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Obecního úřadu v Kozlovicích

Rozmarné léto
Bývá to zvláštní, nenápadný den, kdy poznáme,
že léto se už chýlí ke
konci. Může mu předcházet pár dní deště nebo
bouřka, po níž zůstane
nebe zatažené, ale může
se to stát i po pěkných
teplých dnech, že se najednou vítr otočí k severu.
My si začneme uvědomovat, že „fouká ze strnišť“.
Den se rodí v chladném
ránu bohatém rosou a
když vyjdeš při východu
slunce do přírody, spatříš
v proláklinách podél potoků lehké obláčky mlhy,
které se však záhy vytratí,
aby slunce mohlo svými
paprsky rozjiskřit perličky
rosy. Brázdy zoraného
pole táhnoucí se proti
slunci se lesknou jako
samet. Křížem krážem, od
hroudy k hroudě natažené
orosené pavučiny leží na
poli jako stříbrná mříž.
Když se rozhlédneš kolem
sebe, uvidíš bezpočet

těchto vláken na keřích
a větvích stromů, ale i na
stoncích bodláků, řebříčků, čekanek a dalších rostlin… „babí léto“.
Po poledni si slunce
vzpomene, že vlastně
ještě není konec léta,
a začne pěkně hřát, ale
překáží mu v tom snažení
studený větřík, který ani
na chvilku nepolevuje ve
svém pofoukávání. Slu-

níčko se snaží marně a nakonec se mrzutě skloní
k západu. A když zapadne,
když dohoří i rudá výheň
nad lemem okolních
kopců a začneme vnímat
citelný chlad soumraku,
uvědomíme si, že to letošní „rozmarné“ léto je již
unaveno, že začíná pomalu podřimovat a že za pár
dní usne docela.
Jiří Peloušek
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Kozlovice
O PA T Ř E N Í P Ř I J A TÁ K E Z M Í R N Ě N Í K Ř I V D

způsobených osobám, které se musely v letech 1939—1945 z důvodů rasové rerzekuce ukrývat
nebo byly ze stejných důvodů soustředěny ve vojenských pracovních táborech.
Ukrývané osoby a osoby soustředěné do vojenských pracovních táborů, jakožto osoby, jimž byla
omezena osobní svoboda jinak ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 bod 5 zákona č. 255/1946 Sb.,
příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje
za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb.

I.
(1) Za omezení osobní svobody jinak je třeba zejména považovat ukrývané osoby, které prokáží, že
měly v Protektorátu Čechy a Morava nebo ve Slovenském státě právní status Žida, a zároveň prokáží, že k ukrývání po dobu stanovenou v zákonu
skutečně došlo.
(2) Dalším omezením osobní svobody jinak bylo
rovněž umístění osob s právním statusem Žida
nebo Roma v pracovních táborech (určených pro
Židy a Romy) Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu. Za omezení osobní svobody jinak
je třeba rovněž považovat prokázané ukrývání se
nežidovských občanů Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu, kteří prokáží, že důvodem
tohoto ukrytí po zákonem stanovenou dobu bylo
jejich závažné zjevné a bezprostřední ohrožení na
životě nacistickou nebo fašistickou mocí, a to buď
proto, že vyvíjeli po určitou dobu před ukrýváním
bojovou nebo politickou činnost proti nacistickým
nebo fašistickým okupantům, resp. uskutečnili
jednotlivý závažný akt proti nim, nebo skutečnost,
že šířili své politické názory nebo národnostní přesvědčení.

II.
(1) Tato ustanovení Směrnic jsou pouze vodítkem pro diskreční pravomoc posuzovatele jednotlivého případu, přičemž užití diskreční pravomoci v neprospěch žadatele musí být precizně
odůvodněno.
(2) Žádost občanů, kteří požadují vydání osvědčení z důvodů ukrývání, musí obsahovat pravdivé
údaje uvedené v dotazníku s podrobným popisem
činnosti a níže uvedené důkazní prostředky.
(3) K ověření uváděných údajů žádající osoby
uskuteční Ministerstvo obrany České republiky
vlastní šetření ve spolupráci s archivní a spisovou
službou Ministerstva vnitra České republiky.
(4) Žádost o vydání osvědčení podle zákona č.
255/1946 Sb. o přiznání statusu československého
politického vězně mohou podat osoby, které se
ukrývaly po dobu alespoň tří měsíců v době od 15.
března 1939 do 4. května 1945 za nelidských podmínek z důvodu rasové, náboženské a národní

