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Obecního úřadu v Kozlovicích

Vánoce,Vánoce pfiicházejí...
Bílý sněhový příkrov
okolo nás a sváteční výzdoba v obchodech dávají
tušit, že už zanedlouho nastane ten vytoužený vánoční čas. Ale povšimněme si
i několika pozoruhodných
dnů v adventní době, která
Vánocům předchází.
Poslední listopadový den
je zasvěcen sv. Ondřeji, patronu hukvaldského hradu
a tím i celého bývalého
panství. Kaple, světci zasvěcená, je národní kulturní památkou a každoročně
se tu slaví slavná tradiční
pouť. Cesty a chodníky
směřující oborou k vrcholu
hradu jsou plné poutníků
z okolních dědin spěchajících jak na bohoslužbu, tak
k občerstvení se u „vařonky“ či stánků s preclíky
a pečenými matičkami
a mikoláši. Toto sklenovské
pečivo, které se jinde neobjevuje, patří k tradici poutí
na Hukvaldy. Je nutné též
zde připomenout, že v minulém století patřila k pra-

videlné tradici svatoondřejské pouti i dechová
hudba pana Sylvy Hrnčárka z Kozlovic (bohužel,
dnes už z jejích muzikantů
nikdo nežije).
Po první neděli adventní
následoval svátek sv. Barbory — patronky havířů
a spolupatronky kozlovického kostela. V Kozlovicích
bývala tzv. malá pouť, ale
její sláva zanikla se záni-

kem hornického řemesla
v našem kraji. Takže, děvčata, nezapomeňte si uříznout snítku z třešně, višně,
či zlatého deště a důkladně
ji v teple domova rosit tak,
aby vám do Štědrého dne
rozkvetla. Alespoň vám,
které se chcete v příštím
roce vdát.
No, a máme tu sv. Mikuláše — svátek, který jistě
nepřehlédne nikdo z dětí.
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Takže: pro ty hodné nadílka od světce
a jeho andělského doprovodu, a ti ostatní
— ti se mohou nadít toho rohatého s kopyty a pekelným šramlem.
Za mých mladých let chodívala s nebeskou družinou ještě i „Matička“, jejíž jméno
p. Marie se světí 8. prosince.
Po druhé neděli adventní je sv. Lucie,
o které říká pranostika, že noci upije, ale
dne nepřidá. Těm z vás, kteří se rádi zabýváte počasím, připomínám, abyste bedlivě
sledovali 12 dní do Štědrého dne a pořídili
si podle nich (Luciiných dní) předpovědník na příští rok.
Čtvrtou adventní neděli jsme došli až
k těm nejkrásnějším svátkům roku — Vánocům. O jejich poezii a zvycích jsem
psala na tomto místě už před rokem, takže
se nechci opakovat. Vy, kteří chcete držet
na tradice a nevidíte v předvánoční době
jen shon, uklízení a shánění, přijďte si posedět a zakoledovat se souborem Valašský
vojvoda na předvánoční koledování při
svíčkách v pátek 14. prosince v 19.00 hodin
večer do sálu obecního úřadu, či na některý vánoční koncert dětí v místním kostele.
Vám všem ostatním spoluobčanům Kozlovic přeji co nejkrásnější prožití klidných
a šťastných Vánoc, ať odlesk světla Betlémské hvězdy zasáhne všechny vaše domovy
a srdce naplní Boží láska.
Marie Prudká,
vlastivědný kroužek Kozlovice

Vážení spoluobčané,
blíží se konec prvého roku třetího tisíciletí. Všichni budeme jistě hodnotit, co
se nám z našich plánů a předsevzetí
v průběhu roku podařilo splnit, co ne
a proč. Ale i když se nám nepodařilo
splnit všechno, co jsme si naplánovali,
nezoufejme. Pokusme se o to znovu
v roce následujícím.
Přeji Vám všem jménem svým, jménem celého zastupitelstva obce a pracovníků OÚ veselé svátky vánoční,
šťastný nový rok, mnoho štěstí, zdraví
a Božího požehnání.
Starosta obce

