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Obecního úřadu v Kozlovicích
České myšlení
Nepevnost a neucelenost našeho charakteru netkví pouze v nedostatku pevné
vůle a nestálosti citů, ale i ve zvláštní nepevnosti a nedůslednosti názorů. Již naši
otcové se prohřešili proti Duchu svatému:
zastavili se na půl cestě a ty své bratry, kteří
usilovali o důsledné provedení reformy,
potlačovali, zato v trest sami byli potlačeni
a potlačen celý národ.
Kde není důslednosti a určitosti, tam se
mysl stává těkavou, společnost se rozpadá
na strany afrakce a konečně nastává i úpadek mravní, neboť není mravnost bez pevného přesvědčení.Tak silná je sklonnost
k pasivitě, že věříme a světíme i mučednictví falešné — zavedení a znárodnění kultu
Jana Nepomuckého právě v době našeho
úpadku je výstražným tomu symbolem
historickým. A nepřestali jsme mít zálibu
ve falešném mučednictví — kdekdo ukazuje své malé rány a žádá obdiv.
Kdo se dívá pozorněji na náš život veřejný, neuvidí pouze to slabošské žebráctví,
ale potká se s zvláštním typem intrikánů.
Intrikánství toto otravuje však všecek náš
pospolitý život — protože nedovedou být
lvové, stávají se liškami, protože nedovedou být hrdinové, stávají se lokaji a pomáhají si lokajským chytráctvím. I slabý
a malý může dosáhnout svého cíle bez intriky, ba jen tak ho vůbec dosáhnout, jak
skutečnost poučuje. Kdo chce a umí pracovat, nepotřebuje intriky. Život je boj
a ten boj je právě malým a slabším těžký.
Proč se i poctiví lidé stávají nestálými
a konec konců slabými? Příčina toho jest
neurčitost a nejasnost jejich politického

myšlení. Puzeni jsouce jenom okamžitým
citem a neurčitým nadšením, nedovedli si
ještě utvořiti v hlavě pevný systém politických zásad. Právě proto, že se jejich smýšlení politické nezakládá na dobře promyšlených a ustálených zásadách, lehce se zaleknou a netroufají si to, co skutečně smýšlejí, vždycky také činem vyznati.
Obrátíme-li se od světla ke tmě, od lásky
k násilí — pak se vrátíme do svého hrobu,
z něhož už nebude žádného zmrtvýchvstání.
Myšlenky z knihy TGM „Česká otázka“
(z roku 1895) — k 150. výročí narození T. G.
Masaryka vybral Jiří Peloušek.
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ve Vatikánu
Stalo se tradicí (od roku 1982), že každým rokem
zasílá jedna země vánoční strom do Vatikánu pro
Svatého otce (papeže Jana Pavla II.). Pro Vánoce
roku 1999, kterými jsme vstoupili do Jubilejního
roku 2000, byla vybrána Česká republika a k reprezentaci beskydského kraje soubor Valašský vojvoda z Kozlovic.
Organizaci celé akce měla na starosti naše nejmladší diecéze: Biskupství ostravsko–opavské.
Mons. Frant. Václav Lobkowicz, biskup ostravsko–opavský, převzal na svou osobu odpovědnost
za výběr stromů, celkové aranžmá s výzdobou
i doprovodný kulturní program. Úkol nelehký,
navíc náročný tím, že muselo dojít k perfektní koordinaci všech linií, včetně církevní i státnické.
Přáním otce biskupa bylo vedle materiálního
zajištění i vytvoření duchovního daru pro Svatého
otce. Každý mohl vybrat „svůj“ verš z Písma a napsat jej na červenou stuhu, která byla součástí
ozdob vánočních stromů.
Hlavní smrk, 80 let starý a 25 metrů vysoký, pocházel z Lúčky na Morávce a byl umístěn uprostřed náměstí sv. Petra, společně se třemi postavami v nadživotní velikosti, oděnými ve valašských
krojích, které pak doplnily vatikánský betlém.
Další sedmimetrový strom byl umístěn v aule
Pavla II. a osmnáct malých stromků zkrášlilo vatikánskou kurii i soukromí Svatého otce.
Nádherné ozdoby ze slámy vytvořili manželé
Markovi z Bukové na Drahanské vysočině, krásně
zdobené perníčky napekla paní Hanzelková z Libhoště, další ozdoby vytvořili žáci Základní umělecké školy z Města Albrechtice. Svým dílem přispěl
také Pavel Ország z umělecko–řemeslné dílny
v Hrabyni nebo výrobce krpců pan Hyža z Kelče
a řada dalších. O celkovou dekoraci se postarala
zkušená aranžérka paní Luňáčková z Ostravy.
Veškerá pozornost se upínala především k Beskydám, navíc s vědomím, že z polské strany končícího horského masivu leží Wadowice — rodiště
papeže Karola Wojtyly.
V kulturním programu pak vystoupili členové
souboru Valašský vojvoda, sopránistka — sólistka

opery Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě a dvojnásobná držitelka ceny Thálie Eva Dřízgová–Jirušová, myslivečtí trubači z Řádu sv. Huberta z Náchoda, schola Církevního gymnázia z Ostravy se
sbormistryní Markétou Korpasovou, varhaník Petr
Čech z Opavy (student JAMU Brno) a Daniel Hůlka.
Jak to všechno začalo?
V únoru r.1999 probleskla v novinách zpráva, že
biskup F. Lobkowicz hledá pro tuto významnou
akci mezinárodního dosahu vhodnou reprezentaci. Od této chvíle se vyvíjely aktivity souboru Valašský vojvoda. Z bohaté nabídky, která se na biskupství shromáždila, byl vybrán náš soubor a jak
se později ukázalo, nejenom k reprezentaci kraje,
odkud pocházejí vánoční stromy, ale celé ČR.
Zatímco v letních měsících byly vybírány vhodné stromy, vyráběly se ozdoby, my jsme připravovali několik variant vánočního programu s koledami z Kozlovic, Lhotky, Měrkovic, Myslíku a také
pastýřskou hru z Trojanovic.
Do Vatikánu jsme vyjeli už 16. prosince 1999 autobusem přes Rakousko. V pátek 17. prosince nad
ránem jsme dorazili do Říma, kde nás už očekával
náš skvělý průvodce, kozlovický rodák JUDr. Pustka. V jeho společnosti jsme měli možnost zhlédnout ve třech dnech nejdůležitější pamětihodnosti tohoto města, které nás svou historií, ale i současností doslova nadchlo. Navíc s erudovaným
a poutavým výkladem, který nenajdete v žádné
encyklopedii.
Přece jenom notně unaveni z cestování a celodenní intenzívní prohlídky Říma jsme dokázali realizovat večerní zkoušku v přímořském kempu
v Ostii, známém letovisku. kde ústí řeka Tibera.
V sobotu 18. prosince byl den „D“ s bohatým
programem. Dopoledne v 10 hod. jsme se zúčastnili mše v bazilice Svatého Petra, kterou sloužil
olomoucký arcibiskup Jan Graubner, kazatelem
byl biskup Lobkowicz. Mše se zúčastnila manželka
prezidenta republiky Dagmar Havlová, která poté
jako my spěchala na audienci ke Svatému otci, do
Saly Clementiny.
Do tohoto nádherného sálu jsme se dostali
okolo poledne s cimbálem, basou, kterou pomáhal
nést sám arcibiskup Graubner, na poslední chvíli.
Místo ohlášených tří set poutníků se jich v sále
mačkalo na osm set. S rychlostí, téměř jako u stáje
formule 1 Ferrari, jsme připravili kapelu k produkci a ihned začali hrát naše koledy. Před příchodem
papeže se mohou zpívat sólově, v jeho přítomnosti
pak (podle protokolu) jen ve sborové podobě.
Svatý otec nenechal na sebe dlouho čekat
a s jeho příchodem vypuklo všeobecné nadšení.
Po projevech prezidenta Václava Havla a biskupa
Lobkowicze hovořil Jan Pavel II., který svou milou

