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Obecního úřadu v Kozlovicích
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V ÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ , V TOMTO ČÍSLE NAŠEHO ZPRAVODAJE , KTERÉ JE POSLEDNÍM
VYDÁNÍM V DRUHÉM TISÍCILETÍ NAŠEHO LETOPOČTU , DĚKUJI VŠEM , KTEŘÍ V UPLYNULÉ
DOBĚ PRACOVALI PRO TO, ABYCHOM TO V NAŠÍ OBCI JAK V OBLASTI KULTURY,
SPORTU , TAK I V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚLI CO NEJLEPŠÍ .
OPRAVDU UPŘÍMNÝ DÍK VŠEM, KTEŘÍ SE O TO SNAŽILI A SNAŽÍ. A V TŘETÍM
TISÍCILETÍ VÁM VŠEM PŘEJI MNOHO ŠTĚSTÍ , ZDRAVÍ A B OŽÍHO POŽEHNÁNÍ .

Starosta obce

pf 2001
…ze století do století jdem…
Když lidé v sobě nesou závist, zášť
a nenávist, jejich spory pak nikdy
nekončí. Hledání smíření, porozumění,
tolerance a lásky — to je nejdůležitější
téma naší doby.
Stojíme na prahu nejen nového století,
ale i tisíciletí. Nezbývá než doufat,
že se lidé k sobě budou chovat lidsky
a s porozuměním, že budou cítit
potřebu pomáhat slabším a ctít zákony
přírody. To nám žádná vláda, žádné
obecní zastupitelstvo zákonem ani
vyhláškou nenařídí.
Jiří Peloušek
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VALAŠSKÝ VOJVODA
SLAVIL TŘICÁTINY
Letos je tomu už 30 let, kdy bylo navázáno na
tradice lidového tance, hudby a zpěvu v Kozlovicích a byla založena národopisná skupina —
předchůdce Valašského vojvody. Velkou zásluhu na tomto oživení tradice měl p. uč. Jan
Boháč.
Přes počáteční obtíže a problémy dosáhl soubor velkého rozkvětu a milovníky tohoto žánru
je znám nejen po celé republice. Může se pochlubit značnými úspěchy na soutěžích, přehlídkách a festivalech za hranicemi republiky.
Výčet úspěchů by byl velmi široký. Kdo se podílel na těchto úspěších? Vlastně všichni, kteří se
jakkoliv zapojili do činnosti souboru. Z těch
„zasloužilejších“ vzpomenu aspoň některé.
Kromě p. uč. Boháče v počátcích spolupracoval
p. Polášek, později kus práce odvedl p. Vl.
Krpec, velkou zásluhu na pozvednutí uměleckého projevu souboru měla pí Marie Nováková,
neodmyslitelnou součástí souboru je po dlouhá
léta manželská dvojice Kalusových.
V současné době soubor vede pí Tobolová, po
stránce choreografické spolupracují pí Fízková
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a pí Eliášová a o cimbálovou muziku se dobře
stará p. Zd. Tofel. Bylo by možné zde jmenovat
další celou řadu výborných hudebníků, tanečníků a ostatních obětavých pracovníků.
Slavnostní koncert pořádaný na počest 30.
výročí souboru na počátku listopadu měl vynikající úroveň. Ocenili to lidé z „branže“ — ti,
kteří tomu rozumí. Přišli se podívat a poblahopřát i zástupci okolních souborů písní a tanců.
Na slavnostním večeru bylo možno vidět
a ocenit nastupující mládí.
Profesně starší tanečníci i hudebníci odcházejí a na jejich místa nastupují neméně dobří
mladí — to je radostné zjištění.
Pro mě a mnoho dalších bylo velmi pěkným
zážitkem vystoupení dětského souboru Valášek.
Měli velký úspěch, o který se zasloužili nejen
oni sami, ale též zejména jejich vedoucí — pí
Valíčková a pí Holubová.
Obecní úřad v Kozlovicích touto cestou děkuje všem členům souboru Valašský vojvoda, souboru Valášek a jejich vedoucím za dobrou práci,
kterou odvádějí nejen pro své potěšení, ale zejména pro uchování tradic pro generace příští.
Přeje mnoho chuti, elánu a optimismu do dalších let činnosti.
J. T.

Kozlovice
ZPOZA ONDŘEJNÍČKA

aneb Valašský vojvoda třicátníkem
byl název slavnostního koncertu, kterým náš
soubor 3. listopadu oslavil své kulaté narozeniny. Spolu s nabitým sálem hostů, příznivců
a bývalých členů ožily písně, tance a vzpomínky na celé období od založení souboru
v roce 1970 až po současnost.
Příjemným zpestřením programu byli naši
hosté — dětský soubor Valášek a hudební duo
Pavel Popelka a Jan Maděrič ze Strání. V přisálí jsme vystavili všechna ocenění, věcné
dary a fotografie, které jsme si přivezli z různých koutů světa.
V závěru pořadu nám přišli poblahopřát
zástupci souborů a obcí z celého okolí. Koncert se vydařil, nálada byla výborná a večer
pokračoval posezením u cimbálu.
Je nám jen líto, že se nenašel nikdo, kdo by
přišel popřát za Kozlovice. Za obec, jejíž
jméno uvádíme vždy a všude hned za názvem
souboru a kde jsme už třicet let doma.
Výbor Valašského vojvody

