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Obecního úřadu v Kozlovicích
Momentálně jsem ve fázi přebírání majetku obce a příslušných písemností, seznamování se systémem, zaměstnanci, ale
už i prvních jednání, uzavírání smluv a návštěv společenských akcí. Věřím, že tento
přechod nijak nenaruší chod a funkčnost
OÚ navenek — pokud ano, omlouvám se.
První zasedání rady i konzultace se zvolenými zastupiteli naznačují chuť do
práce, a především do spolupráce, což je
prvním předpokladem úspěchu.
A čeho chci dosáhnout?

Slovo starosty
Dobrý den
Oslovuji tímto článkem
poprvé všechny občany
ve funkci nového starosty
obce Kozlovice. Děkuji
těm, kteří mě ve volbách
podpořili, a všem bez rozdílů nabízím spolupráci.
Zároveň chci poděkovat za vykonanou
práci zastupitelstvu minulému.

— Zvýšit informovanost občanů (prostřednictvím Zpravodaje, který bude mít
danou skladbu a bude vycházet asi častěji,
aktuálně prostřednictvím internetu — pro
zajímavost byla zaregistrována doména
www.kozlovice.cz, bohužel prozatím je
prázdná).
Předpokládám, že lepší a větší informovanost zapojí větší počet občanů do řešení
problémů obce a zamezí některým „historkám.“
— Zabezpečit klidný a bezproblémový
chod obce (zlepšit servis občanům – např.
právní poradna, knihovna s internetem
a kopírkou, atd.).
— Přebudovat technické zabezpečení
chodu obce.
— Pokračovat v běžných opravách
a drobných investicích v obci (cesty, mosty,
zastávky, chodníky, kanály, odpadkové
koše, dopravní značení na vedlejších komunikacích…)
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— Zvýšit propagaci obce (obecní znak,
Valašské království).
— Podporovat naši základní školu, jejíž
součástí bude od nového roku i škola mateřská.
— Do konce příštího roku vypracovat,
prokonzultovat a schválit dlouhodobý plán
rozvoje obce.
— Zapojit se do krajských, regionálních,
republikových i evropských dotačních programů a získat tak potřebné prostředky na
naše plány.
— Zahájit seriozní diskusi o spolupráci
se všemi místními podnikateli a živnostníky.

Na závěr chci všem popřát klidné,
spokojené Vánoce — hodně zdraví
a síly do nového roku 2003.
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce
P. S.: Pokusme se alespoň v době vánočních a novoročních svátků vytápět svá
obydlí ekologicky. Děkuji.

Jak jsme volili
Letošní rok byl rokem volebním. Po poslanecké sněmovně přišel na řadu Senát
a zastupitelstvo obce.
Volby do Senátu (v obvodě 69 — Frýdecko–Místecko) probíhaly dvoukolově.
Výsledky 1. kola:
František Kopecký
Ivan Vrba
Pavol Lukša

ODS
22,62 %
KSČM
20,99 %
KDU–ČSL 19,51 %

Ve druhém kole zvítězil Ing. František
Kopecký (ODS) s 56,77 % hlasů.
———
Do zastupitelstva obce v Kozlovicích nabídly svým voličům čtyři politické strany
celkem 60 kandidátů. A jaké byly výsledky?
Nejvíce hlasů dostali kandidáti ODS —
6048 (5 mandátů), KDU–ČSL — 5403 hlasy
(4 mandáty), ČSSD — 4731 hlas (4 mandáty) a KSČM — 2610 hlasů (2 mandáty).
Z celkového počtu zapsaných voličů 2214
využilo svého volebního práva 1400 (63 %).
Do 15členného Zastupitelstva obce Kozlovice byli zvoleni:

Mgr. Hana Ulčáková
Libor Král
Ing. arch. Václav Cviček
Lumír Červenka
Ing. Miroslav Tofel
Mgr. Jaroslava Minksová
Ing. Milan Hanzelka
Tomáš Machálek
Ing. Vlastimil Fojtík
Pavel Fizek
Stanislav Pustka
Mgr. Štěpán Pustka
Pavel Strakoš
Petr Tichavský
Petr Chýlek

KDU–ČSL
ODS
ODS
ODS
ODS
ČSSD
ODS
ČSSD
ČSSD
ČSSD
KDU–ČSL
KDU–ČSL
KDU–ČSL
KSČM
KSČM

hlasů
608
591
578
553
544
524
521
504
449
441
431
429
411
340
317

Na svém prvním zasedání pak zastupitelstvo obce zvolilo: Starostou a členem
rady obce Ing. Miroslava Tofla (ODS), místostarostou a členem rady obce Lumíra
Červenku (ODS), členy rady obce Stanislava Pustku (KDU–ČSL), Mgr. Štěpána Pustku (KDU–ČSL) a Mgr. Hanu Ulčákovou
(KDU–ČSL).
Jiří Peloušek

Usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 27. 9. 2002 v 19.00 hodin
v místnosti bývalé pošty v budově OÚ
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
Rozbor hospodaření obce za 1. pololetí
2002.
Výsledek soudního jednání ve věci směnečného platebního rozkazu ve výši
16 853 888 Kč.
Ukončení funkčního období výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce dnem
voleb, tj. 1. 11. 2002 dle zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve
znění pozdějších předpisů.
schvaluje:
Úpravu rozpočtu za 3. čtvrtletí 2002 — výdaj
za knihovnu bude upraven dle projektu.
Zřizovací listinu Základní školy Kozlovice
s účinností od 1. 1. 2003, kterou se ruší Zřizovací listina příspěvkové organizace Zá-
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kladní školy Kozlovice (schválena usnesením zastupitelstva obce č. 17/2001 ze dne
4. 6. 2001), v platném znění, a zřizovací listina organizační složky Mateřské školy
Kozlovice (schválena usnesením zastupitelstva obce č. 32/2001 ze dne 17. 12. 2001).
Příspěvková organizace Základní škola
Kozlovice, okres Frýdek–Místek, přebírá
veškerá práva a povinnosti vztahující se
k dosud existující organizační složce Mateřská škola Kozlovice.
Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové
organizace Základní škola Kozlovice, kterým se mění zřizovací listina schválena
usnesením zastupitelstva obce č. 17/2001
ze dne 4. 6. 2001.
Příspěvková organizace Základní škola
Kozlovice, okres Frýdek–Místek, přebírá
veškerá práva a povinnosti vztahující se
k dosud existující Základní škole Kozlovice186, okres Frýdek–Místek.
Záměr na provedení změny územního
plánu u pozemku parc. č. 3723/19 k. ú.
Měrkovice — zařazení do zóny rozptýlené
zástavby.
Finanční dar obci Kozlovice u Litoměřic ve
výši 50 000 Kč na pomoc při odstraňování
následků povodní.
neschvaluje:
Prodej pásového traktoru s přední radlicí
značky DT panu Janu Martynkovi, Pržno
203, Frýdlant n. O.
Vybudování kanalizace pro odvádění
splaškových vod v místní části Záhumní
v roce 2002.
vyslovuje:
Uznání starostovi obce za rozhodné vystupování při soudních jednáních a poděkování JUDr. Vymětalíkovi za úspěšné zastupování obce v soudním sporu.

Zápis z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 15. listopadu 2002 v 18.00
hodin v sále pohostinství U Váhy
Ustavující zasedání zastupitelstva obce
pro volební období 2002—2006 zahájil nej-
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starší člen zastupitelstva obce pan Petr Tichavský.
Uvedl, že z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání
dostavilo všech 15 členů.
Podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, skládají členové zastupitelstva slib.
Předsedající vyzval pana Libora Krále, aby
přednesl text slibu.
Členové zastupitelstva přistoupili před zastupitelstvo obce. Pronesli slovo „slibuji“
a složení slibu stvrdili svým podpisem.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu všech 15 členů Zastupitelstva obce
Kozlovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje program
jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice.
Výsledek hlasování: 15:0:0.
Zastupitelstvo obce určilo jako ověřovatele
zápisu pana Petra Chýlka a pana Ing. Milana Hanzelku.
Hlasování: 15:0:0.
Zastupitelstvo obce schválilo Jednací řád
ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Kozlovice.
Výsledek hlasování: 15:0:0.
Členové zastupitelstva rovněž obdrželi
návrh Volebního řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice.
Pan Ing. Milan Hanzelka navrhl veřejné
hlasování.
Zastupitelstvo obce schválilo veřejné hlasování při volbě starosty, místostarosty
a dalších členů rady obce.
Výsledek hlasování. 9:0:6.
Zastupitelstvo obce schválilo volební komisi ve složení: paní Mgr. Hana Ulčáková,
pan Pavel Strakoš, pan Pavel Fizek, pan
Petr Chýlek.
Výsledek hlasování: 15:0:0.
Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou
komisi ve složení: paní Mgr. Jaroslava
Minksová, pan Lumír Červenka.
Výsledek hlasování: 15:0:0.
Poté předsedající vyzval volební komisi,
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aby se odebrala do určeného prostoru a určila ze svého středu předsedu.
Zastupitelstvo obce stanovuje pětičlennou
radu obce pro volebním období 2002—
2006.
Výsledek hlasování: 15:0:0
Volba starosty
Předsedající pan Petr Tichavský předal
slovo předsedkyni volební komise paní
Mgr. Haně Ulčákové.
Na základě článku 3 schváleného Volebního řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — bod 2 je stanoveno,
že pořadí kandidátů pro hlasování určí
předsedající abecedně. Členové zastupitelstva byli vyzváni, aby podali návrhy na
funkci starosty.
Pan Libor Král navrhl na funkci starosty
pana Ing. Miroslava Tofla. Žádný jiný
návrh nebyl podán.
Zastupitelstvo obce zvolilo starostou obce
Kozlovice pana Ing. Miroslava Tofla.
Výsledek hlasování: 14:0:1.
Předsedající pan Petr Tichavský poblahopřál panu Ing. Miroslavu Toflovi k jeho
zvolení do funkce starosty a předal mu řízení dalšího jednání ustavujícího zasedání
zastupitelstva.
Nově zvolený pan starosta obce Ing. Miroslav Tofel poděkoval za důvěru a ujal se řízení.
Volba místostarosty
Pan Ing. arch. Václav Cviček navrhl na funkci místostarosty pana Lumíra Červenku.
Pan Pavel Fizek navrhl na
funkci místostarosty pana
Ing. Vlastimila Fojtíka.
Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostou obce
Kozlovice pana Lumíra
Červenku (viz foto).
Výsledek hlasování: 8:0:7.
Volba dalších členů rady
Členy rady obce jsou ze zákona starosta
a místostarosta obce.
Členové zastupitelstva obce podali následující návrhy na další členy rady:
Pan Pavel Strakoš navrhl pana Stanislava
Pustku, pana Mgr. Štěpána Pustku, paní
Mgr. Hanu Ulčákovou.