Kozlovice
češtinou (mimo jiné) osobně poděkoval našemu
souboru za hudební doprovod celé akce.
(Kompletní celý český překlad slavnostního
projevu Jana Pavla II. byl vytištěn v italských novinách L’osservatore Romano 19. prosince 1999 —
viz nástěnka).
Dlužno říci, že milá a hřejivá atmosféra, pocit
hrdosti, že všichni společně jsme si tak blízcí, zůstane v našich srdcích navždy.
Krásné a vznešené dojmy vystřídala chvilka oddychu. Sluníčko doslova zalilo náměstí Svatého
Petra (má se prý správně říkat nádvoří), což mnozí
využili k odpočinku a občerstvení s obědem
z vlastních zásob.
Po rychlé prohlídce baziliky Svatého Petra jsme
se začali připravovat na vystoupení u nazdobeného vánočního stromu. V 16.30 hod. se zapadajícím
sluníčkem, uprostřed nádvoří, začal program.
Slavnostní fanfáry mysliveckých trubačů, zpěv
Evy Dřízgové–Jirušové, Daniela Hůlky a pásma
koled souboru Valašský vojvoda rozezvučely obrovský prostor před bazilikou Svatého Petra.
Projev prezidenta Havla, kardinála Vlka nebo
český projev přímého zástupce papeže kardinála
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Czoky, na pozadí se slavnostně osvětlenou nově
opravenou svatopetrskou bazilikou, tvořící nádherný protějšek k vánočnímu stromu, který Vatikánu předal a spolu s dvěma dětmi rozsvítil prezident republiky — to vše patří k nezapomenutelným zážitkům.
Byl to nádherný a povznášející pocit, když Eva
Dřízgová–Jirušová zazpívala Tichou noc za doprovodu naší kapely a pak všichni jako jeden obrovský
sbor (státníci, biskupové, naši poutníci, turisté
z celého světa.) zpívali Narodil se Kristus Pán
a Nesem vám noviny.
Všechno má svůj konec. Tečka byla vpravdě bujará. Po odchodu nejvýznamnějších hostů si doslova vymohli naši poutníci, kterým vévodil biskup Malý, řadu přídavků. A tak jsme s cimbálovou
muzikou doprovázeli další sborové zpěvy, a dokonce se u vánočního stromu tančilo.
Všichni se rozcházeli s těmi nejlepšími pocity.
V poslední den — neděli 19. prosince jsme se
(už „v civilu“) zúčastnili mše svaté v 10.15 hod.
v bazilice Svatého Kříže Jeruzalémského, kterou
celebroval kardinál Miloslav Vlk, kazatelem byl
tentokrát biskup Jaroslav Škarvada.
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Součástí baziliky je známá kaple sv. Heleny, kde
jsme si mohli prohlédnout nejvzácnější relikvie
pozůstalé z ukřižování Ježíše Krista — trny z koruny, hřeb a část břemene.
Poté jsme projeli autobusem historický Řím
s častými zastávkami k prohlídkám nejslavnějších
památek.
Celý náš pobyt jsme zakončili v Ostii, v kempu
na pobřeží (několik desítek kilometrů od Říma),
kde po večeři zorganizovali naši poutníci společenský večer. Sešlo se nás tam asi ke čtyřem stovkám.
Cimbálová muzika hrála k poslechu a k tanci.
Naši tanečníci a zpěváci předvedli na přání valašskou vánoční hru Pastuši.
Večer plný veselí, milých setkání a vzájemné
jednoty ukázal, v čem je síla našeho národa, když
„o něco jde“. A tak přece jenom více lidí nejenom
v České republice ví, kde leží Beskydy, Kozlovice
a co to znamená, když se řekne Valašský vojvoda.

Na tomto místě patří velké díky všem členům
souboru, Obecnímu úřadu v Kozlovicích, řadě
sponzorů, bez nichž by naše reprezentace nebyla
tak úspěšná (celý pobyt jsme si hradili z vlastní
kapsy), a v neposlední řadě biskupu Františku Václavu Lobkowiczovi, který vložil plně svou důvěru
ve schopnosti našeho souboru.
Jsou to pro nás krásné okamžiky ohodnocení
naší dlouholeté činnosti a zároveň výzvou na
prahu nového tisíciletí. Letos si soubor Valašský
vojvoda připomene 30 let výročí svého vzniku.
Ale o tom zase někdy příště.

Usnesení z jednání Obecního
zastupitelstva v Kozlovicích

stanovena po zaměření při schvalování kupní ceny
zastupitelstvem.
— Navýšení rozpočtu obce o:
a) příspěvek státu na krytí části úroků z úvěru na
investiční akci plynofikace obce 300 000 Kč,
b) příspěvek hasičům Kozlovice na spojovou
techniku 41 000 Kč,
c) příspěvek na opravu lávky přes Ondřejnici170
000 Kč Celkem511 000 Kč.
— Finanční příspěvek obce ČSAD Frýdek–Místek ve výši 133 500 Kč na rok 2000 na zajištění obslužnosti obce ve dnech pracovního volna.
— Finanční příspěvek ve výši 6 000 Kč na likvidaci škodlivých a jedovatých látek, které jsou v evidenci Základní školy v Kozlovicích.
— Prodej 2 ks kontejnerů z majetku obce panu
Petru Tkáčovi, Kozlovice 677 za cenu
11 000 Kč/kus.
— Rozpočtové provizorium obce od 1. 1. 2000
do 31. 3. 2000 ve výši 2 600 000 Kč.
— Finanční příspěvek k založení vkladní knížky
pro děti narozené v roce 2000. Výše vkladu 2 000
Kč na dítě. Podmínka — trvalý pobyt rodičů i dítěte, případně matky i dítěte v obci Kozlovice.
— Zplnomocnění starosty obce k jednání ve
věci možnosti poskytnutí překlenovacího bezúročného úvěru ve výši 1 000 000 Kč pro potřeby
obce Okresním úřadem ve Frýdku–Místku.
NESCHVALUJE:
— Žádost realitní kanceláře REAL KARTEL s. r.
o., Politických obětí 120, Frýdek–Místek (vlastník
pozemku p. ing. Vladimír Pustka, Kozlovice 92)
o změnu v územním plánu u pozemku parc. č.

konaného dne 21. prosince 1999
Přítomno: 13 členů — (omluven: p. Libor Král,
neomluven: p. Tomáš Vyvial)
Obecní zastupitelstvo
SCHVALUJE:
— Změnu č.1 územního plánu obce Kozlovice
— Žádost manželů Dalibora a Kateřiny Mališových, Kozlovice 810 o majetkové vypořádání pozemků. Jedná se o část parc. č. 4073/1 v majetku
obce, do které zasahuje zahrada žadatelů, a naopak část parc. č. 261 v majetku žadatelů, do které
zasahuje obecní komunikace. Vzniklý rozdíl bude
vypořádán v ceně 75 Kč/m2.
— Kupní smlouvu na pozemek ve vlastnictví
obce parc. č. 1131/1 o výměře 13 m2, 1131/2 o výměře 9 m2. Jedná se o pozemky, které jsou zastavěny telefonní ústřednou ve vlastnictví SPT Telecom a. s. Cena stanovena 100 Kč/m2. Dále obec
souhlasí se zřízením věcného břemene „přístupu
k uvedeným parcelám“ za úhradu 500 Kč/rok.
— Převod pozemků ve vlastnictví obce do vlastnictví Správy a údržby silnic Frýdek–Místek. Jedná
se o parc. č. 258/5 díl „j“ o výměře 13 m2, díl „i“
o výměře 11 m2 a díl „f“ o výměře 27 m2, oddělené
z parc. č. 4097. Převod je bezúplatný.
— Prodej pozemku ve vlastnictví obce, a to části
parc. č. 4099/2 Českému kynologickému svazu, základní organizaci reg. č. 100 Kozlovice. Geometrické zaměření se provede na náklad ZO. Cena bude