ZE ŽIVOTA ŠKOLY…
Ve školním roce 2000/2001 navštěvuje naši
školu 424 žáků, z toho 211 chlapců a 213 děvčat.
Mezi nimi je kromě kozlovických dětí 50 žáků
lhoteckých, 11 z obce Palkovice — Myslík a 6
dětí je z obce Mniší. Žáci se učí v 19 třídách,
z nichž 18 je v budově školy v Kozlovicích a devatenáctou třídou je málotřídka ve Lhotce. Do
prvních tříd nastoupilo 46 dětí.
Výuka ve škole probíhá podle dvou učebních
plánů, v první a v šesté až deváté třídě se učí
podle osnov Základní škola, v druhé až páté
třídě podle osnov Obecná škola. Od čtvrtého
ročníku se žáci učí cizí jazyk. Mohou si zvolit
mezi německým a anglickým jazykem. Aby si
mohly i ty nejmenší děti udělat aspoň představu, co je v hodinách výuky cizího jazyka čeká,
mohou navštěvovat kroužky anglického nebo
německého jazyka, které jsou určeny především pro žáky třetích tříd, ale navštěvují je
i menší děti. Od sedmého ročníku si mohou
zase žáci vybrat mezi několika volitelnými
předměty. V sedmém ročníku jsme zavedli tyto:
seminář a praktika z přírodovědných předmětů
— fyzikální zaměření, technické kreslení a domácnost. Pro žáky osmého a devátého ročníku
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Adventní koncert
Přijměte prosím pozvání na benefiční
adventní koncert, který proběhne
v pátek 22. prosince od 18 hodin
v kostele sv. Michala a sv. Barbory
v Kozlovicích.
Výtěžek z dobrovolných darů (vstupné) bude
jako vždy věnován potřebným dětem. Poděkování patří Vám všem, kteří jste v minulých letech naše koncerty navštívili a přispěli tak na
pomoc dětem zdravotně postiženým, dětem ze
Závišic (postižených záplavami) i dětem z dětského domova v Čeladné.
V programu zazní hudba starých mistrů,
písně adventní a koledy.
Vystoupí dětský pěvecký sbor, flétnový soubor za doprovodu kytar a varhan z hudební
školy VS — MUSIC p. Jaroslava Vašendy. Na violoncello zahraje mladý talentovaný cellista Jiří
Merta, posluchač ostravské konzervatoře.
J. Vašenda
je výběr pestřejší, mohou si vybrat mezi předměty: seminář a praktika z přírodovědných
předmětů — zaměření chemie nebo biologie,
seminář a praktika ze společenskovědních
předmětů, seminář a praktikum ze zeměpisu,
informatika a výtvarné činnosti. A žáci devátých
tříd mají ještě navíc na výběr mezi technickým
kreslením a konverzací v anglickém nebo německém jazyce. Výše uvedené předměty jsou
tzv. povinně volitelné, žáci příslušných ročníků
si musí vybrat ten, který nejlépe vyhovuje jejich
zájmům.
V letošním školním roce jsme opět dali možnost svým žákům vybrat si i z několika nepovinných předmětů. Je to výuka náboženství, zdravotní tělesná výchova, sborový zpěv a sportovní
hry, zvlášť pro chlapce a děvčata. Kteří žáci si
ani tady nevybrali, mohou se přihlásit do zájmového kroužku — na škole již totiž pracuje
23. Je to několik kroužků keramických a výtvarných (pro různé věkové kategorie), dále kroužek
logopedický, turistický, dramatický, aerobic, zeměpisný, debrujáři — mladí fyzikové, zdravotnický, chemický, včelařský, šachistický, francouzský jazyk a kroužek, ve kterém žáci připravují vydávání školního časopisu. Kromě kera-
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mických se za kroužky neplatí. Většinu kroužků
vedou naši učitelé. Tuto činnost mají nad rámec
svých pracovních povinností, ale vykonávají ji
rádi, protože mají, stejně jako rodiče našich
žáků, zájem na tom, aby děti v odpoledních hodinách dokázaly svůj volný čas činorodě využít,
nemusely se „nudit“ a aby se mezi našimi dětmi
příliš neobjevovaly různé negativní jevy současné mládeže. Ale i mezi Vámi — občany se najdou takoví, kteří dokáží část svého volného
času věnovat dětem. Již dlouhodobě vede šachistický kroužek p. ing. Zeman, včelařský
kroužek p. Tkáč a od letošního roku vede jeden
z keramických kroužků sl. H. Eleková. To samozřejmě nejsou všichni, kteří se věnují dětem.
Vždyť celá řada z Vás tráví mnohá odpoledne na
hřišti, v tělocvičně a připravuje naše sportovní
naděje ve fotbale, volejbale, tenise, stolním tenise apod. Všem patří naše upřímné poděkování.
Škola rovněž bezplatně poskytuje své prostory pro výuku hry na klavír, klávesy, flétnu a kytaru. Takže i děti s hudebním nadáním mohou
uplatnit své vlohy.
Myslím si, že naše děti mají z čeho vybírat
a svůj volný čas mohou strávit účelně a zajímavě.
Mgr. Jaroslava Minksová

SAFARI PARK — RAKOUSKO
Již třetím rokem měli žáci možnost podívat se
do Rakouska. V měsíci říjnu se zúčastnilo 16
žáků naší školy jednodenního zájezdu do Rakouska. V Ganserndorfu si žáci prohlédli Safari
park, který se skládá z 6 km prohlídky okruhu
říše zvířat a zábavného parku, což je pěší zóna
s programem pro malé i velké diváky. Zde byla
připravena různá show, například: lachtaní
škola, sportovní skoky do vody, které nám předvedli mladí artisté. Mladší děti potěšila možnost jízdy na velbloudech a dětské hřiště s různými atrakcemi.
Všichni si měli možnost vyzkoušet své jazykové schopnosti přímo v praxi a koupit svým
nejbližším nějaký suvenýr nejen v místním obchodě, ale také v obchodním domě, který jsme
navštívili na zpáteční cestě.
V minulém školním roce se již podruhé uskutečnil výukový pobyt ve Francenu, kterého se
zúčastnili někteří starší žáci naší školy. Tento
pobyt je žáky velmi oblíben, neboť si mohou
své jazykové znalosti ověřit přímo v běžném životě a to je jistě velká zkušenost pro ně samotné.
Kocichová Jana
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V˘ukov˘ pobyt
V RAKOUSKU

Minulý školní rok se konal už podruhé výukový pobyt v Rakousku. Na tomto pobytu nás
i tentokrát doprovázela paní učitelka Kocichová. Spolu s námi jeli i žáci víceletých gymnázií,
a to z Havířova, z Ostravy a z Uherského Brodu.
Naši skupinu tvořilo pět děvčat: Pavla Škarpová,
Magda Mališová, Lenka Kahánková, Barbora
Křístková a Hana Zátopková a žáci gymnázia
z Uherského Brodu.
Odjížděli jsme v ranních hodinách. Asi ve 12
hodin jsme byli na hranicích. V mezihraničním
prostoru jsme si udělali přestávku. Po přejezdu
rakouských hranic jsme zamířili na zámek Rosenburg. Na tomto zámku jsme zhlédli program, ve kterém vystupovali cvičení dravci,
např. sovy, supi a orli. Pak jsme zamířili do vesnice Franzen, ve které jsme byli ubytováni. Po
příjezdu jsme se šli projít po okolí.
Druhý den nás čekala první hodina s rakouskou učitelkou paní Hummelovou. S ní jsme trávili každý den dvě hodiny. Další dvě hodiny
jsme se učili s naší paní učitelkou Kocichovou.
Jelikož bylo po celý pobyt velmi teplé a krásné
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počasí, šli jsme se jednou učit k blízkému rybníku, u kterého jsme si zahráli pohádku O veliké řepě, hráli jsme volejbal a také jsme se koupali. Během týdne jsme uspořádali vyjížďku na
kolech k přehradě Dobra, kde jsme se mohli
také vykoupat.
Podívali jsme se i do hřebčína. Ve stejný den
jsme se šli ještě podívat do rakouské školy v nedaleké vesničce. Dětem a učitelům jsme věnovali keramické výrobky, které vyrobili žáci naší
školy v Kozlovicích. Kdo chtěl, mohl si vyměnit
s rakouskými dětmi adresu. Předposlední den
jsme se jeli podívat na zámek Greillentein.Poté
jsme jeli k přehradě Ottenstein, po které jsme si
vyjeli lodí. Ještě tentýž den jsme jeli k slepému
rameni řeky Kamp, kde jsme si mohli zaplavat.Každý večer jsme si mohli zvolit zábavu.
Jednou jsme zpívali, jindy jsme hráli baseball.
Skupinka žáků z Havířova připravovala různé
hry, např. Miss. V pátek 23. června po obědě
jsme se připravovali k odjezdu. Během cesty
jsme se zastavili v obchodním domě ve městě
Horn a poté ještě na Rohlence v Mc Donaldu.
Do Kozlovic jsme přijeli ve večerních hodinách.
Všem se tento pobyt líbil a je velká škoda, že
trval tak krátce.
Hana Zátopková, 9. B

Lípy na místním hřbitově: kácet – nekácet
Lípa je bezesporu krásný strom, zvláště v období květů v nás její příjemná vůně vyvolává
pěkný pocit. Pro včelaře je výbornou „pastvou“
pro jejich milované včeličky. Lípový list se objevuje v symbolech české státnosti (Kanada má
javor, Německo dub…).
Snad možná všichni víte, že před vstupem do
kostela stojí na místním hřbitově tři vzrostlé lípy.
Na Obecním úřadě v Kozlovicích se množí žádosti občanů, aby lípy byly pokáceny. Důvod: padající listí na podzim zaplaví nejen hroby v sousední
blízkosti, ale vítr ho roznese po celém hřbitově
na hroby a chodníky. Ještě větší nepříjemnost
působí padající větve na náhrobky, lucerničky
a další ozdoby hrobů.
Skácet lípu jen tak, bez závažného důvodu, je
zcela určitě barbarský čin. Výše nastíněné důvody
nás nutí k zamyšlení, zda zmíněné lípy pokácet
nebo nechat je „na svobodě“. Chceme se s vámi
poradit. Pokud máte zájem, můžete pomocí níže
uvedeného anketního lístku vyslovit svůj názor.
Po obdržení našeho obecního Zpravodaje jej
vyplněný vhoďte do schránky, která bude umístěna na chodbě v budově Obecního úřadu v Kozlovicích do konce tohoto kalendářního roku
(v pracovních dnech). Teprve potom bude rozhodnuto o osudu lip na hřbitově.
J. T.