perzekuce ode dne předvolání (výzvy) k transportu na území tehdejšího Protektorátu a na území
bývalého Slovenského státu, z důvodu perzekuce
smíšeného manželství, z důvodu stanných práv na
území bývalého Protektorátu, z důvodu zastrašovacích akcí ze strany nacistů jako GITTER I a II,
Albrecht, Akce 14 F13, Akce E — 17. září 1942, z důvodu zatýkání — Akce Sokol — 8. 10. 1941, z důvodu ukrývání sepřed totálním nasazením nebo po
útěku z něho, z důvodů ukrývání se před zatčením
pro odbojovou nebo politickou činnost a z důvodů
skrývání se za poskytování pomoci ukrývané
osobě nebo účastníku odboje. Totéž platí i pro
osoby, které se ukrývaly po dobu kratší, utrpěly-li
však újmu na zdraví nebo na těle vážnějšího rázu
nebo zemřely následkem omezení osobní svobody.
(5) Za ukrývání jako omezení osobní svobody ve
smyslu § 2 odst. 1 bodu 5 zákona č. 255/1946 Sb.
lze považovat ukrývání se:
a) mimo trvalé bydliště nebo
b) v trvalém bydlišti, ale za předpokladu ukrývání se za lidsky nedůstojných podmínek (ve sklepích, bunkrech, jeskyních, půdách, mezi zdmi
a v dalších nevhodných prostorách).
Za trvalé bydliště podle této směrnice lze považovat i místo obvyklého pobytu.
(6) Ministerstvo obrany České republiky bude
po občanech, žádajících o přiznání statusu československého politického vězně a vydání osvědčení
za ukrývání ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 bodu
5 zákona č. 255/1946 Sb., požadovat jeden z následujících důkazních prostředků:
— ověřenou kopii evidenčního listu Federace
židovských obcí,
— ověřenou kopii předvolání (výzvy) k transportu,
— úředně ověřené svědecké prohlášení z vlastní
přímé vědomosti,
— úředně ověřené svědecké prohlášení osoby
znalé uvedené události.
(7) U osob, které byly soustředěné v 6. pracovním praporu armády Slovenského státu nebo v tzv.
Munka táborech na území Maďarska, se bude požadovat:
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— úřední potvrzení židovské obce k povolání do
pracovního praporu s výpisem z vojenských kmenových dokladů nebo
— výpis z lékařské dokumentace o utrpěné
újmě na zdraví v souvislosti s výkonem vojenské
prezenční služby v 6. pracovním praporu.
(8) Za podpůrné doklady budou považovány
například:
— úředně ověřený výpis z kroniky obce o ukrývané osobě,
— úředně ověřená kopie dokladu o odevzdání
potravinových lístků.
(9) Osoby, ukrývající se z důvodu povolání na
pracovní nasazení či zběhnutí z něho, předloží:
— úředně ověřenou kopii předvolání na pracovní nasazení (pracovní příkaz) nebo
— úředně ověřené svědecké prohlášení z vlastní
přímé vědomosti nebo
— úředně ověřené svědecké prohlášení účastníka znalého uvedené události.

(10) Osoby, ukrývající se z důvodu před zatřením pro odbojovou nebo politickou činnost, předloží:
— úředně ověřenou kopii policejního zatykače
nebo
— úředně ověřené svědecké prohlášení z vlastní
přímé vědomosti nebo
— úředně ověřené svědecké prohlášení osoby
znalé uvedené události.

Usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce Kozlovice

Obecní úřad v Kozlovicích upozorňuje občany, že v průběhu měsíce září provede Okresní
úřad ve Frýdku-Místku, referát životního prostředí
kontrolu toku Ondřejnice a jejich přítoků.
Žádame vás o případné odstranění různých návozů a drobných staveb, aby byl zachován manipulační pás kolem vodního toku v šířce 6 metrů, alespoň jednostranně v zastavěném území a mimo zastavěné území vegetační pásy široké minimálně 20
metrů na každém břehu.
Obecní úřad

konaného 29. června 2001 v 19 hodin v místnosti bývalé pošty v budově Obecního úřadu
ZASTUPITELSTVO OBCE

bere na vědomí:
19/2001 — Výsledek auditu za rok 2001, oceňuje
výrok „Bez výhrad“.
20/2001 — Informaci starosty obce o počtu obyvatel, počtu narozených dětí, zemřelých, přihlášených, odhlášených občanů a počtu uzavřených
sňatků v 1. pololetí 2001.
schvaluje:
21/2001 — Rozpočtové změny za 1. pololetí 2001
podle předloženého návrhu.
22/2001 — Zařazení požadavku na provedení
změny územního plánu u pozemku parc. č.
2363/10 k. ú. Kozlovice pro účely výstavby rodinného domku k řízení v rámci změny č. 2 územního
plánu obce Kozlovice.
23/2001 — Prodej pozemku parc. č. 3937/15 k. ú.
Kozlovice ve výměře 51 m2, kupní cena činí 50
Kč/m2.
24/2001 — Zakoupení lisu na plasty od obce Hukvaldy za cenu 40 000 Kč.
25/2001 — Nabídku na darování pozemku parc. č.
528/8 k. ú. Kozlovice ve výměře 61 m2.
Václav Kocián
starosta obce

Ing. Jaroslav Tabach
místostarosta obce

III.
Tímto doplňkem se současně zrušuje původně
přijaté opatření ze dne 26. května 1994 k ukrývaným dětem do 15 let věku. Osvědčení vydané jim
podle zákona č. 255/1946 Sb. v letech uplynulých
zůstává nedotčeno.
Informaci podává:
Ing. Jaroslava Přibylová,
náměstkyně ministra obrany ČR.