Na konci roku…
Prožíváme poslední dny prvního roku
třetího tisíciletí. Jaký byl? Jak pro koho.
Někdo je spokojen s tím, co má, čeho dosáhl, jiný trochu méně. Je dost těch, kteří
spokojeni nejsou. Nadávají na všechno
kolem sebe, šíří špatnou náladu. „Je
mnoho zloby ve státě českém“ — a nejen
v něm. Špatná nálada nikomu na zdraví
nepřidá. Spíš naopak. Rozebírat příčiny
negativních nálad ve společnosti, to by zabralo hodně místa. Je jich hodně. Podívejme se však blíže na místní poměry — nač
si někteří naši spoluobčané na obecním
úřadě stěžují.
Naše obec je poměrně dlouhá. Projdeme-li ji z horního konce až po Hukvaldy
a budeme-li sledovat, jak fungují „sousedské vztahy“, budeme hodně nepříjemně
překvapeni. Samozřejmě, je dost těch
rodin, které se svými sousedy vycházejí
dobře. Dokonce si vzájemně pomáhají,
navštěvují se, společně se baví. Pak jsou tu
rodiny, které se svými sousedy udržují určitý neutrální vztah podle hesla: S každým
zadobře, s nikým nedobře.
Bohužel, žije mezi námi mnoho rodin či
jednotlivců, kteří se se svými sousedy nesnášejí dobře. Někdy se ta vzájemná nevraživost přenáší na děti a celé generace.
Důvody neshod jsou v podstatě dvojí:
oprávněné důvody postižených vůči těm,
kteří svým chováním a jednáním omezují
a znepříjemňují život druhým. Spory se
často týkají majetko–právních vztahů. Ty je
třeba řešit v rámci platných zákonů a nařízení (pokud existují a jsou jednoznačně
srozumitelné). Patří zde např. stanovení
správné hranice pozemků. A pak jsou tu
důvody zcela malicherné, a tedy zbytečné.
Je nutno si uvědomit, že život na vesnici
má svá specifika, má své klady a zápory.
Jsou věci, které k životu na vesnici patří.
Někomu např. vadí zápach hnoje od souseda, jiným zase vadí štěkání psa déle do
noci nebo kokrhání kohouta brzy zrána.
A kolik zla mezi lidmi „napáchají“ slepice
a další domácí havěť! A jak se tyto
spory řeší?
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Slovník nadávek, které mezi sousedy
padnou, je velmi bohatý a pestrý. A někdy
spor nekončí u nadávek, může pokračovat
např. politím hnojačkou nebo řešením
u vyšších instancí. V pozadí toho všeho
stojí špatné lidské vlastnosti: např. sobectví, chamtivost, závist a bezohlednost.
Zkusme je v sobě potlačit a nedát jim
šanci. Praví se: „Veselá mysl — půl zdraví“.
To stojí za zamyšlení. Vstupme s tímto
kladným předsevzetím a pozitivním myšlením do nového roku a dělejme vše pro to,
aby nám vydrželo co nejdéle.
Jan Tabach, člen rady obce

K zamyšlení na prahu roku
2002, před jarními volbami
do parlamentu a podzimními
do zastupitelstva obce
…Tím, že voláme po zodpovědnosti,
nehledáme obětní beránky, ale spíše se
dovoláváme svědomí. Náš veřejný
zájem je závislý na soukromém charakteru, na občanských povinnostech, na
rodinných poutech, na elementární
poctivosti a na nezištných skutcích,
které nás vedou k naší svobodě...
Co děláte vy, je stejně důležité jako to,
co dělá vláda. Prosím vás, abyste usilovali v prvé řadě o obecné dobro a teprve
potom o osobní pohodlí, abyste reformy, které jsou třeba, bránili před lacinými útoky, abyste sloužili svému národu
a začali u svého souseda. Prosím vás,
abyste byli občany, občany — nikoliv
diváky, občany — nikoliv předměty,
tedy zodpovědnými občany, kteří budují rozmanitá společenství sloužící občanům a charakterní národ. Pokud nám
duch občanství schází, žádný vládní
program ho nenahradí…
Z inauguračního projevu presidenta USA
George W. Bushe dne 20. ledna 2001
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Usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 26. 9. 2001 v 19.00 hodin
v místnosti bývalé pošty v budově Obecního
Úřadu
ZASTUPITELSTVO OBCE
schvaluje:
26/2001 — Úpravu rozpočtu na 3. čtvrtletí
2001.
27/2001 — Záměr změny územního plánu
u pozemku parc. č. 1522/8 k. ú. Kozlovice
s tím, že přístupovou cestu vybuduje majitel
na své náklady.
28/2001 — Dodatečně přechodnou finanční
výpomoc ZŠ Kozlovice ve výši 550 000 Kč.
29/2001 – Příspěvek na opravu fasády kostela
v Kozlovicích ve výši 100 000 Kč na základě
žádosti p. faráře ze dne 1. 8. 2001. Zastupitelstvo žádá o dodatečnou informaci o celkových nákladech akce.
neschvaluje:
30/2001 — Opakovanou žádost o změnu
územního plánu u pozemku parc. č.
2247/9 k. ú. Kozlovice pro účely dodatečného stavebního povolení na stavbu hospodářské budovy.
bere na vědomí:
31/2001 — Rozbor hospodaření za leden
až srpen 2001 s přebytkem 1 960 354 Kč.
Václav Kocián
Ing. Jaroslav Tabach
starosta obce
místostarosta obce

