Úvodem
Vážení občané, vážení čtenáři.
V letošním roce se Vám po druhé dostává do rukou Kozmický občasník. Možná
se někomu bude zdát, že vychází často, jiným by zase nevadilo, kdyby občasník
vycházel vícekrát do roka. Ale to závisí na okolnostech. Jestliže bude něco důležitého, o
čem byste měli vědět, budeme Vás informovat častěji, jestliže život poběží v „normálu“,
ponecháme cyklus vydávání takový jaký je. A protože si myslíme, že vám máme zase co
říci, je nový občasník na světě.
Máme za sebou volby do krajského zastupitelstva. Zvolili jsme si zastupitele o
kterých si myslíme, že nás občany Moravskoslezského kraje budou řádně zastupovat, že
budou pracovat ve prospěch nás všech. Jak jsme zvolili, ukáže až čas. Teď jen přejme
nově zvoleným krajským zastupitelům, aby splnili všechno to, co nám občanům před
volbami naslibovali.
Prožíváme dobu, kdy se příroda připravuje na své období klidu. Mnoho z nás na
podzim prožívá pocity podrážděnosti a dny plné nervozity, pramenící z toho, že ubývá
světla, večery a noci se prodlužují, počasí je chladné a nevlídné. Ale s tímto problémem
se musí každý vyrovnat sám, tak jako se s tím vyrovnává příroda. Každým dnem
můžeme očekávat, že napadne sníh a všechnu tu šedivou barvu podzimu a holé stromy
bez listí přikryje svou bílou, studenou přikrývkou a svět bude veselejší.
A to se už pak budeme těšit na Vánoce, ale zároveň z toho máme i obavy, že zase
začne ten kolotoč. Říkáme si každý rok, že se nebudeme honit, že se nebudeme štvát, že
nebudeme to nebo ono, ale jak to přijde, tak jsme v tom opět, tak jako vloni nebo
předloni. Víme dobře, že pravé Vánoce jsou úplně něco jiného než jen plné stoly jídla,
pití nebo co největší množství těch nejdražších dárků pod stromečkem. Vánoce mají být
svátky klidu, míru, pohody, štěstí a otevřených srdcí pro druhé. Jsou to svátky radosti a
připomínka toho, že před více než dvěma tisíci lety přišel na svět Člověk - Spasitel,
který tak miloval svět a jeho lidi, že pro ně zemřel na kříži.
Každé Vánoce mají svou neopakovatelnou a kouzelnou atmosféru. Po celý
prosinec se na nás se z každého kouta linou nejen příjemné a nám milé tóny koled, ale
také dráždivé vůně domácího pečiva. Připravujeme se na tu kouzelnou noc plnou
tajemství a překvapení. Těšíme se na setkání rodin u vánočních stromečků a rozzářené
oči těch nejmenších. I my dospělí se na pár hodin stáváme dětmi a sníme o tom, jak to
bylo kdysi pěkné, jak jsme se těšívali, co nám Ježíšek přinese a jakou jsme měli radost
z každé maličkosti.
Ale než ta chvíle nastane musíme prožít dobu adventní, kdy se připravujme na
tajemné dny sváteční. Rozdělme si proto svůj čas a věnujme se nejen úklidu a nákupům,
ale především svým rodinám a blízkým, kteří nás potřebují. Ve dnech svátečních pak
nezapomínejme na ty, kteří nemají z různých důvodů možnost trávit Vánoce v kruhu
svých blízkých a jim otevřme svá srdce.
Všem našim občanům přejeme klidné a spokojené prožití svátků vánočních,
pevné zdraví a mnoho šťastných a spokojených dnů všedních i svátečních po celý příští
rok 2005.
Z jednání zastupitelstva obce
Za období od vydání prvního čísla až do této doby se konalo celkem 6 zasedání
zastupitelstva obce. Z tohoto počtu byla 2 zasedání pracovní a l mimořádné. Chtěli
bychom vás nyní seznámit v krátkosti s tím, co bylo na programu těchto jednání.
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Dne 19. dubna 2004 se konalo mimořádné zasedání zastupitelstva za účasti 11 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- program zasedání včetně jeho doplnění
- provedení opravy střechy sálu obecní restaurace
- rozpočtové opatření o přesunu financí z jednotlivých položek
- provedení opravy venkovní omítky sálu obecní restaurace
- provedení opravy kanalizace obecní restaurace
- provedení opravy topení a vodoinstalace ve stávajících pokojích obecní restaurace
- nákup stolů do sálu obecní restaurace
- opravu hřbitovní zdi
- provedení úprav veřejného prostranství před obecním úřadem
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- informaci o zpracování studie oddechové zóny
Dne 3. 5. 2004 se konalo pracovní zasedání zastupitelstva obce za účasti 10 zastupitelů.