Informace k odvolávání členů
zastupitelstev
Zánik mandátu člena zastupitelsva obce řeší
zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev
v obcích a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, v platném znění.
Mandát pouze zaniká:
a) odmítnutím slibu člena zastupitelstva
b) rezignací samotného zastupitele
c) úmrtím člena zastupitelstva
d) dnem nových voleb do zastupitelstva
Mandát člena zastupitelstva zaniká i okamžikem, kdy to vysloví příslušné zastupitelstvo z těchto důvodů:
a) pravomocným rozhodnutím soudu, kterým byl
a) člen zastupitestva odzouzen za úmyslný trestný
a) čin,
b) že člen zastupitelstva přestal být volitelný
c) neslučitelnost funkcí
Obecní úřad
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Pořadatelům veřejných produkcí
Fyzické a právnické osoby, které pořádají veřejnou produkci, platí obci Kozlovice poplatek ze
vstupného.
Podmínky plateb, práva a povinnosti jsou stanoveny ve vyhlášce č. 11 obce Kozlovice o místních
poplatcích z roku 1994 v platném znění.
Poplatník (pořadatel) je povinen nejméně 5 dnů
před konáním akce ohlásit správci poplatku
(Obecnímu úřadu v Kozlovicích) údaje potřebné
k stanovení místního poplatku.
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.
Nesplní-li pořadatel povinnost nepeněžité povahy (neohlásí pořádání veřejné produkce 5 dnů
před konáním), postupuje se podle zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném
znění.
Tímto sdělením nejsou dotčeny povinnosti pořadatelů vůči Ochrannému svazu autorskému
v Praze.
Obecní úřad v Kozlovicích upozorňuje pořadatele na povinnost udržovat veřejný pořádek a nenalévat alkohol mladistvým do 18 let.
Obecní úřad

Uvolněním uzávěru a následným sešlápnutím
*snížíte
podstatně objem prázdných plastových

Krátké zprávy…

lahví — do kontejnerů na tříděný odpad jich vejde
mnohem více a tím ušetříme za zbytečně častý
odvoz. Šetřením vytváříme předpoklad nízkého
poplatku za likvidaci odpadu v naší obci.
JPel
V sobotu dne 6. 10. 2001 od 8.00 hodin proběhne sběr nebezpečného odpadu (oleje, tuky,
barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické články, zářivky, ledničky, chladničky, televizory, pračky).
V sobotu dne 20. 10. 2001 od 8.00 hodin se
uskuteční sběr textilu, obuvi, matrací, koberců
a nábytku.
Odpad se bude odvážet od příjezdových komunikací.
Obecní úřad
Jak postupovat při ukládání odpadu
na skládce?
Přeřazením skládky odpadu v Kozlovicích do
kategorie ostatního odpadu došlo k prodloužení
její životnosti.
Ukládat jednotlivé druhy odpadu lze dle přiloženého ceníku. Skládka je otevřena v pondělí od
7.00 do 16.00 hodin. Má-li občan zájem uložit vyjmenovaný odpad, může takto učinit po zjištění
hmotnosti (zvážení) a zaplacení na OÚ.

zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice dne
*29.Na6. 2001
pan starosta podal následující infor-

Upozorňujeme občany, že bez razítka OÚ nemůže p. Krajčík odpad na skládce přijmout.

maci za 1. pololetí 2001:

Beton
Cihla
Keramika
Sádrová stavební hmota
Azbestová stavební hmota
Zemina a kameny
Vytěžená hlušina
Ostatní nekompostovatelný
odpad
(nesmí vznikat bioplyn)
Uliční smetky

počet narozených dětí
14 (6 chlapců, 8 děvčat)
počet uzavřených sňatků
1 (církevní sňatek)
počet přihlášených občanů
18
počet odstěhovaných občanů 9
počet zemřelých občanů
9
počet obyvatel
2818

OÚ Kozlovice
MUDr. Machalová žádá občany, kteří si ji zvolili pro další období jako svou ošetřující lékařku
a dosud nejsou zaregistrováni, aby přišli v co nejkratším termínu podepsat registrační lístek
nebo alespoň telefonicky oznámili, kdo bude
dále jejich registrujícím lékařem.
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Jana Machalová, tel. 697 117
Voda opět pohrozila. I přes krátkodobé vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity však voda nezpůsobila v obci velké škody. Pomalu si zvykáme na
moudrost našich dědů: Raději udělej vodě cestu ty,
než si ji udělá sama. Dík patří všem, kteří byli připraveni v případě potřeby zasáhnout — jako obvykle hlavně našim hasičům.
JPel

*

*

*

*
*
*

za 1 tunu
za 1 tunu
za 1 tunu
za 1 tunu
za 1 tunu
za 1 tunu
za 1 tunu

200 Kč
150 Kč
150 Kč
170 Kč
220 Kč
50 Kč
50 Kč

za 1 tunu

300 Kč

za 1 tunu
250 Kč
Obecní úřad

a vytřídili odpadu
* Kolik jsme shromáždili
1. pololetí 2000 1. pololetí 2001
Skládka Kozlovice
Sklo
Kovo
Plasty
Papír
Popelnice — Staříč
Nebezpečný odpad