Z činnosti občanské komise
Členové občanské komise společně se
zástupci sociální a zdravotní komise navštívili spoluobčany, kteří tráví podzim
svého života v domovech důchodců. Malou pozorností, ale hlavně laskavým slovem a informacemi ze života obce je velmi
potěšili.
Občanská komise zasílá jubilantům
u příležitosti 70 let blahopřání. Osobní návštěvou s kytičkou a dárkovým balíčkem
potěší pětasedmdesátileté.
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Osmdesátiletým a starším spoluobčanům přicházejí členové komise blahopřát
každoročně, donesou květinu, malý dárek.
Jubilea u příležitosti 50 a 60 let společného života nezůstávají rovněž opomenuta.
Rozloučení dětí s mateřskou školou
u nás probíhá slavnostně za přítomnosti
rodičů. Starosta obce pan Václav Kocián
popřeje dětem hodně úspěchů při plnění
povinné školní docházky a rodičům hodně
zdaru při výchově jejich dětí. Oči dětí se
rozsvítí při pohledu na omalovánky, tužky,
pastelky, které dostanou od obce.
Vítání narozených dětí do svazku obce je
mezi rodiči velmi oblíbené, o čemž svědčí
stoprocentní účast. Slavnostní ráz dodává
tomuto aktu svým vystoupením nejen
soubor Valášek, ale i to, že malé občany
vítá pan starosta.
Zastupitelstvo obce schválilo věnovat při
této příležitosti každému nově narozenému dítěti 2000 Kč.
Povzbudivá slova a zájem ze strany obce
jsou pro mnohé občany tím nejkrásnějším
dárkem.
Obecní úřad

Varování
Ministerstvo vnitra sděluje, že dnem
1. listopadu 2001 zavádí na území České
republiky jeden varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ pro varování obyvatelstva
při ohrožení nebo vzniku mimořádné
události.
Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být
vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.
Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení
varovného signálu „Všeobecná výstraha“,
bude následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republiková, regionální a místní působnost)
pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící
nebo vzniklé mimořádné události.
Dnem 1. listopadu 2001 se ukončuje
platnost dosavadních varovných signálů:

„Katastrofa“
„Všeobecná výstraha“
„Nebezpečí zátopové vlny“
Dosud vyhlašovaný signál „POŽÁRNÍ
POPLACH“ zůstává v platnosti a slouží ke
svolání jednotek požární ochrany.
Signál je vyhlašován přerušovaným
tónem sirény po dobu 1 minuty. Tento
není varovným signálem.
Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný
elektronickou sirénou napodobuje hlas
trubky troubící tón „HÓ—ŘÍ“, „HÓ—ŘÍ“
atd. po dobu jedné minuty. (Je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
Genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
generální ředitel HZS ČR
a náměstek ministra vnitra

„Účet“ za sběrné dny
V sobotu 20. 10. 2001 se v obci uskutečnil
sběr velkoobjemového odpadu (starého
nábytku, matrací, koberců ap.). Za odvezení a uložení 20 tun odpadu na skládku ve
Staříči obec zaplatila 14 700 Kč. K uvedené
částce musíme ještě připočíst náklady na
dopravní prostředky a mzdy pracovníků,
kteří svoz zajišťovali.
V sobotu 6. 10. 2001 občané odevzdali 3
tuny nebezpečného odpadu, za jehož likvidaci obec zaplatila necelých 23 000 Kč.
Obecní úřad

Co čeká obec Kozlovice od 1. 1. 2002
Od 1. ledna 2002 nabude účinnosti nový
zákon o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, který ruší doposud platný
zákon (č. 125/1997 Sb.), na jehož základě
obec Kozlovice vydala Vyhlášku č. 1/2000
o poplatku občanů za odpad. Od 1. 1. 2002
je tento poplatek zahrnut do místních
poplatků.
Sazba poplatku by měla být tvořena ze
dvou částek, a to z částky s horní zákonnou
hranicí až 250 Kč za povinnou osobu a ka-
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lendářní rok a z částky stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 250 Kč za povinnou osobu
a kalendářní rok.
Skutečnými náklady se rozumí finanční
prostředky, které byly obcí vynaloženy
pouze za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, nikoliv na provoz celého
systému „nakládání s komunálními odpady“ od fyzických osob. Náklady pro vyhlášku účinnou od 1. 1. 2002 se vypočítají
ze skutečných nákladů obce Kozlovice
za rok 2000.
Za nesplnění povinností peněžité povahy, t. j. při nezaplacení poplatku v termínu
splatnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou, může správce poplatku (obecní
úřad) uložit poplatníkovi sankci až do výše
50 % poplatku. Tuto sankci je obec oprávněna využít bez ohledu na skutečnost, zda
je obsahem obecně závazné vyhlášky.
Nový zákon o odpadech se promítne i do
naší Vyhlášky č. 3/98 o nakládání s komunálním, stavebním a demoličním odpadem v obci Kozlovice.
Návrhy obou vyhlášek budou zveřejněny
po dobu 15 dnů na úřední desce obecního
úřadu po zasedání Zastupitelstva obce
Kozlovice. Účinnosti by měly nabýt dnem
1. 1. 2002, pokud je zastupitelstvo schválí.
Obecní úřad