Předmětem jednání pracovního zasedání byl kritický a havarijní stav kanalizace u obecní
restaurace.
Dne 22. června t.r. se konalo 8. řádné zasedání zastupitelstva obce za účasti 14 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- program zasedání
- ponechání odměn zastupitelů v původní výši
- zápis do obecní kroniky
- nákup stolů do obecní restaurace
- provedení úpravy v obecní knihovně
- provedení opravy havarijního stavu kanalizace u obecní restaurace
- vybudování oddechové zóny
- půjčky občanům ze SFRB
- ponechání ceny za odvoz a likvidaci komunálního odpadu bez navýšení ceny za DPH
- odklad výstavby kabin na hřišti TJ Sokol a opravu hrací plochy
- prodej 45 kusů akcií SmVaK a.s. Ostrava
- prodloužení nájemních smluv klubům u Hlučínského jezera
- rozpočtová opatření
- smlouvu o věcném břemenu se Sm plynárenskou na stavbu rekonstrukce plynovodu
- přidělení neinvestiční dotace pro jednotku SDH ve výši 3.400,-korun z rozpočtu kraje
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce a vyjádřilo souhlas s celoročním
hospodařením obce Kozmice.
Zastupitelstvo neschválilo
- záměr na prodej pozemku p. č. 311/3.
Dále vzalo na vědomí :
- rozbor hospodaření obce k 31. 5. 2004
Dne 21. 9. 2004 se konalo 9. řádné zasedání zastupitelstva obce za účasti všech 15
zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- program zasedání
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-

vypovězení nájemní smlouvy uzavřené s p. Hrbáčkem na pronájem kempu u jezera
rozpočtové opatření
pověření kontrolního výboru provedením kontroly plnění usnesení z r. 2004, a to
z jednání zastupitelstva a rady obce
žádost o půjčku ze SFRB

Zastupitelstvo pověřilo radu obce přípravou důkladnějšího materiálu pro výběr nového
nájemce na veřejné tábořiště. Dále pověřilo starostu obce, aby ve věci žádosti MS Dubina,
bylo upřesněno začlenění pozemku p. č. 1641 do území ekologické stability a zjištěna
možnost realizace výstavby v této lokalitě.
Ve věci provedení povrchové úpravy p. č. 529 pověřilo zastupitelstvo obce členy rady obce
a pracovníky OÚ prověřením obdobných případů a případným upřesněním charakteru
úpravy komunikace.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
- rozbor hospodaření obce za období od 1.1. do 31. 8. 2004,
Další pracovní zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 22. 11. 2004 za účasti 13
zastupitelů. Pracovní zasedání se zabývalo především body, které budou předmětem
jednání řádného zastupitelstva obce, které se koná dne 14. prosince (co bylo předmětem
jednání tohoto zasedání se dozvíte až v dalším čísle Kozmického občasníku).
Anketa na internetových stránkách
Na kozmických internetových stránkách probíhá anketa na téma „ Jste
spokojeni s životním prostředím v Kozmicích“. A k této anketě bychom chtěli něco
podotknout. Nevíme, kolik účastníků se ankety účastní, ale podle výsledku je více
občanů nespokojených s životním prostředím. Nevíme, kdo se ankety zúčastní a co mu
na životním prostředí v obci vadí. Ale dle našeho názoru, to zase až tak špatné se
životním prostředím v obci není. A pokud někdo má opačný názor, byli bychom rádi,
aby se svými názory neskrýval za anonymitu ankety, ale aby otevřeně řekl, s čím není
v Kozmicích, co se týče životního prostředí spokojen. Jestli někdo zaměňuje pojmy
životní styl a životní prostředí, pak je anketa o něčem jiném. Z našeho nebo víceméně
z mého pohledu jako pisatele této stati, si myslím, že životní prostředí je v Kozmicích na
odpovídající úrovni. Máme tady louky, lesy, pole, zahrady, vodu a hodně zeleně, a to, že
někdo toto přírodní bohatství znečišťuje a ničí, je výsledkem činnosti několika málo
jedinců. Taky se nám nelíbí, když někdo odhazuje odpad do příkopů podél polních a
lesních cest. Nelíbí se nám, že někdo vyváží stavební suť a všelijaký odpad za vesnici,
také se nám nelíbí, když u kontejnerů na plasty jsou haldy plastů. Pořád to vypadá jako
by někteří občané nechtěli vzít na vědomí, že když plastovou láhev sešlápnou, že se
zmenší objem a do kontejnerů se pak vejde více odpadu. Také nás zaráží, když
v kontejnerech a odpadkových koších nacházíme odpad, který tam vůbec nepatří.