Pozn. Celý přímý televizní přenos ze Svatopetrského náměstí vysílala vatikánská televize po satelitu do celého světa. Nahrávka na videokazetě je
k dispozici v ostravském studiu Telepace na Kostelním náměstí. (Vedle nového biskupství)
Zpracoval Zdeněk Tofel

Kozlovice
1332/3 k ú. Kozlovice tak, aby mohla být realizována výstavba rodinného domku. K pozemku není
zajištěna příjezdová cesta (příjezd po soukromém
pozemku).
BERE NA VĚDOMÍ:
— Informaci o vrácení státních finančních prostředků ve výši 1 804 342 Kč za nesplnění podmínek pro jejich čerpání do konce roku 1998. Jednalo se o prostředky poskytnuté na investiční akce —
sociální byty, stodola u Vlčků a podlaha v kuchyni
ZŠ, a žádost obce Ministerstvu financí o vrácení
těchto finančních prostředků k použití v roce
2000.
— Informaci starosty o možnosti vstupu do tzv.
„Valašského království“ za podmínky poplatku 10
000 Kč. Jde o zviditelnění regionu a jejich obcí
v rámci slev služeb, turistického ruchu apod.
— Informaci pana Pelouška o stavu pohledávek
obce za fyzickými i právnickými osobami. Stav pohledávek k 31. 12. 1998 592 000 Kč Stav pohledávek
k 30. 11. 1999 341 000 Kč.
Zároveň schvaluje odpis nedobytných pohledávek ve výši 5 805 Kč.

Usnesení z jednání Obecního
zastupitelstva v Kozlovicích
konaného dne 24. ledna 2000
Přítomno: 11 členů (omluveni: p. Jan Prašivka,
p. ing. Vlastimil Fojtík, neomluveni: p. Tomáš Vyvial, p. Petr Tichavský)
Obecní zastupitelstvo
SCHVALUJE:
— Rozpočtové změny vlastním rozpočtovým
opatřením za rok 1999.
— Převod státních pozemků do vlastnictví obce
dle návrhu stavební komise ze dne 1. 12. 1999.- Zakoupení trajleru za traktor od p. Zemana za částku
10 000 Kč.
— Prodej nepotřebného kotle ÚT na tuhá paliva
za cenu 8 000 Kč.
— Prodej 111 ks akcií Sm VaK po odsouhlasení
ceny finanční komisí.
— Zřízení zástavního práva na nemovitosti
obce, a to lesní pozemky, za účelem poskytnutí
půjčky ze SFŽP ČR na plynofikaci kotelen ZŠ, MŠ
a zdravotního střediska.
DOPORUČUJE:
— Zahrnout do rozpočtu na rok 2000 obnovu
vybavení sálu v budově obce Kozlovice o nové
stoly a židle.
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Obecní rada
Členové:
Kocián Václav (KDU–ČSL),
Tabach Jaroslav, ing. (nezávislý za KDU–ČSL),
Tabach Jan (ODS),
Peloušek Jiří (ODS),
Pustka Štěpán Mgr. (KDU–ČSL).
V roce 1999 proběhlo 30 zasedání rady. Účast
členů je téměř stoprocentní.

Obecní zastupitelstvo
Obecní zastupitelstvo se schází podle potřeby,
nejméně však jedenkrát za tři měsíce (dle zákona
o obcích).
V roce 1999 bylo 7 zasedání OZ.
Členové a jejich účast:
Červenka Lumír (nezávislý za ODS)
7 účastí - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 %
Fojtík Vlastimil, ing. (nezávislý za KSČM)
6 účastí l neomluven - - - - - - - - - - - - - 85,7 %
Král Libor (nezávislý za ODS)
6 účastí l omluven - - - - - - - - - - - - - - - 85,7 %
Krpec Miroslav, ing. (nezávislý za KDU–ČSL)
5 účastí l omluven 1 neomluven - - - - - - 71,4%
Peloušek Jiří (ODS)
7 účastí - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 %
Prašivka Jan (nezávislý za ODS)
6 účastí 1 omluven - - - - - - - - - - - - - - - 85,7 %
Pustka Stanislav (KDU–ČSL)
5 účastí 1 omluven 1 neomluven - - - - - 71,4 %
Pustka Štěpán, Mgr. (KDU–ČSL)
6 účastí 1 mluven - - - - - - - - - - - - - - - - 85,7 %
Tabach Jan (ODS)
6 účastí 1 omluven - - - - - - - - - - - - - - 85,7 %
Tabach Jaroslav, ing. (nezávislý za KDU–ČSL)
7 účastí - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 %
Tichavský Petr (KSČM)
6 účastí 1 omluven - - - - - - - - - - - - - - - 85,7 %
Tkáč Jiří, ing. (KDU–ČSL)
2 účasti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 %
(po druhém zasedání odstoupil)
Vyvial Tomáš (ČSSD)
4 účasti 3 neomluven - - - - - - - - - - - - - 51,7 %
Zeman Josef (nezávislý za ODS)
2 omluven (po druhém zasedání odstoupil)
Zeman Pavel (nezávislý za KDU–ČSL)
6 účastí 1 neomluven - - - - - - - - - - - - - 85,7%
Zeman Stanislav, ing. (ODS)
5 účastí - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 %
(nastoupil jako náhradník)
Kocián Václav (KDU–ČSL)
5 účastí - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 %
(nastoupil jako náhradník
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Pořadatelům veřejných produkcí
Pořadatelé veřejných produkcí mají nadále povinnost opatřit si povolení autorů veřejně uváděných děl k jejich užití. Tato povinnost je stanovena
§ 14 autorského zákona.Co je veřejná produkce?
Tento pojem byl zaveden již neexistující vyhláškou
č. 117/1991 Sb. o pořádání veřejných hudebních
produkcí. Jedná se o šíření výkonů, snímků a děl
na veřejnosti. Vedle pořádání koncertů a vystoupení, při nichž přímo vystupují výkonní umělci
(tzv. živá vystoupení), jde především o užití zaznamenaných výkonů umělců, snímků a děl (nejčastěji hudebních) prostřednictvím technických zařízení. A není to pouze pořádání diskoték. Ve většině restaurací lze dnes nalézt televizor, rozhlasový
přijímač, magnetofon, přehrávač CD, video. Totéž
se děje na koupalištích, u vleků, v obchodech,
v hotelích, v muzeích apod. Jedná se tedy o užití
děl na veřejnosti a autorský zákon stanoví, že
každý uživatel potřebuje souhlas k užití děl. Za
užití výkonů, snímků a děl náleží umělcům, výrobcům a autorům odměna. Koncesionářské poplatky jsou poplatkem telekomunikacím za umožnění
přenosu a příjmu rozhlasového nebo televizního
vysílání.Veřejné užití výkonů a snímků bez souhlasu umělců a výrobců je porušením autorského zákona se všemi právními důsledky.Tiskopisy pro
souhlas s pořádáním veřejných produkcí jsou na
Obecním úřadě v Kozlovicích.Pořadatelé jsou povinni požádat Ochranný svaz autorský, Intergram
a Dilii o souhlas a zaplatit příslušné vyměřené poplatky.
Obecní úřad