Inverze
Vzduch nad obcí znečištěný automobilovým provozem a hlavně komíny z domácích topenišť na pevná paliva obsahující
velké množství škodlivých látek, jež tvoří
základ obávaného smogu, je poněkud teplejší než vzduch v přízemních vrstvách.
Protože teplý vzduch je lehčí než studený,
stoupá vzhůru a tam se díky minimální výměně hromadí. Na rozhraní rozdílně teplých vzdušných vrstev dochází pak k vývoji
tak zvané inverze, kdy dojde k obrácení
přirozených tepelných poměrů a teplota
s rostoucí výškou stoupá. Už malý teplotní
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rozdíl postačuje k tomu, aby nehybně stojící vzdušné masy vytvořily nad „kozlovickým kotlem“ mocný příkrov ve tvaru
zvonu. Tento vzdušný útvar plný emisí
(oxidu uhličitého, uhelnatého, oxidů dusíku, uhlovodíků a dalších látek pocházejících z topenišť) se stává součástí atmosféry a představuje nebezpečnou chemickou
továrnu. Energeticky bohaté sluneční záření tyto plyny rozkládá a další reakcí těchto
zbytků vznikají nové složitější sloučeniny,
o nichž víme, že jsou našemu zdraví velmi
nebezpečné.
Naše plíce na ně reagují nejprve zvýšeným vylučováním hlenu, s jehož pomocí se
snaží dostat z dýchacích cest vdechnuté
škodliviny. Déletrvající pobyt v znečištěném ovzduší vede ke vzniku bronchitid,
a dokonce až k astmatu. Zesílená tvorba
hlenu totiž snižuje vstřebávání životadárného kyslíku, čímž se komplikuje dýchání.
Citlivé osoby musejí za takových podmínek
počítat s dýchacími a oběhovými potížemi.
Na neradostnou situaci v celém okrese
upozorňuje ve své poznámce v regionálním tisku Frýdecko–Místecko Pavla Fucimanová: „Když se člověk v těchto dnech
projde po venkově, dýchá často mnohem
větší škodliviny než ve městech.
Obzvláště ve slunečném počasí je vidět
velmi dobře bílý opar usedlý v dolinách.
A cítit…
Nikdo občany nepokutuje. I když se z komína přímo valí těžký kouř, občan se směje
pod vousy. A pálí dál, co smí i nesmí… Bohužel, v obci je mnoho lidí, kterým je milejší plná peněženka než zdravé ovzduší.“
Jiří Peloušek
P. S. Rada obce se obrací s naléhavou
výzvou na všechny občany Kozlovic: Využívejte maximálně všech dostupných
možností (plynu, elektrické energie,
dřeva apod.) k ekologickému vytápění
svých domácností. Nespalujte domovní
odpad. Přehodnoťte své životní priority
— již naši předkové věděli, že zdraví si za
peníze nekoupíš.
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Příživník

Všichni ho známe v postříbřené či pozlacené podobě jako neodmyslitelnou součást vánoční výzdoby. Nejčastěji roste na
topolech, lípách ale i ovocných stromech
a dalších listnáčích. Příbuzný druh najdeme i na jehličnanech — jedlích a borovicích. Zelené chomáče kožovitých lístků
s nenápadnými květy se skrývají v korunách stromů celý rok, ale vidět je na ně až
na podzim, když opadá listí. Svými kořeny
zarostlými do dřeva odnímá hostiteli vodu
a v ní rozpuštěné živiny. Každý rok vyroste
o jedinou vidlici s párem listů, a tak jejich
počet ukazuje na věk celého keříku. Na některých stromech bývá až padesátileté.
Jistě jste již poznali, že popsaným příživníkem je nám všem dobře známé jmelí.
Jiří Peloušek

Včely a včelaři
Včela se dokázala v přírodě přizpůsobit
různým okolnostem, vždy byla a také dnes
je důležitou součástí přírody. Současná situace ve včelařství nevěstí moc dobrého.
Včelařů i včel ubývá.
V naší vesnici vznikla včelařská organizace už před 70 lety. V současné době se
věkový průměr členů naší organizace (Kozlovice—Měrkovice—Lhotka) pohybuje kolem 65 let (35 organizovaných a 5 neorganizovaných včelařů). Ve věku do 50 let jsou
u nás jen 4 členové. Dost uspokojivé je to,
že naši včelaři žijí v různých částech obcí,
a tedy jejich včely celkem rovnoměrně pokrývají plošně naše zahrádky, pole i přírodu. Největším problémem současného
včelaření v naší zemi i v jiných evropských
zemích je parazitní onemocnění včel —
varroaza. Tato nemoc vyžaduje každoroční
soustavné léčení. Povinnost léčit nemocná
včelstva všem včelařům přidává velkou

práci. První výskyt této obávané nemoci byl
zaznamenán kolem roku 1980.
Asi před 25 lety byl naší organizací založen při škole včelařský kroužek. Ve vedení
kroužku se vystřídalo několik odborníků —
včelařů, dlouhou dobu vedl kroužek pan
učitel Štěpán Pustka. Asi před 5 lety (po
onemocnění pana učitele) jsem převzal vedení kroužku já. Pro kvalitnější činnost
včelařského kroužku jsem nevyhovující
starý včelín nahradil novým, dřevěným
a účelně zařízeným. Zhotovení si vyžádalo
mnoho hodin práce. Samotná práce
s dětmi je zajímavá a velmi náročná. Vede
je k účelnému využití volného času. Nejtěžší však je získávat nové zájemce.
Závěrem chci říct, že včelaření je neuvěřitelně obsáhlá činnost spojená s poznáváním přírody. I když se dá předpokládat, že
nadále bude ubývat včel (i včelařů), věříme, že včely budou i v budoucnu významnou součástí přírody.
Josef Tkáč, včelař

