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e-mail: kozlovice@kozlovice.cz

číslo 2

duben 2004

Slovo starosty
* Od únorového vydání Zpravodaje se konalo jedno zasedání Zastupitelstva obce
(prozatím není vyhotoven zápis) a tři zasedání Rady obce.
* Proběhly avízované besedy s občany.
Zájem byl celkově asi o 40 % vyšší než v minulém roce (horní konec — 30, střed (hřiště)
— 17, střed (U váhy) — 15, dolní konec — 31,
Měrkovice — 21). Věřím, že besedy splnily
svůj účel a že jsme vám dokázali vysvětlit nejasnosti a své záměry.
* Proběhlo krajské kolo soutěže Zlatý erb
o nejlepší internetovou stránku obce.
Z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje
jsme převzali ocenění za 1. místo. Rovněž
jsme obdrželi cenu veřejnosti. Dík všem, kdo
nám dali svůj hlas.
V celostátním kole jsme se umístili na „nepěkném“ 4. místě.
* Areál koupaliště. Vzhledem k tomu, že se
šíří ne zcela přesné informace ohledně zamýšleného prodeje — pokusím se vysvětlit.
Obec chce areál koupaliště prodat zájemci

zdarma

za definovaných podmínek, tj. vybudování
ubytovací kapacity, restaurace a sportovně
relaxačního areálu vč. alespoň malého koupaliště. Byly předloženy dvě nabídky (obě
splňovaly více či méně naše představy). S vybraným zájemcem bude uzavřena kupní
smlouva, ve které bude uvedeno, že k faktickému prodeji tj. vkladu do katastru nemovitostí dojde až po kolaudaci vybudovaného
areálu. Pokud se nedohodneš, k prodeji nedojde.
Běžný provoz stávající restaurace se budeme snažit rozjet co nejdříve. Jednání ohledně
prodeje (příprava smlouvy) asi nějakou dobu
potrvá.
* Obdrželi jsme stanovisko Úřadu pro
ochranu osobních údajů k zákonu o ochraně
osobních údajů (podrobněji uvnitř zpravodaje). Jsme nuceni některé informace — především zápisy z jednání rady a zastupitelstva,
ale i ostatní zprávy uvádět „méně konkrétně“. Není to tím, že bychom chtěli cokoliv zatajovat.
* Závěrem chci poděkovat všem, kdo se
podíleli na zimní údržbě místních komunikací (bylo to dlouho a bylo toho moc).
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Další dík patří skautům a hasičům za provedený úklid po zimním posypu ve středu
obce i všem ostatním, kteří provedli úklid
před svými pozemky.
Přeji hezké Velikonoce
starosta

Rozpočet na rok 2004
TABULKA PŘÍJMŮ
položka
§ 1111
§ 1112
§ 1113
§ 1121
§ 1122
§ 1211
§ 1337
§ 1341
§ 1343
§ 1344
§ 1361
§ 1511
§ 1701
§ 2460
§ 4112
§ 4116
§ 4122
§ 1032
§ 2119
§ 2321
§ 2310
§ 3119
§ 3314
§ 3314
§ 3319
§ 3341
§ 3349
§ 3519
§ 3612
§ 3613
§ 3632
§ 3639
§ 3722
§ 3723
§ 4314

Text
Daň z příjmů FO záv. činnost
Daň z příjmů FO sam. vyděl. čin.
Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů práv. osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek z veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Ostatní daňové příjmy j. n.
Splátky půjček od obyvatel
Neinvestiční dotace ze SR
Ostatní přijaté dotace neinv.
Neinv. přijaté dotace od krajů
Lesní hospodářství
Ostat. zálež. těžebního průmyslu
Odvádění a čištění odpad. vod
Pitná voda
Předškol. výchova a zákl. vzdělání
Knihovna Kozlovice
Knihovna Měrkovice
Záležitosti kultury
Místní rozhlas
Záležitosti sdělovacích prostř.
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a úz. rozvoj
Sběr a svoz komunál. odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů
Pečovatelská služba

Rozpočet Kč
3 300 000
1 000 000
200 000
3 700 000
100 000
5 900 000
650 000
26 000
40 000
4 000
20 000
480 000
12 000
30 000
704 900
120 000
12 000 000
20 000
25 000
8 000
1 200 000
120 000
12 000
1 000
15 000
6 000
3 000
230 000
300 000
250 000
40 000
200 000
200 000
20 000
60 000

Kozlovice
§ 5512
§ 6171
§ 6310

Požární ochrana
Činnost místní správy
Příjmy z úroků a ost. nedaň. příjmy
PŘÍJMY CELKEM

3
30 000
150 000
200 000
31 376 900

TABULKA VÝDAJŮ
paragraf
§ 1032
§ 2140
§ 2212
§ 2221
§ 2310
§ 2321
§ 3119
§ 3311
§ 3314
§ 3314
§ 3319
§ 3330
§ 3341
§ 3349
§ 3399
§ 3412
§ 3419
§ 3421
§ 3519
§ 3612
§ 3613
§ 3631
§ 3632
§ 3633
§ 3635
§ 3639
§ 3721
§ 3722
§ 3745
§ 4186
§ 4314
§ 4318
§ 5512
§ 5512
§ 6112
§ 6171
§ 6171
§ 6399

Text
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod, služby, cest. ruch
Silnice
Provoz veřejné silnič. dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpad. vod
Předškol. výchova a zákl. vzdělání
Divadelní činnost
Knihovna Kozlovice
Knihovna Měrkovice
Záležitosti kultury
Údržba církevního majetku
Místní rozhlas
Záležitosti sdělovacích prostř.
Občanská komise
Sport. zařízení v majetku obce
Tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a ml.
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba inž. sítí
Územní plánování
Komunální služby a úz. rozvoj
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz komunálního odpadu
Veřejná zeleň
Příspěvek na individuální dopravu
Pečovatelská služba
Klub důchodců
Požární ochrana Kozlovice
Požární ochrana Měrkovice
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Zaměstnanecký fond obce
Daň z příjmů práv. osob za obec

Rozpočet Kč
100 000
10 000
2 600 000
220 000
1 200 000
150 000
14 300 000
10 000
230 000
10 000
50 000
100 000
20 000
65 000
350 000
400 000
40 000
100 000
200 000
200 000
550 000
350 000
430 000
30 000
96 000
2 000 000
70 000
1 100 000
158 900
18 000
110 000
20 000
250 000
50 000
1 500 000
4 000 000
150 000
100 000
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§ 6402
§ 6409

Fin. vypořádání minulých let
Nespecifikované rezervy
VÝDAJE CELKEM

39 000
8 583 020
39 959 920

TABULKA FINANCOVÁNÍ
Položka
§ 8115
§ 8124

Text
Přebytek hospodaření r. 2003
Splátky dlouhodobých půjček
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Zápisy a usnesení
Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 1. 3. 2004
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
Jednotlivá usnesení jsou splněna. Starosta
informoval radu o podpisu smlouvy o smlouvě budoucí na nákup pozemků a seznámil
radu s projektem sportovně rekreačního
centra — tělocvičny. Rada bere na vědomí.
— Na základě vlastní žádosti se jednání rady
zúčastnili představitelé Fotbalového klubu
Kozlovice. Rada byla seznámena s činností
FC a způsobem jeho financování. Předmětem účasti byla především žádost o finanční
podporu FC ze strany obce. Představitelé FC
při jednání přislíbili vyrovnání nedoplatku
vůči obci. Rada bere na vědomí informace FC
a doporučuje zařadit žádost o podporu
k ostatním žádostem spolků a organizací.
Podmínkou je uhrazení nedoplatku.
— Starosta s místostarostou předložili radě
návrh rozpočtu obce pro rok 2004. Rada byla
s tímto návrhem seznámena a po provedených drobných úpravách doporučuje návrh
předložit ZO. Návrh bude umístěn na Úřední
desce a nástěnce, na autobusové zastávce
Střed.
— Radě byla předložena žádost o přidělení
obecního bytu. Rada bere na vědomí. Obec
v současné době nemá žádný byt volný.
— Radě byla předložena žádost o ukončení
nájemní smlouvy pozemku dohodou. Na

Rozpočet Kč
9 121 290
-538 270
8 583 020

tento pozemek má obec uzavřenou podnájemní smlouvu. Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou po ukončení podnájemní smlouvy.
— Radě byla předložena žádost o pronájem
veřejného prostranství před nákupním střediskem na dny konání krmáše v Kozlovicích.
Rada souhlasí.
— Radě byla předložena žádost o zakoupení
části p. č. 2890/1 a 4041/1 v případě, že bude
lokalita ve vlastnictví obce a bude určena
k prodeji. Rada bere žádost na vědomí a bude
ji evidovat — pořadník se prozatím netvoří.
— Radě byla předložena žádost VS-MUSIC
o bezúplatný pronájem sálu, jeviště a předsálí na den 18. 6. 2004 a 13. 2. 2004 pro konání
koncertů dětí. Rada schvaluje.
— Radě byla předložena výzva o uzavření nájemní smlouvy na užívání p. č. 222, která
slouží jako příjezdová cesta k sběrnému
dvoru obce. Vlastníci pozemku se domnívají,
že se pětinásobně zvýšil provoz na této příjezdové cestě, a chtějí zvýšit nájemné. Rada
schvaluje uzavření smlouvy dle návrhu.
— Radě byl předložen výkaz o frekvenci cestujících na lince 860301 od ČSAD Frýdek–Místek. Jedná se o linku, na kterou je požadována dotace. Rada bere na vědomí a pověřuje členy rady paní Hanu Ulčákovou a p.
Štěpána Pustku, aby analyzovali předložený
výkaz.
— Radě byla předložena nabídka darování
pozemků. Jedná se o pozemky, které jsou
součástí komunikace. V případě, že zastupitelstvo nabídku darování přijme, dárci poža-
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dují, aby náklady na geometrické zaměření
uhradila obec Kozlovice. Rada doporučuje
dar přijmout a postupuje ZO.

Zprávy z obce

— Ředitelka ZŠ Kozlovice předložila radě Výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kozlovice za rok
2003. Rada bere na vědomí.

Nabídka pracovního místa

— Radě bylo předloženo vyúčtování adventních koncertů 2003 pořádaných Slavíkem
Moravia. Rada bere na vědomí.
— Radě byl předložen návrh starosty a místostarosty na:
počet zaměstnanců zařazených do obecního
úřadu — 5´ funkce úředník
počet zaměstnanců organizační složky obce
(knihovna Kozlovice) — 1´ knihovník
počet ostatních zaměstnanců obce 1´ uklízečka — úklid budovy OÚ, rozvoz obědů
1´ vodní hospodář — údržba a rozšiřování
vodovodního řádu, instalatérské práce
1´ údržbář — instalatérské, topenářské
práce, pomocník vodohospodáře, zámečnické práce
1´ údržbář — zednické práce, údržba veřejné
zeleně a veřejného prostranství, závozník,
třídění odpadů
1´ strojník výkopových strojů, traktorista,
údržba veřejné zeleně a veřejného prostranství, údržba strojního parku, závozník.
1´ řidič nákladního automobilu — kompletní svoz odpadů, zimní údržba místních komunikací, údržba zeleně a veřejného prostranství, údržba strojního parku.
1´ třídič odpadů, údržba veřejných prostranství a zeleně
Rada schvaluje navržený počet zaměstnanců.
— Radě byl předložen návrh starosty, aby nezaměstnaní občané Kozlovic měli v rámci
hledání práce bezplatný přístup na internet
v knihovně. Rada návrh schvaluje.
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou
upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodů dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
o ochraně osobních údajů.
Výběr ze zápisů a usnesení připravil
Jiří Peloušek

— předpokládaný nástup od 1. 5. 2004,
— 8 hodinový pracovní úvazek, dobrý
zdravotní stav, řidičský průkaz skupiny
B (aktivní řidič),
— platové podmínky podle nařízení vlády
330/2003 sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, se zařazením do platové třídy 2,
— pracovní náplň — úklid budovy Obecního úřadu v Kozlovicích v ranních hodinách, rozvoz obědů, úklid budovy
Obecního úřadu v Kozlovicích ve večerních hodinách, příprava místností na
veřejné akce a úklid po nich i ve dnech
pracovního klidu, úklid okolí budovy.
Žádosti podávejte do 20. 4. 2004 na Obecní
úřad v Kozlovicích, týká se i uchazečů
o místo, kteří podali žádosti před stanovením
výše uvedených podmínek.
Lumír Červenka, místostarosta

Zapište si do kalendáře —
Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad v Kozlovicích oznamuje, že
sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 17. 4. 2004
Upozorňujeme, že nebezpečné odpady se
nebudou svážet od příjezdových komunikací, ale z níže uvedených stanovišť speciálním
automobilem.
Nebezpečným odpadem jsou např.: televizory, ledničky, barvy, autobaterie, zářivky,
oleje atd.
Sběrná místa a časový harmonogram:
Horní konec u garáží ČSAD 8.00—18.15 hod.
Horní konec u bývalého
obchodu
8.20—18.35 hod.
Stanoviště kontejnerů
na tříděný odpad u rod.
domku čp. 153, paní
Uhrová, Second hand
„Pod Lípou“
8.45—19.00 hod.
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U čekárny ČSAD „U Váhy“
U hasičárny
U Lhotky na „Kolbeřáku“
u čp. 316, p. Lípový
U sklárny
Restaurace „U Fojtíků“
Ve Dvoře
U p. Pudila, čp. 136,
prodej ryb (Rybí)
Měrkovice u hasičárny
Střed obce — sběrný dvůr

9.10—19.25 hod.
9.35—19.50 hod.
10.00—10.15 hod.
10.20—10.35 hod.
10.40—10.55 hod.