Kozlovice
Pan Tomáš Machálek navrhl za člena rady
obce pana Ing. Vlastimila Fojtíka.
Paní Mgr. Jaroslava Minksová navrhla za
člena rady pana Tomáše Machálka.
Kandidát č. 1 pan Ing. Vlastimil Fojtík obdržel při veřejném hlasování 5 hlasů, 10 členů
se zdrželo hlasování.
Kandidát č. 2 pan Tomáš Machálek obdržel
při veřejném hlasování 4 hlasy, 11 členů se
zdrželo hlasování.
Kandidát č. 3 pan Stanislav Pustka obdržel
při veřejném hlasování 11 hlasů, 4 členové
se zdrželi hlasování. Získal nadpoloviční
většinu hlasů všech členů zastupitelstva
a byl zvolen členem rady obce.
Kandidát č. 4 pan Mgr. Štěpán Pustka obdržel při veřejném hlasování 8 hlasů, 6 členů
se zdrželo hlasování, 1 člen byl proti. Získal
nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva a byl zvolen členem rady obce.
Kandidát č. 5 paní Mgr. Hana Ulčáková obdržela při veřejném hlasování 14 hlasů, 1
člen se zdržel hlasování. Získala nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva a byla zvolena členkou rady obce.
Zastupitelstvo obce Kozlovice určuje starostu a místostarostu jako uvolněné členy zastupitelstva pro výkon těchto funkcí pro volební období 2002—2006.
Výsledek hlasování: 15:0:0.
Záležitosti organizační povahy — diskuse
— Pan starosta Ing. Miroslav Tofel — ještě
jednou poděkoval za důvěru.
Poděkoval za práci bývalému zastupitelstvu, především starostovi a místostarostovi.
Je si vědom toho, že v minulém volebním
období bylo nutno řešit závažné problémy,
probíhala soudní jednání.
V dohledné době bude muset být svoláno
zasedání zastupitelstva obce — je nutno
zvolit výbory (ze zákona zastupitelstvo obce
zřizuje vždy výbor finanční a kontrolní).
Vyzval především mladé iniciativní občany,
aby se zapojili do činnosti výborů a komisí
rady. Počítá se s rozšířením rozsahu Zpravodaje, s rozšířením internetových stránek
obce.
— Pan Stanislav Pustka — vznesl požadavek, aby OÚ zajistil pro všechny členy zastupitelstva zákon č. 128/2000 Sb. o obcích.

Kozlovice
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Z řad občanů vystoupili:
— Pan Serafin Matis — dotaz na starostu
obce pana Ing. Miroslava Tofla, jak hodnotí práci zastupitelstva v minulém volebním
období.
Pan starosta se o tom již zmínil.
— Pan Ing. Červenka — poblahopřál panu
starostovi ke zvolení. V Měrkovicích se vyskytlo v minulém volebním období hodně
problémů, některé z nich nebyly dosud vyřešeny. Věří, že nesplněné úkoly budou vyřešeny v novém volebním období.

Je škoda, že v zastupitelstvu obce není zástupce občanů z místní části Měrkovice
(navržený kandidát nebyl zvolen).
Paní Mgr. Jaroslava Minksová — přednesla
rekapitulaci usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — přiloženo k zápisu.
Závěr
Zasedání zastupitelstva obce ukončil
v 19.45 hodin pan starosta. Poděkoval
všem za účast a vyjádřil naději v dobrou
spolupráci.
Ze zápisu vybral JP

Zprávy z obce
Pomoc osadě Kozlovice v Záluží
Svazek obcí „Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice,“ jehož členem je naše obec, poskytl peněžitý dar ve výši 200 000 Kč na zmírnění následků letošních povodní obci Záluží.
Osada Kozlovice je součástí obce Záluží. Povodňovou zkázu si osobně prohlédl bývalý
starosta obce pan Václav Kocián společně s panem Ing. Volným, starostou z Fryčovic.
Na přiloženém leteckém snímku vidíte, že občané z Kozlovic v okrese Litoměřice to neměli lehké.
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Oznámení

Obecní úřad upozorňuje, že služebna
Severomoravské plynárenské, a. s., ve
Frýdlantě n. O. bude v provozu jen do
31. 12. 2002. Od 1. ledna příštího roku si
občané své záležitosti týkající se provozu
plynu mohou vyřizovat jen ve Frýdku–Místku, Palkovická 1432 (v objektu Sm
plynárenské, a. s.).
Úřední hodiny:
pondělí, středa . . . . . . . 08.00—17.00 hodin
(polední přestávka 12.00—13.00)
úterý, čtvrtek . . . . . . . . .08.00—15.00 hodin
(polední přestávka 12.00—13.00)

Mateřská škola součástí
Základní školy v Kozlovicích
Základní škola v Kozlovicích je od 1. 7.
2001 příspěvkovou organizací.
V souvislosti s reformou veřejné správy
dochází i ke změně postavení naší mateřské školy. Od 1. ledna se stává odloučeným
pracovištěm ZŠ s jediným statutárním zástupcem, a to ředitelkou školy p. Mgr.
Hanou Ulčákovou. Funkci zřizovatele nadále bude plnit obec Kozlovice.

cích ze dne 17. 12. 2001, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Každá fyzická i právnická osoba je povinna nejméně 5 dnů před konáním akce
písemně ohlásit správci poplatku údaje
potřebné ke stanovení místního poplatku
— druh akce, jméno (název) pořadatele,
datum, hodinu a místo konání, účel, použití výtěžku.
Tiskopis oznámení o konání akce si poplatník vyzvedne na OÚ v Kozlovicích.
Neplnění oznamovací povinnosti je důvodem k uložení sankce stanovené v oddílu VIII – Ustanovení společná a závěrečná,
čl. 43 — Sankce — odstavec 2, obecně závazné vyhlášky.

Dar obci
Jsme rádi, že můžeme touto cestou poděkovat paní Mgr. Aleně Tomanové, provozovatelce Lékárny v Kozlovicích, za peněžitý dar, který poskytla na opravu fasády
zdravotního střediska v naší obci.
Zveme všechny spoluobčany k novoročnímu výstupu na Kubánkov v Palkovicích. Přijďte přivítat Nový rok. K poslechu
a dobré náladě bude hrát Palkovjanka.
Zprávy z obce připravila L. Eliášová

Poděkování
Paní Zdence Julinové, ředitelce místní
MŠ, která odchází na zasloužilý odpočinek.
Více než dvacet let rozdávala radost
a pohodu dětem. Rodiče se vždy mohli na
ni obrátit s každým problémem předškolní
výchovy svých ratolestí. Ráda se věnovala
povolání učitelky a ředitelky, její neustálý
úsměv byl toho důkazem.
Hodně zdraví a radosti z vnoučat přejí
rodiče a OÚ Kozlovice.