Vakcinace psů
Na základě zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární
péči proběhne v sobotu 1. 4. 2000 v obciKozlovice
očkování psů proti vzteklině.
Očkování bude provedeno na těchto svodových
místech:
Měrkovice: točna
13.00—13.20 hodin
hasičská zbrojnice
13.30—13.40 hodin
dvůr
13.45—14.15 hodin
Kozlovice
Kolbeřák
14.30—14.45 hodin
u p. Eliášové, č. p. 90
15.00—15.30 hodin
horní konec obchod
15.40—16.00 hodin
horní konec garáže
16.10—16.20 hodin
u p. Kociána
16.30—17.00 hodin
Očkování se týká všech psů starších 6 měsíců.
Každý chovatel je povinen zajistit při očkování veterinárním pracovníkům potřebnou pomoc.
Podle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb.,

odst. 1 je toto očkování povinné a v případěnesplnění této povinnosti se majitel vystavuje nebezpečí uložení pokuty až do výše 10 000 Kč podle § 71.
Vakcinace je plně hrazena chovatelem.
Poplatek za naočkování jednoho zvířete činí 60 Kč.
Pokud se nemůžete se zvířetem dostavit v uvedený den, je možné očkování provést na
veterinární ošetřovně v Palkovicích
pondělí—pátek . . . . . . . . . . . . . . . 15—18 hodin
na veterinární klinice ve Frýdku–Místku
pondělí—pátek . . . . . . . . . . . . . . . . . 7—19 hodin
sobota—neděle . . . . . . . . . . . . . . . 13—17 hodin.
MVDr. Šlachta
Česká spořitelna ve Frýdku–Místku oznamuje občanům, že pobočka spořitelny v Palkovicích byla zrušena. Vkladní knížky byly převedeny do pobočky Frýdek–Místek, náměstí Svobody (poblíž budovy drogerie).

Z POSLANECKÉ KANCELÁŘE
ING. KARLA SEHOŘE (ODS)
Vloni na podzim zahájil ing. Sehoř sérii poslaneckých dnů v tzv. miniregionech našeho okresu.
Poslanecká kancelář na nám. Svobody 9 v Místku (vedle BIC) je k dispozici veřejnosti v pondělí
a středu od 9 do16 hodin (v pondělí s účastí poslance). Praxe však ukázala, že na kancelář se obracejí pouze lidé z blízkého okolí, proto vznikla
myšlenka výjezdních poslaneckých dnů. Občané
se mohou na poslance obracet nejen se svými problémy, ale i s nápady apod. Ing. Sehoř jim pomáhá
radou, či interpelací, ať ústní, nebo písemnou.
O tom, že žádný podnět není shozen ze stolu,
svědčí řádná evidence spolu s tím, jak se problém
řeší.
Poslanecký den ing. Karla Sehoře se v Kozlovicích uskuteční v sobotu 22. dubna 2000 od 9 do
11 hodin v místnosti bývalé pošty na Obecním
úřadě.

Víte, že…
— k 31. 12. 1999 měla obec 2 800 obyvatel, mužů
1 136, žen 1 143, děti do 15 let 521?
— Základní školu v Kozlovicích navštěvuje 49
dětí z okolních vesnic, 4 děti z Kozlovic plní povinnou školní docházku ve Frýdku–Místku?
— od 1. ledna 2000 nabyl účinnosti zákon č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informa-
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cím, podle něhož se mohou občané obracet na
pracovníky Obecního úřadu o podání informací,
které vymezuje tento zákon?
— občané musí uhradit místní poplatky a vodné
do konce května 2000 obci Kozlovice?
— na skládku ostatního odpadu v Kozlovicích
nepatří popel ani kompostovatelný odpad (nesmí
vznikat bioplyn)?
— 1. března se uskutečnila na OÚ přednáška
o spalování odpadů v domovních kotlích a jejichvliv na zdraví občanů?
— odborný lesní hospodář p. ing. Tomáš Svoboda má úřední hodiny na Obecním úřadě v Kozlovicích každou středu od 14,00 do 14,45 hodin?
Obecní úřad

Výročí
V období od 1. prosince 1999 do konce února
2000 se v naší obci dožili svých významných výročí tito naši spoluobčané:
70 let:
pí Anna Benová, Kozlovice 608
p. Josef Chýlek, Kozlovice 517
pí Josefa Pokludová, Kozlovice 764
pí Julie Šmiřáková, Kozlovice 582
p. Oldřich Urbiš, Kozlovice 109
75 let:
pí Alžběta Juřicová, Kozlovice 19
p. František Kocián, Kozlovice 26
pí Jarmila Tkáčová, Kozlovice 62
p. Miroslav Trojáček, Kozlovice 172
pí Vlasta Vyvialová, Kozlovice 139
pí Anežka Závodná, Kozlovice 338
pí Marie Zelová, Kozlovice 97
80 let:
p. Bohumír Krpec, Kozlovice 202
82 let:
pí Anežka Nezhodová, Kozlovice 408
83 let:
pí Marie Červenková, Kozlovice 433
pí Anežka Ocelková, Kozlovice 14
85 let:
pí Bohuslava Šigutová, Kozlovice 704
pí Božena Šmírová, Kozlovice 429
87 let:
p. Vincenc Ermis, Kozlovice 462
pí Anežka Hrnčárková, Kozlovice 808
p. Marie Tkáčová, Kozlovice 71
88 let:
p. Alois Holub, Kozlovice 729
89 let:
p. Bohumil Makový, Kozlovice 83
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Nejstarší ženou obce je paní Julie Harabišová,
Kozlovice č. 187, která 30. dubna 2000 oslaví devadesáté sedmé narozeniny, nejstarším mužem je
pan Josef Rožnovský, Kozlovice č. 362, který 10.
března 2000 oslavil devadesát čtyři let.Občanská
komise a Obecní úřad v Kozlovicích všem jubilantům srdečně k jejich krásným životním jubileím
blahopřejí a přejí jim ještě dlouhá léta spokojeného života.

Narození
Naše obec se rozrostla o tyto nové občánky:
Vojtěch Chýlek, Kozlovice 78, * 21. 11. 1999
Sabrina Kinzlová, Kozlovice 685,* 14. 12. 1999
Laura Pelantová, Kozlovice 814, * 27. 12. 1999
Pavel Kocián, Kozlovice 307, * 16. 1. 2000
Richard Lassak, Kozlovice 694, * 28. 1. 2000
V roce 1999 se v naší obci narodilo 26 dětí. Prvním dítětem v Kozlovicích v roce 2000 je Pavel Kocián.
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Úmrtí
V posledním období nás navždy opustili tito
naši spoluobčané:
p. Josef Boháč, Kozlovice 13
pí Marie Kahánková, Kozlovice 413
p. Jan Slípek, Kozlovice 316
pí Štěpánka Zajícová, Kozlovice 585
p. Ferdinand Pavlica, Kozlovice 613
pí Anna Matochová, Kozlovice 24
p. Ignác Krpec, Kozlovice 727
pí Ludmila Kociánová, Kozlovice 477
pí Mgr. Anna Tabachová, Kozlovice 557
pí Alžběta Krpcová, Kozlovice 727
p. Jindřich Smelík, Kozlovice 643
pí Bedřiška Žáčková, Kozlovice 273
p. Jan Pustka, Kozlovice 86
pí Anna Pustková, Kozlovice 73
V minulém roce zemřelo 27 spoluobčanů. Od 1.
1. do 29. 2. 2000 zemřelo 10 občanů Kozlovic.
Všem pozůstalým příbuzným vyslovujeme tichou účast.
Člověk se setkává v životě s radostí při životních
jubileích, svatbách novomanželů, oslavách trvání
manželského svazku či slavnostního ukončení docházky v MŠ. Přicházejí i chvíle smutné, kdy se
loučíme s blízkými a zároveň našimi spoluobčany.
Občanská komise Rady obce Kozlovice v roce
1999 se snažila zpříjemnit oslavy spoluobčanům
a nebo zmírnit bolest při rozloučení se zemřelými.
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S kytičkou a malým dárkem členové komise
navštěvují jubilanty při dovršení 75 let, 80 let a nad
osmdesát let každoročně. V roce 1999 potěšili zástupci komise občany při 97 návštěvách.
Sedmdesátníkům v minulém roce bylo zasláno
26 písemných blahopřání. U příležitosti 50 let společného života (tzv. zlaté svatby) navštívili manžely v 5 případech.
Diamantovou svatbu oslavily 3 manželské páry
a občanská komise nechyběla při této významné
události.
Obecní úřad zaslal rodinným příslušníkům
zemřelých 27 smutečních kondolencí.
Obecní úřad

