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Co se děje?
— dokončuje se rekonstrukce veřejných WC
a spojovací chodby v budově OÚ
— probíhá vybudování nového WC pro personál a zavedení teplé vody na ostatní WC
v restauraci Na koupališti (nové hygienické předpisy)
— byl zakoupen nový nákladní automobil
Daewo Avia. Automobil bude sloužit především pro svoz a odvoz tříděných odpadů. V průběhu příštího roku i pro potřeby
nákladní přepravy pro občany.
— proběhla výstavba a kolaudace části
plynovodu (cca 200 m) na horním konci
— snad úspěšně proběhla jednání s majiteli
restaurace u Viléma o odkoupení části jejich pozemku (souběžně s hlavní silnicí)
pro vybudování souvislého chodníku od
pomníku padlých po RD pana Oleše, vč.
parkoviště u jídelny ZŠ (naproti večerky).
Bez chodníku není možné parkoviště vybudovat, protože nevycházejí tzv. výhledové trojúhelníky.
— proběhla jednání s majiteli pozemků
vhodných pro výstavbu rodinných domků
o jejich odkoupení. Po vybudování inž. sítí
by tyto obec nabídla stavebníkům.

Slovo starosty
Dostává se vám do rukou pátý a zároveň poslední Zpravodaj v tomto roce. Opět tu máme
advent a Vánoce. Také vám to tak rychle ubíhá?
* Od zářijového vydání proběhly čtyři zasedání Rady a jedno zasedání Zastupitelstva obce
— informace uvnitř Zpravodaje.

* Mnoho lidí se ptá — co rehabilitace. Když
to zkrátím, tak odpověď zní ne. Nicméně „flintu
do žita“ jsme ještě nehodili. Podrobnější vysvětlení podám v příštím Zpravodaji.
* Stále máme mnoho nedoplatků za odpady
(172 000 Kč), psy (19 000 Kč) a vodu (91 000 Kč).
Nepatříš mezi dlužníky i ty? Doporučuji každému, pokud si není jistý, aby si stav ověřil. V dohledné době začneme tyto nedoplatky vymáhat
všemi prostředky, které umožňuje právní řád
ČR (a nejedná se jen o místní poplatky či vodu,
ale i nájmy a ostatní).
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* Děkuji všem, kteří nám vrátili podepsané
smlouvy o dodávce vody z obecního vodovodu
a nájmu hrobového místa. Ty ostatní žádám,
aby tak učinili co nejdříve.
* Jak již bylo řečeno, blíží se konec roku,
a proto chci poděkovat těm, kteří pomohli (ať
už prací či radou), všem spolkům, oddílům,
kroužkům a organizacím za jejich činnost a reprezentaci obce. Všem bez rozdílů přeji hezké
Vánoce, hodně zdraví a úspěšný rok 2004.
P. S.: Víte, že v příštím roce oslaví Kozlovice
710 let od svého založení?
napsáno 2. 12. 2003
starosta obce

Znovu o odpadech
Vážení spoluobčané, obec Kozlovice je jedna
z mála obcí, která má velmi nízký poplatek za
provoz systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Tento poplatek je tak nízký díky tomu,
že se obec snaží o co nejnižší náklady na provoz
celého systému, a to jak po stránce modernizace, tak zkvalitněním práce při třídění odpadů.
Další krok pro udržení co nejnižšího poplatku
je již na občanech.
V obci jsou rozmístěna, pro každého dostupná, kontejnerová hnízda na tříděný odpad. Tyto
kontejnery je třeba maximálně využívat a odkládat do nich plasty, sklo a kov (jiné odpadky
do těchto kontejnerů nepatří!). Každý občan by
se měl nad sebou zamyslet a nevhazovat zmíněné komodity do popelnic mezi komunální
odpad, ale udělat těch pár kroků navíc a odhodit tento odpad do připravených kontejnerů.
Naši pracovníci odpad roztřídí a za takto vytříděný materiál získá obec finanční prostředky ze
systému EKO-KOM.
Tyto finanční prostředky jsou součástí rozpočtu obce a výraznou mírou se podílejí a budou
ovlivňovat výši místního poplatku za odvoz komunálního odpadu. Poplatek za systém odstraňování odpadů se zatím pro rok 2004 v naší obci
zvyšovat nebude.
Z toho všeho plyne, že každý občan naší obce
se může aktivně podílet na ovlivnění ceny zmíněného poplatku a zároveň i na ochraně životního prostředí.
místostarosta

Zápisy a usnesení
Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 17. 9. 2003
Jednání se zúčastnilo 5 členů rady.
— Starosta informoval radu o průběžném plnění usnesení, informoval o probíhajících opravách místních komunikací, dále o zakoupení
sbíjecího kladiva pro potřebu obce, probíhá demontáž promítacích přístrojů, o které projevila
zájem obec Palkovice, probíhá oprava obecních
bytů (sprchovací kouty), byla provedena oprava
oplechování na rest. Na koupališti.
— Radě byla předložena žádost o odkoupení
250 kusů starších pálených tašek z majetku
obce. Rada schvaluje odprodej za 2 Kč/kus.
— Radě byla předložena žádost o pronájem
obecních pozemků parc. č. 777 — zahrada o výměře 375 m2 a parc. č. 55 — ostatní plocha o výměře 168 m2. Rada schvaluje pronájem podle
stanovených pravidel.
— Radě byla předložena žádost o odkoupení
části obecního pozemku parc č. 1974 cca 100
m2. Rada bere na vědomí a postupuje OZ.
— Rada schvaluje žádost Divadelní společnosti
Kozlovice o pronájem sálu za účelem pořádání
Divadelního plesu (27. 2. 2004).
— Rada schvaluje příspěvek ve výši 2000 Kč
Českému svazu včelařů na činnost (léčení včelstev) a na včelařský kroužek.
— Radě byly předloženy cenové nabídky na nákladní automobil Daewo Avia s nástavbou jednoramenného nosiče kontejneru včetně kontejneru, přípravy a montáže hydraulické ruky,
kterou dodá obec Kozlovice (bude demontována ze stávající IFY). Rada schvaluje nejnižší cenovou nabídku — 1 327 872 Kč.
— Rada schvaluje předložený návrh starosty
a místostarosty o rozšíření opravy komunikace
Harabiš — Obora o cca dalších 200 m — dojde
k celkové opravě cesty vedoucí lesem. Cena za
rozšíření opravy je 59 000 Kč.
— Rada schvaluje předložený seznam akcí pro
přihlášení o dotace „Program obnovy venkova“
pro rok 2004 — vchod ZŠ, Cesta Kozlovice (pila)
— Lhotka, Oprava smuteční síně.

Kozlovice
— Rada schvaluje odměnu výběrčím místního
poplatku za veřejné prostranství (od stánkařů
na krmáš) ve výši 10 % z vybrané částky. Výběrčí zabezpečí starosta.
— Rada schvaluje na základě předložené kalkulace cenu pronájmu za hodinu provozu tělocvičny ZŠ v Kozlovicích ve výši 70 Kč.
K projednání bodu o úhradě nájmu za provoz
tělocvičny ZŠ pro mimoškolní využití byl přizván předseda Sportovní a kulturní komice p.
Pavel Strakoš. Rada rozhodla plně hradit provoz
tělocvičny ZŠ pro mimoškolní využití v letošním roce (podzimní část) ze schváleného rozpočtu obce (platí jen pro kozlovické uživatele).
— Rada bere na vědomí informaci o jednání
s majitelem restaurace „U Viléma“ o vyřešení
dopravní situace kolem školy a večerky v návaznosti na výstavbu nového parkoviště u školní jídelny, včetně výstavby nové tělocvičny ZŠ. Jednání se zúčastní starosta, místostarosta a Ing.
arch. Václav Cviček.
— Rada uložila ředitelce ZŠ, aby 2´ ročně (k 30. 6.
a 31. 12.) podala písemnou informaci o stavu
a chodu ZŠ Kozlovice.
— Rada doporučuje (pokud proběhne v této lokalitě nákup pozemků pro výstavbu domů) zaměřit obecní cestu parc. č. 3962/1 a zařadit ji do
plánu oprav a výstavby cest.
— Rada pověřuje starostu, aby provedl nutné
kroky pro kolaudaci stávajících budov, umístěných v prostorách sběrného dvora.
— Rada schvaluje předložené směrnice ZŠ o cenách a podmínkách pronájmu učeben, tělocvičny, tenisového kurtu a tříd MŠ.

3
Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 13. 10. 2003
Jednání se zúčastnilo 5 členů rady.
— Jednotlivá usnesení jsou splněna. Starosta
podal informaci o podpisu smlouvy na nákup
nákl. automobilu Daewo Avia a o vstupním jednání se stavebním úřadem ohledně sběrného
dvora. Bude nezbytně nutné zpracovat zakreslení stávajícího stavu vč. geometrického zaměření. Rada bere na vědomí.
— Starosta předložil radě jedinou obdrženou
nabídku na odkoupení staré multikáry. Rada
souhlasí s prodejem staré multikáry M 24 za nabízenou cenu 4000 Kč.
— Rada souhlasí s pronájmem veř. prostranství
na krmáš roku 2004 panu Silvestru Hanákovi
(u hasičárny), panu Zdeňku Pflegrovi (za nákupním střediskem) a panu Václavu Tvardkovi
(pod zdrav. střediskem a za mostem naproti
OÚ).
— Rada schvaluje starostou předložený návrh
neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů. Jedná se o účelovou dotaci 1100 Kč
na zásah uskutečněný mimo územní obvod
a 7000 Kč na nákup svítilny Survivor.
— Radě byl předložen návrh ceníku č. 2/2003 za
nájem hrobového místa na veřejném pohřebišti v Kozlovicích. Cena je složena z vlastního nájemného (to je dáno výměrem MF č. 01/2002)
a služeb (sekání trávy, osvětlení, voda atd.).
Rada schvaluje. Účinnost ceníku od 1. 11. 2003.
K tomuto datu se ruší ceník č. 4/2002.
— Na základě zákona 40/1964 Sb. a zákona
256/2001 Sb. v platném znění musí být uzavřeny smlouvy o nájmu hrobového místa. Návrh
této smlouvy byl radě předložen. Rada schvaluje smlouvy o nájmu hrobového místa č. 1/2003
až 656/2003.
— Starosta předložil radě pozvánku na mimořádnou valnou hromadu ČS, a. s., které jsme akcionáři. Bude se jednat o prodej části podniku.
Rada účast na mimořádné valné hromadě ČS,
a. s. nedoporučuje.
— Rada bere na vědomí předložený zápis č. 4 —
2003 Sociální a zdravotní komise.
— Rada doporučuje zařadit do plánu oprav
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opravu místní komunikace v okolí domu č. p.
837 a místní komunikace parc. č. 526/8.
— Radě byla předložena žádost o opravu příjezdové komunikace parc. č. 4088/6 a navazující.
Jedná se o komunikaci ve vlastnictví Lesů ČR.
Rada doporučuje zařadit opravu do plánu
oprav — podléhá schválení ZO.
— Radě byla předložena žádost na odprodej 26
ks dlaždic z areálu koupaliště.Rada s odprodejem dlaždic soukromé osobě nesouhlasí.
— Radě byla předložena žádost o prověření vodovodního potrubí a tlaku vody z vodojemu
Strážnice. Rada bere na vědomí a doporučuje
starostovi zaslat stejný dopis s vysvětlením situace jako ostatním žadatelům z této oblasti
obce.
— Radě byla předložena žádost o vyřešení situace užívání pozemku v soukromém vlastnictví
obcí Kozlovice pro provozování skládky TDO.
Starosta informoval radu o skutečnosti, že
skládka TDO, kterou provozuje obec Kozlovice,
se nachází na obecních, ale také na cizích pozemcích. S některými vlastníky těchto pozemků
byly v minulosti podepsány nájemní smlouvy.
Rada souhlasí, aby byla uzavřena další nájemní
smlouva o užívání soukromého pozemku k provozování skládky TDO.
— Starosta informoval radu o průběhu zřízení
rehabilitací v obci. Firma Rehabilitace REVITA
z Frenštátu p. R. uspěla ve výběrovém řízení
a krajský úřad povolil firmě zřídit další provozovnu v Kozlovicích. Přestože průběh zřízení rehabilitací měl kladný a nadějný vývoj (kladně
proběhla i jednání s hygienou a stavebním úřadem), firma Rehabilitace REVITA svým dopisem ze dne 8. 10. 2003 oznámila, že z důvodu
interních problémů ve firmě se nepodaří uvést
do provozu rehabilitační oddělení v Kozlovicích. Rada bere tuto informaci na vědomí.
— Rada schvaluje rozpočtovou změnu u položky 4122 neinvestiční přijaté dotace od krajského úřadu — zvýšení o částku 130 700 Kč (projekt Informační gramotnost a Vzdělávací software a inf. zdroje pro ZŠ Kozlovice).
— Starosta informoval radu o jednání se spolumajitelkou restaurace U VILÉMA. Jednání proběhlo 1. 10. 2003 za přítomnosti starosty, místostarosty, ředitelky ZŠ a Ing. arch. Václava
Cvička. Na jednání byl obcí předložen návrh ře-