Plníte si oznamovací povinnost?
Poplatek ze vstupného je jedním z místních poplatků, jehož správu vykonává
Obecní úřad v Kozlovicích. Tuto poplatkovou povinnost si v mnoha případech fyzické ani právnické osoby vůči obci neplní,
i když je stanovena Obecně závaznou vyhláškou obce Kozlovice o místních poplat-

Nevědomost neomlouvá — 1
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení)
Občanství obce přiznává zákon o obcích
všem fyzickým osobám, které jsou státními
občany ČR a současně jsou v obci hlášeny
k trvalému pobytu.
Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu v ČR, kterou si občan zvolí, přitom se nepožaduje, aby se v obci, v níž je
hlášen k trvalému pobytu, skutečně zdržoval — viz § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva, v platném znění.
Z dikce tohoto zákona vyplývá, že místo
trvalého pobytu má pouze evidenční charakter.
Občan obce, který dosáhl 18 let, má
právo volit a být volen do zastupitelstva
obce za podmínek stanovených zvláštním
předpisem a dále má občan obce právo
hlasovat v místním referendu a opět za

Kozlovice
podmínek stanovených zvláštním zákonem.
Další práva, která budeme níže uvádět,
má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18
let a vlastní na území obce nemovitost.
Tato fyzická osoba nemusí mít ani státní
občanství ČR, ani být hlášena k trvalému
pobytu na území obce, náleží k obyvatelstvu obce.
1. Výslovně se zaručuje oprávnění vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva
obce k projednávaným věcem, přičemž jsou vázáni postupem určeným
v jednacím řádu.
2. Vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce
a k závěrečnému účtu obce, a to buď
ústně, či písemně.
3. Nahlížet do zápisů zastupitelstva,
rady, výborů a komisí rady a do jejich

Životní prostředí
Příchod zimy
Nádherné barvy slunečných dnů podzimu jsou pomíjivé. Jen se stromy a keře obléknou do zlata a červeně, už ta nádhera
opadá, aby zapadla v rozmoklé půdě cest
i polí, v pošedlé trávě příkopů a luk. Ale
i podzim zbavený svého barevného šatu
nabízí zajímavé pohledy. Mlhu táhnoucí se
v chladném jitru jako závoj údolím potoků
až pod sluncem již rozzářené vrcholky
okolních kopců, keře modravě orosených
trnek a červeně svítících šípků, třpytivá
k zemi již přitisklá vlákna babího léta,
v podvečer pak rudou záplavu zapadajícího slunce orámovanou prosvícenými
mraky a za nocí pohled na úzký srpek měsíce narůstající až do zářivého kotouče.
Pak přijde jitro, v němž mlha sedne na
zem v podobě jinovatky, která nechá znovu
bíle rozkvést stébla trávy i prázdné větve
keřů a stromů. Bílou barvu nastupující
zimy ještě zvýrazní první lehká pokrývka
sněhu, pod kterou se schoulí všechno živé.
Z polí a luk zmizí i poslední lidé.
Během dne se první sníh slunci ještě po-
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usnesení. Tím jsou občanům zpřístupněny základní dokumenty z jednání uvedených orgánů, takže mohou
být komplexně informováni o jimi
přijatých závěrech k projednávaným
záležitostem. Jsou výjimky — např.
nelze to při porušení právních předpisů o utajovaných skutečnostech.
Dále mohou nahlížet do již schváleného rozpočtu a schváleného závěrečného účtu.
4. Požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti
radou nebo zastupitelstvem obce, jeli žádost podepsána nejméně 0,5 %
občanů obce.
5. Podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty.
L. Eliášová

daří proměnit v kaluže vody, ale zvečera
zafouká severák tak silně, že začnou tvrdnout hroudy na polích a bláto z cest. S přibývající nocí zapadne za hory i měsíc, nebe
se rozjiskří hvězdami a v kalužích se ještě
před půlnocí zalesknou první jehly ledové
tříště, jež se k ránu s klesající teplotou promění v ledová zrcátka.
Naproti, po obloze vycházejícímu slunci,
připlouvají těžká mračna, do nichž vytrvale fouká ledový severák, až se mu podaří
mračné „duchny“ protrhnout a pod přívalem sněhových vloček ztichne celý kraj …
Vlády se ujala zima.
Jiří Peloušek
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Chybí vám zpětné zrcátko?

„Odpočívadlo“ na cestě Kozlovice — Bahenná

Dopis
„Soused odvedle spaluje v kotli ústředního topení (mimo nekvalitní hnědé uhlí)
různé věci z gumy, igelitové pytle, sáčky od
mléka a řekl bych, že i staré pneumatiky.
Soudím tak podle dýmu, který stoupá
z jeho komína a který my musíme dýchat.
Kouř ošklivě páchne, dráždí ke kašli a působí nám slzení očí. Nedá se to sousedovi
nějak zakázat?“
Občanský zákoník v § 127 odst. 1 říká:
Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím
by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval
výkon jeho práv. Proto zejména nesmí
ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek
úpravami pozemku nebo úpravami stavby
na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo
pozemku, nesmí nad míru přiměřenou
poměrům obtěžovat sousedy hlukem,
prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady,
světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící
pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.

Všechny cesty vedou do Říma (v Kozlovicích do ZD)

Máte dvě možnosti, jak se pokusit zbavit
ošklivého dýmu z komínu svého souseda.
Nejjednodušší bude, když se domluvíte
přímo s ním. Normální člověk přece nechce nikomu zbytečně ubližovat. Když si
vše uvědomí, snad sám se spalováním
plastů, gumy a jiných odpadků přestane.
Jinou možností pak je, že se obrátíte se
žádostí o pomoc na obecní úřad, nejlépe
přímo na radu obce. Ta zřejmě dopisem
Vašeho souseda upozorní na jeho nepřípustné chování a pokud to nepomůže,
použije k zjednání nápravy donucovacích
prostředků, které jí umožňují příslušné zákony (včetně nemalé finanční pokuty).
Závěrem svého dopisu se omlouváte, že
jste se nepodepsal. Zdůvodňujete to tím,
že v obci se všichni znají a mohli by vám
upozornění na souseda zazlívat. Jenže
právě v tom je největší kámen úrazu.
Dokud se budete ostýchat na problémy
upozornit, mnoho se nezmění.
Jiří Peloušek
P.S. Nejsmutnější na celé záležitosti je, že
i když se v obci navzájem všichni známe,
chováme se k sobě bezohledně a nedokážeme spolu vzniklé problémy v klidu vyřešit.
JP