Obec je povinna každoročně provádět vyhodnocení monitoringu výluhových vod ze
skládky. Jedná se o vodu, která z odkalovacího rybníčku odtéká do potůčku. Jednotlivé
parametry (je jich 13) doposud vždy vyhovovaly ukazatelům znečištění povrchových vod
dle NV č. 61/2003 Sb.

11.00—11.15 hod.
11.20—11.35 hod.
11.45—12.00 hod.

Skládka ostatního odpadu
v Kozlovicích
Provoz skládky ostatního odpadu, jejímž
provozovatelem je obec Kozlovice, byl zahájen v roce 1992. Měla by sloužit až do doby
vyčerpání kapacity. Projektovaná kapacita je
8200 m3. K 31. 12. 2003 byla zaplněna 5037 m3.
Volná kapacita činí 3163 m3. Nyní se jedná
o skládku ostatního odpadu, kdy zde můžeme ukládat stavební a demoliční odpady, zeminu a kamení a jiný biologicky nerozložitelný odpad. V roce 2003 ho bylo 116,636 tun,
v roce 2002 253,4 tuny a 125,3 tuny v roce
2001. Ukládání na skládku je zpoplatněno
dle platného ceníku obce Kozlovice.

Odpady v naší obci
Přehled o sběru, třídění, využívání komunálního odpadu v obci Kozlovice za poslední 3
roky:
Odpad z komunálních služeb (hřbitov)
Plast — směs i PET obaly
Sklo — směs i obaly
Kovo
Papír
Směsný komunální odpad (popelnice)
Pneumatiky
Celkem
Nebezpečný odpad

r. 2001
27,06 t
18,439 t
67,45 t
19,4 t
5,94 t
312,676 t
2,125 t
453,09 t
7,1668 t

r. 2002
26,2 t
13,949 t
58,5 t
83,155 t
10,29 t
478,6 t
7,252 t
677,946 t
4,95 t

r. 2003
23,5 t
24,521 t
54,15 t
106,696 t
7,475 t
497,3 t
10,87 t
724,512 t
12,8664 t

Každý občan s trvalým pobytem v Kozlovicích vyprodukoval necelých 255 kg komunálního odpadu v roce 2003, 239 kg v roce 2002, 160 kg v roce 2001.
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Kolik nás stojí likvidace odpadu

Obec vynakládá nemalé prostředky na odpadové hospodářství, které v žádném případě příjmová část nevyrovná. Z následujícího přehledu posuďte sami.
Výdaje
Příjmy

r. 2001
948 tis. Kč
643 tis. Kč

Pes znamená lásku, povinnosti
a někdy i pokuty
Mnoho lidí se ptá, zda musí být pejsek na
vodítku a zda musí mít náhubek při procházce na veřejném prostranství. Tato problematika je velice složitá. Ústavní soud ČR svým
nálezem 14/99 zrušil vyhlášku o veřejném
pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí jedné obce berounského okresu s tím, že „prakticky všechna ustanovení
jsou v rozporu s Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod a zákonem, případně
jiným právním předpisem, který danou materii upravuje.“
K části zrušené vyhlášky, v níž bylo uvedeno mimo jiné, že „je zakázáno volné pobíhání psů … majitel psa je povinen… zajistit,
aby osoba, která vede psa v území obce,
měla psa opatřeného náhubkem a … vést
psa na vodítku, pokud není zaručena jeho
ovladatelnost…,“ US uvedl, že právní vztahy
uvedené v této části „jsou upraveny zákonem
č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, dále zákonem č. 108/1987
Sb., o působnosti orgánu veterinární péče ČR,
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem, zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích a vyhláškou č. 117/1987 Sb., o péči o zdraví zvířat.“
Z uvedeného výčtu vyplývá, že povinnosti
(i práva) chovatelů (držitelů) zvířat, tedy
i psů, jsou dostatečně právně ošetřeny, např.
v zákoně č. 87/1987 Sb., v úst. § 5 jsou chovatelům hospodářských zvířat, přičemž se povinnosti vztahují i na chovatele jiných zvířat,
tedy i pejsků, uloženy povinnosti např. chovat zvířata v prostředí a za podmínek, které

r. 2002
1 040 tis. Kč
699 tis. Kč

r. 2003
1 273 tis. Kč
1 025 tis. Kč
L. E.

umožňují přirozené využití jejich reprodukčních schopností…, zejména je řádně ošetřovat, poskytovat jim vhodnou výživu, využívat
je způsobem odpovídajícím jejich druhu,
předcházet onemocnění zvířat, zajistit jejich
zdravotní kontrolu a vůbec dbát na to, aby
chovem zvířat nebylo ohroženo životní prostředí.
Na druhou stranu je však v zájmu objektivity nutné uvést, že v žádném z těchto zákonů a předpisů není výslovně stanoveno, že
pes se může pohybovat jen s náhubkem a jen
na vodítku.
Nicméně omezení pohybu psů používáním vodítek na veřejných prostranstvích
považujeme za užitečné. Které plochy jsou
veřejným prostranstvím, stanoví Obecně
závazná vyhláška obce Kozlovice č. 2/2003
ze dne 26. listopadu 2003 o místních poplatcích.
O nasazení náhubku by nejspíš měl rozhodnout chovatel (držitel), který nejlépe
posoudí případnou agresivitu svého psa,
pravděpodobnost napadení lidí nebo zvířat, a co je nejpodstatnější, nese za svého
psa vždy plnou odpovědnost.
Dalším problémem je volný pohyb psů na
soukromých pozemcích. Musíme si uvědomit, že každý pozemek má svého vlastníka
a že ne každý pozemek může být oplocený.
Ale to nás nesmí vést k tomu, že na něho můžeme vstupovat. Znovu se vracíme k veřejným prostranstvím, která jsou určena v již citované Obecně závazné vyhlášce obce Kozlovice č. 2/2003 ze dne 26. listopadu 2003
o místních poplatcích, kde můžeme vstupovat bez omezení. Co je veřejným prostranstvím, nám říká zákon o obcích. Citujeme:
„Veřejným prostranstvím jsou všechna ná-
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městí, ulice, tržiště, chodníky, veřejné zeleně, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“
V krátkosti můžeme říci, že jsou to kromě
státních silnic, břehových porostů, různých
proluk a obecních pozemků (nejsou-li někomu pronajaty), jen polní cesty apod. Nezkoumáme tímto článkem problematiku vcházení
držitelů psů se svými psy do lesů z hlediska
myslivosti.
Co je však nejdůležitější? Ohleduplnost
vůči okolí i při chovu našich miláčků — psů.
L. E.

Veřejnosprávní kontrola
Obec Kozlovice při poskytování dotací ze
svých prostředků provádí veřejnosprávní
kontrolu u těchto žadatelů na základě Vnitřní směrnice č. 1/2003, která byla schválena
usnesením Rady obce Kozlovice č. 21/2003
ze dne 29. 1. 2003.
Obec Kozlovice ověřuje při kontrolách:
— zda má příjemce dotací právní subjektivitu
— správnost účetnictví, zda poskytuje
hodnověrné údaje o použití dotací
a zda je o dotaci účtováno odděleně,
— zda jsou dotace použity v souladu
s účelem a s podmínkami stanovenými
v rozhodnutí nebo ve smlouvě
— průkaznost a věcnou správnost vykazovaných údajů ve vyúčtování
— zda jsou prostředky vynakládány hospodárně a v souladu s právními předpisy
— včasné vrácení nespotřebovaných prostředků (v příslušném kalendářním
roce)
— zda nejsou některé výdaje vykazovány
poskytovatelům dotací a příspěvků duplicitně, pokud příjemce obdržel dotace od více poskytovatelů.
V roce 2003 obec Kozlovice poskytla dotace 9 občanským sdružením ve výši 82 638 Kč,
které podléhají této kontrole.
L. E.

Změna zákona
1. 4. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 99/2004
Sb. o rybářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
(zákon o rybářství).
V tomto zákoně dochází mimo jiné ke
změně ve vydávání rybářských lístků. Dle
výše uvedeného zákona vydává a odebírá rybářské lístky obecní úřad obce s rozšířenou
působností. Pro občany Kozlovic je to Městský úřad Frýdek–Místek odbor životního prostředí a zemědělství.
OÚ — K. F.

Severomoravská plynárenská a. s.
Sděluje, že provozní středisko Karviná, pod
které spadají dřívější rozvodny Karviná, Orlová, Bohumín, Havířov, Č. Těšín, Třinec, Frýdek–Místek a Frýdlant n. O., bude pracovat
a zajišťovat činnosti i nadále jako letos, tzn.
že veškerý úřední styk vyplývající z dotčení
provozované distribuční plynárenské sítě
(např. smluvní závazky, správní úkony ve stavebním řízení vč. vyjádření k existenci sítí
a vzdání se práva odvolání) bude zajišťován
z pracoviště provozního střediska Karviná,
Ostravská 737, 733 21 Karviná-Fryštát, č. tel.
59 514 kl. 2112, 2411 nebo 2001.

Slavnostním dnem
Byl 14. únor 2004 pro rodiče s narozenými
dětmi, které na Obecním úřadě v Kozlovicích
uvítal starosta obce pan ing. Miroslav Tofel.
Sedmnáct nových malých občánků dostalo
dárečky a rodiče 3 000 korun. Sobotní setkání provázely svým vystoupením děti ze souboru Valášek. Nejen pěkným zpěvem, ale
i hudbou, kterou obstarala muzička Valášku,
si muzikanti získali sympatie rodičů a snad
i malých děťátek.
Obecní úřad touto cestou děkuje vedoucí
souboru paní Věře Valíčkové, paní Ireně Holubové a všem účinkujícím za milé vystoupení.
L. E.

Kozlovice
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Obec Kozlovice v číslech

Rok 2003
Počet obyvatel obce Kozlovice k 31. 12. 2003 je 2845, z toho Měrkovice 223
muži 1416
ženy 1429
z toho děti do 15 let 469 — chlapci 235, dívky 234
Počet narozených
Počet zemřelých
Počet přihlášených k trvalému pobytu
Počet odhlášených
Počet sňatků

24
20
43
25
4

Rok 2004 — leden, únor
Počet narozených
Počet zemřelých

2
5

Přehled občanských údajů za posledních 10 let
Rok
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Počet
narozených
31
26
23
27
24
26
18
26
21
24

Počet
Počet
zemřelých přihlášených
35
34
34
41
31
30
32
44
27
35
27
29
35
46
19
44
35
51
20
43

Počet
odhlášených
41
39
34
45
33
37
48
37
39
25

Počet
sňatků
8
7
16
8
6
6
11
5
7
4

Počet obyvatel
k 31. 12.
2864
2858
2846
2840
2839
2830
2811
2825
2823
2845
M. H.