Kozlovice
šení svízelné dopravní situace v prostoru kolem
restaurace a kolem základní školy. Záměr předpokládá vybudování souvislého chodníku od
pomníku padlých až po pana Oleše vč. parkoviště naproti večerce (před jídelnou ZŠ). Paní
spolumajitelka byla požádána o odprodej části
svého pozemku pro realizaci chodníku. S tímto
řešením předběžně souhlasila. Dále jí byla
předvedena studie o výstavbě nové tělocvičny,
která je nutná pro základní školu, jelikož stará
tělocvična je malá a nevyhovující, a byla požádána o odprodej části svého pozemku pro výstavbu nové tělocvičny. Přislíbila, že situaci
ještě projedná se spolumajitelem a do 14 dnů se
vyjádří. Rada bere informaci na vědomí.
— Rada byla seznámena s řešením opatření daných novými hygienickými předpisy v restauraci Na koupališti — vybudování nového soc. zařízení (WC) pro zaměstnance a zavedení teplé
vody do stávajících WC vč. řešení odpadů. Celková cena opravy bude 95 295 Kč. Rada souhlasí s provedením opravy.
— Rada byla seznámena se zahájením plánovaného rozšíření plynovodu na horním konci pod
křížem u č. p. 320 (nová zástavba). Byl předložen návrh smlouvy s odbornou firmou MSGas,
s. r. o. Obec zabezpečí výkopové práce. Rada
souhlasí s podpisem smlouvy a provedením
akce.
— Starosta informoval radu, že z původně navržených staveb — žádostí do POV musel vypustit cestu Kozlovice (pila) — Lhotka pro její velkou finanční náročnost. Žádost by neměla
šanci na úspěch. Tato akce byla nahrazena žádostí na zřízení sociálního zařízení pro zaměstnance obce.
— Rada byla seznámena se způsobem provozu
splaškové kanalizace v naší obci — část je v majetku SmVAK a část SmVAK jen provozuje. Pro
obec by bylo výhodné celou kanalizaci prodat
odborné firmě.
— Rada souhlasí a pověřuje starostu získáním
cenové nabídky jako podkladu pro jednání ZO.
— Rada schvaluje prodej promítaček z býv.
obecního kina za cenu 50 000 Kč obci Palkovice.
— Rada schvaluje předložený návrh ceníku č.
3/2003 za práci mechanizmů a pracovní výkony
Obce Kozlovice s účinností od 15. 10. 2003.

Kozlovice
— Rada schvaluje předložený ceník č. 4/2003
o pronájmu místností v budově OÚ Kozlovice
s účinností od 15. 10. 2003 a ruší ceníky č.
4/1994, 6/1998 a 10/1999.
— Kontrolou platných ceníků bylo zjištěno, že
jsou nepotřebné ceníky č. 1/1994 za zapůjčení
drobných mechanizmů ke stav. pracím a č.
3/1994 za užívání kontejneru na TDO. Rada
uvedené ceníky ruší.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 3. 11. 2003
Jednání se zúčastnili 4 členové rady, omluvena Mgr. Hana Ulčáková.
— Starosta informoval radu o průběžném plnění usnesení, informoval o dokončení stavby
rozšíření plynovodu na horním konci pod křížem, byl zakreslen stávající stav sběrného dvora
a objednáno geometrické zaměření.
— Rada schvaluje umístění veřejného osvětlení
mezi domy č. p. 180 a 256 v ulici směrem k základní škole a v nepřehledné zatáčce na horním
konci naproti p. Urbiši.
— Rada schvaluje zadání výroby dalších kontejnerů na tříděný odpad a jejich doplnění (kov
a sklo) na křižovatce „U lípy“.
— Rada nedoporučuje navrhovanou změnu
územního plánu u pozemku PK parc. č. 922/2
za účelem výstavby rod. domku a postupuje ZO.
— Rada bere na vědomí předložený zápis ze
schůze stavební komise ze dne 22. 10. 2003.
— Na základě doporučení stavební komise rada
schvaluje přeložku hlavního vodovodního řádu
ze soukromých pozemků parc. č. 796/10, 796/2,
796/7, 796/3, 796/8 do okraje komunikace parc.
č. 796/5 a 796/6 k. ú. Kozlovice.
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— Radě byla předložena žádost o ořez stromu
na obecním pozemku naproti rodinnému
domku č. p. 249. Větve stromu zasahují přes
cestu až do zahrady. Rada ořez stromu schvaluje.
— Rada neschvaluje žádost o opravu místní příjezdové komunikace k domu č. p. 364.
— Rada bere na vědomí a postupuje ZO žádost
o odprodej části parcely 193/1.
— Rada bere na vědomí a postupuje ZO žádost
o odkoupení části obecního pozemku p. č.
1990/20 k. ú. Kozlovice.
— Rada schvaluje předloženou žádost mládeže
z Kozlovic pod záštitou římskokatolické farnosti o bezplatný pronájem sálu OÚ dne 22. 2. 2004
za účelem pořádání Dětského karnevalu.
— Rada bere na vědomí předložený zápis č. 05
— 2003 kulturní a sportovní komise.
— Starosta informoval radu, že v příštím roce
oslaví Kozlovice 710 let od svého založení. Po
konzultaci s kulturní a sportovní komisí bude
asi vhodnější uspořádat několik menších akcí
než jednu velkou. Je nutné zabezpečit reklamní
předměty a koordinaci jednotlivých akcí. Do
návrhu rozpočtu na rok 2004 zařadit částku na
výdaje spojené s oslavami. Rada bere informace
na vědomí a souhlasí se zahájením příprav na
oslavu 710 let založení Kozlovic.
— Starosta informoval radu o zahájení plánované rekonstrukce WC v budově OÚ. Termín dokončení 17. 12. 2003. Dle rozpočtových a časových možností bude zvážena i možnost výměny
dlažby v chodbě. Rada schvaluje podpis smlouvy a souhlasí s výměnou dlažby v chodbě (dle
možností).

— Rada schvaluje na doporučení kulturní
a sportovní komise občanskému sdružení dětí,
mládeže a dospělých Slavík Moravia příspěvek
na realizaci Adventních koncertů ve výši 10 000
Kč a požaduje po ukončení koncertů předložení skutečného vyúčtování (hlasování 3:0:1).

— Starosta informoval radu o nevyhovujícím
stavu budovy hasičárny v Měrkovicích (budova
není obydlena, netopí se zde a jen v rámci možností větrá, začíná zatékat ze střechy, kolem budovy není žádný obecní pozemek). Starosta navrhuje zřídit v podkroví správcovský byt a vykoupit část pozemků za budovou. Rada bere na
vědomí a souhlasí se zařazením této akce do
připravovaného plánu rozvoje obce.

— Rada neschvaluje žádost o finanční podporu
Základní organizaci Českého svazu ochránců
přírody v Novém Jičíně — Stanice pro záchranu
volně žijících živočichů.

— Rada schvaluje ředitelce ZŠ Kozlovice odměnu v souladu s par. 10 písm. a) nařízení vlády č.
251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších orga-
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nizací a zákona č. 143/1992 Sb, a ve znění pozdějších předpisů.
— Starosta informoval radu o plnění úkolů
a stavu výjezdové jednotky Sboru dobrovolných
hasičů (SDH) v Kozlovicích. Jednotka je v kategorii JPO3 (existuje JPO1 až JPO5). Na tyto jednotky jsou kladeny vysoké nároky na připravenost — povinná školení, zdravotní prohlídky
atd. Koncem roku bude radě předložena zpráva
velitele výjezdové jednotky.
— Rada rozhodla (až do odvolání) vyplácet členům výjezdové jednotky (JPO3) SDH Kozlovice
a veliteli výjezdové jednotky (JPO5) SDH Měrkovice drobné jednorázové roční odměny.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 18. 11. 2003
Jednání se zúčastnilo 5 členů rady.
— Rada bere na vědomí informaci starosty
o průběžném plnění usnesení — informoval
o probíhající rekonstrukci WC (veřejných) na
OÚ a pro personál v rest. Na koupališti, byla zaslána žádost panu Vilému Jalůvkovi o odprodej
části jeho pozemku k vybudování chodníku,
poptávka na SmVaK na odkoupení obecní kanalizace, podána žádost o dotaci na opravy OÚ
(kultura).
— Radě byla předložena žádost o provedení
změny územního plánu u pozemků PK parc. č.
697/1, 650/3, 650/1 pro účely výstavby rodinných domků. Rada navrhovanou změnu územního plánu nedoporučuje a postupuje ZO.
— Radě byla předložena žádost o pronájem
části obecního pozemku parc. č. 1849 o výměře
887 m2 (díl 17 v obecním sadu). Rada schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku v návaznosti na smlouvu vedenou pod č. j. 722/94/72.
— Rada schvaluje předloženou žádost Rady rodičů při ZŠ Kozlovice o pronájem sálu a přilehlých místností na termín 11. 4. 2004 a 4. 12. 2004
z důvodu pořádání tanečních zábav.
— Radě byla předložena žádost o přidělení
obecního bytu. Rada bere na vědomí, v současné době není žádný volný byt. Objekt 356 je
zatím určen ke komerčním účelům, o jeho dalším využití rozhodne ZO.