Jsme smutní a zklamaní z toho, že když už se podařilo vysázet novou višňovou
alej na Vápenici, najdou se i takoví, kteří vysázené stromky polámou, anebo odstraní
kousky drátěného pletiva kolem kmínku a umožní tak zvěři okus stromků a tím jeho
uhynutí. Pozastavujeme se nad takovým jednáním a myslíme si své – k čemu je dobré
někomu 30 cm pletiva...? Nelíbí se nám, že na hřišti na Habeši po dětech, které si tam
hrají, zůstávají na ploše papíry a plastové láhve od různých nápojů. Nelíbí se nám, že
mnoho našich občanů vypouští do odpadních vod všechno možné.

3

V současné době se asi mnoha občanům nelíbí drancování stromů. Kdo má
motorovou pilu, nebo třeba jenom obyčejnou pilku, snaží se ořezat kdejaký strom, jen
aby bylo doma něco na topení. Víme, že plyn a veškeré palivo je drahé, ale když budeme
ničit i to co má význam nejen pro nás, ale i naše potomky, tak se může stát, že za chvíli
nebudou v okolí obce žádné volně rostoucí stromy a keře. My všichni se pak za pár let
budeme dusit kouřem, který pochází z plastových lahví a dalšího harampádí, s kterým
si doma přitápíme. Nelíbí se nám, že nějací vandalové na cyklostezce směrem do
Darkoviček ničí dřevěné odpočívadlo, které slouží projíždějícím cyklistům.
Trápí nás přístup převážně dospívající mládeže k nádražní čekárně. Na základě
žádosti mnoha našich občanů se obecnímu úřadu podařilo, po dohodě se zástupci ČD,
čekárnu zpřístupnit tak, aby se cestující mohli uschovat před nepřízní počasí. Co se
však v čekárně děje v podvečerní dobu? Schází se tam naše mládež. V čekárně si dělají
z jízdních řádů ohníčky, házejí dovnitř petardy a za dveřmi čekárny doslova záchod.
Myslíme si, že nebude trvat dlouho a České dráhy tuto místnost uzavřou ( už teď kvůli
tomuto se bude čekárna uzavírat v 15,00 hod.). Pak už nepomohou žádné žádosti obce,
aby čekárna zůstala otevřena. A to zase jenom kvůli tomu, že několik jedinců je vůči
ostatním občanům neohleduplná. V této záležitosti jsme se již obrátili na Městskou
polici Hlučín, aby se strážníci MP zaměřili na tuto oblast a na kontrolu čekárny.
Nebo další problém. V odpoledních hodinách až do večerních hodin je slyšet na
mnoha místech vesnice střílení zábavné pyrotechniky. Střelba působí špatně na některé
starší spoluobčany, ale i mnoho malých dětí je touto střelbou doslova vylekáno.
V neposlední řadě střelba působí negativně na domácí zvířata. A zase bychom to mohli
brát tak, že je to narušování životního prostředí několika jednotlivci, převážně
nezletilými. Kde na to berou peníze a kdo ji prodává, když je mnohá zábavná
pyrotechnika pro mladistvé neprodejná?
Dalším problémem je volné pobíhání psů. Co jsme se už kolem této problematiky
napsali a namluvili. Ale stále je to zbytečné. Psi nadále volně pobíhají a znečišťují naše
životní prostředí. Stále je mnoho majitelů psů, kteří venčí své pejsky na veřejných
prostranstvích, ale už po nich neuklidí. Pak si chodí mnoho občanů stěžovat, že v okolí
svých rodinných domků nebudou pořád po cizích psech uklízet. Zase je to bezohlednost
vůči spoluobčanům. Nebo jak se má zachovat člověk, když proti němu jde pes zcela sám,
bez náhubku a nikdo neví co může od něho očekávat. Kolikrát jsme už viděli a slyšeli,
nebo i četli v mediích o pokousání dospělého člověka nebo dítěte psem. Ale u nás jako by
to někteří majitelé psů vůbec nebrali v úvahu. A tak bychom mohli pokračovat stále dál.