81,9 t
31,31 t
23,05 t
9,8 t
4,624 t
181 t
2,5 t

29,5 t
32,45 t
12,94 t
7,027 t
5,94 t
161,4 t
7,947 t

Kozlovice
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sběrně druhotných surovin v Kozlovicích
* Ve
za 1. čtvrtletí 2001 bylo shromážděno:
* Železo
7,598 t
Hliník
Měď
Papír

0,123 t
0,005 t
0,983 t
Obecní úřad

hospodářství v číslech —
* Odpadové
1. pololetí 2001
*Příjmy:
Poplatek rok 2001
213 000,— Kč
Organizace (podnikatelé) r. 2001
16 000,— Kč
EKO KOM
28 007,60 Kč
Prodej košů
660,— Kč
Skládka Kozlovice — uložení odpadu 360,— Kč
Sklo
7 037,50 Kč
Plast (PET láhve)
4 833,— Kč
KOVO
10 295,— Kč
Žetony
37 695,— Kč
Papír
8 570,— Kč
Celkem

326 458,10 Kč

Výdaje:
Údržba vozidla (traktor, siln. daň)
4 924,30 Kč
DKP (odpadové koše, plátěné koše) 10 649,— Kč
Skladeko — za uložení odpadu
(popelnice)
50 000,— Kč
Mzdy, soc. pojištění, daň,
zdrav. pojištění
42 620,— Kč
Skládka Kozlovice – monitoring vod 3 412,— Kč
Pohonné hmoty
34 604,— Kč
Kontejnerová hnízda
39 276,— Kč
Materiál (barva, štětce)
1 436,— Kč
Za směsné plasty
3 209,90 Kč
Doprava — ZD Kozlovice
25 448,— Kč
Frymes — odvoz popelnic
100 642,30 Kč
Likvidace a odvoz nebezp. odpadu 51 049,70 Kč
Celkem

367 271,70 Kč

To je kratičký pohled na odpadové hospodářství
v číslech.
Obecní úřad upozorňuje, že je několik občanů,
kteří opomněli zaplatit poplatek za odpad r. 2000,
případně r. 2001. Dáváme Vám možnost částky
uhradit bez navýšení do 31. 10. 2001.
Obecní úřad

Příroda nám neustále předvádí
svou neuvěřitelnou schopnost
i v tom nejnepatrnějším stéble
trávy…
To, co tradičně chápeme jako přírodu, se dnes
před našimi zraky rozpadá. Lidstvo opanované
stroji si všemi prostředky sobecky razí místo pro
svou civilizaci. Tyto změny nabyly v posledních
desetiletích 20. století dosud nepoznaných rozměrů, nad nimiž se tají dech. Půvabné krajiny se zachovalou přírodní rovnováhou měníme v monotónní celky, do nichž se musejí v přesných geometrických liniích začlenit i lesy a vodní toky.
Příroda nám neustále předvádí svou neuvěřitelnou schopnost i v tom nejnepatrnějším stéble
trávy, a to i tam, kde s ní člověk už vůbec nepočítá.
Přitom příroda činí jen to, co činila doposud odjakživa: dává a bere v kolobězích látek a energií,
které zahrnují všechny živé organismy ...
Zdá se příkazem dnešní doby, abychom nebrali
ekologii na vědomí jen jako časový ba módní obor,
ale z nitra podvědomí jej viděli a sledovali
v našem bezprostředním okolí na všem živém,
neboť náš uměle vytvořený svět plný katastrof
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zakoušíme ne jako zlý čin nějakého vzdáleného
boha, ale jako důsledek naší lidské aktivity…
Naše aktivity vyžadují energii, suroviny a prostor. Všechny tyto tři faktory jsou na Zemi limitované a je jich málo. Proto si lidstvo pozvolna uvědomuje, že na tyto problémy je nutno zásadně odpovědět nikoli pouze technicky, ale především
ekologicky. Ekologicky, to znamená radikálně spolupůsobením všech zúčastněných a v případě člověka i spoluzodpovědností. Můžeme se poučit
z katastrof, ale jen dokud nás nezahubí. Můžeme
se však poučit ze zákonitostí, které jsou zřejmé
v přírodě.
Foto — Jiří Peloušek
G. S. — Životní prostředí

Chléb náš vezdejší
Doba vrcholícího léta — čas žní a sklizně. Děti
už počítají poslední dny zbývající do začátku nového školního roku. Zemědělci hodnotí výsledky
úrody a my ostatní, zvyklí na dostatek chleba a rohlíků na stole, už ani mnohdy nevíme, jakou práci
dá, než se zrno promění v bílou mouku a ta pak
pečením v chléb, rohlíky či jiný „Boží dar“.

Ano, „chléb náš vezdejší“ byl v minulých dobách, kdy ho vždy nebyl dostatek, považován za
„Boží dar“, a proto mu byla projevována patřičná
úcta. Bylo by možná dobře, kdybychom si dnes,
kdy mnohdy popelnice jsou plny tohoto našeho
základního živobytí, připomněli trochu moudra
z dob našich předků.
Na venkově vládl dlouho zvyk, že krajíc chleba
mohl ukrojit jenom otec nebo matka, před načetím nového pecnu se na něm udělal nožem křížek
s podotknutím, aby neubýval. Pro toho, kdo neuměl ukrojit rovný krajíc, platilo, že „kdo se nesrovnává s chlebem, nesrovná se ani s lidmi“ a „kdo
zneuctí chléb, toho stihne Boží trest“! Upadl-li někomu kousek chleba na zem, při jeho zvednutí se
musel políbit.
V obou strašných světových válkách byl nedostatek chleba, proto si ho lidé patřičně vážili. Odcházela-li nevěsta po svatbě do ženichova domu,
vždy s sebou nesla pecen chleba. Stěhovali-li se
lidé do nového bytu či domu, položili na stůl nejdříve pecen chleba. Dosud přetrvávající zvyk vítání vysokých státních návštěv chlebem a solí je pěknou připomínkou starého zvyku.