Kozlovice
Od barevných víček ke koutkům
pro děti
Možná jste si už všimli, že se na několika
místech (ZŠ, MŠ, nákupní středisko) objevily krabice, do kterých můžete odevzdávat
víčka z PET-lahví. K čemu je to dobré?
Z pestrobarevných víček lze vyrobit spoustu nových hraček vhodných pro dětská
hřiště a pískoviště. Touto recyklací odpadu
se zabývá firma Transform.
Kolik víček je potřeba na výrobu dvoumetrové žirafy, která může sloužit jako
prolézačka? Asi 257 kg, což je 90 000 kousků. Je to hodně, ale tato akce je celostátní
a vloni se podařilo vybudovat několik hezkých koutků pro děti v ústavech sociální
péče, nemocnicích i dětských domovech.
Nasbíralo se 14 miliónů víček.
My (skautky 1. oddílu) jsme se rozhodly
„zachránit“ co nejvíce víček před smutným
koncem v hromadách odhozených věcí na
jedno použití. Děkujeme za pomoc i jménem dětí, které budou moci dovádět na
nových skluzavkách a prolézačkách.
Sbíráme pouze do 31. prosince 2002.
1. oddíl skautek Kozlovice

Ze života školy
Nemá vaše dítě problém?
V poslední době se na veřejnosti hodně
hovoří o šikanování dětí navzájem a ve
sdělovacích prostředcích se objevují jednotlivé zprávy i o tragických důsledcích tohoto negativního jevu. My bychom se rádi
ujistili, že na naší škole tomu tak není.
A pokud přece jen ano a my o tom dosud
nevíme, velmi vás, rodiče, prosíme
o pomoc při odhalení tohoto problému,
abychom se s ním mohli rychle vypořádat.
Mnozí lidé, a tedy ani děti, si neuvědomují, co vlastně patří k přímým znakům šikany. Jsou to například posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, nátlak na
žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary
šikanujícímu nebo za něj platil, nátlak na
žáka ke spolupachatelství při konání nemorálních až trestných činů, příkazy, které
žák dostává od jiných spolužáků a musí se
jim podřizovat, honění, strkání, rány, ko-
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pání, které jsou zvlášť silné a oběť je neoplácí, rvačky, v nichž jeden z účastníků je
zřetelně slabší a snaží se uniknout. Takový
žák obvykle působí smutně, nešťastně,
mívá blízko k pláči, stává se uzavřeným,
jeho prospěch se nevysvětlitelně zhoršuje,
mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze
školy, začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole.
U dítěte, které bývá obětí šikany, se
mohou projevit některé příznaky, kterých
si můžete povšimnout i Vy doma. Zamyslete se, jestli se u Vašeho dítěte některý
z těchto příznaků šikany neobjevuje:
— má často poničené sešity, pomůcky
nebo oblečení
— má nevysvětlitelné modřiny, škrábance či šrámy
— stále postrádá nějaké věci
— je uzavřené
— stále „ztrácí“ své kapesné
— odmítá říci, co se mu stalo
— používá nepravdivé výmluvy apod.
Pokud byste zjistili, že je vaše dítě zastrašováno a je mu opakovaně ubližováno, prosíme, sdělte nám to. Proti jedincům, kteří svým spolužákům takové trápení působí, musíme přísně zakročit, protože
zodpovídáme za bezpečnost všech dětí ve
škole. Víme, že děti se učí lépe, když jsou
šťastné a nic je netrápí. Chceme, aby chodily do školy rády a prožívaly zde radostné
chvíle.
V případech, kdy by se ani naše pedagogické působení nesetkalo s pochopením,
jsme povinni obrátit se na orgány činné
v trestním řízení.
Zdenka Krpcová, výchovný poradce

Poděkování
Vážení spoluobčané,
děkuji vám, vedoucím organizací, spolků a školních kroužků za čas, který věnujete práci s žáky a s mládeží v naší vesnici
a podporujete tak jejich mimoškolní aktivity a podnětné využití volného času. Jsem
si dobře vědoma důležitosti a záslužnosti
Vaší práce v dnešní době, kdy děti obklopuje mnoho negativních jevů a různých
„lákavých nabídek“ a ony samy, bez pomoci dospělých, se s nimi mnohdy neumí vyrovnat. Vybrat si pak správnou životní
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cestu, to není pro naše děti vůbec jednoduché. Vaše práce je o to záslužnější, že ji
vykonáváte bez nároků na odměnu a ve
svém osobním volném čase. Proto si těchto vašich aktivit vážím a vysoce je oceňuji.
Přeji vám klidné prožití vánočních svátků, do nového roku především dostatek
zdraví a pevných nervů při práci s dětmi
a těším se na spolupráci v příštím kalendářním roce.
Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka ZŠ

Zpráva o finančním hospodaření
Rady rodičů při ZŠ Kozlovice
za školní rok 2001/2002
Schválený rozpočet na rok 2001/2002
— Lyžařský výcvik
— Doprava, exkurze
— Mikulášská nadílka
— Dětský den
— Příspěvek na výročí Valášku
— Kroužky
— Den učitelů
— Cestovné
Rozpočet celkem

10 000 Kč
6 000 Kč
4 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
6 000 Kč
1 000 Kč
4 000 Kč
40 000 Kč

Hospodaření — školní rok 2001/2002
Příjmy:
příspěvek rodičů
r. 2001/2002
Velikonoční zábava
keramický kroužek —
příspěvky
keramický kroužek —
prodej Vánoce
keramický kroužek —
prodej Velikonoce
úroky z účtu u ČSOB

Výdaje:
Mikulášská nadílka
cestovné, startovné
odměny žákům
dětský den
občerstvení soutěže,
vystoupení
kancelářské potřeby