ANKETNÍ LÍSTEK:
Lípy na hřbitově:

pokácet

■

nepokácet

■

(svůj názor označte křížkem —

✃

´

)

Jiné řešení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Podpis: (pokud uznáte za vhodné)

JSOU ČTYŘI DRUHY LIDÍ: JEDNI V KLIDU SEDÍ A NIC NEDĚLAJÍ, DRUZÍ VYKLÁDAJÍ O TOM,
JAK BY SI NEJRADĚJI SEDLI A NIC NEDĚLALI,
TŘETÍ DĚLAJÍ A ČTVRTÍ VYKLÁDAJÍ O TOM, JAK JE TO TŘEBA DĚLAT.
(CVOCKŮV ZÁKON)
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ČLOVĚK JE PŮVODEM LOVEC A SBĚRAČ
V dnešní době nahrazuje tyto prazákladní
pudy honba za spoustou nepotřebných věcí.
Spotřeba vesele roste, trh na ní reaguje, a tak se
stavějí další a další supermarkety. Právě v oné
zvyšující se spotřebě je prazáklad většiny ekologických problémů. S rostoucí spotřebou (hlavně levného a krotákodobě užitečného zboží)
narůstají i hromady odpadů a finanční náklady
na jejich likvidaci, které každý z nás pocítí na
své peněžence. Co se proti tomu dá však dělat?
Připoutávat se řetězy ke stromům, lehat si
pod bagry stavějící supermarkety, to je poslední
a většinou zbytečné gesto. Lidé sice nadávají, že
tu byl hezký kus přírody, který musel ustoupit
novému obchodnímu domu, ale několik dní
před otevřením onoho spotřebního ráje se
třesou nedočkavostí, co tam bude výhodného
a levnějšího. Stromy, které tam kdysi byly, jsou
z lidské paměti vytlačeny vidinou dalšího levného nákupu. Lidé dostávají, co chtějí. Jako bychom nedovedli být šťastni a spokojeni, pokud
se nám nepodaří získat věci, které ve skutečnosti nepotřebujeme. Hodnota života není větší
tím, čím více věcí nás obklopuje. Až příliš často
se stáváme zajatci reklamy a skutečných hodnot si nevážíme. Říká se, že chybami se člověk
učí. Obávám se ale, že až lidé přijdou na to, že
udělali chybu, bude pozdě se z ní poučit.
Jiří Peloušek
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lifikovaně rozhodnout a porovnat možnosti občanů Evropské unie s možnostmi těch, kteří občany Unie nejsou. Z tohoto důvodu začaly
v edici Průvodce EU vycházet informační příručky, na které vás chci upozornit.
Tituly, které již vyšly:
Agenda 2000
Národní program přípravy ČR na členství v EU
— 1999
Česká republika v hodnocení Evropské komise
— 1999
Amsterodamská smlouva
100 otázek a odpovědí o EU
Průvodce občana EU
Průvodce podnikatele EU
Průvodce studenta EU
Evropská společenství: První pilíř EU
Mýty a realita Evropské unie
Připravují se:
Průvodce zemědělce EU
Průvodce vnějšími vztahy EU
Průvodce ochránce životního prostředí EU
Průvodce zaměstnance EU
Schengenské dohody
Druhý a třetí pilíř EU

PRŮVODCE OBČANA EVROPSKOU UNIÍ

Všechny uvedené tituly (i jednotlivě) je
možné ZDARMA objednat na telefonním čísle
02/72 70 01 02 nebo písemně na adrese:
Distribuční středisko Ministerstvo zahraničních věcí ČR P. O. Box 38 225 38 Praha 10 nebo
e-mailem na adrese tbozp@czn.cz.
Důležité jsou také webové adresy, např.
www.evropska-unie.cz,
www.euroskop.cz,
www.europa.eu.int. isap.vlada.cz. aj.
Jiří Peloušek

Evropská společenství mají za sebou více než
40 let vývoje. Stala se za tu dobu nesmírně komplexním systémem vztahů mezi dnes už 15
státy, zastřešeným od roku 1993 pojmem EVROPSKÁ UNIE. Integrace přinesla účastníkům
hodně dobrého — proto se do ní hned po pádu
komunistických režimů hlásily a hlásí všechny
nové demokracie ze střední a výchovní Evropy.
Bezpečnost naší země zajistí kromě členství
v NATO také rozšíření území stability a spolupráce mezi národy. Prosperita bude jistě lépe
zajištěna ve svazku s prosperujícími zeměmi
a ne se zeměmi nestability a chudoby.
O přistoupení naší země k EU budou rozhodovat národní parlamenty členských zemí, poslanci Evropského parlamentu — a v referendu
i čeští voliči. Naše republika a všichni občané
tak budou zanedlouho stát před konečným rozhodnutím, zda do Unie vstoupit, či nikoliv.
Budou potřebovat informace, aby se mohli kva-

Dnem voleb do zastupitelstev krajů v letošním roce vstoupil v účinnost nový zákon o obcích. Téměř na den přesně po deseti letech tedy
pozbyl platnosti a účinnosti zákon č. 367/1990
Sb., o obcích, který byl pro obce po obnovení
územní samosprávy v roce 1990 jedním ze základních právních předpisů upravujících fungování obcí a činnost jejich orgánů a který doznal sedmi novel a byl dotčen třemi nálezy
Ústavního soudu.
Zákon o obcích přináší změny v označování
některých orgánů obce. Od účinnosti nového
obecního zřízení budeme používat místo
pojmů „obecní zastupitelstvo“, „obecní rada“,
„zástupce starosty“ označení „zastupitelstvo
obce“, „rada obce“, „místostarosta“. Označení
jako „starosta“, „obecní úřad“ se nemění.