Kozlovice
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Dnes, kdy jíme chléb a pečivo z bílé mouky, je
jistě zajímavé uvědomit si, jak se kdysi zrno mlelo
na mouku. Kolik z vás ví, co to byla žerna?Žerna, to
byl mlýn našich předků. Zrní se mlelo ručně
doma. Žerna tvořily dva velké tvrdé kameny,
z nichž spodní byl větší než vrchní. Do něho byla
vytesána velká hluboká kruhová prohlubeň.
Druhý kámen kruhového průměru byl menší
a musel přesně zapadnout do prohlubně, aby ležel
těsně kámen na kameni. Oba kameny musely být
čistě do hladka opracovány. Ve vrchním kameni
byla vydlabána menší kruhová díra, do ní se ručně
hrst po hrsti nasypávalo zrní. Ve vrchním kameni
byla zapracována dřevěná tyč (ručka), ta byla
uchycena pod stropem napevno. Ve spodním kameni byl vysekán žlábek, kterým padala namletá
krupice (vrťanka) do připravené ošatky (slamjanky). Rukou se točilo ručkou, což byla značně těžká
práce. Namletá krupice se pak přesila přes hrubší
síto a už se mohl péci dobrý a zdravý chléb.
Za Rakouska byla žerna v každé chalupě. Lidé,
kteří měli kousek pole, zaseli si větší část plochy
obilím na chleba, pšenicí na koláče a moučná jídla
a ovsem pro krmení drůbeže a dobytka.V čase žní
domácí lidé srpy sežali obilí, svázané ve snopcích
nechali proschnout v panácích a pak je rychle dostali do stodol. Vesele zněl klapot cepů po humnech stodol, zboží se čistilo prohazováním „vějačkami“ po větru (později čistícím zařízením zvaným „burdák“) a čisté zrno se ukládalo na půdu do
kadlubů (většinou vydlabaných z hrubých kmenů
stromů) nebo dřevěných beden (štrychů).
A k práci se opět dostávala žerna, vždyť z nově namláceného byl nejlepší chléb.
Časy se změnily. Dnes už žernové kameny můžeme vidět nanejvýš jako ozdobu zahrádek. Po větrných mlýnech, které se začaly užívat k mletí
kolem roku 1800, nastoupily mlýny vodní (v roce
1833 byly v Kozlovicích 4 větší a po 1. světové
válce, kdy sloužívaly i k výrobě elektrické energie,
jich bylo okolo 30).
Dnes už jíme chléb a pečivo z bílé mouky vyrobené ve velkých mlýnech — na žerna se už dávno
zapomnělo. Přijměte prosím toto mé pojednání
zpracované dle vyprávění 90leté paní Matyldy Sysalové zpod Královy Hory a ze zápisků p. uč. Boháče, místního historika. Pojednání vyvolané cestou
kolem lánů dozrávajícího obilí a završené doma
nad čerstvě načatým vonícím bochníkem chleba
na stole.
Foto: Jiří Peloušek

Marie Prudká

Dovolte mi ještě obrátit se prostřednictvím vesnických novin na všechny spoluobčany. Zesnulý
pan učitel Boháč svůj důchodový život zasvětil
historii obce a okolí a po jeho odchodu po něm zůstalo velké množství historického materiálu, jehož
sběru věnoval čas i prostředky. Publikaci o historii
k 700letému výročí obce se mu se spolupracovníky
podařilo uvést do života, jeho další úmysl, vznik
místního památníku (minimuzea) valašské kultury a historie Kozlovic a okolí už uskutečnit nestihl.
Protože jsem s ním do jeho konce spolupracovala,
chci se pokusit toto jeho přání uvést v život. Byla
by velká škoda, kdyby celá jeho pozůstalost skončila někde v archivu — tím by byla pro Kozlovice
vlastně ztracená. Prosím Vás proto, pokud někde
objevíte cokoliv souvisejícího s historií obce (staré
psané dokumenty, fotografie, pohlednice, kroj.
součástky, zbytky starého domácího i hospodářského nářadí apod., ozvěte se mi. Nevyhazujte
a nepalte staré věci, uvědomte si, že tím pro historii definitivně zmizí.
Předem děkuji všem za ochotu, pochopení a pomoc a zvu vás mezi členy kozlovické vlastivědy.
Marie Prudká,
vedoucí vlastivědného kroužku OÚ
Loučím se s čtenáři slovy závěru jeho sborníku:
… „hlubší a širší zpracování úseku vlastivědy
zařazených do sborníku čeká budoucnost. Doufejme, že se najdou nadšenci, kteří tuto práci provedou. To naší vesnici upřímně přejeme!“
Jan Boháč