K zveřejňování osobních dat
v oblíbené rubrice
Sdělení matriky
V březnovém čísle našeho Zpravodaje
v roce 2003 jsme vás informovali o zveřejňování jmen a příjmení v rubrice — narození,
jubilanti, úmrtí, kdy jsme přestali uvádět
čísla popisná a sdělovali jsme u jubilantů jen
jméno, příjmení a věk. Podle sdělení Úřadu
pro ochranu osobních údajů ČR nelze zveřejňovat ani jména a příjmení. Matriční zákon
a zákon o evidenci obyvatel takové využívání

matriky a evidence obyvatel neumožňují.
Z uvedeného důvodu rubriku Sdělení matriky nemůžeme dále uvádět. Děkujeme za pochopení.
L. E.
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Tiskárna a nakladatelství Beatris, která
zpracovává a tiskne Zpravodaj Obecního
úřadu v Kozlovicích, oznamuje, že na svých
internetových stránkách www.beatris.cz
uvedla do provozu elektronický archiv všech
periodických tiskovin, které kompletně zpracovává.
Na uvedené adrese v oddíle „z naší
dílny/periodické tiskoviny“, tak návštěvník
může rychle vyhledat elektronickou verzi (ve
formátu PDF) jakéhokoli čísla Zpravodaje

včetně příloh od roku 1998, resp. 1999 až po
současnost. Elektronický formát PDF je čitelný díky jednoduchému volně dostupnému
prohlížeči tohoto elektronického formátu na
všech běžně použivaných osobních počítačích a jejich operačních systémech. Tento
formát rovněž zaručuje zachování stejné grafické podoby jako u tištěné verze při mimimálních nárocích na velikost jednotlivých
souborů — tzn. jednotlivých čísel Zpravodaje v elektronické podobě. Odkaz na tento
elektronický archiv bude také umístěn na
oficiálních internetových stránkách Obce
Kozlovice www.kozlovice.cz

Další důležitá funkce, kterou nabízí zmiňovaný elektronický archiv, umožňuje všem,
kdo mají přístup k internetu a mají zřízenou
e-mailovou adresu, zaslat aktuální číslo
Zpravodaje v elektronickém formátu PDF,
vždy zcela automaticky a pravidelně na zadaný e-mail. Tato automatická funkce však už
vyžaduje zaregistrování uživatele. Na registračním formuláři (odkaz ve spodní části okna

archivu periodik) vyplní zájemce své jméno,
příjmení, e-mail a heslo. Vyplněný formulář potvrdí a obdrží obratem do své e-mailové schránky o tomto úkonu zprávu. Tu je
nutné potvrdit. Pak už je možné na stejném
formuláři se přihlásit jako registrovaný uživatel a po vložení zvoleného hesla a e-mailu si
vybrat titul periodika, který máte zájem odebírat v elektronické podobě. Toto nastavení

Zpravodaj nejen ve vaší
schránce poštovní

Kozlovice

může uživatel, libovolně, kdykoli (opět po zadání hesla a e-mailu) měnit nebo úplně zrušit.
Na internetových stránkách www.beatris.cz
návštevník nalezne informace i o ostatních
aktivitách Tiskárny a nakladatelství Beatris
v oblasti kompletního zpracování malonákladových tiskovin, ceník a možnosti expresního digitálního tisku, vysokokapacitního
kopírování z dodaných předloh či dat. Dále
textové i obrazové informace z naší nakladatelské činnosti — o projektu »Putujeme po

11

hradech a zámcích« — řadě vlastivědných
průvodců včetně edičního plánu a řadě pohlednic — dobových rekonstrukcí hradů, vydáváných ve stejnojmenné řadě.
Věříme, že tyto nové služby, vám čtenářům,
užitečným způsobem doplní a rozšíří možnosti klasického papírového Zpravodaje,
se kterým se již léta pravidelně setkáváte
ve své poštovní schránce.
Za Tiskárnu a nakladatelství Beatris
Radim Mohyla
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Provoz knihovny v roce 2003
Registrovaní čtenáři
199 hodin
— z toho děti
99 hodin
Počet návštěv
2097 hodin
Vypůjčeno knih
9953 hodin
— z toho naučná pro dospělé
1042 hodin
krásná pro dospělé
5337 hodin
naučná pro mládež
923 hodin
krásná mládež
2651 hodin
Periodika
1493 hodin
Vzdělávací a výchovné akce
8 hodin
Metodické návštěvy
a odborné porady a konzultace
11 hodin
Internet
168 hodin
Počet výměnných souborů
3 hodin
svazků
167 hodin
zakoupeno nových knih
83 hodin
V knihovně jsou k dispozici dva počítače
na internet pro veřejnost.
Dále jsou k dispozici časopisy jako třeba
Jak na počítač, Receptář, Praktická žena, týdeník Květy, Reflex, Abc, Cosmopolitan,
Bravo, Čtenář, Čtyřlístek, Čtyřlístek speciál,
Svět ženy, Hlasy muzea ve Frenštátě pod
Radhoštěm.
Provádí se meziknihovní výpůjční služba
(MVS), je to možnost vypůjčení knihy z jiné
knihovny za poplatek. Odeslání MVS stojí 15
Kč + náklady na poštovné. Knihovna vyřizuje
i rezervace knih. Jakmile bude žádaná kniha
k dispozici, přijde vám domů oznámení, že
žádaná kniha je pro vás připravena.
Na internetových stránkách www.kozlovice.cz pod odkazem knihovna je zprovozněn
seznam knížek, které jsou k dispozici v knihovně, kde lze vyhledávat podle názvu nebo
autora knihy.
Půjčovní doba: Pondělí 10.00—17.30
Středa
8.00—15.00
Čtvrtek
9.00—17.00
M. Lovásová

Termíny akcí roku 2004:
26. 5.

Školní akademie (dopoledne škola, odpoledne veřejnost — sál OÚ)
(ZŠ)
28. 5.
Hasičská noční pohárová soutěž
žen (SDH)
29. 5.
Kácení máje (SDH)
4. 6.
Běh Terryho Foxe (OÚ)
5. 6.
Dětský den (ASPV)
5. 6.
Janáček — Hukvaldy (za příznivého počasí), jinak sál OÚ (SLPT)
13. 6.
Předehrávky žáků (Lenka Lepíková)
18. 6.
Výchovný koncert (předehrávky)
dopoledne ZŠ, odpoledne veřejnost (Slávek Vašenda)
19. 6.
Turnaj ve fotbalu — benjamínci
(FC Kozlovice)
20. 6.
Turnaj ve skocích na lyžích (Lyžařský oddíl Kozlovice)
26. 6.
Relax cup 2004 — fotbalový turnaj
pro dospělé (FC Kozlovice)
2.—6. 7. Tenisový turnaj amatérů muži
(oddíl tenisu — muži)
3. 7.
Minicup — Měrkovice (SDH Měrkovice)
1.—31. 8. Tenisový turnaj amatérů žen
(oddíl tenisu — ženy)
21. 8.
Rockfest (Lubomír Strakoš, SDH
Kozlovice)
29. 8.
Dětské odpoledne — Měrkovice
(SDH Měrkovice)
1. 9.—??? Výstava věnovaná historii obce —
instalace expozice v sálu hasičárny
(paní Prudká, OÚ, ZŠ Kozlovice)
4. 9.
Hasičská pohárová soutěž (SDH
Kozlovice)
10. 9.
Hry bez hranic — sportovní soutěž
obcí povodí Ondřejnice (FC Kozlovice)
11. 9.
Kulturní akce — koncert (SLPT, OÚ)
12. 9.
Mše sv. za předky
10. 12.
Divadlo — premiéra pro děti (Divadelní spol.)
11. 12.
Divadlo — premiéra pro dospělé
(Divadelní spol.)
17. 12.
Souznění + příp. předvánočního
jarmarku (SLPT, OÚ)
21. 12.
Adventní koncert v kostele (Slávek
Vašenda)

Kozlovice
Dětský den
V sobotu 5. června pořádá ASPV (cvičení
ženy) u příležitosti oslav dne dětí v areálu hasičské zbrojnice „Dětský den“. Začátek programu je v 8.30 hodin. Pro děti všech věkových kategorií je připravena spousta soutěží,
atrakcí a doprovodný program.
Na tuto akci bude v odpoledních hodinách
volně navazovat „Motorshow“, které pořádá
Bodro team ve spolupráci s obcí Kozlovice.
Součástí programu bude mimo jiné jízda na
terénních čtyřkolkách, kterou si budou moci
zdarma vyzkoušet jak děti tak i dospělí. Své
jezdecké umění předvedou závodníci reprezentující Bodro team na domácích i zahraničních soutěžích. Zlatým hřebem celého
motoristického odpoledne bude vystoupení
Petra Kuchaře, který jako první Evropan dokázal skočit salto s motocyklem. Jeho odvážné skoky na motocyklu berou dech divákům
při každém vystoupení.
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Zem zavoní jarním tlením rozmáčeného
listí, jež nasáto jako houba nestačí ani pochytat všechnu blahodárnou vodu z tajícího
sněhu. Sníh zmizí po několika dnech i ze
stínu lesa a voda pomalu prosakuje a plní
stružky, jež ji odvádějí do potoků a řek. Hlavní část vody zachycenou v zemi i souvislých
porostech mechů si les ponechá pro sebe
jako zásobu, z níž často čerpá až do léta.
V krajině zbavené lesů i roztroušené zeleně
probíhá tání velmi rychle, voda se nemá kde
zachytit, rozvodní potoky a řeky a ničivý
proud rve s sebou vše, co se mu postaví do
cesty.

Životní prostředí
Jarní tání
Již v únoru, kdy slunce stoupá výše po obloze, se život v přírodě začíná probouzet.
Jeho projevů je zpočátku ještě málo, ale příroda je již připravena a čeká.
V březnu se zima ještě urputně brání, s postupem času jí však ubývá sil, až přijde den,
kdy teplý závan větru a následný déšť její kralování ukončí.

Nejnápadněji se jaro projeví v rostlinné
říši. Jako první vyráží ze země rostliny, které
již na podzim nahromadily do svých cibulek
a hlíz dostatečné zásoby živin, aby se mohly
objevit v prvních jen trochu příznivých
dnech. Mnohé z nich rostou již pod příkrovem sněhu, jak na ně prozrazuje i jejich
jméno — sněženka podsněžník. Sněženka,
která je ve volné přírodě přísně chráněna, je
od nepaměti symbolem probouzející se přírody a příchodu jara. Další otužilou rostlinou
rozkvétající podél potoků, často ještě lemovaných sněhem, je devětsil bílý. S přibývajícím slunečním svitem rozkvétají další a další
druhy: podběl obecný, sasanka hajní, orsej
jarní, křivatec rolní, petrklíč vyšší, plícník lékařský, několik druhů fialek aj. Neměli by-
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chom zapomenout ani na rostlinu s něžnými
kvítky, o níž se nemluví v souvislosti s jarem,
přestože je to často právě ona, která rozkvétá
jako první. Je to přehlížená a často zapomínaná sedmikráska chudobka, přikrčená
v trávě od nejčasnějšího jara po celé léto,
mnohdy až do prosince, otáčí svůj kvítek vytrvale za sluncem podobně jako její mnohem
větší sestra — slunečnice.
První z keřů se ze zimního spánku probouzí líska, k níž se záhy přidá i jíva plná kočiček,
které jsou ve skutečnosti také jehnědy podobně jako u lísky, olše či osiky. Stačí se u takové rozkvetlé jívy zastavit, abychom se přesvědčili, že i v říši hmyzu je již také všechno
„na nohou“. Nechybí zde vedle včel, much
a dalších hmyzích druhů ani motýli. Všichni
jsou poznamenáni stopami přečkané zimy.
Mezi první takové „odrance“ s vybledlými
barvami otřepených křídel pravidelně patří
i babočka paví oko.
Při úpatí stromu pod hromadou listí nalezneme brzo z jara na slunci se vyhřívající slunéčko sedmitečné a nepřehlédnutelné kolonie červenočerné ploštice, ruměnice pospolné.
S novým jarem nastává nový rok i v ptačím
světě, rok plný shonu za potravou, práce se
stavbou hnízd a odchováním potomstva. Je
to čas plný ruchu a stěhování. Ptáci, kteří
k nám přišli přežít zimu severu, odlétají, jiní,
kteří od nás na podzim odtáhli dále k jihu, se
hromadně vracejí. Na všech jejich „leteckých
linkách“ je neustále živo, ve dne i v noci. V tu
dobu můžeme zastihnout i ptačí druhy, které
se na našem území běžně nevyskytují. Postupně máme náš ptačí svět opět doma,
všude je plno shonu, zpěvu a namlouvání.
Ptáci, kteří u nás přezimovali, již staví hnízda
a snášejí první vejce.
Kdo chodí kolem vodní plochy, nemůže
přehlédnout i zde probíhající velké stěhování. Žabí národ spěchá do tůněk, tůní a rybníků splnit svoji každoroční reprodukční „povinnost“. Je to invaze, při které není kolem
vodních nádrží doslova kam šlápnout. Všichni spěchají, aby to stihli včas a pro svá vajíčka obalená průsvitným rosolem nalezli to
nejbezpečnější místo.
Nemalé starosti v tuto jarní dobu má i zaječice se svými „březňáčky“ a další druhy živo-

Kozlovice
čichů připravujících se přivést na svět svá
mláďata. Všude člověk naráží na nové živé
tvory a prožívá tak s nimi onen velký přelom
v přírodě. Čas se nezastaví, je to věčný a krásný koloběh života, jehož součástí, ať chceme
nebo ne, jsme i my — lidé. Chraňme proto
přírodu, chráníme tím i sebe.
Jiří Peloušek
PS. Zajímavý „střet zájmů“ nastal letos,
koncem března — podle kalendáře již jaro, za
okny pravá zima a začal platit letní čas.