Ještě to můžete stihnout
Už druhým rokem je jméno obce Kozlovic vláčeno v tisku v ne právě nejpěknějším světle (kauza
TOPGAS), ale jak jde čas, obec žije dál svým obvyklým zaběhlým životem, vzruchy zapadají pod dojmem jiných, daleko větších „tunelů“ do prachu
zapomnění…
Dovolte mi, vážení občané Kozlovic, představit
Vám naši obec i trochu optimističtěji. Na zasedání
Obecního zastupitelstva dne 21. 12. 1999 bylo na
návrh Obecní rady schváleno:
Každé dítě, které se narodí v roce 2000 a má
(i matka) trvalé bydliště v Kozlovicích, obdrží od
OÚ vkladní knížku s vkladem 2 000 Kč. Do konce
roku to lze ještě stihnout. Ať se třídy v pěkné kozlovické škole nemusí za pár let zavírat pro nedostatek žáků
Marie Prudká kronikářka OÚ

Co možná ještě nevíte o naší
škole
Před Vánocemi bývá ve školní budově rušno.
Ani v loňském roce tomu nebylo jinak. Ve škole
proběhla spousta akcí, které měly větší nebo
menší souvislost s Vánocemi. O těch nejvýznamnějších bych Vás ráda informovala. Vše začalo už
6. prosince, kdy školu navštívil Mikuláš s čerty
i anděly, aby dětem nadělil něco k zakousnutí. Žáci
9. tříd zvládli tyto role na výbornou. Stejně dobře
pak připravili ve spolupráci s učiteli pěveckou soutěž Do-re-mi, určenou pro děti 1. stupně. Soutěže
se zúčastnila odborná porota a také známá skupina Lunetic (žáci 9. třídy), která zde zatančila
a „zazpívala“ několik písniček a povzbuzovala
malé zpěváky společně s ostatními diváky ke krásným výkonům. Ani jsme netušili, kolik máme ve
škole talentů. Vítězům pak „Pavel Trávníček a Sabina Laurinová“ předali hezké ceny.

Krátce před Vánocemi jsme ve škole uspořádali 2
velké turnaje ve stolním tenisu. Ten první zahrnoval
školy povodí Ondřejnice, ve druhém mezi sebou
soutěžily školy celého okresu. Za přípravu obou
turnajů děkuji především p. uč. Janu Tabachovi.
Ve dnech 15.—18. 12. proběhla v místnosti Staré
pošty na OÚ prodejní výstavka keramických výrobků. Zde předvedli své práce všichni žáci, kteří
navštěvují ve škole keramické kroužky nebo mají
keramiku jako volitelný předmět v rámci řádné
výuky. Výtěžek této akce byl použit na nákup keramické hlíny, glazur a jiných potřeb pro provoz keramické dílny. Všem učitelům, kteří se podíleli na
realizaci výstavky, děkuji.
Mezitím škola žila ještě jinými akcemi: návštěvou divadelního představení Košilka v podání
místního divadelního souboru, cesta do ostravského Divadla loutek — představení Půjdem spolu
do Betléma, žáci 8. tříd navštívili Úřad práce, kde
byli poučeni, jak si vybírat své budoucí povolání,
děvčata 2. stupně se zúčastnila přednášky „Jak se
bránit proti násilí a obtěžování“. K tomu také patří
školní kola různých soutěží, jako např. Olympiáda
v jazyce českém, konverzační soutěž v německém
jazyce, fyzikální olympiáda, Klokan, matematická
a chemická olympiáda, Pythagoriáda a další.
Nesmím opomenout velmi zdařilou akci, která
proběhla ve školní družině. Děti, které ji navštěvují, předvedly během vánoční besídky, kterou pečlivě připravily pod vedením p. vychovatelky L. Kožuchové, svým rodičům, babičkám a dědečkům,
co všechno umí.
Nejrušnějším byl ale poslední školní den kalendářního roku 1999. Od rána ve všech třídách měli
všichni ryze vánoční náladu. Všude byly připraveny vánoční besídky. U školního stromečku se vy-
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střídaly všechny děti, aby vyslechly krásné koledy
v podání malé skupiny našich žáků. Děkuji sl. Veronice Střálkové, že během velmi krátké doby stačila s dětmi nacvičit tolik známých, ale i méně známých koled, dokonce i v několikahlasém provedení. Celý „vánoční“ den vyvrcholil adventním koncertem, který pro nás připravil pan Slávek Vašenda. Koncert byl určitě hezkou tečkou za tímto vánočně laděným dnem.
Dne 4. února nás přišli do školy navštívit naši
budoucí prvňáčci. Ve třídách vyzdobených pouze
pro tuto příležitost předvedli své dovednosti
a ukázali, jak dobře jsou připraveni pro nástup do
první třídy. Uvítat je ve škole pomohli také už tolikrát zmiňovaní žáci 9. třídy a dramatického kroužku. Ti také za pomoci vyučujících 1. stupně a ŠD
připravili pro děti 1. stupně karneval, který jsme
pořádali v tělocvičně školy. Bylo velmi těžké vybrat
tu nejlepší masku, vždyť všechny maminky se velice snažily, aby to jejich dítě bylo co nejzajímavější
a nejhezčí. Proto jsme od tohoto úmyslu upustili
a věnovali více času jiné zábavě — hrám, soutěžím
a tanci. Byla připravena i tombola, ve které mohly
děti vyhrát drobné ceny, na které nám přispěla
Rada rodičů a přátel školy a tito sponzoři: fa HAST,
večerka LEMA (U Váhy) a p. E. Hlisnikovská.
Nyní škola žije přípravou školního kola recitační soutěže, Loutničky (pěvecká soutěž), konverzační soutěže v anglickém jazyce, zeměpisnou
soutěží a spoustou dalších akcí. O nich a o dalším
životě školy Vás budu informovat až příště.
Dne 15. ledna uspořádala Rada rodičů a přátel
školy ples, jehož výtěžek bude použit pro různé
aktivity našich žáků. Všem členům Rady rodičů
děkuji za náročnou přípravu plesu a čas, který mu
věnovali. Myslím, že za všechny, kteří se ho zúčastnili jako hosté, můžu bez obav říci, že to byl ples
velmi zdařilý, v sále vládla výborná nálada a všichni se výborně pobavili a zatančili si.
Závěrem mi dovolte ještě jedno poděkování.
Týká se těch, kteří nějakým způsobem přispěli
škole, ať už finančním nebo jiným dárkem. Prostředky takto získané jsou přísně evidovány
a mohou být použity pouze pro zakoupení učebních pomůcek — slouží tedy opět dětem — vyučovací hodiny díky nim mohou být pro děti mnohem
příjemnější a poutavější. Mé poděkování patří
těmto našim sponzorům: fa RETA, fa Pavel Švrček,
fa HAST, p. L. Laník, fa Trade Alpart, p. Š. Pustka, fa
FORMAN, fa MONTISERVIS, p. A. Ulčáková, p. O.
Martiník. Budu velmi ráda, když i v letošním roce
na nás nezapomenete a budete stejně velkorysí
jako loni. Máme přece společný cíl — naše děti.
Mgr. Hana Ulčáková
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Příroda má v sobě obrovskou regenerační schopnost, neměli bychom však
na ni trvale sázet. V některých regionech je tato schopnost již zlomená…

Co si myslím?