Kozlovice
— Rada povoluje poště Kozlovice zřídit odkladnou schránku pro doručovatele na AZ“ Jednota
— horní konec“.
— Radě byla předložena žádost o opravu povrchu komunikace na horním konci u garáží (překopy) a provedení úprav obecního pozemku —
ořez stromů a náletů.
— Rada pověřuje starostu, aby zdůvodnil žadateli současný stav komunikace a doporučuje po
usednutí zeminy v překopu komunikaci opravit
na náklady stavebníků. Dále rada pověřuje místostarostu, aby zajistil úpravu obecního pozemku.
— Starosta předložil radě informaci MÚ Frýdlant nad Ostravicí o výši požadované dotace na
provoz Domova důchodců schválené radou
města ze dne 7. 10. 2003 na rok 2004. Požadovaná dotace činí 25 000 Kč na každého občana
umístěného v DD ve Frýdlantě n. O.
— Rada dotaci nedoporučuje a postupuje ZO.
— Rada schvaluje souboru Valašský Vojvoda finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč na pořízení
nových kufrů a krojových součástí.
— Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce plovoucího čerpadla od HZS MSK.
— Radě byla předložena žádost MO ČSSD o poskytnutí příspěvku na šachový turnaj pořádaný
pro děti ZŠ. V prostorách ZŠ je však vyvěšen plakát, kde je uvedeno, že ČSSD je sponzorem turnaje. Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku
a pověřuje starostu, aby v dopise tento nesouhlas rady zdůvodnil.
— Rada bere na vědomí informaci, že na právní
úkony v kauze „plynofikace obce“ byla v dubnu
tohoto roku vyplacena záloha ve výši 32 050 Kč
a do konce roku 2003 bude uhrazena zbývající
částka cca 64 000 Kč.
— Starosta předložil radě návrh na zakoupení
služebního automobilu, jelikož obec Kozlovice
zajišťuje rozvoz obědů pro důchodce ve starém,
technicky a hygienicky již nevyhovujícím automobilu zn. VAZ. Stávající automobil Felicie by
se přeřadil na rozvoz obědů a mohl by sloužit
i potřebám ZŠ. Pro obec se jako nejvhodnější
jeví kombinace cestovního a terénního automobilu. Byl představen aut. NIVA — jedná se
o terénní vůz (cena cca 400 000 Kč). Další vozy
známých značek, které by plně vyhověly požadovanému účelu, stojí cca 700 000 Kč.

Kozlovice
— Rada postupuje k projednání ZO. Podle stanoviska ZO (doporučení — nedoporučení) rada
v této věci rozhodne.
— Místostarosta informoval radu o starém automobilu IFA, který je již pro účely svozu odpadů nepoužitelný, jelikož byla demontována
hydraulická ruka, která bude použita na nový
automobil, a nemá již platnou STK. Z tohoto
důvodu navrhuje automobil odprodat.
— Rada souhlasí s odprodejem nákladního automobilu IFA za nejvyšší nabídku.
— Rada schvaluje opravu chodby v rámci rekonstrukce veřejných WC. Provedení — výměna dlažby, topného tělesa a malba v cenové kalkulaci 22 836 Kč.
— Radě byl předložen návrh na úpravu rozpočtu o účelové dotace a úpravu rozpočtu vlastním rozpočtovým opatřením. Rada schvaluje
úpravu rozpočtu dle přiloženého návrhu.
Výběr ze zápisů a usnesení připravil Jiří Peloušek

Zprávy z obce
Obecně závazná vyhláška obce
Kozlovice č. 2/2003
ze dne 26. listopadu 2003
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
Zastupitelstvo obce Kozlovice vydává dne 26.
listopadu 2003, podle ustanovení § 14, zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku
o místních poplatcích:

Oddíl I
Základní ustanovení
Čl. 1
1. Obec Kozlovice zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
d) poplatek z ubytovací kapacity
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e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
f) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2. Výkon správy místních poplatků, uvedených v čl. 1 této vyhlášky, provádí Obecní úřad
Kozlovice (dále jen „obecní úřad“). Na řízení
o místních poplatcích se vztahuje zákon č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Oddíl II
Poplatek ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 3
Poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem
psa je fyzická nebo právnická osoba, která má
na území obce Kozlovice trvalý pobyt1) nebo
sídlo.
1) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 4
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen oznámit obecnímu
úřadu písemně nebo ústně do protokolu do 15
dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa
staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je
poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba,
která je od placení poplatku podle zákona
o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky
osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník obecnímu úřadu prokázat.
3. Poplatník je rovněž povinen obecnímu
úřadu oznámit každou skutečnost, která má
vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na
vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode
dne, kdy tato skutečnost nastala.
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4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit obecnímu
úřadu příjmení, jméno nebo název právnické
osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo,
nebo IČ.

Čl. 5
Identifikace psa

b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob;
c) osoba provozující útulek zřízený obcí Kozlovice pro ztracené nebo opuštěné psy;
d) osoba, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis2 b).
2. Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Obecní úřad vydá poplatníkovi evidenční
známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá, nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa,
i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen obecnímu úřadu nahlásit nejpozději do 10 kalendářních dnů.

2b) např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
ve znění pozdějších předpisů

Čl. 6
Sazba poplatku

Čl. 8
Splatnost poplatku

1. Poplatek ze psa činí ročně:
a) za prvního psa

80 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
140 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého
důchodu, který je jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu
80 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c)
140 Kč
2. V případě držení psa po dobu kratší než
jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
3. Při změně místa trvalého pobytu nebo
sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém změna nastala, nově příslušné obci.

Čl. 7
Osvobození
1. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná2) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle
zvláštního právního předpisu2a);

2) § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
2a) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do
30 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit
vznikla.

Oddíl III
Poplatek za užívání
veřejného prostranství
Čl. 9
Předmět poplatku
1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství 3), kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků
a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek,
vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání
tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových
a televizních děl.

Čl. 10
Veřejné prostranství
Specifikace všech nemovitostí na k. ú. Kozlovice a k. ú. Měrkovice , které jsou veřejným prostranstvím, je vymezena parcelními čísly jedno-
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tlivých pozemků v příloze č. 1, která je nedílnou
součástí této vyhlášky.
3) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení)

Čl. 11
Poplatník
Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které
užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 9.

Čl. 12
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen oznámit obecnímu
úřadu písemně nebo ústně do protokolu zahájení užívání veřejného prostranství nejméně
jeden kalendářní den před jeho započetím.
V případě zahájení užívání veřejného prostranství po dobu 2 kalendářních dnů nebo kratší je
nutno splnit tuto oznamovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání veřejného prostranství. Pokud tento den
připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní kalendářní den.

a)

za provádění výkopových prací
b) za umístění dočasné stavby sloužící
pro poskytování prodeje
c) za umístění dočasné stavby sloužící
pro poskytování služeb
d) za umístění zařízení sloužícího pro
poskytování prodeje
e) za umístění zařízení sloužícího pro
poskytování služeb
f) za umístění stavebního zařízení
g) za umístění reklamního zařízení
h) za umístění a provoz lunaparků,
cirkusů a jiných obdob. atrakcí
ch) za umístění skládek
i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
j) za užívání veřejného prostranství
pro kulturní, sportovní akce a reklamní akce
k) za užívání veřejného prostranství pro
potřeby tvorby filmových a televizních děl
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2. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost obecnímu úřadu následující kalendářní
den po ukončení užívání veřejného prostranství včetně nahlášení rozsahu záboru v m2.
Pokud tento den připadne na sobotu, neděli
nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém
je poplatník povinen oznamovací povinnost
splnit, nejblíže následující kalendářní den.
3. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit obecnímu úřadu příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště
nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o fyzickou osobu nebo právnickou osobu, která je
podnikatelským subjektem, uvede též čísla
účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské
činnosti.

Čl. 13
Sazba poplatku
1. Poplatek je stanoven za každý i započatý
m2 a každý i započatý den užívání veřejného
prostranství.
2. Poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa a poplatek za umístění skládek se stanoví roční paušální sazbou
1 m2/1 den
60 Kč
60 Kč

paušál za 1 rok
——————
——————

60 Kč

——————

60 Kč

——————

60 Kč

——————

1 Kč
5 Kč
5 Kč

——————
——————
——————

——————
——————
1 Kč

200 Kč
300 Kč
——————

5 Kč

——————
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2. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 14
Osvobození
1. Poplatku nepodléhá vyhrazení trvalého
parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou4).
2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen obecnímu úřadu
oznámit písemně nebo ústně do protokolu:
a) ve lhůtě stanovené v Čl. 12 této vyhlášky;
b) v případě vzniku osvobození po splnění
oznamovací povinnosti ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost
zakládající nárok na osvobození.
3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit, kdy zaniklo právo na
osvobození.
4) zákon č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění

Čl. 15
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo
k užívání veřejného prostranství způsobem
uvedeným v Čl. 9 až do dne, kdy toto užívání
skončilo.

Čl. 16
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu 2
dnů nebo kratší, nejpozději v den, kdy bylo
s užíváním veřejného prostranství započato;
b) při užívání veřejného prostranství po dobu
delší než 2 dny následující den po ukončení
užívání veřejného prostranství;
c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční
paušální částkou je splatný poslední den
v pří slušném týdnu nebo měsíci, kdy užívání veřejného prostranství skončilo;
d) poplatek stanovený roční paušální částkou
je splatný poslední den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo.

2. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve
kterém je poplatník povinen svoji povinnost
splnit, nejblíže následující pracovní den.

Oddíl IV
Poplatek ze vstupného
Čl. 17
Předmět poplatku
1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, jeli v ceně vstupného obsažena.
2. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek
neplatí.

Čl. 18
Vstupné
Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou
účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Čl. 19
Poplatník
Poplatek platí fyzické a právnické osoby,
které akci pořádají.