Ze života školy
Ohlédnutí za Vánocemi v MŠ
Jako my všichni, tak i děti v mateřské škole
dodržují vánoční tradice. Vyrábějí spoustu
dárků, přání a ozdob. I letos (stejně jako loni)
si k tomu přizvaly i maminky, dokonce se přišlo podívat i několik tatínků. Ti den otevřených dveří využili, aby si společně s dětmi vyrobili něco hezkého na vánoční stůl, či stromeček a společně si poseděli při poslechu
vánočních písní a koled. Doufáme, že se jim
u nás líbilo a zase si návštěvu MŠ rádi někdy
zopakují.
„Mikulášskou nadílku“ jsme uspořádali
společně s rodiči. Před příchodem Mikuláše
děti statečně předvedly několik básniček
a písniček, i když na nich byla znát velká nervozita z možného příchodu čertů. U některých byl vidět velký strach, objevily se i slzy,
ale za sladkou odměnu i příchod čertů přežily. Tady bychom chtěli poděkovat paní Bohušce Pěluchové za sponzorský příspěvek.
Také v základní škole, kam nás pozvali na
„Mikulášský rej“ se děti překonávaly. Ani tam
před čerty nikdo z nich neutekl. Dokonce
zazpívaly ve školní hudební soutěži „Mikuremi“.
Sváteční atmosféra vyvrcholila ve čtvrtek
před odchodem na vánoční prázdniny, kdy
ve školce naděloval Ježíšek. Děti našly pod
stromečkem spoustu dárků. Na své si přišli
jak chlapci, tak i děvčata. Bylo tam plno věcí
od stavebnic, míčů, skládanek a aut až po panenky, vyšívání, knížky apod.

Kozlovice
Největším dárkem však pro nás všechny je,
že se nám ve třídách objevil nový nábytek —
židle a stoly. Dětem se nová úprava zalíbila
a zatím se i snaží, aby nám zařízení tak hezké
vydrželo co nejdéle.
Lucie Halamíčková

Co jsme zažili…
— Společně s dětmi z MŠ ze Lhotky jsme
navštívili v kině P. Bezruče ve Frýdku–Místku
písničkový pořad Pavla Nováka na námět
„Sporty“. Že jsme neprohloupili, dokazovalo
roztančené hlediště a nadšený potlesk v závěru vystoupení.
— 24. ledna 2004 jsme pozvali paní uč.
Bártovou ze ZŠ na společné povídání s rodiči
na téma „Školní zralost“. Kromě besedy
a podnětné diskuse si mohli rodiče sami na
sobě vyzkoušet, jak jsou na tom se svou pamětí a představivostí. Výsledky testů si mohl
každý nechat pro sebe.
— Mezi děti přímo do MŠ zavítala 2. března divadelní společnost Ludmily Frištenské
„Úsměv“ z Ostravy s hudební pohádkou
„Muzikantská rodina“. Celou pohádkou děti
provázela živá postava čarodějnice, maňásci,
plošné loutky a hudební nástroje. Děti si společně s nimi zazpívaly a hlavně se pobavily,
neboť humor v byl této pohádce jako doma.
— Karnevalu byl u nás zasvěcen celý další
den. Už ráno přicházely děti do tříd v maskách a po svačince se karnevalový rej rozběhl
naplno. Společně s rodiči a učitelkami děti
zdolávaly soutěže a úkoly na pohádkových
stanovištích, které pro ně připravily děti 9.
tříd ZŠ. Největší úspěch sklidily seriálové postavičky TELETABIES, které nám zapůjčilo
sdružení SCHOLA. Malým dárkem přispěly
i školní děti. Také naši malí předškoláci si pro
rodiče připravili malé pohoštění. Chceme
ještě poděkovat sponzorům, kteří se postarali o soutěžní odměny a závěrečnou tombolu.
(Hlavní sponzor — Lustig René, dále pak
Noviny — Struhárová Eva, Večerka Cvrk —
Švrček Pavel, Drogerie — Švrček Radovan,
Drogerie — Šubrt Ludvík, Potraviny HAST —
Habrnal Stanislav, Zahradnictví — Žáčková
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Ludmila, RETA. Červenková Táňa, ODS
Zeman — Zeman Josef, Lékárna — Tomanová Alena, Cukrárna — Weissmannová Marcela, Pustková Gabriela, Tomaštíková Naděžda,
Krpcová Magda, Morysová Irena)
— A náročný týden pokračoval zápisem
nových dětí. Celkem jsme přivítali 27 nových
kamarádů. Také pro ně naši předškoláci vyrobili malý dárek z hlíny v podobě sluníčka
a žáci školní družiny přispěli svým nápaditým výrobkem — stojanem na tužky v podobě pejska.
Co nás brzy čeká…
— návštěva loutkového představení
„Broučci“ v loutkovém divadle v Ostravě
— tvořivé velikonoční odpoledne s rodiči
„Hody, hody, doprovody“
— prezentace výrobků našich dětí na „Velikonočním jarmarku“ v ZŠ
Mateřská škola

Blahopřejeme
Vloni jsme se poprvé a hned úspěšně zúčastnili výtvarné soutěže pro děti, kterou pořádalo Sdružení přátel betlémů v Hradci Králové, ve spolupráci s nakladatelstvím Oftis
v Ústí nad Orlicí.
Letos se nám opět podařilo v X. ročníku
této mezinárodní soutěže Vánoce a Betlém
,,zabodovat“. V kategorii C, jednotlivci od 10
let do 12 let, získala 1. místo Veronika Trubáková a 2. místo Tereza Čelinská, obě z 6. B
třídy.
V kategorii D, jednotlivci nad 12 let, získala
1. místo Monika Eliášová z 8. B třídy a 5.
místo Soňa Chudjaková z 8. A třídy.
V kategorii B, kolektiv od 7 let do 12 let získala 1. místo děvčata Aneta Ryšková z 5. třídy
a Marcela Mališová ze 7. třídy.
Děvčata svým pracím věnovala hodně volného času v odpoledních hodinách a každá
z nich obdržela od pořadatelů soutěže tašku
s různými drobnostmi (barvy, knihy, pastelky, kalendáře, tužky atd.).
Práce byly vytvořeny pod vedením paní uč.
Ivy Bražinové a Zdeňky Machovcové.
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Kozlovice
Zkusíme to?

Brzy uplyne těch několik měsíců, kdy naše
malé děti vykročí poprvé na cestu do školy.
Zpočátku je doprovodí rodiče nebo i sourozenci, později půjdou odvážně samy. Počátkem února se škola zdobí, chystá a připravuje na významnou událost. Je to den „Zápisu
do 1. třídy“. Také jsme se dočkali. Ve čtvrtek
5. 2. 2004 v době od 12 hodin do 18 hodin
byly dveře naší školy slavnostně otevřeny pro
hosty s malými návštěvníky. Budoucí školáky
a školačky vítali starší kamarádi v kostýmech
známých zvířátek a také pohádkových bytostí. Usměvavé děti statečně přicházely do tříd,
tam zkoušely a předváděly hopsání, házení,
kutálení, skládání, kreslily a malovaly, přednášely a také zpívaly. Mnohé dokázaly poznávat některá písmenka nebo také číslice.
Rozmlouvaly s námi nebo s maňásky, hrály si
na koberci, případně u tabule. Poznávaly
barvy, tvary, pojmenovávaly obrázky. Všechny děti byly náramně šikovné a máme z nich
radost. Všech 28 dětí dostalo veliké pochvalné listy, mnoho zajímavých a užitečných
dárků a nezapomněli jsme také na malou
sladkou odměnu.
Většina budoucích prvňáčků se do školy
těší na zajímavé hry, soutěže, zaměstnání.
My všichni jim přejeme na cestě školáků
hodně úspěchů, snaživosti, trpělivosti a pracovitosti. Máme na paměti moudrá slova:
„Kdo si hraje — pracuje — tvoří, ten potom
nezlobí — nenudí se a lépe se učí“.
Za kolektiv pedagogů základní školy,
M. Bártová

Úspěchy žáků ZŠ Kozlovice
na sportovních soutěžích
v 1. pololetí
Halová kopaná — mladší žáci (6., 7. roč.):
okrskové kolo — 1. místo, v okresním se neumístili.
Halová kopaná — starší žáci (8., 9. roč.):
okrskové kolo — 1. místo, okresní kolo — 3.
místo. Zúčastnili se: Laník Filip, Vyvial Miroslav, Ermis Radek, Václavík Martin, Senčík
Jiří, Ševčík Martin, Kovář Ivo.

Šplh — oblastní kolo: Naší školu reprezentovali: Kuch Aleš, Čelinský Zbyněk, Struhár
Vladimír, Václavík Martin, Medunová Ivana,
Čelinská Tereza, a Habrnalová Marcela.
Družstvo chlapců se umístilo na pěkném 4.
místě ze 17 zúčastněných škol, děvčata obsadila mezi 16 družstvy 9. místo. V jednotlivcích byl nejlepší z našich žáků Aleš Kuch (14.
z 66 chlapců) a Ivana Medunová (12. z 62
dívek).
Bednářová

Úspěšné vystoupení našeho
pěveckého sboru ZŠ Kozlovice
Ve čtvrtek 11. 12. 2003 se uskutečnil Festival dětských pěveckých sborů ve velkém sále
Lidového domu ve Frýdku–Místku. Dobrá
nálada provázela vystoupení nejlepších pěveckých sborů celého regionu. Naši zpěváci
svým výborným pěveckým výkonem dokázali roztleskat publikum nejen v Lidovém
domě, ale i na místeckém náměstí u vánočního stromu. Repertoár byl bohatý, od lidových
písní a koled až po moderní písně. Dík za
skvělou reprezentaci naší obce patří nejen
sólistům Martinu Ševčíkovi, Elišce Vyvialové
a Lence Smolíkové, ale i všem 37 členům pěveckého sborů.
Těšíme se na další ročník festivalu, plného
hudby a zpěvu.

Do-Re-Mi
Středa byl magický den hlavně pro našeho
kamaráda Martina. Byl to den, na který se
Martin nejspíš dost připravoval. Martin byl
na středu pozván do Prahy do televize Nova
na natáčení televizního a zároveň soutěžního
pořadu Do-Re-Mi, který jistě všichni velice
dobře znáte. Kdo bude soutěžit bylo jasné
dost brzo, hvězdou číslo 1 byl Martin, ale
v novém programu Novy soutěží dvojice.
Martin nemusel hledat dlouho. Martin věděl
o velkých pěveckých zkušenostech své
mamky, kterou o spolupráci požádal. Už
kvůli tomu že ho celá rodina ve zpěvu velice
podporuje, maminka spolupráci přijala.

Kozlovice
Martin byl pozván do Prahy a já s našimi přáteli ze třídy jsme měli tu čest Martina na
cestě a samozřejmě natáčení doprovázet. Na
cestě Martina doprovázeli i rodinní příslušníci a přátelé, pod jejichž dozorem jsme byli.
Bylo něco málo po půlnoci a my jsme se
všichni sešli v Ostravě na hlavním nádraží.
Musím být stručný, jelikož kdybych zacházel
do detailů, tak bych mohl napsat celou
knihu. Ve vlaku se cesta chvíli dost táhla, ale
chvíli zase rychle utíkala, záleželo na tom, co
se dělo, pokud jsme se dobře bavili, tak utíkala rychle a nudili jsme se málo, takže jsme
v Praze byli za chvíli , no chvíli cesta tam trvala něco málo kolem 5 hodin, ale uteklo to
opravdu rychle. V Praze nebylo na lelkování
moc času, a tak jsme trochu prošli Václavské
náměstí, shlédli orloj a pak se vydali na Barandov na již zmiňované natáčení. Poptali
jsme se a dozvěděli jsme se, že máme čekat
až skončí natáčení jiného pořadu. Doslova
kolem nás proskočila nějaká, doteď nevím
jestli slečna nebo paní, ale to je jedno. Bylo to
takové čiperné pometlo a vyzvala nás k tomu,
aby si doprovod soutěžících šel odložit do
šaten. Nervozita stoupala na všech, ale na
Martinovi nešlo poznat takřka nic. Smluvená
doba nastala a šli jsme do studia. Bylo to zajímavé a poněkud neočekávané zákulisí studia. Ani jsme si skoro nesedli a už tu byla
první zkouška a za ní hned následovala generálka, při které již byli na svém místě i porotci, kterými se stali Václav Tittelbach, Michaela Kuklová a Daniela Žingorová. Na svém
místě byli taky Sabinka Laurinová a Pavel
Trávníček. Generálka prošla bez potíží a jak
to tak na takových soutěžích bývá konkurence neměla konce a co zbývalo, než našim zástupcům věřit a kdo věřil udělal… se dozvíme
na konci. O Martinovi sem nepochyboval, ale
paní Ševčíkovou jsem nikdy zpívat neslyšel,
ale na zkoušce sem zjistil, proč Martin dlouho nevybíral. Paní Marie předvedla dlouholeté zkušenosti z cimbálové muziky, a tak jsem
tušil, že málokdo tuto dvojici překoná. Trošku sem se zalekl konkurenčních pánů u vedlejšího stolečku, ale Martin s mamkou předvedli i na natáčení naostro, co umí a výsledky
tak taky dopadly. Konečné otáčení tabulek
pana předsedy poroty bylo ale taky velice důležité, jelikož jsme vedli jen o 1 bodík. Nako-
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nec nás pan předseda nezklamal — také vytáhl hodnotu 7 a bylo VYHRÁNO! Nedokážu
odhadnout, co se našim soutěžícím odehrávalo v hlavě, ale na tváři se jim rýsovala nekonečná radost. Samozřejmě nejen jim, ale radost měli všichni jejich přátelé, kteří měli tu
čest být tam a dlouhodobě jim vzdávat
aplaus. Po zajisté vyčerpávajícím natáčení
jsme se vydali na ještě vyčerpávající cestu
domů. Metro sem metro tam, trochu vyčerpávající chůze a byli jsme ve vlaku připraveni
na cestu domů. Cesta byla dlouhá, stále se
slavilo, byli jsme unavení, ale dojeli jsme
zdraví a spokojení, jak to má být. Martina jste
v televizi mohli vidět 27. února 2004. Tímto
bych chtěl Martinovi a paní Marii ještě jednou pogratulovat a popřát další úspěchy.
GRATULUJI!
Martin Reček, 9. A