NOVÉ OBECNÍ ZŘÍZENÍ

Kozlovice
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NOVÉ OBECNÍ ORGÁNY
Zastupitelstvo obce bude podle nového zákona o obcích zřizovat jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Dva výbory musí zřídit zastupitelstvo každé obce, a to finanční výbor
a kontrolní výbor. Výbor pro národnostní menšiny musí být zřízen v obcích s minimálně 15 %
zastoupením občanů jiné než české národnosti. Výslovně je v zákoně zmíněna možnost, nikoliv povinnost, zřídit v každé části (dříve
„místní část“) obce osadní výbor, který je
oprávněn předkládat zastupitelstvu, radě
a ostatním výborům návrhy týkající se části
obce a vyjadřovat se k návrhům předkládaným
zastupitelstvu obce a vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným orgánům obce
občany, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu
v této části obce. Předsedou výboru musí být
vždy člen zastupitelstva.
Stávající obligatorně zřizované finanční komise a kontrolní komise jako orgány obecní
rady dnem účinnosti nového zákona o obcích
pozbývají svou zákonnou oporu (i když nový

zákon o obcích výslovně nezakazuje, aby rada,
které zůstává oprávnění zřizovat jako svoje orgány komise, zřídila finanční a kontrolní komisi). Především uvedené stávající obligatorní komise nemohou vykonávat kompetence, které
jsou novým zákonem přiznány finančnímu výboru (kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce) a kontrolnímu výboru (kontrola plnění usnesení zastupitelstva
a rady obce, kontrola dodržování právních
předpisů ostatními výbory a obecním úřadem
na úseku samostatné působnosti).
Některá oprávnění náležející občanům obce
získávají nově i fyzické osoby starší 18 let, vlastnící na území obce nemovitost. Jde např.
o možnost vyjadřovat se k projednávaným
věcem na zasedání zastupitelstva, vyjadřovat se
o návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu
obce, oprávnění nahlížet do usnesení orgánů
obce, požadovat za zákonem stanovených podmínek projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti zastupitelstvem nebo
radou.
L. E.

CELKOVÉ VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OSTRAVSKÉHO KRAJE
Místo

ODS

Čtyřkoalice

KSČM

ČSSD

Sdružení
nezávislých
kandidátů

Účast

%

%

%

%

%

%

Kozlovice (horní) 1 . . . . . . . . . . . 19,02 . . . . . 46,01 . . . . . 16,56 . . . . . 9,20 . . . . . . 1,23 . . . . . . 39,5
Kozlovice (střed) 2 . . . . . . . . . . . 28,42 . . . . . 34,74 . . . . . 17,37 . . . . . 12,11 . . . . . 3,68 . . . . . 34,6
Kozlovice (dolní) 3 . . . . . . . . . . . 25,73 . . . . . 35,27 . . . . . 14,52 . . . . . 14,52 . . . . . 6,84 . . . . . . 37,2
Kozlovice celkem . . . . . . . . . . . . 25,64 . . . . . 37,24 . . . . . 16,33 . . . . . 12,24 . . . . . 4,10 . . . . . . 36,3
Frýdek–Místek okres . . . . . . . . . . 22,52 . . . . . 21,10 . . . . . 21,96 . . . . . 13,46 . . . . . 6,84 . . . . . 34,47
Ostrava město . . . . . . . . . . . . . . . 35,11 . . . . . 12,52 . . . . . 27,47 . . . . . 15,14 . . . . . 3,29 . . . . . 33,74
Nový Jičín okres . . . . . . . . . . . . . . 25,29 . . . . . 19,91 . . . . . 21,74 . . . . . 13,65 . . . . . 7,49 . . . . . 34,50
Karviná okres . . . . . . . . . . . . . . . . 20,89 . . . . . 11,92 . . . . . 30,33 . . . . . 20,46 . . . . . 2,30 . . . . . 28,77
Opava okres . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,85 . . . . . 23,84 . . . . . 17,46 . . . . . 13,09 . . . . . 10,56 . . . . 34,14
Bruntál okres . . . . . . . . . . . . . . . . 21,58 . . . . . 13,23 . . . . . 31,69 . . . . . 18,51 . . . . . 5,02 . . . . . 25,28
Ostravský kraj . . . . . . . . . . . . . . . 26,51 . . . . . 16,77 . . . . . 24,98 . . . . . 15,56 . . . . . 5,54 . . . . . 32,24
Mandáty (počet) . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . 12 . . . . . . . 18 . . . . . . . 11 . . . . . . . . 4
(V přehledu jsou uvedeny jen strany, které v celkovém součtu získaly víc než 5 % hlasů.)
Jiří Peloušek
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Kozlovice

Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva
v Kozlovicích
konaného dne 27. září 2000 v 18.00 hodin v budově obce Kozlovice
Obecní zastupitelstvo:
Schvaluje:
33/2000 — Odprodej obecního pozemku
parc. č. 2193/2 k. ú. Kozlovice o výměře 38 m2
manželům ing. Jiřímu a ing. Lence Tkáčovým,
Kozlovice 857. Kupní cena činí 50 Kč/m2.
34/2000 — Darování pozemku parc. č. 58/2
— st. pl. k. ú. Kozlovice ve výměře 135 m2 manželům Ludvíku a Ludmile Laníkovým, Kozlovice
107.
35/2000 — Záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 4106 k. ú. Kozlovice za kupní
cenu 50 Kč/m2 p. Ladislavu Pavlíčkovi, Kozlovice 824. Geometrické zaměření zajistí na vlastní
náklady žadatel. Po vyhotovení geometrického
plánu bude předloženo ke schválení OZ.
36/2000 — Záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 3249/1 k. ú. Kozlovice p. Miroslavu Bačovi, Kozlovice 403 za kupní cenu 50
Kč/m2. Geometrické zaměření zajistí na vlastní
náklady žadatel. Po vyhotovení geometrického
plánu bude předloženo ke schválení OZ.
37/2000 — Záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 1670/2 ve výměře 553 m2 a části pozemku parc. č. 3969/6 k. ú. Kozlovice manželům
ing. Jaroslavu a MUDr. Libuši Dorňákovým,
Jana Čapka 3097, Frýdek-Místek za kupní cenu
50 Kč/m2. Geometrické zaměření zajistí na
vlastní náklady žadatelé. Po vyhotovení geometrického plánu bude předloženo ke schválení
OZ.
38/2000 — Záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 2366 k. ú. Kozlovice p. Emilii Ermisové, Kozlovice 354 za kupní cenu 50 Kč/m2.
Geometrické zaměření zajistí na vlastní náklady žadatelka. Po vyhotovení geometrického
plánu bude předloženo ke schválení OZ.
39/2000 — Záměr na provedení změny
územního plánu obce Kozlovice u pozemků
pod stavbou skokanského můstku a areálu skokanského můstku ze zóny zemědělské výroby
do zóny pro sport a rekreaci. Jedná se o následující pozemky:
— část pozemku PK parc. č. 2774 — nově zaměřeno parc. č. 2786/10

— část pozemku PK parc. č. 2713 — nově odměřeno parc. č. 2786/9 — díl „b“
— část pozemku PK parc. č. 2712 — nově odměřeno parc. č. 2786/9 — díl „a“ — část pozemku parc. č. 2710 — nově odměřeno parc. č.
2710/3
— část pozemku parc. č. 2709/4 — nově odměřeno parc. č. 2709/7 a parc. č. 2709/6 — část
pozemku PK parc. č. 4032/4 — nově odměřeno
parc. č. 4032/6
— část pozemku PK parc. č. 2702/3 — nově
odměřeno parc. č. 2716/3
— parc. č. 1152 — st. pl. — můstek
— parc. č. 1153 — st. pl. — šatny
40/2000 — Vyhlášku č. 1/2000 o poplatku občanů za odpad s účinností od 1. 7. 2000.
41/2000 — Úpravu rozpočtu za 1.—3. čtvrtletí 2000 — jeho nárůst o 3 584 700 Kč.
42/2000 — Poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 10 000 — 12 000 Kč p. Pavlu Sýkorovi,
Kozlovice 678 na zatravnění obecních pozemků
za Kovářovým lesem.
Bere na vědomí:
43/2000 — Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2000.
44/2000 — Protokol o skutečnostech zjištěných při přezkumu hospodaření obce za rok
1999.
45/2000 — Vysvětlení nedostatků zjištěných
při přezkumu hospodaření obce za rok 1999.
Ukládá:
46/2000 — Radě obce Kozlovice přijmout
opatření, aby se neopakovaly nedostatky zjištěné při kontrole přezkumu hospodaření obce za
rok 1999.
47/2000 — Radě obce Kozlovice na základě
projednání návrhu nových správních obvodů
zaslat vyjádření Okresnímu úřadu ve FrýdkuMístku, aby obec Kozlovice byla zařazena do
správního obvodu Frenštát p. R. nebo FrýdekMístek (podle působnosti jiných úřadů — Katastrální úřad, Finanční úřad apod.), nikoliv do
obvodu Kopřivnice.
48/2000 — Radě obce Kozlovice uveřejnit
v příštím čísle Zpravodaje informaci o třídění
sběrového papíru.