40 200,— Kč
10 438,90 Kč
3 400,— Kč
390,— Kč
6 322,— Kč
420,97 Kč
61 171,87 Kč

stojan na reproboxy
keramický kroužek
exkurze
členský příspěvek AŠSK
lyžařský výcvik doprava
Mikulášské posezení
Poplatky ČSOB

2 790,— Kč
21 950,— Kč
1 000,— Kč
415,— Kč
2 961,— Kč
5 414,10 Kč
422,— Kč
50 407,30 Kč

Konečný stav k 1. 9. 2002:
hotovost v pokladně
10 764,50 Kč
účet ČSOB
57 844,37 Kč
Celkem
68 608,87 Kč
Návrh rozpočtu pro školní rok 2002/2003
Lyžařský výcvik
Dopravné na divadelní
představení 1.—9. ročník
Keramický kroužek
Exkurze cestovné
Doprava na soutěže, startovné
Mikulášská nadílka
Kroužky, zájmová činnost
Dětský den
Odměny žákům
za reprezentaci ZŠ
Mikrofon
Režie, kancelářské potřeby
Výchovný koncert skupiny
Réva
Celkem

10 000 Kč
9 000 Kč
10 000 Kč
6 000 Kč
5 000 Kč
4 000 Kč
3 000 Kč
4 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
1 000 Kč
4 000 Kč
63 000 Kč

Příspěvek rodičů 150 Kč za školní rok je
za rodinu, tedy za jedno a více dětí navštěvujících ZŠ.
Rodiče, kteří příspěvek nezaplatí, nemohou počítat s finanční podporou RRZŠ na
výše uvedené akce.
Za Radu rodičů při ZŠ
Jaroslav Vašenda

Soukromé osmileté gymnázium,
s. r. o., 28. října 1598, 738 02 Frýdek–Místek
(sídlící v budově Střední průmyslové školy)
www.sogfm.cz

1 961,50 Kč
6 745,50 Kč
1 432,40 Kč
3 280,— Kč

Kontakt:
Sekretariát — Jana Ondračková,
tel., fax: 558 433 572

1 412,80 Kč
600,— Kč

Charakteristika školy:
Soukromá škola (školné 10 000 Kč/rok)
Čtyřletý i osmiletý cyklus.

Kozlovice
Uplatnění absolventů:
Základním posláním gymnázia je příprava
žáků ke studiu na VŠ všech typů, vyšších
odborných školách.
Přijímací řízení pro školní rok 2003/2004:
1. kolo přijímacích zkoušek
14. dubna 2003
2. kolo přijímacích zkoušek
na státních školách
15. května 2003
2. kolo přijímacích zkoušek na SOG
22. května 2003
Den otevřených dveří: 6. ledna 2003

Valašská dědina
35 let činnosti
Vlastivědného kroužku
Kozlovice jako jedna z největších dědin
na úpatí beskydských Ondřejníků je prokazatelně dědinou valašskou. Dvě století byly
sídlem valašských vojvodů — to a podobné
zajímavosti zpracoval kozlovický historik
p. uč. Jan Boháč, který naše řady opustil už
před 2 roky. K jeho počinům patřilo také
založení a organizování Vlastivědného
kroužku, který letos slaví už 35 let svého trvání.
V roce 1968 byl při Osvětové besedě tehdejšího Místního národního výboru v Kozlovicích založen asi 20—30 zájemci Vlastivědný kroužek, který si vytyčil tyto dlouhodobé i krátkodobé úkoly:
1. Vyhledávat a uschovávat pro budoucno archivní a muzejní památky, psané i tiš-
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těné písemnosti, vlastivědné knihy a časopisy hlavně místní a krajové obrazy, pohlednice, fotografie, starožitnosti, krojové
součásti, nástroje a nářadí oblasti.
2. Pořizovat fotoreprodukce toho všeho
materiálu k zachování pro budoucnost.
3. Provádění místních výzkumů a průzkumů k historii obce a okolí.
4. Výzkum pomístních jmen, příjmení
obyvatel, přezvisek.
5. Sběr pověstí, pohádek, říkadel — nářečního využití v Kozlovicích a okolí.
6. Studium v okresních a státních archivech a zpracování výsledků studií.
7. Studia matrik a jejich použití při zpracování historie a rodokmenů všem, kteří
projevili zájem. Na to navazuje velký zájem
potomků vystěhovalých rodáků Kozlovic
a okolí většinou do Texasu v Americe o jejich rodinné vztahy a navázání nových
styků s Kozlovicemi.
8. Magnetofonové nahrávky mizejících
starých dob zachycené odcházejícími pamětníky, sběr písní a tanců z regionu,
z něhož dnes tvoří valašský soubor písní
a tanců Valašský vojvoda a jeho dětská základna soubor Valášek.
9. Soupis památných objektů, záchrana
archivu po p. řídícím Vincenci Sochovi ze
Lhotky, zdokumentování kozlovických Valachů na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze v roce 1895 a vztahu a spolupráce hudebního skladatele Leoše Janáčka ke Kozlovicím.
10. Zřízení vlastivědného archivu a jeho
rozšiřování, pořádání vlastivědných vycházek a zájezdů, přednášek a exkurzí do zajímavých oblastí.
11. Označení kozlovických pamětihodností orientačními tabulemi — sloužily
dobře pro potřebu turistů — v současné
době procházejí rekonstrukcí a obnovou,
aby mohly být znovu vyvěšeny na zahájení
turistické sezony r. 2003.
12. Zřízení a založení valašského souboru a jeho dětské odnože.
13. Spolupráce s obcí při pořádání oslav
výročí, vydání hodnotné publikace shrnující vlastně tuto celou činnost.
Mnohé z toho se hlavně díky vysilující
práci jejího zakladatele a jeho nejbližšího
erudovaného spolupracovníka p. Rudolfa
Slívy podařilo. Podařilo i díky pomoci
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ostatních členů kroužku. Bohužel, tito dva
hlavní „tahouni“ nás už navždy opustili,
a tak naše činnost se poslední léta smrskla
„na minimum.“ Převzala jsem po svém
strýci, p. uč. Boháčovi, všechno to, co za
celý život on i kroužek shromáždil a „vyzkoumal.“ Je to bohatá sbírka hlavně písemností a fotomateriálu nesmírné ceny,
kterou nám mohou ostatní obce závidět.
V posledních chvílích jeho života jsem mu
slíbila, že archiv nedám pryč z Kozlovic, ale
uchovám ho v obci. Je to samozřejmě bohužel zas o financích. Zřídit odpovídající
prostory pro nejen archivaci, ale také pro
výstavu a poučení hlavně mladé generace
se zdá být nadlidským úkolem. A také najít
zanícené spolupracovníky a pokračovatele, kteří se do toho dají s mladistvým elánem, bude asi ještě těžší. Ale chci věřit, že
jeho dílo bude díky vlastivědnému kroužku a jeho členům žít dál, a přeji si, aby se to
v příštích létech podařilo.
Za Vlastivědný kroužek OÚ
Marie Prudká, vedoucí