Víte, že…
…se letos uskutečnil Velikonoční jarmark,
který již tradičně pořádá naše škola, mohli
jste se společně s námi naladit na jarní velikonoční atmosféru
…jsme pořádali diskusní pořad „Hovory
s…“, naše pozvání přijal pan starosta a zodpověděl všechny naše dotazy
…ve škole proběhla řada školních kol soutěží a olympiád
…v okresním kole chemické olympiády se
Pavla Prašivková umístila na 4. místě, Barbora Holášková na 9. místě, do krajského kola
postoupila Pavla Prašivková
…v pěvecké soutěži Loutnička se Martin
Ševčík umístil na 1. místě
…se dařilo i našim šachistům, Josef Smolík
—1. místě v extralize, 1. místě v krajském
přeboru
…v okresním kole dějepisné olympiády se
umístil Radim Červenka na 8. místě
…naši žáci vyhráli okrsková kola ve volejbale, v okresním kole se hoši umístili na 3.
místě, děvčata budou teprve bojovat 1. 4.
2004
…informace o naší škole získáte na
www.zs.kozlovice.indos.cz
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Kozlovice
Recitační soutěž

Ve čtvrtek 26. 2. 2004 se uskutečnila recitační soutěž. Původně se mělo soutěžit v kategoriích 7. tříd a 8. až 9. tříd. Všichni měli
pilně připravené a dobře naučené básně
nebo prózy. Někteří si vybrali básně od známých českých autorů, jiní zkusili světovou
poezii. Žádný ze soutěžících nezpanikařil
a snažil se báseň přednést pomalu a co nejlépe. Potom, když už se všichni předvedli, jsme
měli menší přestávku, neboť paní učitelky se
šly poradit o nejlepších recitátorech. Po poradě paní učitelky Hrušková a Kvapilová vyhlašovaly ty nejlepší, kteří byli odměněni dárečkem.
V kategorii 7. tříd se umístila na:
1. místě Jana Ulčáková

2. místě Lucie Kožuchová
3. místě Eliška Vyviálová
V kategorii 8. tříd se umístila na:
1. místě Monika Eliášová
2. místě Petra Pavlíčková
3. místě Hana Fojtíková
V kategorii 9. tříd se umístila na:
1. místě Barbora Holášková
2. místě Tereza Holubová
3. místě Monika Závodná.
Také mužská část se nenechala zahanbit
a poslali odvážného Honzu Tobolu, který
krásně zarecitoval, ale bohužel se nedostal na
první tři příčky. I ti, kteří se neumístili dostali cenu útěchy v podobě potlesku.
Petra Pavlíčková a Monika Eliášová

Valašská dědina
Tříkrálová sbírka 2004

Poděkování

Stalo se tradicí, že počátkem ledna vycházejí do ulic koledníci, aby přinášeli lidem radost a koledovali pro ty nejpotřebnější. Pro
sociální aktivity Charity Frenštát p. R. bylo
koledníky ve frenštátském regionu vybráno
256 882 Kč, z toho v Kozlovicích 49 605 Kč.
Výtěžek této sbírky je určen na projekt
CHOPS — zlepšení péče o seniory, projekt
Charitního domu pro matky s dětmi v tísni
(vybavení domu), adopce na dálku, pomoc
dětem na Ukrajině, část sbírky je určena na
humanitární pomoc do zemětřesením postiženého Iránu a rozvoj charitativních aktivit realizovaných Sdružením Česká katolická charita a Diecézní charitou ostravsko-opavskou.
Díků za pomoc potřebným není nikdy
dost, děkujeme všem našim dárcům a koledníkům Tříkrálové sbírky 2004.
Lenka Tabachová,
ředitelka Charity Frenštát p. R.

Za částku 7 760 Kč všem dárcům, kteří přispěli do kasičky pod vánočním stromem
u kostela. Výtěžek jsme odeslali na konto projektu Adopce na dálku, a proto i vy nyní patříte
mezi adoptivní rodiče ugandské dívky Juliety.

Tváří v tvář
Marie a Martin Ševčíkovi, matka a syn,
oba je známe nejen proto, že s námi bydlí
v Kozlovicích, ale i proto, že našli odvahu
a přihlásili se do zpěvácké soutěže rodinných
dvojic DO-RE-MI v TV Nova a suverénně v ní
zvítězili. Všichni jsme jim drželi palce a hřálo
nás u srdíčka, jak krásně zpívali, což ohodnotila i porota plným počtem udělených bodů
s poznámkou (nebo povzdechem): „Škoda,
že nemáme možnost udělit vyšší známku než
7, chtělo by to desítku.“
Byl to zážitek, na který člověk hned tak nezapomene, a proto jsme oba požádali, aby se
s námi o své dojmy nejen z „výletu do Prahy“
podělili. Na naše zvídavé otázky nám rádi odpověděli.

Kozlovice
— Kolik je ti let?
Martin: Je mi čtrnáct.
— V jakém znamení ses narodil?
Martin: Narodil jsem se ve znamení blížence.
— Oblíbená hračka z dětství?
Martin: Jako malý kluk jsem si nejraději hrál
se stavebnicemi.
— Máš nějaký moment z dětství, který ti
utkvěl v paměti?
Martin: Když jsem dostal k Vánocům pod
stromeček psa.
— Jsi ve škole rebel, nebo slušný žák?
Martin: Řekl bych, že ve škole patřím spíše
mezi ty slušnější žáky.
— Tvůj nejoblíbenější předmět?
Martin: Mám rád hudební výchovu, dějepis
a tělocvik.
— Jaký nejcennější poznatek ti škola dala?
Martin: Určitě mi dala vzdělání a hodně dobrých kamarádů.
— Jaká je tvá oblíbená barva?
Martin: Moje nejoblíbenější je černá a bílá.
— Tvé oblíbené jídlo?
Martin: Čína a ražniči.
— Jaký je tvůj vztah k přírodě?
Martin: Přírodu mám rád hlavně na jaře.
— Jaký je tvůj oblíbený sport?
Martin: Jednoznačně fotbal, nejen proto, že
ho hraji, ale i proto, že fandím Baníku Ostrava.
— Tvůj názor na trest smrti?
Martin: Víte, když někdo úmyslně vezme
život druhému, tak bych s tím trestem souhlasil.
— Cestuješ rád?
Martin: Zatím jsem neměl tu možnost, ale
určitě by mě to bavilo.
— Která je tvá vyvolená země, ve které bys
chtěl žít, a proč?
Martin: Určitě tady u nás, tady jsem doma.
— Jaké je tvé hobby?
Martin: Kromě toho, že hraji na kytaru a zpívám, tak ještě hraji fotbal za Kozlovice.
— Co tě vůbec vedlo k tomu, že jsi začal hrát
na kytaru?
Martin: Chtěl jsem se naučit hrát na nějaký
hudební nástroj a kytara mě chytila za srdce.
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— Jaký byl tvůj první hudební nástroj, na
který jsi začal hrát?
Martin: Nejprve jsem hrál na klávesy, ale jen
dva měsíce, protože mi to nešlo.
— Kdo ti koupil první kytaru?
Martin: První kytaru jsem dostal na narozeniny od rodičů.
— Kdy ses začal učit hrát na kytaru?
Martin: Bylo to asi před šesti léty, nejprve
jsem se učil u p. S. Vašendy, a nyní asi rok
a půl chodím k soukromému učiteli panu Virágovi do Frýdku–Místku.
— Když se tě zeptám, který hudební nástroj
máš nejraději, počítám, že řekneš, že je to
kytara. Proto se tě zeptám, existuje nějaký
hudební nástroj, který nemáš rád?
Martin: Že bych neměl rád nějaký hudební
nástroj, to nemohu říct.
— Nenapadlo tě někdy studovat hudbu?
Martin: Ani ne, protože mi moc nejdou noty
a hudební teorie.
— Podporovali tě rodiče v muzice?
Martin: Samozřejmě ano, rodiče jsou moc
rádi, že hraji a zpívám, a mají velkou radost
z mých úspěchů.
— Tvůj v současné době nejoblíbenější
český a zahraniční interpret?
Martin: Nejoblíbenějším interpretem u nás
je podle mě Daniel Landa a v zahraničí Ozzy
Osbourne, z kapel Metallica a Deep Purple.
— Co považuješ za špatné lidské vlastnosti?
Martin: Závist, namyšlenost a škodolibost.
— Koho z vás napadlo přihlásit se do soutěže DO-RE-MI?
Marie: Do soutěže nás přihlásil Martin.
— Jak dlouho jste čekali na pozvání do TV
Nova?
Marie: Na pozvání do soutěže jsme čekali dva
roky.
— Jak jste se na soutěž připravovali?
Marie: Samozřejmě jsme doma cvičili zpěv
a dost jsme se u toho nasmáli i navztekali,
když nám to nešlo.
— Kdo vybíral písničky, které jste zpívali?
Marie: Každý jsme si vybrali tu svou písničku.
— Jak probíhaly zkoušky na soutěž v TV
Nova?
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Marie: Zkoušky byly dvě — od 10.30 do 14.00
a od 16 hodin probíhalo hlavní natáčení.
— Kdo vám nejvíce pomáhal při natáčení?
Marie: Nejvíce nám pomáhal hudební režisér
pan Vítězslav Hádl, který dělal doprovod
k našim písním.
— Jak se k vám v TV Nova chovali?
Marie: Musím říct, že celý štáb při natáčení
DO-RE-MI se k nám choval velice hezky, od
režiséra po posledního pomocníka byli
všichni moc fajn.
— Byl rozhovor s Pavlem Trávníčkem příjemný?
Marie: Moc příjemný nebyl, protože jsem
vůbec netušila, na co se mne bude ptát.
— Měli jste větší trému při rozhovoru, nebo
při zpívání?
Oba se shodneme, že větší trému jsme měli
při rozhovoru.
— Byla to vaše první soutěž ve zpěvu, v televizi, vůbec?
Marie: Moje to byla první soutěž v televizi
a Martinova druhá.
— Plánujete se zúčastnit dalších soutěží?
Marie: U mě si myslím, že to už stačilo.
Martin: Já určitě ano.
— Jaké máte plány do budoucna — věnovat
se zpěvu nebo hudbě (jako amatér, studovat
na konzervatoři a pokračovat jako profesionál)?
Martin: Určitě bych chtěl být profesionálním
zpěvákem, buďto v kapele, nebo jako sólový
zpěvák.
— Nebo se chceš věnovat jinému oboru —
jakému?
Martin: Nejraději bych bral ten zpěv.
— Nějaký vzkaz čtenářům Zpravodaje?
Chtěli bychom pozdravit všechny z Kozlovic
a poděkovat těm, kteří nám v DO-RE-MI drželi palce.
Děkujeme nejen za rozhovor, ale i za to, že
jste dali z obrazovky okolnímu „světu“ na vědomí, že na Moravě pod Beskydami, v údolí
vroubeném kopci, existuje valašská vesnička
se jménem Kozlovice.
Připravili Petr & Jiří Peloušek

Kozlovice
710 let Kozlovic
Motto: …Ve jménu Páně Amen!
Paměť lidská je vratká, chabá, nemá dlouhého trvání, trvale však žijí písemné záznamy, které když se uchovají, žijí také činy
a události i skutečnosti v těchto záznamech
zachyceny a svěřeny jejich paměti.
(Ze zakládací listiny obce z 8. září 1294)
V letošním roce oslaví naše obec Kozlovice,
dědina valašských vojvodů, už 710 let od
svého založení. Deset dalších let přirostlo do
nové historie — té, která je díky moderní
technice zpracovávána, ale to, co bylo a odešlo, už nic nezachytí. Obracím se s prosbou
hlavně na vás dříve narozené, kteří si ještě
pamatujete ledacos z vyprávění třeba svých
„staříčků“, sedněte a svěřte se papíru. Nic nevadí, že to bude podle vás neumělé a naškrabané, já už si s tím poradím. A pokud máte
ještě nějakou starou fotografii či obrázek darujte ho s popisem do archivu, který prozatím obhospodařuji v soukromí, ale který
věřím časem najde své odpovídající místo.
A také Vás chci poprosit o zapůjčení různých
věcí dokumentujících život v obci v minulých
staletích na připravovanou výstavu, která by
měla začít v měsíci září v hasičské zbrojnici
(rukodělných výrobků ze dřeva, porcelánu,
textilu; fotografií, písemností apod.) Děkuji
vám, kteří mě vyslyšíte, a přeji krásné jaro
a příliv nových sil.
Marie Prudká, ved. vlastivědy obce Kozlovic