Kozlovice
Víte, že…
◆ Z důvodu nezájmu veřejnosti se ruší sběr
starého papíru, který probíhal ve škole každou
středu od 15 do 16 hodin? Starý papír můžete
odevzdat každou sobotu ve sběrně druhotných
surovin netříděný, nebo za vyšší výkupní cenu
roztříděný na:
a) — noviny a přílohy do časopisů
b) — časopisy
c) — katalogy, brožury, sešity a knihy bez desek
d) — vlnitou lepenku
J. P.
◆ Stále v obecní pokladně chybí peníze, které
dluží občané za pronájmy, služby, poplatky,
půjčky aj.? FC Kozlovice si v květnu 1992 půjčil
peníze na zakoupení autobusu. V červenci 1994
písemnou dohodou pohledávku uznal s tím, že
ji do konce roku uhradí, ale dosud tak neučinil.
Dopisem ze dne 22. 11. 2000 sdělil, že výbor FC
Kozlovice rozhodl provést první splátku ještě
letos. Rada obce pověřila starostu k dohodě
splátkového kalendáře.
Rada obce
◆ Zástupci rady obce a FC Kozlovice projednali termín dokončení úpravy tréninkového
hřiště na obecním pozemku v Říčkách? Vzhledem k tomu, že byl termín již několikrát posunut, považuje rada obce 31. prosinec 2000 za
definitivně poslední. Po tomto termínu bude
rozhodnuto o dalším využití pozemku.
Zápis z rady obce
◆ na svém výjezdním zasedání v říjnu letošního roku rada obce posoudila přímo v terénu
stav obecních cest, které se budou od příštího
roku postupně opravovat? O pořadí rozhodne
zastupitelstvo obce.
Zápis z rady obce
◆ z 960 domácností dodnes nezaplatilo 295
poplatek za odpad (75 Kč na osobu za druhé
pololetí roku 2000)? Občanům, kteří poplatek
nezaplatili, byla poslána výzva k zaplacení
a předepsaná částka se jim zvýší o náklady vymáhání. Po výzvě může Obecní úřad v Kozlovicích provést vymáhání exekučním příkazem na
srážku ze mzdy (nebo jiné odměny), důchodu,
sociální a nemocenské dávky, stipendia nebo
odepsání z účtu v peněžním ústavu.
J. P.
◆ podle zprávy uvedené v regionálním týdeníku Frýdeko-Místecko je v našem okrese nejvyšší nezaměstnanost v obcích Žermanice
(26,67 %), Malenovice (22,22 %), Pržno (19,43
%) a naopak nejméně nezaměstnaných je v obcích Bocanovice (7,73 %), Kozlovice (8,17 %)
a Vyšní Lhoty (8,28 %).
J. P.
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Krádeže květin na hřbitově
v Kozlovicích
OÚ se obrací na všechny občany s žádostí,
aby si „nepřivlastňovali“ květiny z hrobů, které
jim nepatří. Hřbitov je místem odpočinku zesnulých, a proto se podle toho chovejme. Poškození majitelé hrobů darují na požádání sazeničky (trvalky), jenom prosíme, neničte osazené a upravené hroby. — Děkujeme.
L. E.

Sčítání lidu, domů a bytů
Obec Kozlovice do 15. února 2001 zveřejní
Oznámení o sčítání na úřední vývěsce obecního
úřadu. Ve stejném termínu a stejným způsobem Obecní úřad v Kozlovicích zveřejní seznam
sčítacích obvodů v obci, včetně jejich vymezení,
jména a příjmení sčítacích komisařů, kteří
budou v jednotlivých obvodech sčítání zajišťovat, jakož i jména a příjmení sčítacích revizorů.Obecní úřad žádá občany o spolupráci při
sčítání a poskytnutí požadovaných údajů v průběhu února a března v roce 2001. — Děkujeme.
L. E.

Výročí, narození, úmrtí…
Na základě zákona č. 101/2000 o ochraně
osobních údajů nemohou být ve Zpravodaji nadále uváděny pravidelné informace z matriky
o jubilantech, narozeních a úmrtích občanů.
Uvedené informace lze zveřejňovat jen na požádání občanů, kterých se týkají. Písemné žádosti můžete podávat na OÚ paní Marii Hlisnikovské do aktuální uzávěrky Zpravodaje.
Redakce

Střípky a skandály z divadla
Milí přátelé, skončily divadelní prázdniny
a také naše — vaše Divadelní společnost vstupuje do další sezony. Nacvičujeme novou divadelní hru — komedii Carla Goldoniho Mirandolina — paní hostinská. Náš soubor se nadále
drží komediálního žánru, který se divákům líbí,
ale posunul se v čase — do 18. století. Herci vystoupí v dobových kostýmech, které se vám,
pevně věřím, budou líbit.Náš soubor absolvoval
v říjnu studijní pobyt v Krkonoších, kde se společně zúčastnil, i když nesoutěžně, se soubory
celé České republiky národní přehlídky amatér-
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ských souborů.Nic nedá herci více, než sledovat
práci svých kolegů, učit se z jejich chyb a brát si
to dobré.
Studijní pobyt byl náročný, ale pevně věřím,
že našemu souboru prospěl a příznivě se promítne v nové hře, kterou s námi nacvičuje, stejně jako poslední hry, pan Dědic Miroslav z Orlové. Poslední den přehlídky navštívil místo konání Vysoké nad Jizerou sám ministr kultury
Pavel Dostál. Přišel s tradiční šálou a v ošoupaných riflích. Svým chováním jistě nepřispěl
k vyvrcholení přehlídky. Také letos se uskuteční
tradiční „Ples divadelní“. Jeho termín je stanoven na 13. ledna, ale o tom budete ještě informováni pozvánkou.
Veselé Vánoce, úspěšný rok 2001 vám za Divadelní společnost Kozlovice přeje
Tomáš Machálek.