(David Sedláček, 12let):
…Nelíbí se mi kořistnický přístup člověka k přírodě, protože každý jen bere, ale nedává. Každý
chce pro sebe to nejlepší — ale je to to nejlepší?
Dále se mi nelíbí, jak člověk podléhá reklamě.
Sotva uvidí něco v televizi, hned to musí mít, protože jinak by nebyl moderní, jak si často mylně
myslí. Také mi vadí „noblesa“ prodeje — vše dokonale zabalené a s obaly si potom nevíme rady. Ani
se mi příliš nelíbí, že lidé v honbě za ziskem (co by
neudělali pro peníze) vyrábějí spousty zbytečných
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výrobků. Lidé chtějí mít vše a nevadí jim, že se při
tom drancuje příroda a že jsou vůči ní lhostejní
a necitliví. Psí či jiné útulky pro jejich „miláčky“
nejsou řešením. Lidé se musí vychovávat, musí se
učit, musí si uvědomovat, že šetrnost není „skrblictví“ nebo projev chudáka. Tak jak šetřím své rodiče, že je nezlobím, nechci každou věcičku, kterou vidím, tak musím přece šetřit i přírodu, že jí
nedělám to, co ona nechce, neodhazuji odpadky,
nekřičím v lese, atd… Je smutné, že lidstvo o tom
kořistnickém přístupu k přírodě neustále mluví,
ale nic s tím nedělá. Bojím se, že jednou pohár
přeteče a že svět zůstane docela jednotvárný.
Všude budou domy, supermarkety, sídliště, silnice,
mrakodrapy a jiné budovy. V každé rodině budou
mít lidé auto (a ne jedno).
Ale já se chci dovídat stále více, srovnávat s jinými zeměmi a šířit dobré a správné myšlenky. Nelíbí se mi, že lidem nezáleží nejenom na přírodě
(jednotvárná krajina plná nepořádku, znečišťování životního prostředí, znečišťování ovzduší), ale
že jim nezáleží ani na sobě samých (přibývá nemocí, lidé nesportují — přibývá tlouštíků, lidé jsou
sobečtí a chamtiví). Lidé vědí málo o přírodě
a o tom, že je podmínkou pro jejich život.
Ministru životního prostředí bych poradil, aby
se zasadil, že ekologie se stane „zlatou nitkou“ na
všech školách, aby se všichni učili mít rádi přírodu, aby to byly školy, kde si uvědomí každý žáček
či student, že vše spolu souvisí a že nic se nesmí
nadřazovat, nebo naopak — nic se nesmí podceňovat. Pak určitě dospělí lidé nebudou tápat
a myslet jen na to, aby se oni měli dobře. Dobře se
musí mít zejména příroda, a pak se budeme mít
dobře i my. A na nás — LIDECH — záleží, jestli to
tak bude. Přece ve zdravé přírodě musí být i zdraví lidé!
Zpravodaj — „Sněm dětí České republiky pro
životní prostředí“
„Měnit odpad v plyny je pošetilé, protože
odpad přeměňujeme v látky mnohem škodlivější,
než jsou ve své původní podobě, nehledě k podpoře skleníkového efektu. Jedinou cestou je po separaci jejich opětné využití.“

Mezinárodní svátek životního
prostředí
První kampaň pod názvem Den Země proběhla
22. 4. 1970 za účasti milionů občanů ve Spojených
státech amerických.
V roce 1990 se k americké tradici připojil zbytek
světa. Zprávy informovaly o pochodech, soutěžích, koncertech, festivalech, ekotrzích, úklido-
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vých akcích a jiných aktivitách na celkem 3 600
místech a ze Dne Země 1990 se tak stala největší
veřejností organizovaná aktivita v historii, kterou
podporuje celá řada významných organizací,
osobností, vědců i politiků.
Akce umožňuje i té nejmenší organizaci a jednotlivcům zařadit svůj malý příspěvek k péči o životní prostředí do celostátního i celosvětového
kontextu a spojit síly k výraznějšímu oslovení široké veřejnosti a životního prostředí. Každým rokem
takto probíhá velké množství akcí, do kterých se
stále více zapojují vedle nevládních organizací zejména školy, místní a státní úřady, místní samospráva, velké množství jednotlivců. Jiří Peloušek

Ohlédnutí za Beskydskou
studánkou
Ochránci přírody z Kunčic pod Ondřejníkem —
Ekocentrum Ondráš s Koalicí za přírodu Beskyd
spojili své síly a finanční prostředky spolu se starosty a podnikateli z Pobeskydí, Školským úřadem
ve Frýdku–Místku k uspořádání I. ročníku Beskydské studánky (obec Kozlovice poskytla sponzorský
dar 1000 Kč).
Na pátek 10. září pozvali obětavé pracovníky
z ČSOP, CHKO Beskydy — Střediska ekologické výchovy „VITA“ a pedagogy Integrované střední
školy — centra odborné přípravy Frenštát pod
Radhoštěm.
Společně uskutečnili přehlídku ekologických
aktivit a programů, které motivovaly a inspirovaly
děti, mládež i širokou veřejnost k záchraně beskydské přírody.
Návštěvníci se dozvěděli o vzácných a ohrožených druzích obojživelníků a plazů, o úspěšném
návratu jasoně červenookého do Štramberku.
Pracovníci Chráněné krajinné oblasti Beskydy
poutavě vyprávěli a promítali diapozitivy se záběry přírody a šelem žijících v Beskydech.Přítomní
byli seznámeni s odborným posudkem o vlivu
těžby uhlí v Beskydech. Z posudku vyjímáme:
„Hodnota zdejší málo narušené krajiny je nesrovnatelně vyšší, než by mohl být jakýkoliv zisk
z těžby. Vlivem poklesů — zlomů — ve vrchních
geologických vrstvách by došlo k vymizení vody ze
studánek a studní. Nesmíme našim potomkům
zanechat zcela vyčerpané zdroje surovin!“
Účast okolních škol a veřejnosti byla překvapivě
vysoká. Stovky žáků spolu se svými učiteliměly
možnost se seznámit s různými formami ochrany
přírody.
Odpolední a večerní část byla věnována hudbě
— hrála skupina Trable z Příbora, dále Zdeněk
Mann se skupinou Terč. Vyvrcholením večera byl
recitál Pavla Dobeše a Tomáše Kotrby. Správce Va-
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lašského království Tomáš
Harabiš předal sponzorům
odměny a pamětní listy.
V současné době je
zpracováván projekt na
příští ročník Beskydské
studánky, který předpokládá její rozšíření na slovenskou a polskou část Beskyd. II. ročník Beskydské
studánky by měl být doplněn o aktivní účast při
obnově lesních studánek a zvelebování přírody
Beskyd.
Organizátoři I. ročníku věří, že další ročníky se
stanou společnou radostí všech, kteří pomůžou
zachránit zanikající zdroje pitné vody a budou
o ně pečovat.
Otočení vodovodního kohoutku nebo vypuštění
naplněné vany považuje snad každý z nás za něco
zcela přirozeného, bez čeho si už dnes život dokážeme jen těžko přestavit. Světový den vody (22.
březen) je příležitostí, abychom si připomněli, že
voda jako základní zdroj k životu na Zemi není
ničím nahraditelná a její zdroje vyžadují péči
i ochranu nás všech.
Připravil Jiří Peloušek