Z písemných záznamů…
S nadcházejícími pěknými jarními dny vás
mohou procházky krajinou okolo Kozlovic
přivést do míst, kde se v dávných dobách
(před rokem 1850) v Kozlovicích a okolí těžila železná ruda. Dnešní stopy (tzv. výsypy)
jsou už velmi málo rozpoznatelné v terénu
(snad nejvíc ještě v lese u kapliček sv. Trojice
a sv. Maří Magdalény — při tzv. valašské cestě
do Kunčic p. O. a dál do Zadních hor). Ostatní si většinou lidé rozvezli na zpevnění cest či
závozy jam, ostatní, které překážely při zcelo-

Kozlovice
vání družstevních lánů, byly zlikvidovány podobně. Za podklad pro svůj článek používám
písemné zápisy bývalého člena vlastivědného kroužku p. Josefa Kahánka (+) z roku 1988.
Ruda se dolovala a těžila v zemi, všechno
ručně, primitivně. Vykopala se díra do země
o průměru asi 2 metry — čím hlouběji, tím
lépe. Do jámy se spustily žebříky, nahoře zakotvil rumpál nebo vrátek (všechno ze dřeva)
a dřevěnými kbelíky — okovy se vykopaná
zemina dostávala nahoru, kde se třídila ruda
od spíže (tak se nazývala černá, mastná, vrstvená zemina provázející výskyt železné
rudy). Z té právě vznikaly u těžních jam výsypy. Tak tomu bylo na mnoha místech v okolí
obce (na Žárách, Kolbeřáku, Šibenicách aj.)
Už samotný místní název Šibenice dokazuje,
že v těchto místech za dědinou bylo tzv.
místo popravčí. Jižně od této lokality ležící
u turistické cesty Frenštát — Hukvaldy je
kopec Tábor (468 m. n. m.). Též tajemné
místo, spjaté s historií. Samotný název říká,
že se zde scházelo či tábořilo větší množství
lidí. Možná i ležení švédských vojsk, které
okolo roku 1626 táhlo na hukvaldský hrad
a jehož pobití vojáci jsou pochováni v místech „švédské mohyly“ na dolním konci
obce. Staří spoluobčané, vesničtí písmáci,
mezi které patřil i otec pana Kahánka, si dochovali písemné zprávy těch ještě starších,
kteří třeba ani psát neuměli. Psal si rodinnou
kroniku, kterou ale jeho matka za okupace ze
strachu spálila. Velká škoda, neboť s tím na
věky odešla velká část historie.
Ještě se vrátím k dobývání rudy. Byla to
těžká dřina, všechno se vybíralo a třídilo
ručně. Bez jakékoliv mechanizace, bez elektřiny. Jámy bývaly až do hloubky 20 m, bez
větrání, svítilo se tzv. 12 hodinovými svíčkami, které, když dohořely, signalizovaly konec
šichty. Vytěženou a částečně vytříděnou horninu nakládali zase ručně v létě na vozy,
v zimě na sáně a koňmi odváželi po kostrbatých cestách do hamer ve Frýdlantě. Prostě
ohromná dřina pro lidi i zvířata, ale jediný
(i když chabý) zdroj výdělku pro mnohočlenné rodiny (ve vlastivědném archívu je dochována účetní a výplatní kniha několika těchto
„dříčů“).
Marie Prudká
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Jak se žilo…
Před padesáti léty mohl občan dostat nejpřísnější trest, jak vyplývá ze zachovalých písemností, i kvůli sádlu.
„Závady v dodávkách sádla z domácích porážek.
Při technické kontrole sběren sádla z domácích porážek se zjišťuje, že poslední dobou samozásobitelé odevzdávají z domácích porážek sádlo podřadné jakosti a v mnohých případech nahražované sádlem z normálního
prodeje v distribuci. Jedná se ve většině případů o sádlo staré z minulé porážky, sádlo zvětralé, sádlo mikrové neb jinak znehodnocené,
které neodpovídá svoji jakosti o dodávce
sádla, jež má býti odevzdáno z domácí porážky vepře…
Žádám proto všechny MNV, hospodářské
referenty, aby ve spolupráci s ref. X upozornili,
dohlíželi, kontrolovali… a bylo co nejpřísněji
trestáno.
Okresní národní výbor ve Frenštátě p. R.
20. dubna 1953“
„Místní národní výbor Kozlovice
Věc: Žádost…
Žádám o snížení dodávky sádla… Prase
bylo velmi hubené a zrovna nás to překvapilo,
že nemělo skoro žádný tuk. Další krmení bylo
nemožné, protože krmná základna je u mne
velmi slabá, vzhledem k tomu, že bydlím
u lesa a zvěř mi dělá na úrodě velké škody.
Celkem obhospodařuji přes 1 ha půdy a moje
rodina čítá celkem 6 členů ve stáří od 13 do 27
let. Čtyři jsme zaměstnáni v těžkém průmyslu
a v minulém roce jsem byl jako hutník VŽKG
zproštěn dodávky sádla. Jako svědka, že prase
bylo dosti vyrostlé, ale bez tuku, uvádím dohlížitele a prosím MNV, aby mé žádosti dle
možnosti vyhověl.
V Kozlovicích 3. února 1954“
Možná, že dnes na vaší tváři dva předcházející texty (kopie originálů) vyvolají pobavený úsměv, ale v době, kdy ještě osm let po
válce a pět let po slavném vítězství pracujícího lidu trvala válečná opatření, hrozil pracujícím (vlastně těm nejpilnějším) za nesplnění
dodávky (z poraženého vepře 5 kg nejkvalitnějšího škvařeného sádla a kůže, od chova-
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ných slepic vejce) ten nejpřísnější trest. Je zajímavé, že přísný trest hrozil i tomu, kdo chtěl
dodávku splnit sádlem koupeným v obchodě. Co asi nechali soudruzi do toho konzumního sádla míchat, že ho nechtěli zpět?
Jan Červenka

Kozlovice
„Horňané“
Na fotografii z 1. června 1958 jsou kozlovičtí divadelní ochotníci ze souboru na horním
konci obce, kteří hráli v divadelní hře s názvem „Nevíte o bytě?“.

Nezapomenutelný Zdeněk Burian
Nesmělý červenolící kluk vstoupil do prodejny knihkupectví v Praze. Svíraje pod paží
modré desky přišel nabídnout to, co uměl —
své malířské schopnosti. Zdeněk Burian,
coby teprve šestnáctiletý, právě udělal svůj
první krok … krok do uměleckého života.
Záhy už mladík své práce nabízet nemusel,
neboť po zveřejnění prvních obrázků o něj
projevilo zájem nemálo nakladatelských
podniků.
Zdeněk Burian, narozený 11. února 1905
v Kopřivnici, vytvořil velkolepé dílo — dokázal vědecky zrekonstruovat vyhynulé organismy a díky němu získaly paleontologické
výzkumy na popularitě v široké veřejnosti.
Jeho touha se projevila již v dětství při toulkách po nedalekém Kotouči s jeskyní Šipkou.
Uzavřený, skromný a nesmírně pracovitý
Zdeněk Burian miloval přírodu. Vše, co namaloval, vždy nejdříve pečlivě nastudoval,
každý detail,pohyb, křivku, barvu… tím byl
každý jeho výtvor až nevěřitelně dokonalý,
totožný se skutečností.
Mistr Burian ilustroval knihy známého Josefa Augusty, Karla Maye, Eduarda Štorcha,
Jacka Londona, Rudyarda Kiplinga a mnoha
dalších. Za svůj život stvořil tisíce obrazů mapujících život v pravěku, život indiánů a dobrodruhů. Některé z nich je možné spatřit
v Muzeu Z. Buriana ve Štramberku, ve městě
sousedícím s rodnou Kopřivnicí.
Skvělého malíře a ilustrátora našich milovaných knížek, znal a zná snad celý svět.
Umělec zemřel 1. července 1981, ale je s námi
stále… velcí umělci neumírají, žijí ve svém
díle.
Informační centrum Kopřivnice
Tel.: 556 821 600
http://www.kdk.cz

Vpředu zleva: Jan Pustka, Josef Chýlek(=),
Břetislav Tobola
Uprostřed zleva: režisér Romuald Šimečka(=), Alena Šmírová-Šramková, Jaroslav
Podlas(=), Vlasta Kociánová-Facová, Marcela
Boháčová-Eliášová a Josef Kocián(=)
Nahoře zleva: Jan Krpec(=), Jiřina Kociánová, Jiří Juřena, Jan Červenka.
Soubor sehrál několik divadelních her, kde
účinkovali ještě další ochotníci. Na počátku
šedesátých let zanikl, zatím co soubor z dolního konce působí úspěšně dodnes.
Jan Červenka

Sport
FOTBAL: Devil’s Cup 2003
První prosincová sobota je pro mnohé
z nás již tradičně ve znamení fotbalu. Koná se
totiž halový fotbalový turnaj Devil’s Cup. Jubilejní desátý ročník se uskutečnil opět v tělocvičně I. ZŠ ve Frýdku–Místku. Již tradičních šest účastníků, pořádající Devil’s Kozl,
FC Radegast, Flamengo, FC Myslík, 1. FC Felčar a FC Bučina, si to rozdalo ve dvou základních skupinách systémem každý s každým.

Kozlovice
První dva týmy z každé skupiny pak postupovaly do semifinále. V tom prvním na sebe narazili loňští vítězové FC Radegast a historicky
nejúspěšnější tým tohoto turnaje Flamengo.
Po vcelku vyrovnaném zápase odcházeli
z palubovky šťastnější hráči Flamenga, kteří
zvítězili 4:2. Druhé semifinále svedlo dohromady dvojnásobného vítěze tohoto turnaje
tým Devil’s Kozl a relativního nováčka turnaje FC Myslík. V utkání bohatém na góly rozstříleli hráči Devil’s svého soupeře 8:5 a stali
se po Flamengu druhým finalistou.
Po semifinále následovala utkání o konečné umístění. V boji o 5. místo si FC Bučina
poradila s 1. FC Felčar a po výsledku 4:1 obhájila své loňské 5. místo. V zápase o třetí
místo FC Radegast deklasoval FC Myslík 9:4.
Finále pak nabídlo velkou fotbalovou bitvu.
Přestože v něm hráči Devil’s třikrát vedli, nedokázali nakonec svého tradičního rivala porazit. O osudu utkání zřejmě rozhodla nešťastná vlastní branka za stavu 3:2 pro
Devil’s a heroický výkon Marka Zemana,
který již své značně unavené spoluhráče vyburcoval k obratu v utkání a měl největší
podíl na tom, že Flamengo nakonec zvítězilo
6:3.
Překvapení se tedy nakonec nekonalo,
i když to tým Flamenga neměl letos díky větší
absenci svých hráčů vůbec jednoduché. Desátý ročník je tedy minulostí a nezbývá nic jiného než se těšit opět na první prosincovou
sobotu roku 2004 u 11. ročníku Devil’s Cupu.
Petr Peloušek

Co určitě nevíte…
Že se borci z Kozlovic zúčastnili 2 turnajů
v karetní hře — taroky. Pánové Zdeněk Hrnčárek, Stanislav Žabenský, Serafin Matis
a Oldřich Svoboda nelenili a jeli v lednu na 1.
turnaj v tarokách do Kunštátu v Čechách.
Bylo tam 92 startujících. Druhý turnaj se
odehrával 13. března v Bystrém u Poličky za
účasti 124 tarokářů, z nichž bylo 8 Kanaďanů,
6 Švýcarů a 2 Poláci. Je nutné podotknout, že
hra taroky není jen mužskou záležitostí, soutěžily tam i 4 ženy. První turnaj byl pro naše
sportovce úspěšný, druhý dopadl hůře. Neva-
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dí, protože nejhorší výsledek z 4 turnajů se
nepočítá. Organizace prvních dvou turnajů
byla perfektní. Možná, že něco podobného
příznivci taroků uspořádají i v Kozlovicích.
Držíme jim palce.
L. E.