PŘESPOLNÍ BĚH
První sportovní soutěží v tomto školním roce
byl „Přespolní běh“. Byla to soutěž jednotlivců.
Přes nepřízeň počasí a krátkou dobu na přípravu měli žáci naší školy úspěch. Do okresního
kola postoupili z prvního místa K. Zvonková (3.
B) a J. Kahánek (3. A), z druhého místa A. Tichavská (4. B) a V. Struhár (5. B). Okresní kolo
proběhlo 26. 9. 2000 ve Starém Městě. Dvěma
z postoupivších rodiče pro nachlazení nepovolili účast, a tak naši školu reprezentovali jen dva
žáci. V těžké konkurenci se Kubovi Kahánkovi
závod příliš nepodařil, zato Katka Zvonková bojovala o bronz, ale nakonec skončila na 4. místě,
což je velmi pěkné a je třeba ji pochválit.
Pro žáky 2. stupně byl „Přespolní běh“ soutěží družstev. V okrskovém kole ve Frýdlantě n. O.
5. října 2000 z 10 škol se naši žáci umístili
takto: mladší žákyně — 4. místo
starší žákyně — 4 místo
mladší žáci — 1. místo
starší žáci — 2. místo
Obě družstva našich chlapců postoupila do
okresního kola. To se uskutečnilo 10. října 2000
na fotbalovém hřišti v Bašce. Družstvo starších
žáků ve složení Prokeš J. (9. A), Kocián M. (9. A),
Krpec P. (9. A), Pustka M. (9. B) a Krpec P. (8. A)
obsadilo 8. místo (z 9 družstev). Pěkného úspěchu dosáhli mladší žáci Tománek Z. (7. B), Bednář M. (7. B), Kubiš J. (7. B), Václavík L. (7. B)
a Senčík J. (6. A), kteří se umístili na krásném 5.
místě (z 10 družstev). Pochvalu zaslouží všichni
chlapci za snahu i vzorné chování.
L. J.

Kozlovice

Jak se dafií skokanÛm
Milí přátelé, víte o tom, že skokani v Kozlovicích nevymřeli? Jestli ano, jste v obraze, jestli
ne, tak tento článek je věnován právě Vám.
21. 10. 2000 se uskutečnil ve Frenštátě p. R.
skokanský mítink „O čokoládovou cenu“ jako
25. ročník mezinárodních závodů a zároveň
mistrovství České republiky žáků a dorostenců.
Věřte, přátelé, že kluci z Kozlovic ostudu neudělali. Hned z kraje vám nabídnu výsledkovou listinu podle kategorií, jak jsem ji dostal od Pavla
Fízka, bývalého trenéra národního týmu.
roč. 1993
Jakub Fulnek (1994)
3. místo
roč. 1991+1992 Jiří Struhár (1992)
10. místo
Jakub Fulnek (1994) 23. místo
roč. 1989+1990 Vladimír Struhár (1989) 2. místo
Matěj Fulnek (1990)
7. místo
roč. 1987+1988 Petr Ermis (1987), místní rodák,
člen TJ Frenštát p. R. 3. místo
Vladimír Struhár (1989) 9. místo
Erik Kocián (1988)
13. místo
roč. 1985+1986 Pavel Fízek (1985), místní rodák,
člen TJ Frenštát p. R. 3. místo
Umístění jsou brána bez započtení zahraničních borců jako pořadí jen mezi českými skokany v jednotlivých kategoriích.
Určitě by vás zajímalo, kteří borci aktivně
skáčí v místním oddíle. Zde jsou možní olympijští vítězové nebo mistři světa: Vladimír Struhár, Jiří Struhár, Matěj Fulnek a Jakub Fulnek.
trenéři: Pavel Mikeska Viktor Kahánek.
Přípravu na sezonu, která začala 17. dubna,
navíc zahájil Erik Kocián, který přešel k 1. září
do frenštátského oddílu, pro který je vlastně
kozlovický oddíl líhní talentů.
Dále přípravu zahájil Adam Valíček a Zdeněk
Kocián, kteří se do týmu vrátili po roční pauze.
Pro zajímavost uvedu, kolik v přípravném období skokani absolvují skoků, tréninků a závodů.
V. Struhár 860 skoků, 98 tréninků, 14 závodů
J. Struhár
800 skoků, 91 tréninků, 13 závodů
M. Fulnek 700 skoků, 77 tréninků, 12 závodů
Stojí zato připomenout, že mnozí borci neskáčí jen svou věkovou kategorii, ale také mezi
staršími, kde se skvěle vedlo Vláďovi Struhárovi,
jenž mezi staršími skončil vždy do 10. místa.
Závody se konaly v Polsku, Čechách a na Slovensku.
Abychom nepsali jen o výsledcích, podíve-

Kozlovice
jme se také na činnost oddílu, rodičů skokanů
a prostých fandů — co pro tyto výsledky udělali?
K termínu závodů v Kozlovicích dne 25. června byl slavnostně zprovozněn druhý kozlovický
můstek s konstrukčním bodem 10 metrů. Můstek umožňuje skoky od 3 do 12 metrů. Tento
můstek je určen nejmenším a svou bezpečností
se řadí mezi nejbezpečnější ve střední Evropě.
Můstky byly vysvěceny místním p. farářem,
čímž se zároveň řadí mezi skokanské svatostánky.
Od jara se bude místní družstvo rozšiřovat
o ročníky 1992—1995. Takže, kdo se nebojí, má
možnost se zdokonalovat pod odborným dohledem. Pro začátek stačí sjezdové lyže.Na
závěr chci prozradit, jaké štěstí potkalo místní
skokanské družstvo. Kromě bývalého trenéra
České republiky Pavla Fizka je hlavním trenérem bývalý trenér reprezentace Polska Pavel Mikeska.
Takže, skokani, dobrou sezonu.
ŠÁMOT

Letecký snímek obecních skokanských můstků.
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Kozlovice
Tenis

Šipky na horním konci

I letos proběhla na tenisových dvorcích Sokola Kozlovice Tenisová liga. Do soutěže se přihlásilo celkem 20 tenistů. Ti byli rozděleni podle
výsledků z minulého ročníku do dvou výkonnostních skupin (1. liga a 2. liga). V každé skupině se hráči utkali systémem každý s každým.
Bohužel i letos řada účastníků nebyla schopna
odehrát všechna svá utkání, a to se samozřejmě
negativně promítlo v konečné tabulce. O tom,
zda se po letošních špatných zkušenostech
uskuteční další ročník Tenisové ligy, se rozhodne na výroční členské schůzi tenisového oddílu.Konečné pořadí tenisové ligy 2000:
1. liga
1. Peloušek Petr
2. Krpec Lubomír
3. Slípek Jan

Na úvod bych strašně rád vyzdvihl úspěch
hráčky „ŠASOPASA TEAMU“ Tobolové Patricie.
Tato hráčka na GRAND PRIX České republiky
konané 21. 10. 2000 v Humpolci v kategorii žen
obsadila báječné třetí místo. Zatím nejlepší
umístění této hráčky v její kariéře.
A co dál?
V hospůdce „U Kováčka“ vzniklo druhé profesionální družstvo „DC KOTARY Kozlovice“,
které stejně jako „ŠASOPASA“ hraje kvalifikační
skupinu o nominaci na MS družstev ve Španělsku. Pohled na tabulku v době psaní článku byl
veselý a smutný zároveň. Na prvním místě „ŠASOPASA TEAM“ bez jediné porážky — 7 vítězství a na posledním místě „DC KOTARY“ s jedním vítězstvím.
Hráči „DC KOTARY“ platí nováčkovskou daň
se vším všudy — nervozita, zápasy s kvalitními
soupeři, kteří vzhledem k výsledkům „ŠASOPASA“ žádné družstvo z Kozlovic nepodcení.
A v jakém složení nastupují? Pustka Luboš —
kapitán, Pustka Pavel, Tkáč Dalibor, Žabenský
Lumír, Buzek Mirek (Myslík) a Rozehnal Radek.
„ŠASOPASA TEAM“ hraje proti loňsku se dvěma
novými hráči — Tobolou Radkem (od Kováčka)
a Bartoněm Jardou (Frenštát). V soupisce proti
loňsku chybí Bičár Petr — časově nezvládal, a já
(Machálek Tomáš), jenž jsem přestoupil od profesionálů zpět mezi amatéry, kde jsou šipky klasickou sousedskou zábavou a ne tvrdou dřinou
a odříkáním. Kapitánem „ŠASOPASA“ se po
mně stal Chýlek Ludvík.
Přeji všem profesionálům mistrovství v Barceloně a amatérům krásnou zábavu.

