáže všech druhů krytin, laťování a fóliování
střechy, demontáž a likvidace staré krytiny,
lepení a kotvení asf. pásů na ploché střechy.

Rekonstrukce střech
Nástavby šikmých střech na ploché střechy
(zajistíme veškeré práce — tesařské, zednické
apod.), nové střechy na novostavby, opravy
stávajících plochých střech s životností až 50 let
(bezúdržbové), dlouhodobé záruky.
Poradenská činnost a rozpočty zdarma
Zdarma provedeme prohlídku vaší střechy
a poradíme při návrhu nejvýhodnějšího řešení
stavby, opravy střechy. Dále zajišťujeme: úvěry
na střechy, projekty střech (domů).
Prohlídku krytin, materiálů, oken
a další informace získáte na provozovnách:
Šenov u Ostravy
ul. Šachetní 1275, 735 41
pošta Petřvald (za šachtou Fučík 1)
Tel. 596 54 22 55, tel/fax: 596 54 27 90
Mobil: 608 111 316, 777 222 221
e-mail: ewerest@ewerest.cz;
http:/www.ewerest.cz
Palkovice u Frýdku-Místku
naproti Policie ČR (bývalá Jednota)
Tel.: 558 656 137, mobil: 608 111 316
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STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA
nabízí
❒ zateplování budov ❑ zednické práce ❑
❒ zámkové dlažby ❑
❒ opravy balkónů a teras ❑
❒ renovace bytových jader ❑
❒ tesařské práce ❑ pokrývačské práce ❑
❒ klempířské práce ❑
Kontakt: Jiří Fluksa — Mattys group
Příborská 12/1585 (vedle nák. centra Modrá Labuť v Místku)
Tel./fax: 558 647 555 nebo tel.: 558 622 890 — večer
Mobil: 608 877 165, e–mail: mattys.group@quick.cz

Sdělení redakce
Prosíme autory, aby při psaní svých článků dodrželi následující zásady:
1. Délka textu by neměla přesáhnout formát A4 (strojopisu běžného řádkování)
2. Uvádějte jméno autora příspěvku
3. K předání materiálu na obecním úřadě
(p. Hlisnikovské) využívejte možností,
které nabízí počítač. technika
— text uložený na disketě
— zaslaný elektronickou poštou

Uvedené způsoby nevylučují (pokud nemáte k dispozici PC) jinou možnost (psací
stroj, čitelný rukopis)
4. Dodržujte termín uzávěrky (viz poslední
strana Zpravodaje dole). Materiály dodané po termínu mohou být použity až
v příštím vydání.
5. Své příspěvky označte heslem „Zpravodaj“
Děkujeme za pochopení a těšíme se na
další spolupráci.
Redakce Zpravodaje
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