ASPV Kozlovice — cvičení ženy
Víte o tom, že jsme v žebříčku nejotylejších
národů v Evropě na 3. místě? A že v USA je
otylost jedna z nejčastějších příčin úmrtí?
Možná namítnete, že vás aerobic nebaví,
ale cvičit nemusíte pouze aerobic! Je hodně
pohybových aktivit. Některé partie dokonce
stačí jen protahovat a nenechat ztuhnout.
Léto se blíží, nemučte se dietami a přijďte
udělat něco pro sebe!
Z těchto důvodů vám nabízíme konzultace
o vašem osobním programu. Tento program
obsahuje: změření obsahu tuku v těle, vypracování návrhu jídelníčku a plán vhodných
pohybových aktivit.
Příznivkyně aerobicu zveme do tělocvičny
k pravidelnému kondičnímu cvičení:
Úterý 19.00—20.15 BODYSTYLING — (posilovací hodina s využitím různého náčiní —
gumy, činky, těžké tyče, lekce je vhodná i pro
začátečníky)
Pátek 19.00—20.15 INTERVAL AEROBIC —
začínáme od 7. 5. (hodina se složitější choreografií, proložená krátkým dynamickým posilováním)
Neděle 18.00—19.15 STEP AEROBIC — (ke
zvýšení aerobního efektu se při cvičení využívá malých stupínků — stepů, doplněno posilováním problémových svalových partií)
Cvičení o Velikonocích: pátek 9. 4. v 17.30
hod., v neděli 11. 4. se cvičení nekoná!
V pátek 30. 4. zveme všechny ženy na Běh
čarodějnic. Naše akce je určena těm, které si
chtějí vyzkoušet, jak jsou na tom se svou kondicí. Na trati dlouhé cca 3 km si bude moci
každá ze zúčastněných změřit své síly především sama se sebou, ale také s ostatními (nejlepší časy budou samozřejmě odměněny).
Trať můžete zdolat i pomocí indiánského
běhu (kombinace chůze + běhu). Pro děti,
které budou své maminky doprovázet, si na-
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chystaly mladé čarodějky zábavný program
plný kouzel a čar na volejbalovém hřišti v Kovářovém lese.
Vše zakončíme opékáním párků a upálením vybrané čarodějnice.
Začínáme v 16.30 hod. Wingardium leviosaJ!
Těšíme se na vás!
Bližší informace P. Zemanová,
tel. č. 558 697 509, 606 258 089

STREET HOCKEY:
SME street hockey 2004
V sobotu 28. 2. 2004 proběhlo v tělocvičně
ZŠ v Kozlovicích školní kolo turnaje SME
street hockey 2004. Jde o masový hokejový
turnaj hraný v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a v okrese Vsetín, který je
určen žákům 1. až 7. tříd. Cílem této akce je
nabídnout dětem aktivní způsob strávení
volného času a preventivně tak působit v boji
proti kriminalitě. Osloveno bylo více než 600
základních škol a víceletých gymnázií. Do finále, které se uskuteční 13. 4. 2004 v ostravské ČEZ Aréně, postoupí nejlepších 64 družstev.
Místního školního kola se zúčastnilo 8
družstev, která byla podle věku rozdělena do
dvou skupin — „mladší“ (1.— 4. třída)
a „starší“ (5.—7. třída). Turnaj zahájil pan
starosta čestným buly. Ve skupině „mladší“
se nejvíce dařilo družstvu Gladiátoři (Michal
Boháč, Marek Havel, Patrik Piskoř, Jakub Doležal), které se také se dvěma výhrami a jednou remízou stalo vítězem této skupiny. Ve
skupině „starší“ se podle předpokladů o celkové prvenství utkala družstva Devil’s a Negři.
Obě družstva všechna svá utkání s přehledem vyhrála, a tak o celkovém vítězi rozhodoval jejich vzájemný zápas, v němž
Devil’s po vyrovnaném začátku nakonec
s přehledem porazili Negry vysoko 8:3
a tímto postoupili do oblastního kola turnaje
SME street hockey 2004, ve kterém se utkají
s družstvem ZŠ Palkovice. Družstvo
Devil’s tvořili tito hráči: Vítek Kocián (kapitán), Petr Jendřejas, Dan Zeman, Lukáš Tabach, Jakub Peloušek a Radek Juchelka.

Kozlovice
Závěrem je třeba připomenout družstvo
„Hurikáni“, které sice skončilo na posledním
místě, ale mělo zde nejvíce fanoušků a dokonce i svůj vlastní transparent „Hurikáni
z Kozlovic“. Ceny pro účastníky turnaje věnovala ZŠ Kozlovice.
Konečné tabulky:
„mladší“
1. Gladiátoři
5 b.
2. Černí strážci 4 b.
3. Bílí tygři
3 b.
4. Hurikáni
0 b.

„starší“
1. Devil’s
2. Negři
3. Tygři
4. FC Partyzáni

6 b.
4 b.
1 b.
1 b.

Ve středu 17. 3. 2004 v 1. utkání oblastního
kola turnaje SME street hockey 2004 prohráli
hráči ZŠ Kozlovice s ZŠ Palkovice vysoko 0:6
(0:5). Hrálo se na asfaltovém hřišti za základní školou v Palkovicích za asistence našeho
pana starosty a místostarosty. A právě asfaltový povrch společně se hrou s hokejovými
holemi dělaly zpočátku našim hráčům velké
problémy. Musíme si totiž uvědomit jednu
věc, že nás reprezentovali hráči specializující
se na florbal, který se hraje se zcela odlišnými
hokejkami, míčkem a pravidly. Proto se nelze
divit, že naše družstvo prohrálo první poločas hrozivým skóre 5:0. Ve druhé půli si s přibývajícím časem naši hráči zvykli na jiné
podmínky a byli soupeři daleko vyrovnanějším protivníkem. Svědčí o tom i řada šancí,
které však bohužel nedokázali proměnit.
O den později si to mužstva rozdala znova,
tentokrát v tělocvičně ZŠ Kozlovice. Odvetné
utkání se po dohodě vedoucích družstev
hrálo pouze florbalovými holemi a florbalovým míčkem (pravidla turnaje to povolují),
ale podle pravidel pro street hokej! Nástup do
utkání, za hlasité podpory domácích fanoušků, lépe vyšel našim hráčům. Ti si vytvořili tři
vyložené šance, ale bohužel nedokázali ani
jednou překonat výborného brankáře hostí.
Soupeř hrál jednoduše, snažil se střílet
z každé pozice a tato taktika mu vycházela.
Naši hráči se snažili hrát příliš na krásu, kombinovat, ale o tom to ve street hokeji není. Po
poločase, který skončil 1:5, se naše družstvo
ještě jednou nadechlo k velkému náporu
a podařilo se mu snížit na nadějných 5:8. Ale
blížil se konec utkání, a tak našim nezbývalo
nic jiného než zariskovat a všechno vsadit na
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útok. Jenže chytře hrající soupeř toho dokázal využít a své vítězství ještě zvýraznit. Naše
družstvo tedy nakonec prohrálo i druhé utkání, tentokrát 6:11. Branky za naše družstvo
stříleli Vítek Kocián (2x), Lukáš Tabach 2x,
Dan Zeman a Petr Jendřejas. Přestože se nakonec našim hráčům nepodařilo postoupit
do vysněného ostravského finále, myslím, že
nemusí být smutní. Musíme sportovně
uznat, že soupeř byl tentokrát lepší. O postup
bojovali a naší škole určitě ostudu neudělali
tito hráči: Petr Jendřejas, Vítek Kocián, Dan
Zeman, Lukáš Tabach, Jakub Peloušek a Emil
Kopčák. Hráči děkují všem fanouškům a zejména fanynkám za povzbuzování. Zvláštní
poděkování patří panu H. Kabátovi (hlavní
organizátor) a panu M. Kociánovi.
Petr Peloušek

ŠIPKY: Knajpa Tour 2004
Pátého
ročníku
šipkařské soutěže
družstev Knajpa Tour
se letos zúčastnily
čtyři týmy — ŠK Kováček, DC Motoři
Hřiště, Valašští Žraloci z Koupaliště a 1.
ŠK Felčar. Jednotlivá
družstva si to již tradičně rozdala mezi sebou
systémem každý s každým (doma — venku).
Suverénním vítězem se podle předpokladů
stalo družstvo ŠK Kováček (kapitán Ludvík
Chýlek, Patricie Tobolová, Lumír Žabenský,
Pavel Pustka, Lubomír Pustka a Mirek
Buzek). Na druhém místě se umístilo družstvo Motoři Hřiště, třetí byli Valašští Žraloci
z Koupaliště a na 1. ŠK Felčar zbylo tentokrát
místo čtvrté.

Velká cena Kozlovic 2004
V sobotu 27. března se hospůdka „U Kováčka“ stala dějištěm prvního mistrovství
Kozlovic v šipkách jednotlivců, ve hře 501
double out. Celého turnaje se zúčastnilo 16
mužů a žen, kteří kvůli malému počtu žen
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soutěžili pouze v jedné kategorii. Po šesti hodinách, často velmi vyrovnaných soubojů,
byl znám historicky první vítěz — Roman
Sasyn. Na druhém místě skončil Ludvík Chýlek a třetí byl Petr Krpec. Další pořadí: 4.—5.
místo Patricie Tobolová, Petr Peloušek, 6.
místo Mirek Buzek, 7.—9. místo Miroslav
Wirth, Radek Rozehnal a Ivo Krpec. Velké poděkování patří personálu hospůdky „U Kováčka“ za pomoc při organizaci tohoto turnaje.
Petr Peloušek

TENIS: Masters 2004
Tradiční tenisový turnaj mužů — amatérů
se uskuteční v období 2. 7.—6. 7. 2004 na tenisových kurtech Sokola Kozlovice.
Tenisový turnaj žen proběhne v termínu
1. 8.—31. 8. 2004.
Bližší informace na tel. 558 697 440 nebo
776 251 269.
Petr Peloušek

Co nového ve fotbale…
— 3 členové FC Kozlovice absolvovali trenérský kurs: p. Milan Kocián, p. Josef Piskoř
ml. a p. Lukáš Hrnčárek, přejeme jim hodně
úspěchů v jejich trenérské práci a věříme, že
nezůstanou jen u základního trenérského
kursu a zkusí i III. trenérskou třídu,
— žák (mladší dorostenec) Martin Václavík
bude hostovat do 30. 6. 2004 v FC Baník Ostrava,
— dorostenec Mirek Bednář je na hostování ve Frenštátě p. R. do 31. 12. 2004
— mužstvo dospělých FK Válcovny plechu
posílí do 30. 6. 2004 Jirka Prokeš, kde jsou
ještě na hostování mladší dorostenec Mirek
Vyvial do 30. 6. 2004 a dorostenec Hynek Prokeš do 31. 12. 2004, žák Radek Chýlek rovněž
do 31. 12. 2004.
— do Kozlovic přicházejí na půlroční hostování do mužstva dospělých p. Zdeněk
Parma z Trojanovic a p. Tomáš Jaus z Frenštátu p. R., ať vás baví fotbal v Kozlovicích.
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Zimní turnaje v tělocvičně
Velký vánoční turnaj v kopané dne 20. prosince přilákal
do tělocvičny 145 dětí. Čest
děvčat zachraňovala Lucka
Svobodová z 1. třídy,
která navíc byla platným členem vítězného družstva vedeného
Mikulášem
Pustkou. Druhé místo v této
věkové kategorii získali kluci v čele s Františkem Kociánem, o 3. až 4. místo se podělila
družstva vedená Péťou Doležalem a Jendou
Vyvialem. II. a III. kategorie přinesla vyrovnané výsledky.
IV. kategorie byla obsazena 5 družstvy,
z nichž si palmu vítězství odnesl tým Mirka
Vyviala, druzí byli kluci pod vedením Radima
Červenky.

Dorostenecký turnaj se odehrával 2. ledna
letošního roku jen za účasti 3 družstev. V několika sériích vždy vyhráli dorostenci pod vedením Mirka Bednáře.
L. E.

Co chystá FC k oslavám
710 let obce
— 19. června — na fotbalovém hřišti mezinárodní turnaj žákovských družstev ročníku
1989 a mladší
— 26. června — Relax cup 2004, minikopaná
za účasti jen místních mužstev
— 10. září — „Hry bez hranic“ za účasti obcí
Povodí Ondřejnice, nejen v kopané, ale i v netradičních sportech

Rozlosování fotbalových soutěží
Muži „B“ OS JARO 2004

Žáci „A“ OP JARO 2004

10. 4.
17. 4.
24. 4.
11. 5.
18. 5.
15. 5.
22. 5.
29. 5.
15. 6.
13. 6.
20. 6.

10. 4.
17.4.
24. 4.
11. 5.
18. 5.
15. 5.
22. 5.
30. 5.
15. 6.
12. 6.

so
so
so
so
so
so
so
so
so
ne
ne

15.30 hod. FC „B“ : H. Bludovice
16.00 hod. Janovice „B“ : FC „B“
VOLNO
16.30 hod. Kunčice : FC „B“
16.30 hod. FC „B“ : Tošanovice
17.00 hod. Dobratice : FC „B“
17.00 hod. FC „B“ : Bukovec
17.00 hod. Pržno : FC „B“
17.00 hod. FC „B“ : Milíkov
17.00 hod. Raškovice „B“ : FC „B“
17.00 hod. Metylovice „B“ : FC „B“

so
so
so
so
so
so
so
ne
so
so

13.00 hod.
19.30 hod.
13.30 hod.
19.30 hod.
14.00 hod.
19.30 hod.
14.30 hod.
19.30 hod.
14.30 hod.
15.00 hod.