Za takový stav nemůže ani zastupitelstvo obce, ani obecní úřad, ale za to si
můžeme sami. Bylo by jednoduché na všechno vydat vyhlášky, které by zakazovaly a
přikazovaly co se smí a nesmí. Jsme přece myslící tvorové a musíme sami vědět, co je
dobré a co ne. Proto by každý měl zvážit, zda on sám dělá všechno pro to, aby životní
prostředí bylo v Kozmicích na takové úrovni, aby s ním byl spokojen. A když se změní
myšlení a chování k našemu okolí a k přírodě, změní se v mnohém směru i životní
prostředí v Kozmicích. Proto se chovejme k živé i neživé přírodě důstojně, važme si ji a
chraňme všechno hezké, co v okolí naší vesnice máme.
Čištění odpadních vod – problematika stočného
V minulém čísle našeho občasníku jsme vás informovali o velice tíživém
problému naší obce. Tímto problémem jsou odpadní vody, které vypouštíme z obce.
Informovali jsme vás o tom, že byla zpracována studie možnosti napojení odpadních vod
z Kozmic na čističku odpadních vod v Hlučíně. Samotná realizace projektu by obec
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přišla na cca 15-20 milionů korun, další náklady by si vyžádaly úpravy nutné k tomu,
aby odpadní vody nebyly ředěny vodami dešťovými.
Další variantou je vybudování samostatné čističky pro naši vesnici a svedení odpadních
vod na čističku. To si rovněž vyžádá náklad několika desítek miliónů korun.
Právě proto, že tyto i další varianty představují tak vysoké náklady, bylo by
vůbec nejlepší a nejlevnější, abychom ze svých domů vypouštěli odpadní vody, jejichž
hodnoty by byly na přijatelné úrovni. A to zase záleží na každém z nás, co všechno se
z našich domácností vypouští, zda máme septik (a tento pravidelně vyvážíme), nebo
žumpu, kterou musíme vyvážet velice často, či žumpu přebitou a „na černo“ napojenou
na obecní kanalizaci. Proto se obracíme na všechny občany a a zároveň je vyzýváme,
aby se nad tímto neutěšeným stavem zamysleli a učinili všechno proto, aby se zlepšila
kvalita vypouštěných odpadních vod.
Musíme vás informovat, že zastupitelstvo obce zvažuje zavedení stočného i v naší
obci. Důvodem pro jeho zavedení bude i to, že vstoupil v platnost zákon o platbách za
znečištěné odpadní vody ( pokud se vypouští více než 8 000 kg znečišťujících látek
CHSK – BSK ročně, tak se bude platit cca 16,- korun za 1 kg znečišťující látky).
V současné době naše obec produkuje kolem 20 000 kg těchto látek ročně. V příštím
roce musíme tedy zaplatit minimálně 320.000,-korun za množství vypouštěných
znečišťujících látek ( je docela možné, že to může být i mnohem více) . To jsou peníze,
které musíme zaplatit za znečištění, další náklady v řádu desítek tisíců korun obec musí
každoročně vynaložit za pravidelné vyhodnocení vzorků odebraných odpadních vod, za
zpracování různých hlášení a pod. Když bychom to spočítali, tak v příštím roce by se
tyto náklady mohly pohybovat v částce kolem 500 000,-Kč. A to je částka, kterou by
měli zaplatit všichni občané, kteří jsou napojeni na kanalizaci. Jestliže v obci žije 1800
obyvatel, činilo by to v přepočtu na jednoho obyvatele cca 270,-korun ročně. To je
problém, který bude řešit zastupitelstvo obce formou obecně závazné vyhlášky o platbě
stočného. Jakým způsobem a kolik to bude, nejsme vám schopni nyní přesně říci. Bude
to ještě předmětem několika jednání, ale my občané s touto platbou musíme v blízké
době počítat, pokud se opravdu nezamyslíme a nesnížíme množství vypouštěných
závadných látek do kanalizace. A že opravdu naše odpadní vody nevoní příliš lákavě,
vám klidně dosvědčí pracovníci, kteří pravidelně vzorky odpadních vod odebírají a
odvážejí k rozborům do laboratoře. Více si k této problematice můžete najít v letošním
prvním čísle Kozmického občasníku, pokud jste si jej ponechali (tento se nachází i na
našich internetových stránkách – www.kozmice.cz).