◗ Pro zájemce tenisu z řad dětí ve věku 6 — 9
let pořádá tenisový oddíl Sokol Kozlovice v tělocvičně místní základní školy tréninky, které
probíhají vždy v neděli v době od 16 do 17
hodin. Bližší informace můžete získat na telefonním čísle 0658 / 69 74 40 (pí Peloušková
Irena).
◗ V příštím roce vstoupí tenisový oddíl do své
dvacáté sezony. Výbor tenisového oddílu proto
pracuje na programu oslav tohoto jubilea. Jubilejní sezonu zahájí výroční členská schůze.
P. Peloušek

Šipky
Přišel podzim a s ním se o slovo hlásí hra
zvaná šipky. Podobně jako v loňském roce
i letos probíhá soutěž jednotlivců nazvaná Šipkoliga ve dvou divizích („Hřiště“ a „Koupaliště“).V divizi „Hřiště“ je přihlášeno 18 soutěžících, kteří mezi sebou bojují systémem každý
s každým. Vítěz bude znám 31. prosince 2000.
Divize „Koupaliště“ se hraje turnajovým způsobem. Každý měsíc (zpravidla poslední čtvrtek
v měsíci) se uskuteční jeden turnaj. Těchto turnajů proběhne v období září 2000 — březen
2001 celkem sedm. Do konečného pořadí se započítává 5 nejlepších výsledků. Tato soutěž je
otevřena všem zájemcům. Podrobnější informace získáte na tel. č. 697 146 (p. Závodný
Tomáš) nebo 697 440 (p. Peloušek Petr).
Následující hrací dny: 21. 12. 2000 (pozor
změna!!!), 25. 1. 2001, 22. 2. 2001 a 29. 3. 2001.
P. Peloušek

Dále bych rád upozornil, že také během letošní zimy proběhne turnaj družstev TOUR
2001.Začne se v lednu a hraje se stejným způsobem jak TOUR 2000. Každá místní hospoda postaví jedno družstvo (pokud bude chtít) a utká
se s ostatními systémem doma — venku. Hraje
se o putovní pohár, který v současné době vlastní ŽRALOCI z koupaliště.
Ať to lítá!
Tomáš Machálek
Upozornění fandům, kteří chtějí vidět profíky
v akci. Dne 27. 12. 2000 v dopoledních hodinách se „U Kováčka“ koná finálový vánoční turnaj severomoravské skupiny o poháry. Turnaj se
protáhne, občerstvení bude zajištěno.

Kozlovice
Hokej
Lední hokej již dávno není pouze sezonní záležitostí několika málo zimních měsíců. O tom
by mohl vyprávět nejeden špičkový hokejista.
Jsou si toho vědomi i naši úspěšní kluci z Tornáda.
Neusnuli na vavřínech a na novou hokejovou
sezonu se začali připravovat již v létě. I zde totiž
platí ono okřídlené přísloví „Až se zima
zeptá…“. Nejprve šlo o individuální trénink
(posilování, běh). Začátkem září pak kluci odjeli do Jerlochovic u Fulneku na soustředění. Zde
byl kladen důraz zejména na zlepšení fyzické
kondice, teoretickou přípravu a v neposlední
řadě na utužení kolektivu.
Potom přišly na řadu přípravné zápasy, jejichž hlavním cílem bylo procvičit různé herní
varianty, sehrát jednotlivé pětky a také porovnat výkonnost s kvalitními soupeři. Utkání
s mužstvy jako Superior (prohra 7 : 10), Bílovec
(výhra 5 : 3) či vítězem Kopřivnické městské
1. ligy RIVALS (prohra 4 : 13) ukázala nejen trenéru a jeho realizačnímu týmu, ale i samotným
hráčům, že je stále co zlepšovat.
Vstup do samotné soutěže — Kopřivnické
městské 2. ligy — vyšel hráčům Tornáda Kozlovice dokonale. Ve svém prvním soutěžním utkání rozdrtili Mošnov 8 : 2. Střelecky se zaskvěl
Dvořák, který se trefil hned třikrát. Do střelecké
listiny se dále zapsali Pavlíček, Ulčák, Žáček,
Polášek a Rozehnal.

Rozpis zápasů HC Tornádo Kozlovice
20. 12.
16. 1.
6. 2.
28. 2.
11. 3.
15. 3.

středa
úterý
úterý
středa
neděle
čtvrtek

Slivovice—Tornádo
Štramberk—Tornádo
Paso Team—Tornádo
Termiti—Tornádo
P. M. P. Petřvald—Tornádo
Buffalo Tichá—Tornádo

Začátky utkání budou upřesněny — informace tel. č. 697 146.

☛ Bruslení pro veřejnost
HC Tornádo Kozlovice připravuje i letos autobusové zájezdy na stadion ve Frenštátě p. R.
pro širokou veřejnost. Zájemci se mohou informovat na tel. č. 697 370 nebo mobil 0607 642
384 (p. Ulčák Tomáš), případně na tel. č. 697 146
(restaurace „Na koupališti“).
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☛ Country bál
HC Tornádo Kozlovice pořádá dne 10. února
2001 tradiční „Country bál“. Podrobnější informace lze získat na tel. č. 697 146 (restaurace „Na
koupališti“).

☛ MS v ledním hokeji — Německo 2001
HC Tornádo Kozlovice pořádá autobusový
zájezd na MS v ledním hokeji v Německu na
zápas Česká republika — Bělorusko. Případní
zájemci si o podrobnější informace mohou zavolat na tel. č. mobil 0603 81 38 02 (p. Zeman
Pavel).

☛ Šachy
Josef Smolík ze 4. třídy vyhrál na šachovém
turnaji vesnických škol ve Staříči. P. Peloušek

Tabulky okresních soutěží stolního tenisu po
10. kole:

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

Orel Paskov „B“
Biocel Vratimov
Atom F–M
Sokol Palkovice
Sokol Kozlovice „C“
Sokol Oldřichovice
Sokol Dobrá
Sokol Skalice
Sokol Lhotka „A“
Sokol Staré Město „C“
SSK Kom. Lhotka „B“
Ferrum Frýdlant „E“

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
9
7
7
7
4
4
3
3
2
1
1

1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0

0
0
3
3
3
5
5
6
7
8
8
9

29
29
24
24
24
19
19
17
16
14
13
12

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

0
1
3
3
2
3
5
5
5
6
8
8

30
28
24
23
21
20
19
18
17
16
12
12

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

Sokol Staré Město
Atom F–M
Sokol Janovice
TIS Vilhelm F–M
Sparta EPH Jablunkov
Sokol Kozlovice „B“
Sokol Lískovec
Sokol Brušperk „D“
Ferrum Frýdlant „D“
SSK Komorní Lhotka
KST Dolní Lomná
Sokol Ropice „C“