Kozlovice
Skautky z Kozlovic patří
k nejlepším v republice,
aneb Svojsíkův závod 2001
Odhodlání nejen se zúčastnit přišlo už
vloni, kdy si kozlovické světlušky přivezly
z krajského kola Závodu světlušek 1. místo
a v celostátním skončily na 10. Skautky se
nechtěly nechat zahanbit a přihlásily se do
obdobných závodů pro jejich věkovou kategorii — Svojsíkův závod. Okresní kolo se
konalo v Měrkovicích. Na rozdíl od počasí,
které zrovna dvakrát nepřálo, jsme mohli
našim závodníkům potřást rukou několikrát, protože holky zvítězily a kluci byli třetí.
Trasa závodu není dopředu nikdy
známa, a právě talent nebloudit naše
skautky prokázaly v krajském kole
v Novém Jičíně. Náročnou trasu zdolaly
v nejlepším čase, což jim přineslo 1. místo.
Pak před nimi byly 3 měsíce na přípravu
pro národní kolo. Znovu začaly listovat atlasem rostlin, vázaly lanové lávky nad potokem, přemýšlely, jak odpovědět na možnou otázku ze zdravovědy, co s klíštětem,
protože každá příručka první pomoci radí
něco jiného, případně dávaly do provizorních dlah nohu Martě Novákové. Ona jim
byla při přípravách ku pomoci nejen končetinami, ale hlavně radami. A jak to v Čechách (Dolní Dobrouč) dopadlo? Po smytí
potu, nánosu bahna a ošetření škrábanců
se skautky z 1. oddílu Kozlovice mohly zaslouženě postavit těsně vedle bronzového
stupínku. No, holky, jste fakt dost dobré!
A tady jsou jmenovitě: Barča Cvičková,
Market Kladivová, Ivča Chýlková, Pavla
Machalová, Terka Tkáčová, Hanka Pustková a náhradnice Nikol Mališová, Katka Červenková a Magdaléna Nováková.
Bam

Valašský vojvoda v Zakopaném
Mezi kopci se pod širým valašským
nebem krčí vesnice Kozlovice. Že se chceme rozepisovat o geografických detailech?
Ale ne. Naším cílem je ukázat, že lze
i jméno beskydské vesnice skloňovat v ně-
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kolika jazycích, vrýt je do paměti lidí, kteří
poslouchají folklor a zajímají se o lidové
tradice vůbec.
K tomu, aby se o Kozlovicích dověděli
i v polském Zakopaném, nemalou měrou
přispěl soubor Valašský vojvoda.
Když v květnu 2001 přišlo pozvání, abychom se zúčastnili 33. mezinárodního soutěžního festivalu „Ziem Górskich“, nemuseli jsme váhat dlouho. Taková nabídka se
neodmítá. Věděli jsme, že nás čeká spousta
práce, hodiny trénování, dobrušování detailů, velká investice energie a času.
Odjížděli jsme v sobotu 18. 8. 2001. Od té
chvíle nás čekalo devítidenní turné, na kterém jsme chtěli dokázat, že Valaši jsou nejlepší. Podtatranské město nás přivítalo
vřele. Turistický ruch pulzoval čilým životem, který se v těch dnech nesl ve znamení
folkloru. Za pár dnů jsme se v Zakopaném
cítili jako doma. Před naším soutěžním
dnem (pátek 24. 8. 2001), jsme shlédli konkurenční soubory. Bylo jich čtrnáct: z Turecka, Řecka, Bulharska, Slovenska, Itálie,
Francie, Maďarska, Chorvatska, Švédska,
Španělska a několik souborů z Polska. Byli
jsme rozděleni do tří kategorií: 1. autentická, 2. stylizovaná, 3. umělecky ztvárněná.
Konkurence byla veliká a folklor jednotlivých zemí tak rozdílný. Byli jsme zařazeni
do třetí kategorie. Po prezentaci v průvodu,
na exteriérových pódiích a hostování
v Krakowě jsme doufali, že naše vojenské
a svatební pásmo nám vynese medaili.
Soutěžní den byl náročný, zatancovali jsme
však dobře. Získali jsme třetí místo za
Francií a Tureckem, které se podělily
o zlato. Fotografování se získanou trofejí —
bronzovou valaškou pod českou a valašskou vlajkou nebralo konce. Naše úsilí bylo
korunováno úspěchem. Psali jsme domů,
vyřizovali pozdravy na Sochovy slavnosti
ve Lhotce. Vše jsme řádně oslavili. Pravou
tečkou za mezinárodním festivalem byl
velký galakoncert všech zúčastněných souborů, který se konal v neděli 26. 8. 2001.
Zde se rozloučil se Zakopaným i Valašský
vojvoda.
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Kozlovice