Valášek
Dětský folklorní soubor Valášek byl založen v roce 1982 manžely Krpcovými z Kozlovic. Při své práci navázal na tradice lidové kultury v našem kraji moravských Beskyd, která sahá do konce 15. století. 30. listopadu tohoto roku se uskutečnil v sále
obecního úřadu slavnostní koncert k 20.
výročí založení souboru, kde vystoupili
i jeho hosté.
V souboru pracuje okolo 50 dětí. Má
vlastní cimbálovou muziku. Rozsáhlé sbírky okolních sběratelů nám poskytují nesčetné množství písní, tanců a zvyků, které
zpracováváme. Jedním z nejvýznamnějším
jsou sbírky p. Vincence Sochy ze Lhotky.
Tam se každoročně konají Sochovy národopisné slavnosti, kterých se účastníme.
Během své dlouhé činnosti soubor vystupoval na mnoha folklorních slavnostech
a festivalech.
Cílem naší práce je nejen uchovávání
tradice valašské kultury, ale také příprava
dětí pro působení v souboru Valašský vojvoda v Kozlovicích.
V souboru nejsou jen děti z Kozlovic, ale

také z Myslíku. Lhotky, Tiché, Metylovic.
Vedoucí souboru je Věra Valíčková, vedoucím cimbálové muziky je Dušan Strakoš,
při vedení souboru ochotně pomáhají
Gabriela Hrubešová, Kateřina Chýlková
a Irena Holubová.
Primáškou cimbálové muziky je Kristýna
Valíčková, na cimbál hraje Michaela Holubová, flétny — Eva Kovářová, Hanka Krpcová, druhé housle — Petra Prašivková, Tereza Holubová, kontr. Veronika Fizková.
Věra Valíčková

Sport
Kopřivnická legenda
a představitel olympijských
ideálů
Bylo mu 19 let, když ho přihlásil vychovatel učňovského internátu ve Zlíně na tradiční běh městem. Výmluvy na bolavé koleno nezapůsobily a on musel na startovní
čáru. Ze vzteku a touhy pomstít se svému
vychovateli chtěl vyhrát. Skončil jako
druhý a jeho budoucnost našla ten den
svou dráhu i svůj cíl. Narodil se 19. září
1922 v Kopřivnici, muž, který byl zvolen
nejlepším českým atletem 20. století a vyznamenán stříbrným Olympijským řádem,
muž, jehož tréninkové metody byly mnohdy velice tvrdé.
Emil Zátopek si během svého života doběhl pro mnohá vítězství a dosáhl 18 rekordů. Přišel rok 1948, jeho první olympijské hry v Londýně, první olympijské zlato.
O 4 roky později pak olympiáda v Helsinkách a s ní hned 3 zlaté medaile. Milované
tretry si naposledy obul roku 1958.
Legenda a olympijský ideál proběhl
cílem své životní dráhy 21. listopadu 2000.
Přestože je pochován ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, jeho duch žije dál
v srdci Kopřivnice. Důkazem toho je i Síň
slávy v Technickém muzeu, či letos v září
poprvé se konající nultý ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka, pořádaný
městem Kopřivnice.
Informační centrum Kopřivnice
Tel.: 556 821 600,
http://www.kdk.cz

Kozlovice
TJ SOKOL KOZLOVICE —
oddíl stolního tenisu pořádá
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
neregistrovaných hráčů
Kategorie muži — ženy
26. 12. 2002 tělocvična ZŠ Kozlovice
prezentace do 9.00
K aktivnímu pohybu v době Vánoc
vás zvou stolní tenisté
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schopni postavit 2 družstva nejmladších
fotbalistů.
Věříme, že ještě potrápí vedoucí tým
Brušperské ligy, a to celek Vratimova.
Klub se musí starat nejen o sportovní
činnost, ale i o údržbu a modernizaci majetku. V letošním roce p. Bohuslav Uher
provedl bezplatně napojení ukazatele
skóre a opravu elektřiny v provozní budově. Svépomocí jsme zabudovali konstrukci
na ukazatel skóre. V měsíci listopadu jsme
museli vyměnit krytinu tribuny včetně
dřevěného podkladu.
Činnost klubu se neobejde bez spousty
spolupracovníků, trenérů, vedoucích,
sponzorů. Byl by to dlouhý seznam jmen.
Možná, že bychom na někoho zapomněli,
proto poděkování patří Vám všem, kteří
pomáháte fotbalu v Kozlovicích.