Svoz domovního odpadu
Opět se vracíme i k této problematice. Máme za to, že jsme si již na systém, který
byl zaveden v letošním roce, navykli. Aspoň není negativních poznatků, že by někdo
projevoval nespokojenost. K tomuto bychom chtěli poznamenat, že nás v příštím roce
čeká zvýšení cen za odvoz odpadu. Tato cena již měla být vyšší v letošním roce, neboť se
zvedla DPH z původních 5% na vyšší 19% sazbu. Naši zastupitelé však rozhodli, že pro
letošní rok (2004) se cena za svoz domovního odpadu nenavýší. Toto navýšení bylo pro
tento rok uhrazeno z prostředků obce. Jelikož obec nemůže stále dotovat potřeby
obyvatel, musí se pro rok 2005 ceny za odvoz srovnat s cenou, za kterou nám firma
OZO Ostrava, s.r.o. tuto službu nabízí. Pokud nedojde k navýšení ceny svozu ze strany
OZO Ostrava s.r. o. ( což bylo přislíbeno), uvádíme pravděpodobný ceník za
popelnicové nádoby a počty svozů pro r. 2005, který by měl platit v naší vesnici. Nový
platný ceník pak naleznete vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu a to ještě před
koncem letošního roku.
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Druh popelnice
70 l – malá
70 l – malá
110 l – velká
110 l – velká
110 l – velká
110 l – velká
1100 l – kontejner

počet obsluh
Cena za rok
1x 14 dnů
1 050,- Kč
1 x měsíčně
600,-Kč
1 x 14 dnů
1 285,-Kč
1 x týdně
2 185,-Kč
1 x týdně v zimě, 1 x 14 dnů v létě 1 810,-Kč
1 x týdně v zimě
1 425,-Kč
1 x týdně
8 568,-Kč

Pokud občan hodlá změnit velikost nádoby, nebo počet obsluh, musí se dostavit
na Obecní úřad Kozmice a zde sepsat novou přihlášku. Nestačí jenom někde na ulici říci
pracovníkům obecního úřadu, že má zájem o jiný druh popelnice nebo, že hodlá změnit
počet obsluh. Obecní úřad musí odeslat na firmu OZO Ostrava s. r. o. zcela novou a
občanem podepsanou přihlášku.
Firma OZO Ostrava, s. r. o. nás také požádala, abychom vám předali informaci,
že odvoz odpadu bude v naší obci prováděn i o Štědrém dnu ( pátek 24. 12. t.r.), dále
pak i na Silvestra ( pátek 31. 12.) a 7. ledna 2005. V průběhu dalších týdnů nového
roku už budou svozové dny následovat tak, jak často má občan odvoz objednán.
Cena vodného
Severomoravské vodovody a kanalizace, Ostrava a.s. oznamují všem svým
odběratelům, že od 1. 1. 2005 dochází ke změně ceny vodného.
Cena za 1m3 včetně DPH bude činit .............................20,43 Kč.
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2005,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a
dodavatelem.
Zimní údržba ulic
Opětovně se obracíme na všechny naše občany - motoristy, aby v zimním období
( v době sněžení a následném úklidu sněhu) nenechávali stát motorová vozidla
na našich místních komunikacích. Při odhrňování sněhu traktorovým pluhem je v místě
stání motorových vozidel údržba vozovky velice ztížená a může také dojít k poškození
zaparkovaného vozidla. Proto v místech, kde budou stát na ulicích auta, nebudou tyto
úseky uklizeny.
Obracíme se na občany, bydlících v místech, kde řidiči často nechávají stát svá
vozidla na místní komunikaci, aby se stížnostmi, že zde nejsou uklizeny ulice od sněhu,
nechodili na obecní úřad, ale domluvili majiteli vozidla, aby příště vozidlo zaparkoval
mimo komunikaci.
Dále upozorňujeme všechny řidiče, že komunikace do Darkoviček se v zimním
období nebude udržovat.
Co se v obci udělalo
Pro ty, kteří stále říkají, že se v obci nic nedělá, chceme jen namátkou provést malou
rekapitulaci akcí, které byly provedeny ve vesnici v letošním roce.