Přivezli jsme si vzpomínky, adresy nových přátel, bronzovou valašku, zážitky,
fotky, pozvání na festivaly do zahraničí
v roce 2002 a zasněné pohledy při vyslovení jména Zakopané. A právě nejenom tam
vědí, odkud je Valašský vojvoda a kde leží
Kozlovice — malebné, klidné, prostě ty naše.
Gabriela Hrubešová

Ze života školy
Dne 1. 7. 2001 došlo v naší základní škole
k organizační změně. Změnila se ze zálohované organizace v organizaci příspěvkovou. Je třeba podotknout, že tato změna
neznamená nic neobyčejného, městské
školy jí prošly „povinně“ už v roce 1994,
vesnickým školám byla tato změna ponechána na dobrovolném rozhodnutí.
Škola je nyní samostatným právním subjektem, právnickou osobou, schopnou samostatně jednat v právních vztazích. Subjektivita školy ovšem nespočívá pouze na
vstupu do právních vztahů, ale také
v novém způsobu řízení školy jako organizace, a především pak v novém způsobu financování školy. Veškeré finance určené
škole přicházejí nyní přímo jí.
Jedná se o finance z rozpočtu obce, ta
hradí provoz školy (voda, elektřina, plyn,
služby…) a o finance ze státního rozpočtu
— ten zajišťuje mzdovou politiku pracovníků školství.
Velkým kladem změny je určitě možnost
okamžitě a samostatně se rozhodovat, jak
se správně ekonomicky chovat, jak co nejlépe s přidělenými financemi nakládat, jak
co nejrychleji řešit vzniklý problém v provozu školy z pohledu aktuálních potřeb
školy a potřeb našich dětí.
Jisté je, že pracovníci školy a především
pak naši žáci a rodičovská veřejnost by neměli poznat, že k nějaké změně došlo. Do
zaběhnutého chodu školy nijak nezasáhne, a pokud ano, určitě to nebude zásah
negativní.
Ředitelka ZŠ

Sběr papíru
Ve škole jsme opět začali sbírat papír.
Sběr probíhá každou středu vždy od 7.00
do 8.00 hodin v bývalé uhelně školy —
vchod ze dvora. Odpolední sběr bude včas
vyhlášen. Dobře svázaný papír mohou do
školy přinášet nejen naši žáci, ale i další
obyvatelé Kozlovic. Výtěžek sběru bude věnován na zakoupení potřebných učebních
pomůcek. Pro naše nejlepší sběrače jsou
připraveny následující odměny:
1. Vítězná třída získá velký dort.
2. Tři nejlepší sběrači získají hodnotnou
věcnou odměnu.
3. Každý žák, který nasbírá více než 150 kg
papíru, bude odměněn.
Ředitelka ZŠ

Návštěva z Jejkowic
Již rok si nynější žáci 3. tříd dopisují s kamarády z Polska. Letos v červnu se dokonce mohli osobně seznámit v Jejkowicích.
V úterý 9. října 2001 nám naši návštěvu
přátelé z Polska opětovali. Spolu s 35 dětmi
přijeli jejich učitelé, paní ředitelka a také
pan starosta obce. Po krátkém přivítání
(paní ředitelka H. Ulčáková a pan starosta
V. Kocián) shlédli hosté vystoupení našich
žáků v sále Obecního Úřadu. Před obědem
si prohlédli náš kostel a pan farář Damián
Frycz je seznámil s jeho historií. Nejvíce se
však děti těšily na setkání se svými kamarády. Odpoledne prožívali všichni společně
při zábavných soutěžích v tělocvičně, které
si pro ně připravili žáci 9. třídy.
Důkazem, že se nám toto setkání líbilo,
bylo dlouhé loučení a mávání za odjíždějícím
autobusem. Příště možná v Jejkowicích…
Tímto chceme poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě i průběhu tohoto setkání. Zvláště děkujeme našim sponzorům:
večerka — paní Pěluchové, pekařství —
panu Laníkovi a obecnímu úřadu.
M. Strakošová

Kozlovice
Školní sportovní soutěže
Začátek školního roku znamená také začátek sportovního zápolení mezi školami
okresu. Školy soutěží nejdříve v okrscích
a pak vítězové postupují do okresního
kola. Naše škola patří do okrsku Frýdlant
nad Ostravicí. Už začátkem října proběhly
závody žáků v přespolním běhu. Závod
žáků 1. stupně byl soutěží jednotlivců.
Z naší školy byli v okrskovém kole velice
úspěšní Radovan Eliáš a Zdeněk Gajdoš,
kteří doběhli do cíle ve své kategorii jako
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první. Bohužel, kvůli nepříznivému počasí
se okresní kolo neuskutečnilo.
Žáci 2. stupně soutěžili v družstvech.
Z okrskového kola do okresního postoupila naše dvě družstva, mladší žáci (6., 7.
roč.) a starší děvčata (8., 9. roč.). Tady již
dívky nebyly příliš úspěšné, ale chlapci vybojovali v těžké konkurenci krásné 3.
místo. Byli to tito chlapci: Mirek Vyvial,
Radek Ermis, Martin Václavík, Ivo Kovář
a Jiří Senčík. Blahopřejeme.
M. Bednářová