Čl. 20
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen nejpozději 5 dnů před
konáním akce oznámit obecnímu úřadu písemně nebo ústně do protokolu druh akce,
datum a hodinu jejího konání a výši vstupného.
2. Poplatník je povinen obecnímu úřadu sdělit příjmení, jméno nebo název právnické
osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ.
Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů
u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
3. U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na
charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost obecním úřadu
prokázat.
4. Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši
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vybraného vstupného sníženou o daň z přidané
hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Čl. 21
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro:
a) kulturní akce
b) sportovní akce
c) prodejní akce
d) reklamní akce

5%
5%
5%
5%

2. Obec po dohodě s poplatníkem může stanovit poplatek paušální částkou ve výši 300 Kč
za každou jednotlivou akci současně se splněním oznamovací povinnosti stanovené v Čl. 20
odst. 1.

Čl. 22
Osvobození
1. Od poplatku jsou osvobozeny:
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
b) sportovní akce pořádané místními sportovními organizacemi
c) premiéry divadelních představení pořádané
Divadelní společností z Kozlovic
d) sportovní akce určené mládeži a dětem
2. Nárok na osvobození od placení poplatku
je poplatník povinen nahlásit obecnímu úřadu
současně s oznamovací povinností podle Čl. 20
této vyhlášky.

Čl. 23
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.

Oddíl V
Poplatek z ubytovací kapacity
Čl. 24
Předmět poplatku
Poplatek se vybírá v místech soustředěného
turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za
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úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko
a den.

Čl. 25
Poplatník
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická
nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 26
Oznamovací povinnost
1. Ubytovatel je povinen obecnímu úřadu
oznámit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode
dne právní moci povolení k této činnosti,
v ostatních případech do 5 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Ubytovatel obdobným způsobem a ve stejných lhůtách oznámí
obecnímu úřadu ukončení činnosti spočívající
v poskytování přechodného ubytování.
2. Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit obecnímu úřadu příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště
nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny prostředky z její podnikatelské činnosti.
3. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být
vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy
musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Čl. 27
Sazba poplatku
Poplatek činí:
a) 1 Kč za každé využité lůžko a den v období
od 1. 4. do 30. 5. a od 1. 10. do 1. 12. běžného
kalendářního roku
b) 2 Kč za každé využité lůžko a den ve zbylém
období kalendářního roku
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Čl. 28
Osvobození

1. Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících
pro přechodné ubytování studentů a žáků;
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících
pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní
nebo k němu mají právo hospodaření, osvobození od poplatku se nevztahuje na osoby
blízké těmto pracovníkům;
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo
lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení;
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících
sociálním a charitativním účelům.
2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen obecnímu úřadu
oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve
lhůtě do 5 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost
zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen
oznámit zánik nároku na osvobození.

Čl. 29
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů následujícího měsíce po uplynutí každého pololetí kalendářního roku.

nebo ústně do protokolu obecnímu úřadu uvedení výherního hracího přístroje do provozu do
5 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Tuto skutečnost doloží protokolem, vyhotoveným podle zvláštního předpisu6). Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen poplatník
oznámit obecnímu úřadu ukončení provozu
výherního hracího přístroje.
2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit obecnímu úřadu název
právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní
prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 33
Sazba poplatku
1. Poplatek za každý povolený výherní přístroj na tři měsíce činí 5000 Kč.
2. V případě, že výherní hrací přístroj bude
provozován po dobu kratší než 3 měsíce, výše
poplatku bude stanovená v poměrné výši odpovídající skutečné době jeho provozování.

Čl. 35
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.
2. Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje
ukončen.

Oddíl VI
Poplatek za provozovaný
výherní hrací přístroj

Čl. 36
Splatnost poplatku

Čl. 30
Předmět poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne zahájení provozu výherního hracího přístroje.

Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený výherní hrací přístroj5).

5) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších
předpisů.
6) § 5 odst. 1 a 3 vyhlášky MF č. 223/1993 Sb.,
o hracích přístrojích, v platném znění.

Čl. 31
Poplatník
Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.

Čl. 32
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen oznámit písemně

Kozlovice
Oddíl VII
Poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Čl. 37
Předmět poplatku
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek)
je zpoplatněný systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů7), vznikajících na katastrálním území Kozlovice a Měrkovice.

Čl. 38
Poplatník
1. Poplatek za odpad platí každá fyzická
osoba, která má v obci trvalý pobyt8), za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny
obci oznámit jména a data narození osob, za
které poplatek odvádějí.
2. Poplatek za odpad platí fyzická osoba,
která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu.
7) § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů.
8) Zákon č. 132/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných čísel a o změně některých zákonů.

Čl. 39
Oznamovací povinnost
1. Poplatník stanovený v Čl. 38 této vyhlášky
je povinen oznámit obecnímu úřadu písemně
nebo ústně do protokolu do 15 dnů ode dne,
kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla:
a) příjmení, jméno, bydliště, rodné číslo;
b) evidenční nebo popisné číslo stavby určené
nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li
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tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, číslo parcelní pozemku, na
kterém je tato stavba umístěna.
2. Poplatníci stanovení v Čl. 38 této vyhlášky
jsou povinni stejným způsobem a ve stejné
lhůtě oznámit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého
pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke
stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

Čl. 40
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku je stanovena podle § 10
b odstavce 3 písm. a) zákona o místních poplatcích a činí 204 Kč na fyzickou osobu a kalendářní rok.
2. V případě změny místa trvalého pobytu
nebo změny vlastnictví stavby, která je určena
nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu
kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních
měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto
měsíce.

Čl. 41
Osvobození
1. Poplatek za odpad neplatí fyzické osoby
konající základní vojenskou službu, a to po
dobu jejího výkonu, a fyzické osoby ve výkonu
trestu odnětí svobody, a to po dobu jejího nepodmíněného výkonu.
2. Poplatník je povinen obecnímu úřadu prokázat nárok na osvobození nejpozději do 30 kalendářních dnů po ukončení základní vojenské
služby nebo nejpozději do 30 kalendářních dnů
po ukončení výkonu trestu odnětí svobody.
3. Osvobození od poplatku za odpad zaniká,
zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 42
Splatnost poplatku
1. Poplatek ve výši 204 Kč je splatný ve dvou
splátkách, a to v termínu do 30. 4. a do 31. 10.
kalendářního roku vždy v poloviční výši, nejpo-
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zději však v celé výši do 31. 10. kalendářního
roku.

prominout v jednotlivých případech poplatky
snížit nebo prominout.

2. Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek
obecnímu úřadu po termínu splatnosti, odvede
poplatník poplatek do 31. 12. příslušného kalendářního roku.

Čl. 46
Osvobození obce

Oddíl VIII
Ustanovení společná a závěrečná
Čl. 43
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří Obecní
úřad Kozlovice poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo
jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může
Obecní úřad Kozlovice zvýšit až na jejich trojnásobek.
2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené
lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající
z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím
podle zákona číslo 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může
mu Obecní úřad Kozlovice opakovaně uložit
pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a citovaného zákona.

Čl. 44
1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou
(oznamovací) povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn
úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku,
v němž byl poplatník nebo plátce o tomto
úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit
poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 45
Prominutí poplatku
Obecní úřad Kozlovice může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek
nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně

Obec Kozlovice, organizační složka, jejímž
zřizovatelem je obec Kozlovice a příspěvková
organizace, jejímž zřizovatelem je obec Kozlovice, se osvobozují od placení místních poplatků
vybíraných podle této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 47
Přechodná ustanovení
Pokud poplatník zaplatil před účinností této
vyhlášky poplatek splatný až po nabytí účinnosti této vyhlášky (od 1. 1. 2004), případný rozdíl mezi zaplacenou částkou a novou výší poplatku se vypořádá podle této vyhlášky.

Čl. 48
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
Vyhláška č. 1/2001 o místních poplatcích
obce Kozlovice ze dne 17. prosince 2001.

Čl. 49
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1.
2004.
Starosta obce:
Ing. Miroslav Tofel

Místostarosta obce:
Lumír Červenka

Změny v zákoně č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů
Zákonem č. 229/2003 Sb., se mění od 1. 1.
2004 výše uvedený zákon o místních poplatcích.
K jednotlivým změnám:
— § 11 nově se umožňuje zvýšit včas nezaplacený poplatek nebo jeho včas nezaplacenou část až na trojnásobek, dříve 50 %
— § 12 nesplnění oznamovací povinnosti,
lze dlužné částky vyměřit nejpozději do 10
let za splnění určitých podmínek nejen
poplatníkovi, i plátci

Kozlovice
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— nově zařazeno přerušení promlčecí lhůty
— na žádost přímo ze zákona z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout
— nic se nemění u poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj
— nic se nemění za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tyto změny jsou zpracovány v nové Obecně
závazné vyhlášce č. 2/2003 obce Kozlovice
o místních poplatcích, která byla schválena
Zastupitelstvem obce Kozlovice a nabude
účinnosti dnem 1. 1. 2204.
L. E.

Poplatek ze psů
— poplatníkem není vlastník psa, ale držitel
— poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců,
dříve bylo 6 měsíců
— osvobození musí být dle toho, co je v novele zákona č.229/2003 Sb.
— maximální hranice za 1 psa byla zvýšena
z 1000 Kč na 1500 Kč
— za druhého a dalšího psa stejného držitele zvýšit až o 50 %

Osadní výbor v Měrkovicích zahájil svou činnost schválením navrhovaných členů zastupitelstvem obce Kozlovic.
Tříčlenný výbor ve složení: Stanislav Žabenský, Tomáš Nezhoda, Lukáš Vašenda si zvolil za
předsedu p. Stanislava Žabenského.
První jednání osadního výboru se uskutečnila 16. 7. a 19. 10. 2003 v hasičské zbrojnici.
Z důvodu upřesnění činnosti výboru byla
tato jednání neveřejná.
Do konce letošního roku bude ještě jedno
jednání. Termín veřejné schůze bude upřesněn
a bude dán na vědomí všem spoluobčanům
z Měrkovic.
Na žádost našeho výboru byla umístěna na
zastávce ČSAD u požární zbrojnice obecní vývěska a schránka (o umístění informoval starosta OÚ v minulém Zpravodaji).
Pevně věříme, že se k nim budeme chovat
tak, aby nám mohly sloužit co nejdéle.
Nutno na závěr dodat, že se největší měrou
na zřízení osadního výboru v Měrkovicích podílel pan starosta Ing. Tofel. Za jeho aktivitu mu
prostřednictvím Zpravodaje chceme poděkovat
a těšíme se na další spolupráci.
Lukáš Vašenda