Toto logo provázelo celé děkanátní setkání mládeže, které se letos konalo v Kozlovicích v době od
8. do 12. srpna. Sešlo se nás tady asi 90 mladých
z více než 15 farností našeho místeckého děkanátu a společně jsme prožili těchto několik dnů
v duchu motta: „Budete-li tím, čím máte být, zapálíte celý svět.“ Naše velké díky patří tímto Damiánovi, Obecnímu úřadu v Kozlovicích, Základní škole
v Kozlovicích, sboru hasičů a všem lidem, kteří nás
podporovali jak hmotně, tak duchovně.
Mládež místeckého
děkanátu
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„Naše Lenka“
Volejbalové soustředění
Hurá, jedeme na Lubinu. Bojovým pokřikem
jsme na kolech vyrazily na šestidenní přípravné
soustředění z volejbalu. Trenérka Marcela nám
stany a další potřebné věci převezla na přehradu karavanem. Úvodní den byl překrásný, sluníčko sálalo nesnesitelné horko. Další dny nám
počasí připravilo těžkou zkoušku. To nás však
neodradilo od tvrdé přípravy na nastávající sezonu. Šestnáct mladších a starších děvčat nějaké špatné počasí nemůže odradit. Ráno rozcvička, běhání, posilování, příprava oběda a opět
dřina a dřina.Radosti, smíchu, soutěží, zpěvu
jsme si užily dosyta. Soutěž čtyř stanů vyhrály
holky: Markéta Jarotková, Hanka Bednářová,
Marika Žáková a Martina Eliášová. Sladkou odměnu nám připravila za vítězství trenérka Marcela. Dort nám chutnal náramně.
Kdo se o nás staral? Marcela Boráková, Pavla
Zemanová, Mirka Bednářová.Bez peněz obce
Kozlovice a sponzorů z večerek bychom na soustředění nemohly odjet. Moc děkujeme. Za tuto
pomoc se odvděčíme bojovými výkony. Držte
nám palce!
Martina E., ZŠ Kozlovice

Tak nazývají děti svou učitelku hudební školy
ve hře na klavír a klávesové nástroje. Měli jsme
možnost navštívit její Popelku, Vánoční koncert,
koncert k výročí Bedřicha Smetany a závěrečný
celoroční koncert.
Za práci, kterou dělá navíc, co se týká výzdoby,
šití kostýmů pro děti, za lásku, kterou jim věnuje, což se projevuje v radosti, se kterou rády chodí
do „hudebky“, jí všichni moc a moc děkujeme.
Jana Juchelková.

Skoky na lyžích
Kdybych měl popsat
všechny sporty, které je
možné v Kozlovicích provozovat, zabralo by to příliš
mnoho místa. Zájemce proto odkazuji na
naše kozlovické internetové stránky s adresou
web.telecom.cz/kozlovice. (kozlovice musí být
napsáno malými písmeny!).
Dnes se omezím na sport, ve kterém je možné
dosáhnout světové úrovně bez toho, že by se zájemce musel stěhovat někam do města. Díky podmínkám postačí talent a tréninková píle.

Kozlovice
Již 13. rok jsou takovým sportem skoky na lyžích. Prvním předpokladem jsou dva trenéři
1. třídy, absolventi FTVS Karlovy univerzity
v Praze, Pavlové Fizek a Mikeska, kteří se adeptům
skoků neúnavně věnují. Druhým předpokladem
jsou dva žákovské skokanské můstky. Třetím je pak
těsná spolupráce se střediskem vrcholového sportu ve Frenštátě p.R..
Čerstvým důkazem tohoto tvrzení je šestnáctiletý Pavel Fizek mladší S přehledem získal 12. 8.
titul mistra CZE v kategorii starších dorostenců. Ve
dnech 2. a 3. 8. zvítězil v kontrolních závodech ve
Frenštátě, kde se mu podařilo porazit celou naši
reprezentaci. Dvakrát bodoval mezi muži v Continantal CUP SKI—JUMPING. Poprvé 11. 1. v Neustadtu za 20. místo, podruhé 4. 3. v Zakopaném za
13. místo. Na mamutím můstku v Harachově ulétl
176 m. Není sám. O dva roky mladší Ermis Petr byl
na mistrovství republiky mezi mladšími dorostenci 7. a tamtéž mezi muži 34. (Pavel 4.)
Velkou letošní událostí byl 13. ročník Beskydského poháru ve skocích na lyžích, který se konal
24. 6. jako druhý závod turné sedmi můstků za
podpory CBC Phare.
V současné době trpí oddíl skoků na lyžích nedostatkem nových žáků. Proto vyzývám rodiče talentů, aby neváhali a poslali své dítě kterékoliv
pondělí, středu nebo pátek od 1. 9.2001 mezi 13.30
až 15.30 na skokanské můstky, kde se jim bude věnovat Pavel Mikeska.
Ing. Stanislav Zeman