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V prvé řadě to byla úprava a zpříjemnění prostředí ve školní výdejně stravy, kde je
zcela nové sociální zařízení, včetně provedení rekonstrukce vody a odpadů . Vše bylo
vybudováno nákladem cca 300 tis. korun.
Dále byla provedena oprava věže hasičské zbrojnice, oprava zdi kolem našeho hřbitova.
Tyto akce si vyžádaly náklad cca 400 tis. korun. Byla provedena rekonstrukce spojovací
komunikace mezi ulicí Horní konec a Strmá a byla vybudována část ulice Nové. Tyto akce
si vyžádaly finanční náklad přes 1 a čtvrt miliónu korun. Přes milión korun obec ze svých
prostředků vynaložila také na rekonstrukci veřejného osvětlení .
Největší a nejnákladnější akcí letošního roku bylo dokončení stavebních úprav
v obecní restauraci. Zde byla vybudována pod jevištěm šatna pro účinkující, včetně
sociálního zařízení a únikového východu ze sálu. Byla provedena celková oprava
kanalizace u restaurace, oprava střechy sálu, proveden nátěr fasády a další menší opravy. I
zde byly vynaloženy nemalé částky, blížící se téměř dvěma miliónům korun. Že jsou to
prostředky účelně vynaložené, se může přesvědčit každý, kdo do obecní restaurace zavítá.
Vybudováním solidního objektu restaurace se obec Kozmice zviditelnila i v širokém okolí, o
čemž svědčí zájem o služby, které nájemci restaurace jsou schopni všem návštěvníkům a
zájemcům poskytnout.
Výčet akcí by nebyl zcela úplný, kdybychom opomněli, že se také budovalo na
místním sportovním hřišti. Zde byla provedena rekonstrukce trávníku. Tato akce ještě
není zcela u konce, ale i tak už bylo proinvestováno přes 200 tis.korun. Nejnovější informace,
týkající se sportovního hřiště, je pro nás velice příznivá. Dnem 1. prosince 2004 bylo hřiště
převedeno bezúplatným převodem do majetku obce.
Mezi méně finančně náročné, ale přesto důležité akce, by se mohla přiřadit i oprava
povrchu ulice por. Hoši a úprava prostranství naproti obecnímu úřadu, úprava knihovny a
další akce menšího rozsahu.
To je v krátkosti jen výčet několika akcí, které byly letos provedeny. Že kolem
příprav, zajištění a samotném provedení akcí je opravdu dostatek starostí a běhání, to ví
každý, kdo něco takového zajišťuje třeba jen na svém rodinném domku.
Další akce jsou méně viditelné, ale patří k běžnému chodu obce ( zimní, jarní a letní
údržba obce, údržba prostranství u jezera a další „maličkosti“).
Ať každý sám posoudí, zda se v obci něco dělá, nebo jsou to tak malé věci, že
se o nich ani nemusí mluvit a bere se to jako samozřejmost a nepodstatná věc.
Co se bude v obci dělat
Zastupitelstvo obce na svém pracovním zasedání, které se konalo v listopadu t. r.
nastínilo plán akcí, které hodlá v příštím roce uskutečnit. A že toho nebude málo, můžete
zjistit z následujících informací.
V prvé řadě by to měla být částečná oprava chodníků podél hlavní silnice a oprava
některých místních komunikací. Převážně se bude jednat o opravy povrchu vozovek po
překopech na telefon, plyn a pod.
Další velkou akcí by měla být výstavba nových šaten na hřišti TJ Sokol Kozmice
a výstavba oddechového areálu na prostranství u fary a bývalé školní zahrady. Zde by
mělo být vybudováno volejbalové hřiště, hřiště na minikopanou, tenisová stěna, koše
na streetball, koutek pro maminky s dětmi apod. Součástí tohoto areálu bude i zbudované
parkoviště podél ulice Rušná. Parkoviště bude sloužit i návštěvníkům našeho kostela.
Obec se bude také finančně spolupodílet na vybudování bezbariérového přístupu
do kostela sv. Floriána a úpravě místnosti pro maminky s kočárky a malými dětmi.
S těmito úpravami se již započalo.
Práce se nezastaví ani na rekonstrukci travnaté plochy na sportovním hřišti TJ
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Sokol, kde proběhnou konečné úpravy.
Pozornost bude věnována i řešení tlaku vody na horním konci naší vesnice.