Poplatek za užívání veřejného prostranství
— výslovně je nově uvedeno, že poplatek se
vybírá za užívání veřejného prostranství
k výkopovým pracím a umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování
prodeje a služeb a užívání veř. prostranství pro reklamní akce
— osoby invalidní bylo nahrazeno slovy
„zdravotně postižené“
— bylo upřesněno za každý započatý den, to
znamená méně než 24 hodin
— pro informaci sazba poplatku se stanoví
10 Kč za 1 m2 a za 1 započatý den a obec
ho může zvýšit 10´
Poplatek ze vstupného
— za vstupné se považuje každá platba, která
je podmínkou účasti na akci
— změna výše vstupného, pokud je jeho
součástí DPH
— nově se zařazují reklamní akce a vypouštějí se prodejní akce a akce obdobného
charakteru jako kulturní, sportovní a prodejní akce
Poplatek z ubytovací kapacity
— zařízení k ubytování musí být určeno kolaudačním rozhodnutím
— nově se zavádí termín ubytovatel, nemusí
to být vlastník
— vedení evidenční knihy se nově zavádí zákonem
— zvýšení poplatku z 2 Kč za každé využité
lůžko na 4 Kč

Osadní výbor Měrkovice

Novinky z knihovny
Od 3. 11. 2003 je v knihovně zaveden výpůjční systém LANius, který zajišťuje rychlejší
a přesnější obsluhu čtenářů a rychlejší vyřizování požadavků, jako je rezervace knih, výpůjčky z jiných knihoven, dodržování výpůjční doby
a vyhledávání knih.
Tento systém je na základě čárových kódů.
Každý čtenář obdrží na vyžádání potvrzení
o výpůjčkách s datem, dokdy má vrátit knihy.
Počítač přesně dodržuje termíny a čtenáři po
určeném datu automaticky napočítá dlužnou
částku za nedodržení výpůjční lhůty stanovenou Knihovním řádem. Proto budou zasílány
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upomínky. Ceny za upomínky jsou dle platného
ceníku.
1. upomínka po 31 dnech
po uplynutí lhůty k vrácení
15 Kč
2. upomínka po 41 dnech
po uplynutí lhůty k vrácení
25 Kč
3. upomínka po 51 dnech
po uplynutí lhůty k vrácení
35 Kč
Odesílání žádanky MVS
15 Kč
Realizace výpůjčky jednoho dokumentu —
poštovné dle platných směrnic.
Další položky ceníku se dozvíte na www.kozlovice.cz (organizace) nebo přímo v knihovně,
kde je vyvěšen i s knihovním řádem.
Dále je v knihovně k dispozici internet pro
čtenáře knihovny za 20 Kč a pro veřejnost 40 Kč.
K 30. 11. 2003 je 198 registrovaných čtenářů,
z toho 88 dětí.
Dále bych ještě ráda připomněla výpůjční
dobu
Pondělí
11.30—17.30
Středa
10.00—16.00
Přeji veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Lovásová Markéta

Sdělení matriky
Naše obec se rozrostla o tyto nové občánky:

V měsíci říjnu a listopadu se v naší obci dožili svých významných výročí tito naši spoluobčané:
Miloslav Skřivánek
Marie Stanková
Vojtěch Valčík
Čestmír Vlček
Božena Jemelíková
Ludvík Laník
Alžběta Urbišová
Marta Cvičková
Jaroslava Holubová
Jaroslav Chýlek
Marie Blablová
Hermína Boháčová
Marie Koníčková
Bohumila Fluksová
Josefa Janotková
Oldřich Tkáč
Zdeňka Polášková
Marie Ulčáková
Marie Kociánová
Ludmila Vašendová

70 let
75 let
75 let
75 let
80 let
80 let
80 let
81 let
81 let
81 let
82 let
82 let
82 let
84 let
84 let
84 let
85 let
86 let
87 let
96 let

Nejstarší občanka naší obce paní Marie Tabachová se 20. listopadu 2003 dožila 98 let.
Přejeme jí i všem ostatním jubilantům do
dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pěkné
životní pohody.

Lenka Mazurová
Victoria Wesleyová
Lukáš Pustka
Lucie Jančálková

Před 50 lety si v Kozlovicích řekli své „ano“
manželé Vojtěch a Alenka Valčíkovi, Jan a Paulina Fojtíkovi, Jindřich a Marie Ugvicovi, Otakar a Božena Ranochovi a Ladislav a Marie
Cvičkovi.

Blahopřejeme.

Přejeme jim ještě hodně spokojených společných let.

Kozlovice
V posledním období nás navždy opustili tito
naši spoluobčané:
Valentin Pokluda
Marie Tkáčová
Zdeněk Němec
Albín Křístek
Alfréd Tkáč
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ké daně, která minimálně vyrovná finanční rozdíl mezi vytápěním zemním plynem a pevnými
palivy (uhlím, uhel. kaly). Je jistě správné mít
možnost svobodně se rozhodovat, ale svoboda
není bezbřehá anarchie — svoboda je především
vlastní sebekázeň, odpovědnost, ohleduplnost
a nejen vlastní rozum, ale hlavně zdravý rozum.
Jiří Peloušek

Všem pozůstalým příbuzným přejeme hodně
síly k přijetí toho, co se nedá změnit.

Chybí vám zpětné zrcátko?

Životní prostředí
Územní plán obce Kozlovice
„Velmi důležitým úkolem do budoucna je
působení na obyvatelstvo formou obecního
zpravodajství se snahou o celkové předcházení
vzniku odpadů (vratné a snadno recyklovatelné obaly, kompostování organických materiálů, využívání ušlechtilých paliv) a v rozšiřování
tříděného sběru odpadu (objasňování ekonomických a ekologických předností recyklace)…
Jedním z nejzávažnějších faktorů negativně
postihujících životní prostředí v řešeném území
je znečišťování ovzduší… Během topné sezóny
mají na kvalitu ovzduší v obci velký vliv lokální zdroje emisí, což je způsobeno převládajícím
spalováním tuhých fosilních — k životnímu
prostředí nešetrných paliv… Výrazné zlepšení
jakosti ovzduší v zastavěné části obce během
topné sezóny je vázáno na maximální využití
k životnímu prostředí šetrných paliv, tj. zejména zemního plynu.“
V poslední době se mi při pohledu na zakouřený „kozlovický kotel“ zdá, že těch vnímavých
a rozumných občanů, dávajících přednost
zdraví před jinými požitky — na rozdíl od zdraví pro život méně podstatných, stále ubývá. Připadám si někdy, jako bych „hrách na stěnu
házel“. Není vám líto finančních prostředků
zbytečně vynaložených na plynofikaci, nezáleží
vám na dětech, které nutíte svým neodpovědným chováním žít v ovzduší způsobujícím jim
nemalé zdravotní potíže, které je mohou pronásledovat celý život?
Neočekávám od našeho členství v EU pohodlný život, více peněz a ještě více co nejlevnějšího zboží, nýbrž opatření, která donutí lidi k rozumnému chování — např. zavedení ekologic-

1. Autosedačky v lese (Bahená)

2. Televizor v Říčce (u ZD)
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Kozlovice

Teplota ve stup. Celsia

Zima a vítr
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
0

9
4
-2
-6
-12
-17
-23
-27
2

5
0
-5
-12
-18
-25
-32
-35
4

4
-3
-10
-14
-22
-30
-35
-42
6

1
-5
-12
-20
-26
-33
-41
-47
8

-0,5
-7
-13
-22
-30
-36
-43
-51
10

-1
-9
-16
-23
-31
-39
-45
-52,5
12

-2
-10
-17
-24
-32
-40
-47
-55
14

-3
-10,5
-19
-26
-34
-41
-50
-58
16

-4
-11
-20
-28
-35
-42
-51
-59
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Rychlost větru v metrech za sekundu
Podle tabulky lze určit, že pokud při mrazu
minus 10 stupňů Celsia fouká vítr například
rychlostí 10 metrů za sekundu (36 km/h.), jsme

prakticky vystaveni teplotě minus 30 stupňů.
Do větrného počasí je tedy třeba se obléknout
tepleji, než je-li při stejné teplotě bezvětří.

Strom roku

uvědomovali si, co stromy znamenají pro dané
místo (viz. foto — dub na Strážnici), obec či jednotlivce, vnímali jejich krásu a naprostou nepostradatelnost pro život na naší planetě.

Pět buků, tři lípy, dva duby, oskeruše a sekvojec byly vybrány porotou z odborníků a osobností mezi dvanáct finalistů ankety Strom roku
2003, kterou vyhlásila Nadace Partnerství.
O tom, který z nich se stane vítězem, rozhodne
svým hlasováním veřejnost.
Zástupcem Moravsko-slezského kraje ve finále ankety je buk z hukvaldské obory. Strom
tvoří spolu s dalšími šesti buky měřícími v obvodu 300—450 centimetrů (stáří 160—240 let)
unikátní přírodní úkaz, jelikož všech sedm stromů má obnažené a nádherně vyvinuté až několik metrů dlouhé kořeny. Obnažila je eroze,
zbytky hlíny z nich dávno smyl déšť a i ony dostaly stříbrošedou barvu, stejnou jakou má
kmen. Vytvořily krásnou živoucí plastiku z bukového dřeva s množstvím oblých různě se překrývajících a jako hadi do stran se plazících kořenů. Právě pro tuto zvláštnost, která v takovém
rozsahu není jinde k vidění, byly buky v hukvaldské oboře vyhlášeny za chráněnou přírodní památku (od roku 1999 jsou součástí přírodní památky Hradní vrch Hukvaldy) a obdivovat
ji můžete při procházce zdejší naučnou stezkou.
Kromě dvanácti finalistů porota navrhla
i devět stromů na titul „Strom hrdina“ a vybrala
jednadvacet nejzajímavějších příběhů stromů.
Anketa není soutěží o stromovou miss. Měla by
lidem připomenout, aby si stromů více všímali,

Kozlovice
Místo pro přírodu
Za posledních padesát let zanikly v Česku
neuvěřitelné čtyři tisíce kilometrů čtverečních přírody. Je to plocha srovnatelná s celým
Zlínským krajem. Tam, kde příroda o své místo
přišla, bude se jí Český svaz ochránců přírody
(ČSOP) snažit vrátit. V roce 1998 vyhlásil kampaň Místo pro přírodu (obdobné akce probíhají již několik roků v Holandsku, Anglii, ale i na
Slovensku). V jejím rámci probíhá veřejná finanční sbírka, která bude sloužit k vykupování
ohrožených vzácných přírodních lokalit (např.
za tisíc korun může ČSOP vykoupit sto metrů
čtverečních plochy, dva tisíce by pomohly zachránit staletý strom). Takto vykoupené lokality
chtějí chránit před skládkami a zastavěním. Do
jiných, již zdevastovaných, budou pak přírodu
navracet výsadbou stromů, oživením vodního
systému apod. Tímto způsobem by se do ochrany přírody měli zapojit lidé přímo z místa, začít
se chovat jako vlastníci pozemku a zajímat se,
co je na něm vzácného a proč a jak se má chránit. V akci Místo pro přírodu bylo zatím vybráno 972 tisíce korun.
Připravil Jiří Peloušek