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
9
7
6
3
3
4
3
2
2
0
0
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Okresní přebor – muži
Orel Paskov
10
9
TJ Horní Datyně „B“
10
8
Slezan F–M „C“
10
6
Sokol Brušperk „C“
10
5
Ferrum Frýdlant„C“
10
5
Sokol Pstruží
10
4
TJ Raškovice „A“
10
4
Sokol Ropice „B“
10
4
Sokol Kozlovice „A“
10
4
Sokol Krmelín
10
3
TJ Raškovice „B“
10
1
TŽ Třinec „C“
10
1

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

Okresní soutěž III. třídy – sk. „A“ (po 8. kole)
Biocel Vratimov
8
7
1 0
TJ Horní Datyně „C“
8
7
0 1
Sokol Krmelín „B“
8
6
1 1
Sokol Brušperk „E“
8
5
0 3
Sokol Kozlovice D
8
3
2 3
Sokol Palkovice „B“
8
3
1 4
Sokol Metylovice
8
2
1 5
Sokol Pstruží „B“
8
2
0 6
Sokol Lhotka „B“
8
1
0 7
TJ Horní Datyně
8
1
0 7

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

1
1
2
3
4
4
4
5
6
6
9
9

28
27
24
22
21
20
20
19
18
17
12
12

23
22
21
18
16
15
13
12
10
10

FOTBAL NA PRAHU NOVÉHO
MILÉNIA
Fotbalový klub se po nástupu nového výboru
v roce 1994 potýkal s nedostatkem finančních
prostředků, protože předcházející výbor předával pokladnu i účet s minimálním
zůstatkem.S velkým elánem jsme se vrhli do
práce. Nedostatek peněz jsme vyřešili půjčkou
od OV ČSTV F–M, aby sezona 1994/95 mohla
být zahájena. Zakoupili jsme autobus, který
nám dobře sloužil až do konce roku 1999. Postupná navýšení zákonných pojistek nás vedla
k tomu, abychom upustili od vlastní dopravy.
V provozní budově jsme za šestileté období
provedli několik rekonstrukcí. Z původního
bytu jsme vybudovali klubovní místnost
s barem, která slouží i restauraci. Vše jsme stihli svépomocí za několik dnů a zednickou zručnost zde uplatnil p. Jan Tabach s pracovním
týmem ve složení Jirka Pavlica, Jindra Krpec,
Jarda Herot, Petr Chýlek a další.Rozsáhlou akcí
byla změna vytápění z tuhých paliv na elektrické přímotopy.
Následovaly nátěry oken, dveří, oprava plotu,
podlah, izolace zdí, malování, rekonstrukce
koupelny, rozvodů vody, sociálního zařízení pro

veřejnost, vybudování sociálního zařízení
a místnosti pro rozhodčí. Stavebními úpravami
jsme získali čtvrtou šatnu. O tuto akci se zasloužili Péťa Koza, Jindra Krpec a Petr Kudělka.
K uskladnění nářadí a traktoru jsme postavili
plechovou hospodářskou budovu. Hlavním realizátorem byl Pepík Reček.
Zavedením plynu v obci jsme stáli před rozhodnutím, zda částku 80 000 Kč investovat do
dostavby škvárového hřiště, nebo do plynofikace naší budovy. Dosloužily elektrické bojlery,
zavedli jsme plyn.
Elán do práce a chuť udělat co nejvíce pro
mládež jsou kaleny nedořešenými problémy
z roku 1991, kdy došlo k dělení TJ Sokol a vznikla samostatná fotbalová organizace. Zapsání
nemovitých objektů jsme dořešili v roce 1999.
Dluh TJ Sokol 21 000 Kč z roku 1991 se nám
v roce 1998 podařilo zaplatit.
Roku 1991 si předcházející výbor půjčil od
obce 50 000 Kč na autobus, který v roce 1994
prodal. Peníze na úhradu půjčky nám nebyly
předány, řešení a úhrada zůstala opět na nás,
kteří jsme nic nezpůsobili.
Těší nás, že se můžeme pochlubit širokou
mládežnickou základnou, která má 75 chlapců
od 6 let do 18 let. Kluci trénují pod vedením
zkušených trenérů — Mirka Vyviala, Jana Vyviala, Radka Chýlka, Pepíka Rečka a Pavla Toboly.
Odpovědnost vůči kolektivu, snaha bojovat
jeden za druhého, obětavost, fyzická zdatnost,
přijetí porážky, omluva kamarádovi, přátelské
podání ruky nebo jen poplácání — to jsou vlastnosti, které se nikomu v životě neztratí.
Fotbalový klub úzce spolupracuje s TJ Sokol.
Poskytujeme Sokolu elektřinu a vodu, spolupráce je dobrá. Do konce starého tisíciletí nám
zbývá několik dnů. Musíme dokončit škvárové
hřiště a střídačky na stávajícím hřišti. Těšíme se
na spolupráci s obcí a se všemi, kteří mají zájem
o sport a kopanou.
Děkujeme hráčům, rodičům, sponzorům,
trenérům, divákům, hlasateli, hospodářům, TJ
Sokol Kozlovice, obci, OV ČSTV F–M, Slezské
fotbalové župě v Ostravě, ZŠ Kozlovice a všem,
kteří přidali ruku k dílu.
Buďme k sobě laskaví nejen v čase vánočním.
Přejeme Vám, aby v nastávajícím roce byla
každá jeho minuta prožita ve zdraví a radosti,
poznamenaná láskou a porozuměním.
Lenka Eliášová, předseda FC

Kozlovice
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Při zakoupení nové pračky
u nás odkoupíme vaši
starou pračku a další
výhody zákazníkům.

Dovoz a zprovoznění
zdarma
❖
BKB — servis, obchod,
Bobek Jan
tel.: 0656 / 83 55 88
Mobil: 0602 / 50 61 94

P R O D Á V Á M E :
automatické pračky, myčky nádobí, sušičky, mikrovlnné trouby,
sporáky a další spotřebičezn. Fagor, Whirlpool, Aspes,
Romo Zerowatt, Tatramat, IAR Siltal, Mora, Ardo.
Vestavné kuchyňské spotřebiče těchto a jiných značek.
❖ prodej nových zlevněných výrobků až o 40 %
❖ prodej náhradních dílů

P R O V Á D Í M E :
❖ záruční a pozáruční servis
❖ generální opravy automatických praček

Sídlo firmy: 744 01 Frenštát p. R., Horní 121,
tel./fax, záznamník: 0656 / 83 55 88 — e-mail: bkb@applet.cz

SLUŽBY OBČANŮM
➀ STAVEBNÍ SPOŘENÍ
do konce roku můžete získat ke svému vkladu
až 4 500 Kč čistého navíc.

➁ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
možnost odpočtu z daní.

➂ VARIABILNÍ SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
při uzavření smlouvy do konce roku navíc
mobil zdarma.

➃ POJIŠTĚNÍ BUDOV A DOMÁCNOSTI.
➄ TRIANGL LEASING
zboží do domácnosti na bezúročné splátky.
Výběr dle katalogu, dovoz zboží zdarma.
Informace, sepsání smlouvy a vyřízení nabízí:

Josef Mohyla, Čeladná 542
tel. 0658 / 68 44 02 + záznamník

Radostné proÏití vánoãních svátkÛ,
hodnû lásky, pohody, zdraví
a spokojenosti do nového roku 2001
sv˘m ãtenáfiÛm pfieje
REDAKČNÍ RADA
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