Společně pro mládež
Základní škola v Kozlovicích a členové Fotbalového klubu uspořádali 4. prosince 1999 vánoční
turnaj v sálové kopané. Fotbalových bojů se mohly
zúčastnit všechny děti. Čest ženského pohlaví zachraňovaly dívky sedmých tříd, které se mohly pochlubit stoprocentní účastí, a družstvo mladších
žákyň Moniky Závodné. Rekordní účast 112 děvčat
a chlapců dala pěkně zabrat pořadatelům. Potěšila nás účast osmi družstev mladších sportovců,
mezi nimiž zvítězil kolektiv Mirka Vyviala před bojovníky vedenými Honzou Šmírou. Soutěž byla nesmírně vyrovnána, o čemž svědčí to, že i jediné
dívčí družstvo Moniky Závodné mezi sedmi chlapeckými nezůstalo bez bodu.
Starší kategorii kralovali hoši pod vedením Martina Krpce, nenašli přemožitele mezi pěti kolektivy. Děvčata sedmých tříd sehrála tři vzájemná utkání. Na skóre zvítězila VII. A s kapitánkou Lenkou
Borákovou. Vyvrcholením sobotního dne byla utkání děvčat proti chlapcům. Musíme říci, že družstva Martina Krpce i Lukáše Němce se zachovala
velice galantně a dívky VII. A i VII. B nad nimi zvítězily.
Výbor FC
Hledám učitelku (i studentku) angličtiny
pro svou třináctiletou dceru a učitelku francouzštiny (i studentku) pro svou patnáctiletou
dceru. Zavolejte, prosím, na ☎ 0658/69 71 31.
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Volejbalové mládí
Oddíl volejbalu TJ Sokol Kozlovice zvolil správnou cestu s výchovou vlastních odchovanců. Pod
vedením paní Marcely Borákové hrají okresní soutěž děvčat do 15 let. Věkem se jedná o mladší žákyně splňující ještě podmínky pro soutěž minižákyň
ročník 1986 a mladší.
První soutěžní ročník bude pro naše mladé volejbalistky krutý, protože hrají se staršími děvčaty.
Věříme, že získané zkušenosti zúročí v další sezoně
2000/2001, kdy by měly promluvit do medailového
umístění, případně postoupit do okresního přeboru. Která děvčata se o to pokusí: Markéta Jarotková, Martina Eliášová, Míša Zemanová, Lucie
a Lenka Borákovy, Petra Prašivková, Dáša Šplíchalová, Magda Krpcová, Katka Červenková, Hanka
Vyvialová, Hanka Bednářová, Eva Habrnalová.
Lenka Eliášová

Tenis
Každou neděli v době od 16 do 17 hodin probíhá ve školní tělocvičně trénink dětí. Případní noví
zájemci z řad dětí ve věku 5—8 let se mohou přihlásit buď přímo na tréninku, nebo na tel. čísle
697 440 (p. Peloušek).
V tomto čísle Zpravodaje Vám přinášíme již
dříve slibované konečné výsledky tenisové ligy
1999. Do soutěže se přihlásilo rekordních 30
hráčů. Bohužel řada z nich neodehrála všechna
svá utkání, čímž celou soutěž poněkud znehodnotila. Z vítězství se nakonec radoval Lubomír Krpec,
který tak obhájil loňské prvenství. Druhé místo
patří Radku Eliášovi a třetí skončil Petr
Peloušek.Letošní ročník tenisové ligy proběhne
v termínu červen — září. O jeho podobě však ještě
není rozhodnuto. Přihlášky a bližší informace můžete získat na tel. čísle 697 440.
Petr Peloušek

Šipky
Určitě řada z vás již zaregistrovala, že v obci probíhá premiérový ročník soutěže družstev „TOUR
2000“ v šipkách. Ti z vás, kteří již některé utkání
navštívili (a nebylo vás málo, neboť pořadatelé až
na malé výjimky hlásí vždy vyprodáno), budete se
mnou souhlasit, že šlo téměř vždy o hodnotnou
a napínavou podívanou. Letošního ročníku se
účastní tato čtyři družstva: ŠK Kováček, Felčar,
Motoři z hřiště a Žraloci — koupaliště. Po polovině
soutěže vypadá tabulka takto:
1. Žraloci 3 0 20 : 136 3. Motoři 1 2 14 : 192
2. Felčar 2 1 18 : 154 4. Kováček 0 3 14 : 190
O prvním vítězi této soutěže rozhodnou až odvetná utkání, která se uskuteční v průběhu února
a března.
V plném proudu jsou i soutěže jednotlivců. S výsledky vás seznámíme v příštím čísle Zpravodaje.
Petr Peloušek
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Střípky z kopané…

— muži a dorostenci si prověřovali připravenost
na jarní část mistrovských utkání zimními turnaji,
a to Sdružením povodí Ondřejnice (dospělí), v Příboře (dorost).
— dorostence posílí Jarek Kostelecký a Lukáš
Mališ z Palkovic.
— Jakub Harabiš se pokusí uspět mezi muži ve
Frenštátě p. R. od 6. dubna.
— Fotbalový klub Lhotka bude reprezentovat na
jaře 5 mužů z Kozlovic.
OP ŽÁKŮ – JARO 2000
Ne 9. 4. 16. kolo 14.00 hod. FC : TJ S. Hnojník
So 15. 4. 17. kolo 10.00 hod. TJ S. Kunčice : FC
Ne 23. 4. 18. kolo 14.30 hod. FC : TJ B. Bukovec
Ne 30. 4. 19. kolo 14.15 hod. TJ S. Vojkovice : FC
Ne 7. 5. 20. kolo 14.30 hod. TJ Raškovice . FC
Ne 14. 5. 21. kolo 9.30 hod. TJ S. Hrádek : FC
Ne 21. 5. 22. kolo 14.30 hod. FC : TJ Janovice
Ne 28. 5. 12. kolo 14.30 hod. FC : FK VP „D“
So 3. 6. 13. kolo 9.30 hod. SK Šenov : FC
Ne 11. 6. 14. kolo 14.30 hod. FC : TJ S. Hukvaldy
So 17. 6. 15. kolo 9.30 hod. SK Ž. Třinec : FC
SK Třinec hraje v Bystřici n. O.: Škvára — Janovice

ŽP DOROSTENCŮ A JUNIORŮ – JARO 2000
So 11. 3. 16. k 12.30 J 14.30 D FC : FK Krnov
Ne 19. 3. 17. k 10.45 J 12.45 D FC Bílovec : FC
So 25. 3. 18. k 13.00 J 13.00 D FC : FK Havířov
So 1. 4. 19. k 11.45 J 13.45 D TJ Vítkovice-Svinov : FC
So 8. 4. 20. k 14.00 J 16.00 D FC : FC Slavia Orlová
Ne 16. 4. 21. k 9.00 J 11.15 D FC Rožnov p. R. : FC
So 22. 4. 22. k 14.30 J 16.30 D FC : TJ SK Kravaře
So 29. 4. 23. k 10.00 J 12.15 D TJ Vratimov : FC
So 6. 5. 24. k 14.30 J 16.30 D FC : TJ Romo Fulnek
So 13. 5. 25. k 12.15 J 14.15 D TJ Stará Bělá : FC
So 20. 5. 26. k 14.30 J 16.30 D FC : SK Muglinov
Stř 24. 5. 27. k 15.00 J 17.00 D FC Vítkovice „B“ : FC
So 3. 6. 28. k 14.30 J 16.30 D FC : TJ Sokol Kobeřice
So 10. 6. 29. k 14.30 J 16.30 D FK Hradec n. M. : FC
So 17. 6. 30. k 14.30 J 16.30 D FC : TJ Slavia Opava
ÚZD = 2.15 h. před muži, ÚZJ = 2.00 h. před ÚZD
Všichni tráva.
15.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.