Ze života školy
O našich nejmenších
V letošním roce navštěvuje naši mateřskou
školu 68 dětí. Školní vzdělávací program pro rok
2003—2004 vychází z rámcového programu pro
předškolní vzdělávání a má název „Já a můj
svět“. Jeho cílem je rozvíjet tvůrčí a poznávací
schopnosti dětí, posilovat jejich zdravé sebevědomí a schopnost žít ve společenství ostatních.
Poprvé jsou v jednotlivých třídách děti ve věku
3—6 let a mají tak možnost sebepoznávání,
spolupráce a příležitost vzájemně si pomáhat.
Každá třída si zvolila také svůj nový název,
a proto můžete od dětí slýchat, že chodí do
„Motýlků“, „Sluníček“ nebo do třídy „Berušek“.
V MŠ mají děti možnost výuky hry na flétnu
pod odborným vedením p. J. Vašendy a jako
každoročně se mohou přihlásit na předplavecký kurs PŠ Laguna ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Součástí výchovného působení je ekologický
program „VITA“ a aktivity na ochranu naší přírody. Příjemným zpestřením byl pořad písniček, obrázků a povídání s ekologickým námě-
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tem „Modrá planeta“, který zhlédly děti v září
u nás v MŠ.
Několik let mají možnost děti s vadnou výslovností přímo v zařízení využít logopedickou
poradnu p. uč. Bělunkové. A protože dětí s těmito problémy přibývá, pozvali jsme letos na
schůzku s rodiči klinickou logopedku Mgr. Kateřinu Tesarčíkovou. Po úvodní krátké přednášce měli rodiče možnost položit jí své dotazy
a využít přímé konzultace na místě i s dětmi.
Do konce kalendářního roku ještě připravujeme pro rodiče a děti společné odpoledne
s názvem „O Mikulášovi a čertech — rozvážně
i v žertech“ a tvořivé odpoledne s vánočními
náměty.
Lenka Eliášová

Dojmy a zážitky v slohovkách
našich žáků…
Prázdniny
Letošní prázdniny uběhly velice rychle. Byla
jsem na skautském táboře, také jsem byla s rodiči u moře i na Slovensku v horách. Přesto napínavý a vtipný zážitek se mi přihodil doma.
V závěru prázdnin jsme postavili na zahradě
stan. Maminka říkala, že ho musíme provětrat.
Nanosili jsme do stanu karimatky, spacáky
a také polštáře a deky, aby se nám dobře spalo
a bylo nám v noci teplo. Protože k nám přijely
z Ostravy na prázdniny sedmileté sestřenice,
rozhodli jsme se s bratrem, že budeme všichni
spát ve stanu. Holky si přinesly své spacáky, oblečení a nadšeně se zabydlely ve stanu. Večer
jsme opékali párky a hráli různé hry. Když se začalo stmívat a vzduch se ochlazoval, odebrali
jsme se do stanu, ale spát se nám nechtělo.
Povídali jsme si, vyprávěli pohádky i strašidelné příběhy. Tak to probíhalo jen do té doby,
než můj bratr chtěl být vtipný a začal vyvolávat
duchy. Strašidelně pronesl: ,,Vyvolávám ducha
Boženy Němcové.“ Chvíli to všem připadalo
jako veliká legrace, ale najednou se lehounce
zahýbal stan, i když venku bylo poměrně klidno. Sestřenice pomalu naplňoval strach a bratrovi také nebylo do smíchu. Nevím proč, ale
i ve mně byla malá dušička. Rychle jsme vyběhli ze stanu a klepali na babičku, aby nám otevřela. Pomohla nám přestěhovat spacáky a ustlat
v domě na zemi. Jen co jsme ulehli, všichni spali
až do rána.
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Druhý den ze sebe dělali hrdiny. Babičce nevadilo, že nás musela stěhovat, ale dorazilo ji,
když se bratr zeptal:,,Babi, a kdo vlastně byla ta
Božena Němcová?“ Proto udivená babička vytáhla knížku a bratr za trest musel přečíst dvě pohádky od Boženy Němcové. Prázdniny jsme si
ještě dost užili a bratr snad konečně ví, kdo to
byla Božena Němcová.
Monika Eliášová, 8. B
Exkurze devítek
Naše a vedlejší tří-da se zúčastnily dějepisné exkurze do
Polska, konkrétněji do koncentračního tábora
v Osvětimi. Před odjezdem měla většina z nás
plno řečí, ale až šlo do tuhého, nikdo většinou
ani necekl. Jelikož naše průvodkyně (paní Orlowská) nám popisovala život a hrůzy války povětšinou do detailů, do smíchu nám moc nebylo. Nechtěla nás pochopitelně strašit, ale tvrdá
realita byla k vyprávění velice důležitá. Ani exkurze netrvala věčně a vydali jsme se do krásného města Krakowa. V Krakowě jsme šli do krásné katedrály, ve které jsme mohli vidět obrovské
množství vzácného černého mramoru a také
okolo 200 zlatých soch a sošek, které se tyčily
i do výšky několika metrů. Po prohlídce jsme
měli rozchod na několik hodin na krásném
a zároveň největším náměstí v Evropě. Toto náměstí je, bylo a také možná bude nejkrásnějším
náměstím, které jsem kdy viděl. Nebudu vám
ho popisovat, jelikož bych to psal celý týden, ale
to jen tak na okraj. Pár věcí vám ale popsat
musím: uprostřed byl starodávný trh s obrazy,
suvenýry, ale taky mnohé středověké zbraně
a vybavení vojáků. Několikrát jsme prošli náměstí tam a zase zpátky, utratili jsme, co jsme
mohli, a nakonec jsme se pomalu, ale jistě
všichni sešli na smluveném místě k odjezdu. Po
příjezdu autobusu jsme nastoupili a nezbývalo
než odjet. Při cestě jsem se ohromně bavil taky
kvůli mému příteli Markovi, který seděl s námi
ostatními vzadu. Všichni byli značně unaveni,
jelikož výlet byl únavný a náročný na fyzičku.
Ani jsme si neuvědomovali, ale pomalu jsme
zhlédli ceduli Frýdek-Místek, Palkovice, Myslík
a Kozlovice a i já jsem věděl, že jsme doma.
Výlet se mi strašně líbil a chtěl bych ho někdy
zopakovat.
Martin Reček, 9. A

Kozlovice
A ještě jednou
Z Kozlovic jsme vyjeli už v 4.30. Nejdříve jsme
navštívili Vyhlazovací tábor OSVĚTIM. Za války
zde bylo vražděno tisíce židů. Atmosféra zde
byla ponurá a smutná. Paní průvodkyně nás zavedla do pokojů, ve kterých kdysi spávali vězni.
Potom jsme se dostali do tzv. sprch, ve kterých
byli vězni vražděni. Všude kolem zdí byly ostnaté dráty.
Byl to velmi smutný zážitek. Potom jsme jeli
do ne moc vzdáleného Krakowa. Tam jsme navštívili starobylý chrám, který měl přes 200 zlatých soch. Dole pod chrámem je drak, který
plive oheň. Dále jsme šli na náměstí. Pak jsme
jeli domů. Na hranicích nebyly žádné fronty,
a tak jsme byli rychle odbaveni. Byla to opravdu
nádherná exkurze, ale (jak se říká) „všude
dobře, doma nejlíp“.
Martin Jasenský, Jiří Křístek a Jiří Sevčík 9. A
Martin 2003
Poslední dobou jste zajisté zaostřili na Martinovu soutěž Talent 2003, která proběhla v září
2003.
Martin je mým dobrým spolužákem již devět
let. Ale to není podstatné, hlavní je, že jsem
mohl být u toho, když Martin bojoval o postup
do finále této soutěže, ve kterém uspěl. Martinovi fanoušci, kteří byli u toho včetně naší
a vedlejší třídy, byli skvělí. K tomu, abychom
mohli být u toho, jsme potřebovali nějaký doprovod. Tímto doprovodem byla paní učitelka
Eva Kvapilová, která Martina ve zpěvu velice
silně podporuje, a paní učitelka Zdeňka Krpcová. Jeli jsme do Frýdku–Místku, do kina Petra
Bezruče. Den před soutěží jsem se Martina ptal,
jestli má trému, ale on
pro jistotu
řekl, že ne.
A já si myslím, že těchto odpovědí
měl již mnoho a ví, že to
odzpívá a nemá se čeho
bát. Sledovali jsme ještě
jiné zpěváky
a já sám můžu říct, že

Kozlovice
konkurence byla obrovská. Bylo to vskutku napínavé! Spousta ostatních soutěžících uměla
zpívat lépe, než jsem čekal. Ale Martin opět
ukázal, co umí (a že to opravdu umí). Abych
pravdu řekl, dokud jsem ho neslyšel opět zpívat, s jeho vítězstvím jsem skoro nepočítal.
Martin dozpíval, sklidil největší aplaus, jaký
tam byl, a já jsem byl rád, že to tak skvěle zvládl. Hned, když dozněl potlesk pro Martina, vydali jsme se na autobusovou zastávku. Cestou
jsme Martina ještě párkrát potkali a taky jsme
se s ním vyfotili na památku. Večer po finálovém kole soutěže jsem volal Martinovi, jak dopadl, a zpráva mě potěšila, jelikož vyhrál cenu
diváků, ale první nebyl. Nevadí, na slávu má
ještě času dost. Martinovi jsem samozřejmě
gratuloval a on mi také poděkoval. A už teď se
těším na další Talent.
Martin Reček, 9. A

Víte, že…
…školní Drakiáda měla letos velký úspěch,
sešlo se kolem 30 draků, všichni se dobře pobavili
…ve škole probíhá soutěž ve sběru papíru —
každou středu od 7.00—8.00 hod.
…náš spolužák z 9. tř. vystupoval v televizním
pořadu Rozjezdy pro hvězdy
…žáci si mohli povídat s paní ředitelkou
o všem, co je zajímá, v diskusním pořadu Hovory s paní ředitelkou
…v prosinci proběhne Mikulášská show — pěvecká soutěž a možná přijde i Mikuláš
…školní sbor se zúčastní přehlídky pěveckých
sborů — držte nám palce!
…žáci se zúčastní soutěže o vytvoření loga 710
let Kozlovic
…podrobnější informace o naší škole získáte
na www.zs.kozlovice.indos.cz
žákovská samospráva

Večerní kurs
„Základy práce na PC“
ZŠ Kozlovice připravuje neakreditovaný večerní kurs „Základy práce na PC“. Kurs bude
probíhat od začátku ledna do konce dubna,
jednou týdně po 2 vyučovacích hodinách. Tento
kurs je určen dospělým, kteří nemají přístup
k počítači a mají chuť zkusit na něm pracovat.
Cílem kursu je osvojení základů práce na PC:
správa souborů, MS Word, MS Excel, Internet.
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Vzhledem k uzávěrce ZPRAVODAJE ještě
není upřesněna cena (kurs není připravován
jako ziskový, jen je potřeba pokrýt náklady školy)
a přesný termín kursu. Bližší informace získáte
na tel. 558 697 509 ve večerních hodinách.
Josef Zeman ml.