Talent 2001
Na začátku letošního školního roku proběhlo v Národním
domě ve Frýdku–Místku finále
pěvecké soutěže TALENT 2001.
Ze stovek zpěváků se mezi dvacítku finalistů probojoval i žák
7. ročníku ZŠ Kozlovice Martin
Ševčík. V silné konkurenci zpěváků do patnácti let si svým
zpěvem a kytarovým doprovodem získal celé publikum sálu.
Spolu s pěknými cenami získal
i hlavní CENU DIVÁKŮ. V celkovém hodnocení se umístil na
krásném 3. místě a výborně reprezentoval nejen naši základní
školu, ale i obec Kozlovice.
Blahopřejeme a přejeme
hodně hudebních úspěchů.
E. K.

V naší základní škole se snažíme
obnovit tradici společného zpívání
Školní sbor má přes 40 členů. V říjnu úspěšně vystupovala část pěveckého sboru při
slavnostním zahájení finále celorepublikové
debrujárské soutěže Kámen mudrců, které se
uskutečnilo na 1. ZŠ ve Frýdku–Místku.

Členové školního sboru

Díky našemu vystoupení, které se všem
moc líbilo, vědí hosté z Francie, Belgie, učitelé z Karlovy univerzity a všichni ostatní účastníci, že v Kozlovicích jsou šikovní hudebníci.
Na prosincovou vánoční náladu připravujeme pro všechny, kteří se chtějí v předvánočním shonu, po nákupech a pečení společně
zastavit a zazpívat si, zpívání známých i neznámých koled.
E. K.
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Kozlovice
Adventní koncert

Vzorná reprezentace

Jaroslav Vašenda – VS–MUSIC a OÚ Palkovice Vás zvou na adventní koncert pro
dobré lidi, který se koná dne 21. 12. 2001
v kostele sv. Michaela od 18.00 hodin.
Výtěžek bude věnován dětem ze Sdružení na pomoc alergickým a oslabeným
dětem Pobeskydí ve Frýdku–Místku.
Vystoupí žáci hudební školy VS–MUSIC
J. Vašendy — dětský pěvecký sbor, flétnový
soubor, žáci hry na trubku, klarinet a saxofon, čelista Jiří Merta — posluchač Janáčkovy konzervatoře Ostrava.
Děti zahrají a zazpívají hudbu starých
mistrů, písně adventní a koledy.

Fotbalový klub Kozlovice se může pochlubit výbornými výkony mladých fotbalistů ročníku 1989.
V širší nominaci okresu Frýdek–Místek
mají Kozlovice šestinásobné zastoupení.
Kluci Filip Laník, Mirek Vyvial, Radek
Ermis, Martin Václavík, Jirka Senčík a Ivo
Kovář podávají výborné výkony a jsou oporou naší okresní reprezentace.
FC Kozlovice

Stolní tenis
* Čtyři družstva oddílu stolního tenisu
hrají v soutěžích se střídavými výsledky. Po
osmi odehraných kolech se pohybují okolo
středu tabulky.
* Stolní tenisté z Kozlovic Vás zvou na
tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise
pro neregistrované.
Hrát se bude „na Štěpána“ ve středu
26. 12. 2001 v tělocvičně školy. Prezentace
od 8.00 do 8.30 hodin, pak začátek turnaje.
Startovné 20 Kč, mládež do 15 let poloviční. Přijďte si zahrát.
Možnost si zatrénovat je vždy v pondělí
a čtvrtek od 18.30 hodin.
J. T.

Tradiční vánoční turnaj
Základní škola v Kozlovicích a Fotbalový
klub Kozlovice pořádají každoročně Velký
vánoční turnaj v sálové kopané.
Letos se uskuteční v sobotu 15. prosince
v tělocvičně ZŠ v Kozlovicích.
Fotbalové boje jsou pozoruhodné tím, že
účastníky mohou být všechny děti (chlapci
a děvčata), které se přihlásí. Proto se turnaj
koná od 8.00 do 18.00 hodin.
Loňského ročníku se zúčastnilo 165 dívek
a chlapců a probíhal ve třech kategoriích.
Spolu s dětmi se těší na další ročník turnaje ZŠ Kozlovice a Fotbalový klub Kozlovice.