Fotbalový klub bilancuje
Rok 2002 byl rokem oslav 60 let kopané
v obci.
V létě letošního roku se přeměnily fotbalové župní svazy na krajské a tím se přizpůsobily státoprávnímu uspořádání. Muži
„A“ již několik let usilují o postup. Spoléháme se především na své odchovance. Hrajeme kombinační, technicky líbivý fotbal.
Na podzim nám nevyšel začátek, dlouho
jsme se trápili. Zaznamenali jsme i rekordní vítězství nad Žilinou v poměru 15:0.
Střelecky vévodí družstvu Roman Vaverka
a Ladislav Chýlek. Do střelecké listiny se na
podzim zapsalo 9 hráčů. „A“ mužstvo
skončilo na 3. místě I. B třídy skupiny D se
ztrátou sedmi bodů na Suchdol n. O.
a Odry.
Po loňském úspěšném vytvoření „B“
mužstva jsou podzimní výbory pro nás určitým zklamáním — 10. místo se ziskem 13
bodů.
Dorostenci ziskem 16 bodů a 11. místem
drží krok se 4. družstvem tabulky, kdy mají
jen čtyřbodový odstup. Vzhledem k úzkému kádru je to pro nás úspěch.
Žáci hráli pod své možnosti, získali 16
bodů a jsou na 8. místě. Věříme, že jarní
část bude pro ně daleko úspěšnější.
Radost nám dělají benjamínci. Jsme jednou z mála obcí našeho okresu, kdy jsme

Pevné zdraví, vzájemné porozumění, pohodu a ohleduplnost jednoho k druhému
přejí všem občanům fotbalisté.
L. Eliášová, FC Kozlovice

Inzerce
Oznamuji zahájení prodeje propan butanových láhví.
Zaváděcí cena 220 Kč/10 kg.
Pavlína Vyvialová, Kozlovice 491

Česká pojišťovna a. s.
„Chráníme vaše sny“
Klidné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví a pohody vám
všem přeje a za projevenou důvěru děkuje
Milena Zemanová, pojišťovací poradce

Jednatelství ČP a. s.
Obecní úřad Kozlovice — 1. pondělí
v měsíci od 12.00 do 16.00 hodin
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Kozlovice

Provádíme:
❖
❖
❖
❖
❖

Kompletní tesařské výstavby
Demontáže původních starých střešních krytin, bednění i krovů, včetně zajištění odvozu suti
Havarijní opravy střech i v zimním období, předchozí opravy na pozdější rekonstrukci střechy
Zpracování střešního systému nabízíme zdarma, následná dodávka a montáž
Poradenství ke krytinám, vhodnosti materiálu a stavu střechy

Široká nabídka střešních krytin a doplňků:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Informace: 603 744 364
Pálené a betonové tašky Bramac, KMBeta, Tondaqch
608 965 996
Kompletní střešní systémy ocel+zinek+plast Satjam, Lindab, Rannila
Vláknocementové bezazbestové šablony Cembrit, Syenit
Bitumenové vlnové desky Onduline, Gutta, Aqvaline
Oblíbená plastová imitace břidlice v šablonách SK 1
Asfaltové šindele IKO, Katepal, Bardoline
Hydroizolace plochých střech Elastek, Glasbit, Vedag
Párotěsné a difuzní fólie Tyvek, Dorken, Korotop extra, Nikofol multi
Okapové systémy SAG, Rheinzink, PLAST
Střešní okna Velux, Fakro, Prima Fenestra a klasické výlezy

Díky spolupráci se střešním centrem v Českém Těšíně
vám zajistíme dopravu materiálu zdarma!

Marta Strnadlová, pojišťovací poradce České pojišťovny,
se opět obrací na všechny občany s širokou nabídkou pojišťovacích produktů, a to:
✍ Životní pojištění dospělých
✍ Životní pojištění dětí a mládeže
✍ Investiční životní pojištění
✍ Kompletní úrazové pojištění všech občanů (dospělých i dětí)
✍ Pojištění domácnosti
✍ Pojištění obytných budov, souboru movitých věcí
✍ Pojištění odpovědnosti za škody občanů
✍ Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání
✍ Sdružené pojištění vozidel
✍ Soukromé pojištění zdraví
✍ Důchodové pojištění a sdružené penzijní pojištění.
Dále nabízím vedení jednoduchého a podvojného účetnictví včetně administrativy.
V případě zájmu volejte na pevnou linku se záznamníkem: 558 697 130
nebo mobil: 723 178 218, nebo osobní návštěva na adrese: Kozlovice č. 460.

Kozlovice
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STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA
nabízí
❒ zateplování budov ❑
❒ zednické práce ❑
❒ zámkové dlažby ❑
❒ opravy balkónů a teras ❑
❒ renovace bytových jader ❑
❒ malířské a natěračské práce ❑
❒ tesařské práce ❑
❒ pokrývačské práce ❑
❒ klempířské práce ❑
Kontakt: Jiří Fluksa — Mattys group
Příborská 12/1585 (areál bývalého Řempa v Místku)
Tel./fax: 558 647 555 nebo tel.: 558 622 890 — večer
Mobil: 608 877 165,
e–mail: mattys.group@quick.cz
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Kozlovice
Adventní koncert

pro všechny lidi dobré vůle se uskuteční
v pátek 20. prosince od 18.00 hodin v kostele sv. Michala v Kozlovicích.
Písně adventní, hudbu starých mistrů
a koledy zahrají a zazpívají děti z hudební
školy VS–MUSIC pod vedením pana Slávka
Vašendy.
Dobrovolné vstupné bude vaším darem

O Vánocích
se lidé chodí dívat do kostelů na jesličky,
aby si připomněli zlom v dějinách lidstva
— nový začátek. Jde o okamžik příchodu
nového krále, který má obnovit harmonický stav, jenž je postaven na laskavých
a poctivých vztazích mezi lidmi. Má být
královstvím pravdy, lásky a spravedlnosti.
Jesličky toto poselství předávají lidem po
celém světě.
Dejme svým příchodem k jesličkám na-

dětem ze speciální mateřské školy pro zrakově postižené děti v Českých Budějovicích, která byla poškozena povodněmi.
Zvláštní poděkování patří všem sponzorům a otci Damiánovi.
Zřizovatelem těchto koncertů je OÚ Palkovice, jehož zaměstnancům patří velký
dík za spolupráci.
Slávek Vašenda

jevo naši snahu patřit do tohoto království
a přijmout pravidla mezilidských vztahů,
která nejsou založena na bezohlednosti,
podvádění, lhaní a chytračení.

Příjemné prožití vánočních
svátků a v novém roce hodně
zdraví, štěstí a radosti přeje
svým čtenářům
Redakce Zpravodaje
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