Příprava na budoucí povolání
Žáci 9. tříd stojí před důležitým rozhodnutím
— zvolit si správnou střední školu, na které
budou chtít studovat po ukončení povinné
školní docházky. V letošním školním roce se
koná 1. kolo přijímacích zkoušek 19. dubna
2004, 2. kolo 20. května 2004. Vyplněné přihlášky ve dvojím vyhotovení odevzdají žáci výchovné poradkyni nejpozději do 10. února 2004 (formuláře přihlášek obdrží žáci s pololetním vysvědčením). Pokud se chtějí hlásit žáci z pátých
a sedmých tříd na víceletá gymnázia, vyzvednou si přihlášku osobně u výchovné poradkyně
a vyplněnou ji odevzdají také nejpozději do 10.
února 2004.
Výběr střední školy bývá pro žáky každý rok
náročný. Mají však dost možností seznámit se
studiem na příslušné škole předem. V listopadu
proběhl ve Frýdku–Místku „Trh studijních
a učebních oborů pro rok 2004—2005“, na kterém se prezentovaly školy nejen z Frýdku–Místku, ale i z širokého okolí (Ostrava, Kroměříž,
Hranice, Nový Jičín,…). Žáci se mohou se střední školou seznámit prostřednictvím „Dnů otevřených dveří“ (termíny jsou upřesněny na informačních letácích příslušné školy na nástěnce k volbě povolání ve škole). A v neposlední
řadě mají k dispozici internet (ve škole zdarma),
na kterém si mohou vyhledávat informace
o středních školách na jejich webových stránkách. K tomuto účelu mohou využívat např.
konzultačních hodin výchovného poradce ve
čtvrtek od 14.00 do 15.00 hodin.
Náročný není jen výběr střední školy, ale i samotná příprava na přijímací zkoušky. Ve většině
středních škol se konají přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a všeobecných znalostí. Proto mají žáci v rámci týdenního rozvrhu
hodin zaveden volitelný předmět cvičení z českého jazyka a matematiky (1 hodina týdně).
Kromě toho mohou navštěvovat matematický
kroužek (čtvrtek ráno) a literární kroužek (pátek
ráno), jejichž náplní je jednak doučování učiva,
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ve kterém žáci pokulhávají, jednak příprava na
přijímací zkoušky. Je zřejmé, že těchto pár
hodin týdně navíc žákům k dokonalé přípravě
nebude stačit, proto musejí její velkou část
zvládnout sami doma. Pro domácí přípravu
jsou každoročně velmi dobrým pomocníkem

testy přijímacích zkoušek z minulých let, kde je
kromě zadání úloh i jejich vyhodnocení.
Přejeme našim žákům hodně trpělivosti
v učení a šťastnou ruku ve volbě jejich budoucí
školy.
Zdenka Krpcová, vých. poradce

Valašská dědina

dyně chléb a uložily ho do ošatek. V bohatších
domácnostech daly k bochníkům péci také
pečlivě upletené, žloutkem potřené a máslem
pomaštěné vánočky z bílé mouky, hrozinek
a mandlí.
O Štědrém dnu praskal v peci a kamnech
oheň už od časného rána — připravovala se
štědrovečerní večeře. Mezi tím, co se hospodyně snažila v kuchyni zabavit děti, přinesl hospodář tajně stromeček a ustrojil ho do slavnostního, jinde se stavěly Betlémy, do nichž se kladly figurky novorozeňátka, Marie a Josefa a přidávaly postavičky anděla, pastýřů a darovníků.
(Postavičky tří králů a jejich průvodu se stávaly

Vánoce
Vánoce bývaly spíš než o drahých dárcích
a přejídání se především o vzájemné lásce
a přátelství, pocitu sounáležitosti v rodině,
která se sešla ke společným oslavám pod rodným krovem. Všichni se na příchod Vánoc již
dlouhé týdny těšili a vůbec jim nevadilo, že vánoční dárky, které nadělí Ježíšek, budou nejspíše jen velmi potřebné věci, které by se tak jako
tak musely koupit.
Několik dnů před Vánocemi napekly hospo-

Kozlovice
součástí Betléma až 6. ledna.) Lidé se od rána
postili, aby večer uviděli „zlaté prasátko“.
S přicházejícím soumrakem děti stále častěji
vybíhaly ven, pozorovaly nebe a hlídaly, kdy se
objeví první hvězdička. S první hvězdou si rodina sedla k slavnostnímu stolu prostřenému
bílým ubrusem. Večeři zahajovala společná
modlitba, vzpomínka na uplynulý rok a poděkování Bohu za vše dobré, co přinesl, i za to, co
vzal. Nejdříve hospodyně postavila na stůl mísu
s hrachem. Klíček hrachu má podobu kalichu
a podle tradice spojoval všechny stolovníky
v dobrém i zlém. Potom paní domu odebrala
z mísy po lžíci pro každé z domácích zvířat.
Když bylo pro zvířata odděleno, teprve pak si
ze štědrovečerního stolu nabírali v pořadí podle
vážnosti a stáří i ostatní. Po hrachu se podávaly
polévky pro sílu, čočka, aby byly peníze, ryba
pro radost. Kosti se dávaly na jeden talíř a po
večeři je hospodář odnesl ve lněném ubrousku
pod jabloň. Naposledy se na stole objevila vánočka, někde i cukroví. Pila se bílá káva, čaj, nechybělo ani trochu piva, vína nebo hlt pálenky
pro dobré zažití.
Když zazvonil zvoneček, přinesl hospodář do
místnosti stromeček ověnčený jablíčky, sušeným ovocem, cukrovím, kostkami cukru zabalenými do barevných papírků, ořechy a řetězy.
Na stromečku se zapálily svíčky a všichni zpívali koledy. Ty se pak u stromečku zpívaly každý
večer, dokud se neodstrojil a Vánoce neskončily.
(Podle Malé encyklopedie Vánoc, V. Vavřínové)

Byly Vánoce…
Tento příběh je ze starší doby, kdy ještě nebylo kostelních zlodějů. V jedné podbeskydské
vesničce vyšel z fary starší kněz a zamířil do
kostela, jenž stál hned vedle. Chtěl se podívat
na jesličky. Pomyslel si: „Zítra je svátek Tří králů,
jestli kostelník nezapomněl umístit do Betléma
ty tři velké krále, světce z Východu, kteří nesli
dary Ježíškovi?“ Dívá se, a co to? Jesle jsou
prázdné, Jezulátko zmizelo.
Panna Maria, svatý Josef i zvířata, vůl, osel
a ovečky, všichni se dívají do prázdných jesliček. Kde je Ježíšek? Kněz se celý roztřásl, studený pot mu vystoupil na čelo. Snad jej někdo neukradl? Ale to přece není možné, ukrást něco
v kostele, to by byl těžký hřích. Začal prohlížet
všechny kouty kostela, ale Ježíška nenašel. Za-
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mířil k hlavnímu oltáři, chtěl
se pomodlit, ale pro rozrušení a starost to nešlo.
Musím za kostelníkem,
zdali on neví, kde je Ježíšek.
Už se stmívalo. Vyšel z chrámu a hned u dveří vidí sáňky
a vedle nich asi osmiletého chlapce.
„Vítám Vás, pane faráři!“jadrným hlasem zdraví
chlapec kněze a bere ze sáněk něco zabaleného
ve starém kabátě. „Co to neseš?“ ptá se kněz.
„Ale nesu vrátit Ježíška. Musím ho položit do
jesliček, já jsem si ho půjčil na malou chvilku.
Víte, pane faráři, před vánocemi jsem prosil Ježíška, aby mi nadělil sáňky, protože mi kluci své
nechtěli půjčit a já jsem sáňky neměl. Proto
jsem psal Ježíškovi dopis. Napsal jsem mu, že
jestli mi moji prosbu vyplní a ty sáňky mi nadělí, že ho jako prvního svezu z Kuběnova vrchu.
A tak jsem to musel udělat. Ježíšek na mne nezapomněl, sáňky mi nadělil a sliby se mají plnit.
Že jsem to, pane faráři, udělal dobře?“ „Ano,
dobře jsi to udělal“, a kněz pomáhá obléci kabát
zkřehlému chlapci. Tiše si pak říká slova Písma
svatého: Nechte maličkých přijíti ke mně.
Kostelem zazněla koleda „Pásli ovce valaši“…
Z kostela vycházejí kněz s chlapcem a oběma je
u srdce dobře a teplo…
Paměti z Králové hory, Matylda Sysalová

Adventní koncert
Adventní koncert

Združení Slavík Moravia,
Združení Slavík
Moravia,
VS-MUSIC
Jaroslav
Vašenda
VS-MUSIC
Jaroslav
Vašenda
Ve
spolupráci
s obcí Kozlovice
Ve spolupráci
s
obcí
Kozlovice
a obcí Palkovice
a obcí Palkovice.
Vás srdečně zvou na
Vás srdečně zvou na adventní koncert
adventní
koncert
vůle,
dobré vůle,
který sedobré
uskuteční
který se uskuteční
v sobotu 20. prosince 2003 od 15.00 hod.
v sobotu
20. sv.
prosince
2003
od 15.00 hod.
v kostele
Michala
v Kozlovicích.
v kostele sv. Michala v Kozlovicích.
V programu zazní hudba starých mistrů,
V programu
hudba
starých mistrů,
písnězazní
adventní
a koledy,
koledy,
v podánípísně
žákůadventní
hudební aškoly
VS-MUSIC.
v podání žáků hudební školy VS-MUSIC.
Zvláštní poděkování:
ZŠ Palkovice, ZŠ Kozlovice,
firmám — MAX — Ludvík Konečný,
M-CAR — Kozlovice,
FORMAN n. o. s. L. Adamec, L. Zemánek
Duchovnímu správci farnosti Kozlovice
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Tříkrálová sbírka 2004

Sdružení Česká katolická charita uspořádá
v době od 3. do 12. ledna 2004 již počtvrté Tříkrálovou sbírku v celostátním měřítku. Do domácností, institucí a po ulicích v celé České republice budou chodit skupinky tří králů v doprovodu dospělé osoby, která se vám na požádání prokáže průkazkou s plnou mocí.
Konkrétním účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí, obětem
přírodních katastrof a podpora projektů Charity Frenštát pod Radhoštěm — konkrétně charitního domu sv. Alžběty pro matky a děti v tísni
a charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby,
která zajišťuje péči o staré, nemocné a osamělé
občany Frenštátu p. R. a okolních obcí.
Věříme, že budete štědří a vnímaví k potřebám svých bližních v nouzi a tato potřebná
sbírka, která se již stává tradicí probouzející v lidech pocit sounáležitosti a laskavosti, vás naplní pocitem dárce, který, když dává upřímně, má
mnohdy z daru větší radost než obdarovaný.
V roce 2003 bylo v tříkrálové sbírce vybráno
charitou Frenštát 245 802,20 Kč.
Přejeme vám radostné prožití vánočních
svátků a požehnaný rok 2004.
Charita Frenštát p. R.