Turné končilo v Polsku
13. ročník polsko–českého turné sedmi můstků
ve skocích na lyžích žáků byl slavnostně zakončen
1. 7. 2001. Skončilo tím turné, které bylo zahájeno
23. 6. 2001 v Nýdku a přes Kozlovice, Frenštát p. R.,
Rožnov p. R., Czczyrk a Goleszov zakončeno ve
Wisle v Polsku. Slavnostní předání pohárů a diplomů bylo s patřičnou parádou a důstojností uspořádáno na náměstí. Za pořádající předali ceny úspěšným závodníkům starostové Wisly a Kozlovic
a známé osobnosti tohoto sportu Pavel Fizek a reprezentační trenér Polska Apolonius Tainer.
Celkové výsledky:
Ročník 1992 a mladší
1. Ondřej Bitala
TJ Rožnov p. R.
2. Pawel Slowiok
KS Wisla
3. Jiří Struhár
Sokol Kozlovice
7. Jakub Fulnek
Sokol Kozlovice
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Ročník 1990 a 1991
1. Jiří Mazoch
TJ Frenštát p. R.
2. Filip Bialek
TJ Frenštát p. R.
3. Lukáš Jančík
Nové Město n. M.
9. Matěj Fulnek
Sokol Kozlovice
20. Jiří Struhár
Sokol Kozlovice
V této kategorii bylo 44 startujících.
Ročník 1988 a 1989
1. Lukáš Kubáň
TJ Frenštát p. R.
2. Petr Kutal
Nové Město n. M.
3. Jaroslav Poloczek
KS Wisla
21. Vladimír Struhár
Sokol Kozlovice
31. Matěj Fulnek
Sokol Kozlovice
V této kategorii bylo 34 startujících.
Průběh celého turné byl po organizační stránce
velmi dobře zajištěn. Potěšila i velká účast diváků,
kteří byli se sportovním uměním a bojovností mladých závodníků jistě spokojeni.
Věříme, že se nám podaří i v roce 2002 toto
turné opět zorganizovat a že si s námi přijedou
změřit své síly i závodníci z dalších evropských
států (Německa, Slovinska, Rakouska a Slovenska).

Turnaj benjamínků
Dne 30. června FC Kozlovice uspořádal zdařilý
turnaj benjamínků ve dvou kategoriích, a to:
I. kategorie 1989—1990, druhá kategorie 1991
a mladší.
Celodenního turnaje se zúčastnilo 150 chlapců,
kteří urputně bojovali o každý míč a fotbalové začátky nahrazovali nesmírným úsilím a snahou.
Vítězně z fotbalového klání ve starší kategorii
vyšli chlapci FC před VP Frýdek–Místek. Nejlepším
střelcem byl Martin Václavík, nejlepším hráčem
Radek Chýlek.
Mladší kategorii ovládli „uličníci“
z Frýdku–Místku, kteří zvítězili.
Potěšitelné je, že celý turnaj
sledovalo mnoho diváků i starosta obce p. Václav Kocián. Poděkování za materiální a finanční
pomoc zaslouží: obec Kozlovice, p. Zdeněk
Kovář, p. Jiří Štefek
a autodopravce p.
Ryška z Trojanovic.
L. E.
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Střípky z kopané

C Martin Krpec si zkusí ligu, ale žákovskou, do
31. 12. 2001 bude hostovat ve VP F-M.
C Pavlík Krpec (od Vojtků) se bude snažit probojovat do základní sestavy TJ Vítkovice — starší
žáci. Hostuje tam rovněž do 31. 12. 2001.
C Hynek Prokeš bude bojovat v mladších dorostencích ve VP F-M, hostování do 31. 12. 2001.
C Přemek Krpec zůstává na hostování do 31. 12.
2001 v župním přeboru mužů v Lichnově.
C Radek Chýlek se definitivně rozloučil s naším
FC a přestoupil do TJ Ferrum Frýdlant n. O.,
kde bude působit nejen jako hráč, ale i jako
trenér.
C Jirka Krpec se připravuje k hostování mezi
muži v TJ Nošovice.
C V FC Kozlovice v dorostu zůstávají na hostování do 31. 12. 2001 hráči TJ Palkovice Lukáš
Mališ a Jarek Filip.
L.E.

Na prahu sezony 2001/2002
Fotbal vstupuje do nové sezony s těmito družstvy:
1. Mladší žáci— budou hrát přátelská utkání před
staršími žáky.
2. Starší žáci— okresní přebor.
3. Dorostenci— župní soutěž, z důvodu poklesu
počtu hráčů vstupujeme pouze s jedním dorosteneckým družstvem.
4. Muži „B“— okresní soutěž, z dorostu vyšlo 7
kluků, kteří se mohou uplatnit a bojovat
o „A“ tým.
5. Muži „A“— po mnoha tahanicích budeme hrát
I. B, kdy rozporuplným rozhodnutím České
ORK v Praze jsme byli přeřazeni do této soutěže.
L.E.
I. B tř. sk. „D“ muži „A“ — podzim 2001
So 15. 9. 7. k
Ne 23. 9. 8. k
So 29. 9. 9. k
Ne 7. 10. 10. k
Ne 14. 10. 11. k
So 20. 10. 12. k
Ne 28. 10. 13. k
Ne 4. 11. 1. k
Ne 11. 11. 2. k
škvára: nikdo