FC „A“ : Lučina
St. Město : FC „A“
FC „A“ : Fryčovice
Kunčice : FC „A“
FC „A“ : Bukovec
Staříč „A“ : FC „A“
FC „A“ : Hrádek
Nýdek : FC „A“
FC „A“ : Hukvaldy
Brušperk : FC „A“

Muži „A“ I. B tř. JARO 2004

Žáci „B“ OS JARO 2004

11. 4.
18. 4.
25. 4.
11. 5.
19. 5.
16. 5.
23. 5.
30. 5.
16. 6.
12. 6.
20. 6.

11. 4.
18. 4.
25. 4.
11. 5.
19. 5.
15. 5.
23. 5.
29. 5.
15. 6.
13. 6.

ne
ne
ne
so
ne
ne
ne
ne
ne
so
ne

15.30 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
15.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.

FC „A“ : Fryčovice
Janovice : FC „A“
FC „A“ : Kunín
Čeladná : FC „A“
FC „A“ : Metylovice
Vlčovice : FC „A“
FC „A“ : Suchdol
Kateřinice : FC „A“
FC „A“ : Libhošť
Brušperk : FC „A“
Tísek : FC „A“

ne
ne
ne
so
ne
so
ne
so
so
ne

19.30 hod.
13.30 hod.
19.30 hod.
14.00 hod.
19.30 hod.
19.30 hod.
19.30 hod.
19.30 hod.
19.30 hod.
19.30 hod.

FC „B“ : Řepiště
Lískovec : FC „B“
FC „B“ : Janovice
Čeladná : FC „B“
FC „B“ : Metylovice
Palkovice : FC „B“
FC „B“ : Pržno
Chlebovice : FC „B“
Ostravice : FC „B“
FC „B“ : Staříč „B“

Kozlovice
Dorost OP JARO 2004
11. 4.
18. 4.
25. 4.
1. 5.
9. 5.
15. 5.
23. 5.
29. 5.
6. 6.
13. 6.
20. 6.

ne
ne
ne
so
ne
so
ne
so
ne
ne
ne

13.00 hod.
10.15 hod.
13.30 hod.
14.00 hod.
14.00 hod.
14.30 hod.
14.30 hod.
14.30 hod.
14.30 hod.
14.30 hod.
14.30 hod.

FC Fryčovice
Oldřichovice : FC
FC : Palkovice
Kunčice : FC
FC : Frýdlant n. O.
Vojkovice : FC
FC : Bukovec
Vendryně : FC
FC : Třinec „B“
Raškovice : FC
Písek : FC
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kamarádi pro nás připravili i doprovodný
program s možností koupání v bazénu, návštěvu fitcentra, tenisových utkání a tradiční
taneční zábavu. Zveme všechny zájemce.

Těší se na nás Kozlovice u Přerova
FC oznamuje všem občanům, příznivcům
a hráčům, že v sobotu 3. července navštívíme
přátelé u Přerova. Opět budou vypraveny 2
autobusy. Tradiční utkání v Kozlovicích
u Přerova sehrají benjamínci, žáci, dorostenci, muži, starší muži a věříme, že i ženy. Naši

Novû otevfiena
Hutnická zaměstnanecká pojišťovna
oznamuje otevření nové expozitury
ve Frenštátě pod Radhoštěm
na ulici Rožnovská 240.
Telefonní číslo: 556 830 156.
Úřední hodiny:
Po 7.30—12.00, 13.00—15.30
St 7.30—12.00, 13.00—15.30
Využijte příspěvek 500 Kč na podporu
zdravého životního stylu a 300 Kč na
nákup permanentky na plavání v krytém
bazéně ve Frenštátě pod Radhoštěm!
Více informací o preventivních
programech a výhodách pro pojištěnce
HZP získáte na internetových stránkách
www.hzp.cz, e-mailem
infocentrum@hzp.cz nebo volejte
Infocentrum HZP 810 800 000.

VideopÛjãovna
NOVINKY na DVD+VHS
PO—NE
13.00—19.00 hod.
Najdete nás u hasiãárny
v rodinném domku 518
(b˘valá ordinace)
PROVOZ BYL JIÎ ZAHÁJEN
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Upozornění
Statistiky neúprosně ukazují, že v setině vteřiny
se může všechno nenávratně změnit.
— mám zodpovědně zajištěnou budoucnost svého dítěte —
SLUNÍČKA?
— jsem osobně dostatečně zajištěn(a) při ztrátě příjmu z důvodu
úrazu a nemoci?
— mám zajištěnou životní úroveň i ve vyšším věku?
— proč nedostávám žádný příspěvek od státu nebo firmy?
— můžu žádat o úvěr či hypotéku, za jakých podmínek?
— mám poblíž školenou osobu, která mi poradí nebo pomůže
při pojistné události?
Na tyto a další otázky vám rád odpoví provozovatel jednatelství ČP a. s.
v místnosti staré pošty na OÚ každé sudé pondělí
v době od 15.00 do 17.00 hodin.
RADOMÍR GAJDOŠÍK tel. 777 108 373 pro individuální schůzky.

Kozlovice
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AQUA AEROBIC – POHYB VE VODĚ
– INTENZÍVNÍ TRÉNINK A RELAXACE –

Tento druh cvičení vznikl před deseti lety v USA a pro své vynikající výsledky si velmi
rychle získal příznivce na celém světě. U nás se cvičí od roku 2000 a v roce 2001 byl
představen na IX. sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny v Luhačovicích, kde
byla tato metoda uznána jako součást komerční fyzioterapie. Cvičení probíhá ve vodě
různé hloubky s motivačním využitím hudby. Hloubka vody ovlivňuje odlehčení kloubů a páteře. Jedinečnost vodního
prostředí umožňuje cvičení nejen zdravé populace ale i jedincům s různým stupněm zdravotního handicapu. S maximálním
využitím fyzikálních vlastností vody lze připravit vyvážený cvičební program, který nezatěžuje klouby, kosti a páteř a při
tom zachovává všechny prvky, které by neměly chybět v žádném cvičebním programu, který má přinést trvalé výsledky,
a to především:
∆ posílení kardiorespirační kondice, proto hovoříme o aerobiku ve vodě
∆ zlepšení celkové svalové vytrvalosti a síly
∆ zachování a zlepšení tělesné ohebnosti
∆ celkové formování postavy
Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie žen i mužů, pro jednoduchost cvičebního programu se může cvičenec
kdykoli zařadit do cvičební hodiny. Cvičení je převážně vytrvalostního charakteru, zatěžuje výrazně dýchací a srdeční
soustavu a vyžaduje velkou spotřebu kyslíku. Výsledkem je delší dech, zvýšená odolnost srdečního svalu vůči námaze,
zpevnění břišních a zádových svalů. Pohybem ve vodním prostředí dochází k účinnému odbourávání cholesterolu,
zvýšení hojivých procesů svalů, šlach, kloubů a kostí, pozitivnímu působení na psychické a fyzické uvolnění.
Tento typ cvičení je vhodný i pro osoby s poruchami kardiovaskulárního systému. Tepová frekvence je vždy nižší než
při srovnatelném cvičení na suchu. Při každém pohybu dochází k překonávání odporu vody. Díky této vlastnosti se vždy
dostává vyvážené stimulace svalového páru. Pro ženy pak představuje spoustu dalších výhod, jako je zpevnění dna
pánevního, upravuje menstruační cyklus a odstraňuje bolestivé menstruace.
V období přechodu a po přechodu představuje cvičení ve vodě možnost, jak dosáhnout zmírnění zdravotních obtíží
spojených s klimakteriem. Jedná se zejména o udržení a posílení svalové a kostní hmoty, udržení optimální hmotnosti
a psychickou stimulaci. Dále je pak rovněž velice vhodné při jiných zdravotních handicapech jako je osteoporóza,
nadváha a obezita, diabetes, artróza, problémy s páteří, ale i pro ženy po operaci prsu.
Nakonec bych zmínila psychický efekt, ve vodě máte své soukromí, nejste na očích tak jako na suchu.
Ať už vás zaujalo cokoli z výhod tohoto cvičebního programu, přeji Vám hodně úspěchů v jeho realizaci a současně si
Vás dovoluji pozvat na nové hodiny AQUA AEROBICU na bazén:
v Metylovicích
Odborně léčebný ústav Moravskoslezského sanatoria
ČTVRTEK 17.00 hod.—18.00 hod., teplota vody: 29°C—30°C, dva protiproudy, vířivka
DÁLE MŮŽETE CVIČIT:
Rodinné relaxační centrum NARCIS v Palkovicích
Bazén 11. ZŠ ve Frýdku–Místku
STŘEDA 18.00—19.00,
19.00—20.00 hod.
PONDĚLÍ
19.00—20.00 hod.
PÁTEK
18.00—19.00 hod.
ČTVRTEK
20.00—21.00 hod.
Bazén SOU technického ve Frýdku–Místku
STŘEDA
20.00—21.00 hod.
OSTATNÍ AKCE:
AQUA AEROBIC A SAUNOVÁNÍ (Rodinné relaxační centrum NARCIS — Palkovice)
(na objednávku, min. počet 9 účastníků, v případě menšího počtu je nutno doplatit do uvedeného počtu)
DOVOLENÁ S AQUA AEROBICEM A AEROBICEM
ŠPANĚLSKO — Santa Susanna — kempink El Ponad — termín 21. 6.—4. 7. 2004 * 6 990,— Kč
CHORVATSKO — ostrov Murter — apartmány — termín 20. 8.—29. 8. 2004 * 5 390,— Kč
INFORMACE:
LENKA KOLARČÍKOVÁ
Držitelka prof. licence — Profi instruktor aerobicu ČŠA, instruktorka AQUA AEROBICU, držitelka AQUA DIPLOMU IFAA
tel.: 558 628 213, 608 745 605, email: lenka.kolarcikova@seznam.cz, internet: http://home.tiscali.cz/aquaaerobic
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STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA
nabízí
❒ obkladačské a dlaždické práce ❑
❑ veškeré zednické práce ❑
❒ zámkové dlažby ❑
❒ opravy balkónů a teras ❑
❒ stavby plotů ❑
❒ zateplování budov ❑
❒ STŘECHY — provádíme opravy, rekonstrukce,
výměny střešních krytin, pokrývání novostaveb ❑
❒ klempířské práce ❑
❑ tesařské práce ❑
Volejte:
Tel./fax: 558 647 555, 608 877 165,
Kontakt: Jiří Fluksa — Mattys group
Příborská 12/1585, Frýdek–Místek (vedle Modr= Labuťi)
e–mail: mattys.group@quick.cz
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Velikonoce
Velikonoční svátky připadají na první úplněk
po 21. březnu, proto se pohybují od konce března do druhé poloviny dubna. Slaví se na památku Kristova utrpení, jsou vyvrcholením církevního liturgického roku.
Květná neděle — den, kdy Kristus vstoupil do
Jeruzaléma
Zelený čtvrtek — den poslední večeře Páně
Velký pátek — den ukřižování Krista
Bílá sobota — den pohřbení Ježíše do hrobu
Velikonoční neděle — den zmrtvýchvstání
Krista
Velikonoční pondělí — den, kdy se vzkříšený
Kristus zjevil dvěma svým učedníkům na cestě
do Emauz
Křesťanství v oslavě Velikonoc spojilo náboženský obsah se svátky jara a znovuzrozením
přírody. Dodnes se s Velikonocemi pojí různé lidové zvyky, které se zachovaly až z doby předkřesťanské. Barvení vajec přišlo jako vylepšení

vejce, symbolu nového života. Teprve později se
k němu přidala kuřátka a velikonoční zajíček.
Zato beránek je jedním ze symbolů základních
— je obrazem oběti, přinesené Bohu i celému
světu. Obětním beránkem se stal Ježíš Kristus,
když zemřel na kříži za hříchy všech lidí.
Pomlázka, bez níž si už svátky jara nedovedeme ani představit, byla původně také symbolem probouzejícího se života, tentokrát však
v říši rostlinné. Pruty spletené v „žíly, mrskačky
či karabáče“, stejně jako větvička jalovce (dnes
přísně chráněného) měly probudit životodárnou mízu i v těch, koho se dotkly. Ze stejných
důvodů, očištění a nabrání nových sil, se lidé
polévají studenou vodou.
K Velikonocím se váží také pašijové hry na
motivy liturgických textů. Původně byly jen
v kostele součástí bohoslužeb, ale postupně
byly doplněny i o světské prvky a přesunuly se
na veřejná prostranství.
Připravil Jiří Peloušek
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