DEVIL’S CUP 1999
Dne 15. 1. proběhl ve sportovní hale ve Staré Vsi
6. ročník fotbalového turnaje DEVIL’S CUP. Jeho tradičními účastníky jsou mužstva 1. FC Felčar, FC Flamengo, Brasil, Devil s Kozl, FC Radegast a Bučina.
V boji o třetí místo prohrál pořádající oddíl
Devil s Kozl s Brasil 0 : 2. Ve finále pak Flamengo
rozdrtilo FC Radegast 5 : 0 a získalo tak podruhé
v historii pohár.
Konečné pořadí: 1. FC Flamengo — 2. FC Radegast — 3. Brasil — 4. Devil’s Kozl — 5. Bučina —
6. 1. FC Felčar
Petr Peloušek

Přesně, co Vám sluší!!!
Studio virtuálních vizáží

I. B TŘ. SK. „D“ – JARO 2000
Ne 26. 3. 16. kolo
So 1. 4. 17. kolo
Ne 9. 4. 18. kolo
So 15. 4. 19. kolo
Ne 23. 4. 20. kolo
Ne 30. 4. 21. kolo
So 6. 5. 22. kolo
Ne 14. 5. 23. kolo
Ne 21. 5. 24. kolo
Ne 28. 5. 25. kolo
Ne 4. 6. 26. kolo
Ne 11. 6. 14. kolo
Ne 18. 6. 15. kolo
Škvára TJ Štramberk

Halové turnaje benjamínků
Velkou radost nám přináší naši nejmenší fotbalisté.Ve Fryčovicích ve složení Jan Tobola, Radek
Ermis, Mirek Vyvial, Jiří Senčík, Martin Ševčík,
Pavel Hruška, Ivo Kovář zvítězili ve finále nad
Brušperkem 3 : 2.Jejich vítězné tažení pokračovalo
i ve Staré Vsi. Nejlepším střelcem se stal Martin
Václavík s devíti brankami, třetím nejlepším střelcem turnaje se prezentoval Radomír Chýlek s osmi
brankami. Fotbalové naděje si můžete prohlédnout na přiložené fotografii.
Výbor FC

FC : TJ L. Suchdol
TJ O. Odry : FC
FC : TJ Žilina
TJ Ostravice : FC
FC : TJ Kopřivnice
FC Vlčovice : FC
TJ Štramberk : FC
TJ Metylovice : FC
FC : TJ Kateřinice
FC : TJ V. Meziříčí
TJ H. Solanec : FC
FC : TJ Hukvaldy
FK Písek : FC

VIVIANA

představuje ve Frýdku–Místku

EXKLUZIVNĚ PRO HÉBÉ
Kadeřnický salon Jany Volné
v hotelu Centrum
interaktivní návrhy účesů
pomocí počítače.
Objednávky: HÉBÉ — kadeřnický salon
Jany Volné, Hotel Centrum Na Poříčí 494
Frýdek–Místek, tel.: 0658 / 62 40 12, 40 52 26

Kozlovice
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Zemûdûlská farma
Jaromír Kublák, Fryčovice 503 nabízí:

sadbové brambory

cena 9,— až 10,50 Kč za 1 kg.
velmi rané ROSARA (červené „A“),
rané SEKURA (žluté „B“) a DALI (žluté „A“)
polorané GRANOLA (žluté „B“)
Po dohodě možno dodat až do domu.
Dále nabízíme:
cibuli, mák, pohanku, obiloviny, šroty, krmné směsi, vykrmená prasata a jiné.
Informace na tel. 0658 / 66 81 64

Firma Malucha Petr provádí
malířské a natěračské práce
— nátěry oken barvou HERBOL a OKNOL (barvy nové generace)
— nátěry dveří
— nátěry střech s horolezeckým vybavením
— nátěry fasád
— izolace a nátěry lepenkových střech
— nátěry radiátorů
— nátěry podlah s vyhroušením starého laku
— lakování nábytku a kuchyňských linek
Firma poskytuje na tyto práce záruku 1—5 let.
Nabídkové ceny (orientačeně):
— nátěry oken s opálením dle potřeby
130 Kč/m2
— malba PRIMALEXEM včetně škrábání
15 Kč/m2
— tepelně izolační a protiplísňové nátěry
50 Kč/m2
— sanační nátěry na vlhké zdivo
70 Kč/m2
Všechny uvedené ceny jsou i s materiálem včetně DPH.
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MATTYS GROUP
stavební firma

nabízí tyto práce
Vodoinstalace, topenářské práce
kov, měď, plast

Klempířské a pokrývačské práce
šindele, BRAMAC, KM BETA, TONDACH,
BETTERNIT, hydroizolace střešních plášťů

Tesařské práce
Zámečnické práce
výroba garážových vrat, výloh, schodišť

Elektropráce včetně revizí
Zednické
Renovace bytových jader
Malířské a natěračské práce
KONTAKT: MATTYS GROUP
TEL./FAX: 0658 / 647 555 — MOBIL: 0602 577 165

CHEMIE

ve stavebnictví od A do Z
Lepení a spárování obkladů a dlažeb
lepidla na mramor, polystyren, podlahy s vytápěním, terasy,
balkóny, dřevotřískové a izolační desky, kabřincové obklady aj.

Sanace podlah a podlahové systémy
vyrovnávací hmoty, penetrační přednátěry, koncové nátěry,
rychletvrdnoucí správkový cement

Zateplovací a omítkové systémy
impregnace fasád, opravné a zateplovací malty,
koncentráty pro sanační omítku, omítky

Izolace a utěsňování
těsnící malty, systém samolepících pásů, utěsňování pomocí
asfaltových emulzí pro kulatá sila, močůvkové jámy, septiky atd.

Ostatní sortiment
silikonové a akrylové kartuše, polyuretanové těsnící pěny, emulze do
malt a betonů

KONTAKT: MATTYS GROUP
AREÁL BÝVALÉHO ŘEMPA V MÍSTKU — TEL.: 0658 / 647 555

Kozlovice

15

MALÍ¤ – NATùRAâ
DOSTÁL LADISLAV

N Á T ù R Y :
oken- - - - - - - - - - - - - - - - - - od 130 Kã/m2
dvefií - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150 Kã/m2
zárubní - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150 Kã/m2
nábytku - - - - - - - - - - - - - - cena dohodou
stfiech - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80 Kã/m2
fasád - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 Kã/m2
malování bytÛ - - - - - - - - - - - - - - 15 Kã/m2
izolace lepenkov˘ch stfiech cena dohodou
práce ve v˘‰kách

V cenû práce i materiál
U KAPLIâKY 370 — 739 24 KRMELÍN

Mobil: 0604 73 55 43
po 16. hodinû 0658 / 67 43 77
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F I R M A VA L M E K O
Jiří Šnajdr, Kozlovice 828

Vám kompletnû zajistí:
- plynofikaci rodinných domků včetně revizí
- projektovou dokumentaci pro stav. povolení
- vyřízení stavebního povolení
- úpravy kotelen na tuhá paliva
- výměnu otopných těles (radiátorů)
- elektroinstalační práce včetně revizí
- zateplování staveb
- sádrokartonové práce
- stavební práce
Dále nabízíme prodej izolačních stavebních hmot
a dalších stavebních materiálů.

Vše za výhodné ceny!
Informace získáte na tel. číslech:
0658 / 69 71 81 a 0602 / 16 13 02

Tû‰íme se na pfiípadnou spolupráci
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