Předběžně je vypracován návrh na vybudování tlakové stanice, která by měla tento
problém vyřešit. Tato akce počítá téměř s 1,5 mil. korun a největší problémem bude najít
místo, kde by tlaková stanice mohla být postavena. Mělo by se jednat o pozemek o
rozměrech
cca 3x3 m, s přívodem elektřiny a poblíž hlavního vodovodního řadu.
Společenské a kulturní akce na závěr a začátek roku
V závěru letošního roku obecní úřad uspořádal dvě vcelku zdařilé akce. První
z nich bylo uskutečnění divadelního představení v sále obecní restaurace. Amatérští herci
souboru „Berani „ z Těškovic nás potěšili hrou „ Ženský zákon“. Hra byla o to zajímavější,
že herci mluvili v tzv. bíloveckém dialektu, který je tak podobný hovorové řeči našich
dědečků a babiček. Zvláště starší diváci si tak mohli osvěžit téměř již zapomenuté výrazy
z doby jejich mládí. Divadelní představení bylo vítaným zpestřením šedivého a nevlídného
podzimu. Škoda jen, že se představení nezúčastnil větší počet diváků. Ale i tak necelá
stovka diváků odměnila účinkující dlouhotrvajícím potleskem.
Je jisté, že divadelní soubor „ Berani „ bude v roce 2005 studovat novou hru. Jsme již
předběžně dohodnuti, že na podzim příštího roku opět navštíví naši obec a předvedou nám,
co mají nového ve svém repertoáru.
Druhou akcí byl kozmický vánoční řemeslný trh. Ten proběhl na Mikuláše v sále
obecní restaurace a mnozí z vás jej také navštívili. Myslíme si, že to byla další zdařilá akce.
Spokojeni mohli být jak prodejci a řemeslníci ( zúčastnilo se jich téměř 20), tak i kupující,
kteří si mohli zakoupit dárky pro své milé.
Za uskuteční této akce patří poděkování především paní Haně Baronové, která ji
celou připravila, dále pracovníkům obecního úřadu, kteří se podíleli na samotné realizaci.
Samostatně pak bychom chtěli poděkovat paní Stanislavě Klemensové, která provedla
vánoční výzdobu celého sálu a předsálí.
Kulturní akce v začátku r. 2005 v sále obecní restaurace „ U krokodýla“
14. ledna 2005
21. ledna 2005
23. ledna 2005
29. ledna 2005
4. února 2005

X. obecní bál
Ples TJ Sokol Kozmice
Dětský maškarní ples
Zahrádkářský ples
Ples chovatelů z D. Benešova

Využijte této bohaté nabídky a vyberte si společenskou akci, kterou byste rádi
v nastávající plesové sezóně navštívili.
Informace Obecního úřadu – změny v dopravě v systému ODIS
Dnem 12. 12. 2004 došlo ke změnám v organizaci dopravy a také ke změnám jízdních
řádů všech dopravců – Českých drah, Connex Morava, TQM, ODIS, DP města Ostravy a
Opavy. Veškeré informace, týkající se dopravy v integrovaném dopravním systému
poskytne Informační servis DP Ostrava a.s. - v hlavní prodejně jízdních dokladů na
Vojanově ul. v Ostravě ( u výstaviště Černá louka) , tel. 597 401 555, 597 401 556 a další
informace naleznete na internetových stránkách www.kodis.cz, nebo na lince 596 116 308,
596 116 317 ( Koordinátor ODIS s. r. o.).
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Správa hřbitova informuje
Správa hřbitova sděluje, že na místním hřbitově je k dispozici několik volných
jednohorobů. Přehled uvolněných hrobů je uveřejněn ve skříňkách na hřbitově. Zájemci o
volná hrobová místa se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Kozmicích.
Dále sdělujeme, že oba hrobníci ukončují svou činnost kopání hrobů. Obracíme
se proto na schopné a vážné zájemce o tuto činnost, aby se přihlásili na Obecním úřadě
v Kozmicích. Pokud se noví zájemci nepřihlásí, správa hřbitova požádá o tuto službu firmu,
která kopání hrobů zajišťuje.
Výměna průkazů Všeobecné zdravotní pojišťovny
Všeobecná zdravotní pojišťovna informuje všechny své pojištěnce, že v závěru
letošního roku dochází k výměně průkazů jejich pojištěnců. Pro usnadnění této výměny
se VZP obrátila se žádostí o pomoc na Obecní úřad Kozmice. Všichni občané, kteří jsou
pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny a dosud nový průkaz od VZP neobdrželi, si
mohou vyzvednout průkaz VZP na obecním úřadě.