Sport
ASPV Kozlovice — cvičení ženy
I v roce 2004 zveme všechny ženy a dívky
k pravidelnému kondičnímu cvičení! (začínáme 4. 1. 2004)
Úterý 19.00—20.15 BODYSTYLING — tělocvična ZŠ (posilovací hodina s využitím různého
načiní, vhodné i pro začátečníky)
Středa 19.00—20.00 INTERVAL AEROBIC —
sál OU (hodina se složitější choreografií, proložená dynamickým posilováním)
Neděle 18.00—19.15 STEP AEROBIC — tělocvična ZŠ (ke zvýšení aerobního efektu se při
cvičení využívá malých stupínků — stepů, doplněno posilováním základních svalových partií)
AQUA AEROBIC si můžete zacvičit:
Pondělí 19.30—20.30 krytý bazén Frenštát p. R.
Neděle 18.00—19.00 krytý bazén Kopřivnice
V období vánočních svátků jsme pro vás připravily cvičení v těchto termínech:
Neděle 21. 12. 18.00—19.00, čtvrtek 25. 12.
14.00—15.00, neděle 28. 12. 18.00—19.00
Úterý 30.12. 19.00—20.15 cvičení s hostem
(prožene nás Petra Poláchová)!
Vám všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a pevně věříme, že jedním z Vašich
novoročních předsevzetí bude, že se uvidíme co
nejčastěji J!
MOTTO:
Pěknou postavu nebudete mít, když budete
cvičit dva měsíce každý den, ale dvakrát týdně
celý rok!
Těší se na vás Pavlína, Marcela a Lenka
Informace o cvičení Pavlína Zemanová, tel. č.
558 697 509, 606 258 089

Velký vánoční turnaj
Fotbalisté z Kozlovic pořádají pro žáky Základní školy v Kozlovicích Velký vánoční turnaj
v kopané v sobotu 20. prosince 2003 v tělocvičně ZŠ. Tento turnaj je pro děvčata i chlapce,
registrované i neregistrované. Zápolit budeme
ve 2 kategoriích. Ráno od 8.00 hod. mladší sportovci a od 13.00 hod. starší. Přihlášky budou
v Základní škole v Kozlovicích, kde se každý seznámí s propozicemi turnaje. Těšíme se na
hezký předvánoční den.
L. E.

Kozlovice
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Údržba fotbalových hřišť

Rok 2004 se sportem
2. ledna od 14.00 hodin proběhne v tělocvičně ZŠ dorostenecký turnaj dvojic O nejlepší fotbalový debl, budeme soutěžit v kategorii mladších i starších dorostenců. Mladší od 14 let do
16 let, starší od 17 let do 19 let. Přihlásit se můžete přímo v tělocvičně před zahájením turnaje.
Zveme všechny zájemce.
L. E.

Fotbal po podzimu 2004
Fotbalový maratón podzimních mistrovských utkání skončil. Byl úspěšný, či nikoliv?
První mužstvo mužů (A) zůstalo trošičku za
očekáváním, ale vyrovnaností soutěže se dá
ztráta na postup dohnat. Béčko mužů je příjemným překvapením a druhá příčka je zavazuje k případnému postupu do okresního přeboru, budou-li postupovat první 2 celky. Starší
žáci mají stále naději na postup, věříme, že nezůstane jen u naděje. Naši mladší žáci srdnatě
bojují v soutěži starších žáků a po počátečních
vysokých porážkách začínají držet krok se soupeři. Dorostenci hrají buď výborně, nebo prohrají vysokým rozdílem. Celý podzim byl poznamenán velkou fluktuací hráčů. Hráčský kádr
je poměrně na dobré úrovni, ale přístup některých kluků není takový, jaký by měl být. Benjamínci válčí v Brušperské lize a nevedou si špatně.
Postavení jednotlivých týmů zhodnoťte
v níže uvedených tabulkách.
L. E.

Vlastník majetku se musí starat o údržbu
svých nemovitostí. Fotbalový klub každoročně
do údržby vkládá nemalé fin. prostředky. V letošním roce to bylo 350 tis. Kč. Připomeňme si
jednotlivé akce: zázemí pro hráče na škvárovém
hřišti — položení buněk, vybudování podkladové desky pro jejich ustavení, oprava střechy
včetně okapů, výměna podlah a příček, úprava
škváry na hrací ploše — rozvoz škváry, na travnatém hřišti jsme vybudovali záchytné sítě za
brankami, vyměnili rozhlasovou ústřednu, střechu na tribuně, natřeli zábradlí, lavičky, našroubovali nová prkýnka na lavičkách, vybudovali
zásobníky na vodu pro stříkání hřiště. Kromě
toho se zelená hrací plocha pravidelně válcuje,
práškuje (v sezónu co 3 týdny).
Na škvárovém hřišti se v zimním období odstraňoval sníh a před utkáními upravovala hrací
plocha. Starší muži začali s opravou oplocení,
věříme, že na jaře práci dokončí.
To je jen výčet jednotlivých prací, ale vždy je
někdo musí udělat. Něco dodavatelsky, ale většinou brigádnicky. Poděkovat, to je slabé slovo.
Jsme vděčni všem, kteří si najdou čas a pomohou. Odměnou jsou fotbalová utkání, ale ta se
neobejdou bez vás, diváků, díky za povzbuzování. Zachovejte nám přízeň i roce 2004.
Výbor FC přeje všem občanům tiché a klidné svátky vánoční a úsměv po celý rok 2004.
L. E.

Tabulka Brušperské ligy (benjamínci)
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Družstvo
Staříč A
Fryčovice
Brušperk A
Jistebník
Kateřinice
Kozlovice
Mošnov
Metylovice
Hukvaldy
Palkovice
Staříč B
Brušperk B

Záp.
9
9
9
7
9
8
7
6
8
4
9
9

V
8
7
6
5
5
3
3
3
1
1
0
0

R
0
2
0
0
0
3
1
0
2
0
1
1

P
1
0
3
2
4
2
3
3
5
3
8
8

51:11
40:7
46:19
35:5
35:20
5:4
38:30
19:14
19:36
7:15
7:71
4:74

Body
24
23
18
15
15
12
10
9
5
3
1
1
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Okresní soutěž okresu F–M — žáci
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Družstvo
Ostravice
Lískovec
Sedliště
Pržno
Čeladná
Metylovice
Řepiště
Palkovice
Staříč B
Chlebovice
Janovice
Kozlovice B

Záp.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
10
9
8
7
5
5
4
4
4
3
1
0

R
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
0
1

P
0
1
1
3
5
5
6
6
6
7
10
10

77:1
60:10
64:9
38:30
43:29
36:32
30:39
16:30
22:39
26:33
9:114
9:64

Body
31
28
26
22
16
16
13
13
13
10
3
1

Okresní přebor okresu F–M — žáci
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Družstvo
Staříč A
Kozlovice
Lučina
Hukvaldy
Kunčice p. O.
Brušperk
Václavovice
Bukovec
Staré Město
Hrádek
Nýdek
Fryčovice

Záp.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
9
7
5
5
4
5
4
2
3
3
3
1

R
2
3
6
4
3
0
1
5
2
1
1
2

P
0
1
0
2
4
6
6
4
6
7
7
8

43:11
27:5
21:8
22:10
25:26
11:21
18:30
13:14
13:20
16:19
13:36
6:28

Body
29
24
21
19
15
15
13
11
11
10
10
5

Okresní přebor okresu F–M — dorost
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
Baška
Palkovice
Třinec B
Písek
Raškovice
Kozlovice
Oldřichovice
Fryčovice
Bukovec
Frýdlant n. O.
Hnojník
Vojkovice
Vendryně
Kunčice p. O.

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
12
10
9
7
6
5
5
4
5
4
3
4
3
2

R
0
2
1
1
3
3
1
3
0
2
4
0
2
2

P
1
1
3
5
4
5
7
6
8
7
6
9
8
9

53:16
45:14
59:18
38:38
28:30
38:32
36:35
24:30
33:43
23:33
22:36
29:48
16:45
19:45

Body
36
32
28
22
21
18
16
15
15
14
13
12
11
8

Okresní soutěž okresu F–M — muži
Pořadí Družstvo
1 H. Bludovice
2 Kozlovice B

Záp. V R P
Body
12 11 1 0 52:18
34
12 8 1 3 26:12
25

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bukovec
Lučina
Pržno
Dobratice
Raškovice B
Metylovice B
Tošanovice
Kunčice p. O.
Staré Město B
Janovice B
Milíkov

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

7
7
6
7
5
4
4
4
4
2
0

2
2
4
1
1
1
1
1
1
2
0

3
3
2
4
6
7
7
7
7
8
12

41:22
26:18
30:16
24:15
26:32
23:28
18:23
25:32
15:28
13:30
8:53

23
23
22
22
16
13
13
13
13
8
0

Krajská soutěž B, skupina D — muži
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
Záp.
Brušperk
13
St. Město (F–M) 13
Kateřinice
13
Kozlovice
13
Fryčovice
13
Tísek
13
Janovice
13
Baška
13
Kunín
13
Libhošť
13
Vlčovice
13
Metylovice
13
Suchdol
13
Čeladná
13

V
8
7
6
6
6
5
5
5
4
5
5
3
3
2

R
3
4
3
2
1
4
4
2
4
1
1
6
3
4

P
2
2
4
5
6
4
4
6
5
7
7
4
7
7

32:17
24:18
19:15
17:14
30:25
22:19
20:19
24:26
26:27
18:21
18:25
10:14
24:30
20:34

Body
27
25
21
20
19
19
19
17
16
16
16
15
12
10

Kozlovice
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Inzerce

Potřebujete?
— Rychle a výhodně prodat dům, chatu, pozemek nebo les?
Nemovitosti můžeme i sami vykoupit a v hotovosti zaplatit.
— Půjčku v hotovosti bez ručitele a na počkání?
— Výhodnou hypotéku? Úrok od 4,6 %
Bez úspor a obav, můžete ihned lépe bydlet.
Poradíme, jak lze na hypotéce ušetřit, včetně daňových úlev.
— Vydělat peníze a mít stabilní příjem?
Konzultace a 100% právní servis zdarma.
Vše můžete u nás zajistit. Přesvědčete se o tom. Stačí jen zavolat
Realitní kancelář KING
ul. TGM 1131 Frýdek–Místek
(naproti kat. úřadu)
Tel. 558 333 200, 608 333 200
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Kozlovice

Niãím neru‰enou
vánoãní pohodu
a ‰Èastné vykroãení
do nového roku 2004
vám pfieje
redakãní rada
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