Bude rok 2002 pro FC Kozlovice
postupovým?
Kalendářní rok dělí fotbalové soutěže na
dvě části. Výsledkové podzimní postavení
nám pro rok 2002 dává naději postupu ve
dvou, případně třech soutěžích.
Očekáváme, zda postoupí žáci, abychom
v župní soutěži mohli vystoupit s dvěma
žákovskými družstvy. Využili bychom širokou mládežnickou základnu. S nejmenšími žáky začali pracovat pánové Robert Tabach a Lukáš Hrnčárek.
Postupové ambice si mohou dělat i muži
„A“, i když bodový rozdíl tomu nenasvědčuje. Sportovní štěstí je vrtkavé a do třetice…
Po rozpačitém začátku se dobrými výkony posunulo k postupové příčce i naše „B“
mužstvo pod vedením Jindřicha Krpce.
Pro někoho mohou být zklamáním výkony našeho dorostu, ale vzhledem k silně
omlazenému kolektivu čekejme aspoň
záchranu.
Rok 2002 bude 60. rokem činnosti fotbalu v Kozlovicích. V roce 1942 vznikl první
oddíl kopané. Připomenutí tohoto výročí
bude nejen vzpomínkou, ale snad i oslavou. Zda postupovou, uvidíme.
Hodnotit odcházející rok 2001 nám nepřísluší, necháme to na ostatních, případně hodnoťme s odstupem času.
V krátkosti Vás seznámíme, co se nám
podařilo v našem areálu vybudovat. Travnatou hrací plochu doplnily důstojné střídačky. Na tribuně jsme vyměnili okapové

Kozlovice
roury a v novém roce nás čeká generální
oprava její střechy. Aktivní fotbalisté, funkcionáři a diváci se těší na zimní přípravná
utkání na novém škvárovém hřišti. Dovršili jsme pětileté úsilí o vybudování náhradní hrací plochy. Zbývá nám zaměřit stavbu
a uzavřít nájemní smlouvu s obcí Kozlovice o pronájmu pozemku.
Zajišťovat činnost občanského sdružení,
jakým je Fotbalový klub Kozlovice, není
jednoduché. Vítáme jakoukoliv materiální
nebo finanční pomoc. Musíme poděkovat
za dobrou spolupráci obci Kozlovice, ZŠ
Kozlovice, TJ Sokol Kozlovice, p. Zdeňku
Kovářovi, p. Ing. Františku Žídkovi, p. Bronislavu Brzezinovi, p. Miroslavu Kociánovi,
p. Ryškovi — autodopravci a mnoha dalším, kteří soustavně pomáhají fotbalu

Firma KŘENEK PAVEL
Moderní způsob zaměstnání
zaměstnání doma.
Místo výkonu práce DOMA
Druh práce
Obšívání volantů kůží pro firmy
Mercedes, Audi, VW
Výhody
1. Práce přijde za Vámi domů, ne Vy za ní.
2. Ušetříte na přepravném.
3. Sami si zvolíte a rozvrhnete pracovní
dobu.
4. Jste v řádném pracovním poměru.
5. Máte nárok na ŘD, nemocenskou,
paragraf.
6. Pokud máte hlavní zaměstnání,
vhodné i na vedlejší pracovní poměr.
7. Vhodné pro ženy na mateřské dovolené.
Naše podmínky: Kvalitně odvedená práce.
Najdete nás:
firma Křenek Pavel, Nádražní 149, 744 01
Frenštát pod Radhoštěm, tel. 0656/83 15 86

11
a podílí se na údržbě celého areálu, který
bude sloužit dalším generacím.
Vzájemné pochopení, porozumění,
dobré slovo a pevné zdraví nechť nás provází po celý rok 2002.
Klidné, laskavé, tiché vánoční svátky
přeje
Fotbalový klub Kozlovice

Vývoz popelnic mezi vánočními svátky
bude zajištěn ve čtvrtek dne 27. 12.
a v pondělí dne 31. 12. 2001.
O. Ú.
Prodám pomník na zdejším hřbitově.
Zdeněk Bárta, Kozlovice 760
tel. 697 362
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Kozlovice

Básník se modlí za děti

Modlitba za rodiče

Nevědí proč,
leč moc je jim to třeba.
Snad ještě více nežli chleba.
Aby jim v duši pusto nebylo.
Aby je měli rádi všichni okolo.

Pane, který jsi na nebi,
ať všechny děti vědí, co je máma.
Ať jako těsto na chlebík
rostou svým mámám pod rukama.

Aby jim bylo měkce
jako v mámě.
Když bolí věci, dosud nepoznané,
pak každé dítě,
plaché jako laň,
na hlavě potřebuje teplou dlaň.
Bože
o teplou dlaň si lidské mládě prosí.
V čase, kdy ještě neví, Kdo jsi.
Našel Tě „tam“ ten hlahol tenkých hlásků?
Našel. Dal jsi jim lék.
A nazval jsi ho Láskou.

Dej dětem taky tatínka
na každý den,
dej v dobré víře.
Bez tatínka je ovečka
ztracená, jako bez pastýře.
Zachovej, Bože, oba nám,
vždyť dvě ruce od Tebe máme.
Dvě ručky dětem stvořil Pán:
pro tátu jednu,
druhou mámě.
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