16.00 h
16.00 h
15.30 h
15.30 h
15.00 h
15.00 h
14.00 h
10.00 h
13.30 h

TJ Kunín : FC „A“
FC „A“ : TJ Metylovice „A“
TJ Štramberk : FC „A“
FC „A“ : TJ Kateřinice
TJ Vlčovice : FC „A“
TJ V. Meziříčí „B“ : FC „A“
FC „A“ : TJ H. Solanec
SK Brušperk : FC „A“
FC „A“ : TJ Tísek

OS muži „B“ — podzim 2001
So 16. 9. 7. kolo 16.00 h TJ Raškovice „B“ : FC „B“
So 22. 9. 8. kolo 16.00 h FC „B“ : TJ Metylovice „B“
So 29. 9. 9. kolo 15.30 h FC „B“ : TJ Dobratice
So 6. 10. 10. kolo 15.30 h FC „B“ : TJ Milíkov
So 13. 10. 11. kolo 15.00 h Sokol Staříč : FC „B“
20.—21. 10. VOLNO
So 27. 10. 13. kolo 14.00 h FC „B“ : TJ Lučina
So 3. 11. 1. kolo 13.30 h TJ Chlebovice : FC „B“
So 10. 11. 2. kolo 13.30 h FC „B“ : FK Lhotka
FK Lhotka hraje v Metylovicích
škvára: TJ Janovice

ŽS sk. „B“ dorost — podzim 2001
Ne 16. 9. 7. kolo 13.45 h TJ Raškovice : FC
Ne 23. 9. 8. kolo 13.45 h FC : TJ Jablunkov
So 29. 9. 9. kolo 13.15 h TJ Stará Bělá : FC
Ne 7. 10. 10. kolo 13.15 h FC : TJ Frýdlant n. O.
So 13. 10. 11. kolo 15.00 h TJ Kateřinice : FC
So 20. 10. 12. kolo 12.45 h TJ Frenštát p. R. : FC
Ne 28. 10. 13. kolo 11.45 h FC : TJ Studénka
So 3. 11. 1. kolo 14.00 h SK Brušperk : FC
Ne 11. 11. 2. kolo 11.15 h FC : FC IRP Č. Těšín
FK VP — hraje na hřiští TJ Slezan u nádraží
škvára: nikdo

OP žáci — podzim 2001
So
15. 9.
7. kolo
9.30 h
So
22. 9.
8. kolo 14.00 h
Ne
30. 9.
9. kolo 10.00 h
So
6. 10. 10. kolo 13.30 h
So 13. 10. 11. kolo
9.30 h
So 20. 10
1. kolo 11.30 h
So 27. 10.
2. kolo 12.00 h
So
3. 11.
3. kolo
9.30 h
TJ Smilovice hrají v Neborech.
škvára: nikdo

SK Brušperk : FC
FC : TJ Kunčice p. O.
TJ Hukvaldy . FC
FC : Sokol Staříč
TJ Baška : FC
TJ Smilovice . FC
FC : TJ Nýdek
TJ Písek : FC

Kozlovice
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AUTOSERVIS
KUBALA
Palkovice 680, tel./fax: 0658 / 65 61 75

nabízí tyto sluÏby motoristÛm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opravy osobních automobilů
měření emisí benzinových motorů
výměna olejů (neúčtujeme práci)
testy motorů
seřizování světel
laserová optika k seřizování geometrie kol
opravy karosérií (i na rovnacím rámu)
prodej náhradních dílů
pneuservis
při odběru 4 ks pneumatik kontrola geometrie zdarma
příprava na STK
prodej autobaterií
pravidelné prohlídky automobilů
Naše nová služba na vozidle

Test tlumičů na vozidle s grafickým záznamem stavu
jednotlivých tlumičů.

VEŠKERÉ OPRAVY PROVÁDÍME VE VELMI KRÁTKÝCH LHŮTÁCH
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Fa Petr Šlachta ml. si Vám dovoluje oznámit

otevření nové prodejny
ve Frýdku–Místku
Rádi Vám poskytneme tyto služby:

DIGITÁLNÍ EXPRES STUDIO POLAROID
(průkazová fotografie na počkání
s možností okamžitého přefocení zdarma)

FOTO REPORTÁŽE
(svatební obřady, rodinné oslavy, reklamní foto)

ATELIÉRNÍ FOTOGRAFIE
(děti, svatby, zvířecí miláčci, tabla, portréty)

SBĚRNA FOTO MORAVA
(fotografie 9 x 13 cm již od 2,90, fotografie z fotografie,
zvětšování fotografií až do formátu 100 ´ 100 cm)

PRODEJ FOTO PŘÍSLUŠENSTVÍ
(filmy, alba, rámečky, fotoaparáty)

OSTATNÍ SLUŽBY
(fotografie na trička, hrníčky, puzzle fotografie s textem,
fotografie na porcelán, pomníky)

FOTOCENTRUM ŠLACHTA
Pondělí—pátek 8.00—17.45 hodin
Farní náměstí 57 (u kostela sv. Jakuba)
738 02 Frýdek–Místek
Tel.: 0777 / 81 81 61, 0608 / 81 81 61
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