Výměna průkazů je zdarma. Za všechny členy rodiny nebo domácnosti, kteří jsou
pojištěni u VZP stačí, aby se dostavila k vyzvednutí průkazů pouze jedna osoba.
Upozornění
Upozorňujeme všechny občany, především dříve narozené, aby nebyli důvěřiví
vůči cizím osobám a těmto třeba „nenaletěli“. V současné době se množí případy
podvodů páchaných na starších osobách (např. různí obchodníci nabízející nekvalitní a
předražené zboží, či další osoby, které přesvědčují občany, že vyhráli v „nějaké
soutěži“). Také je třeba zvýšit obezřetnost vůči neznámým osobám, neboť i v naší obci
se vyskytují případy vloupání do soukromých objektů.
Čísla z matriky
V době od 1. 1. do 6. 12. 2004 naše ohlašovna zaznamenala :
Přistěhovalo se
29 občanů
Odstěhovalo se
36 občanů
Narodilo se
14 dětí ( 9 děvčátek a 5 kluků)
Sňatků bylo uzavřeno
12 ( 14 občanů Kozmic)
Zemřelo
14 občanů
Celkem je v obci přihlášeno k trvalému pobytu 1 800 obyvatel ( stav ke 14. 12.2004).
Konstatujeme s lítostí, že počet obyvatel naší vesnice se neustále snižuje. Není to problém
jen našeho regionu, ale je to problém celorepublikový. Hodně našich spoluobčanů se
stěhuje za prací do oblastí, kde je vyšší šance najít pracovní uplatnění, což je patrné i
z výše uvedeného přehledu

9

Slovo pana starosty
Vážení spoluobčané,
konec roku jako tradičně svádí k určitému hodnocení, skládání účtů, k zamyšlení. I my
na těchto stránkách uvádíme základní výčet toho co se podařilo, co nás čeká, co nás
trápí, s čím neustále „ bojujeme“. Proto vždy přivítáme Vaše názory a připomínky
k práci, fungování činnosti naší obce a tyto hodláme řešit.
Není mým cílem složitě hodnotit a analyzovat. Chci jen srdečně poděkovat všem
spoluobčanům, kteří jsou nápomocni a podílejí se na zvelebování naší vesnice, všem
členům zastupitelstva obce a jednotlivých komisí, firmám a organizacím a v neposlední
řadě všem pracovníkům našeho úřadu, za zvládnutí úkolů v r. 2004.
Přeji všem klidné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a hodně spokojenosti a
radosti v r. 2005.
Ing. Petr Kozák
starosta obce
Sváteční slovo Otce Petra Šustáčka
Vážení a milí spoluobčané,
k blížícím se svátkům Božího Narození – Vánoc, Vám přeji, abyste je prožili v lásce,
radosti a pokoji. Ať Boží pokoj a radost naplní Vaše srdce také v novém roce 2005.
Abychom společně v dobré vůli a ochotě žili a spolu pracovali na pěkném společenství a
vzájemné úctě a pohodě mezi sebou.
Vše dobré od Pána Boha přeje a
ze srdce Vám všem žehná
P. Petr Šustáček, farář

Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích
24. 12. Štědrý den – mše svatá tzv. „půlnoční“
25. 12. Slavnost Božího narození
26. 12. sv. Štěpán
31. 12. sv. Silvestr – děkovná mše svatá
31. 12. 2004 – půlnoční adorace
1. 1. 2005 Nový rok

21,00 hod.
07,30 a 09,30 hod.
07,30 a 09,30 hod.
16,30 hod.
od 23,00 hod.
07,30 a 09,30 hod.

18. l2. 2004 ( sobota) - příležitost ke svátosti smíření ( sv. zpovědi) v době od 09,00 –
12,00 hod. a odpoledne od 14,00 – 17,00 hod.
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Místo blahopřání kytička
Od vydání posledního čísla občasníku oslavili životní jubilea naši spoluobčané:
KUBINA
Luboš
JANKOVIČ Jan
ZAVADSKÝ Richard
DOMBEK
Jindřich
KUCHEJDOVÁ Naděžda
DOSTÁL
Karel
KANTOR Petr
VÍTKOVÁ Naděžda
GOLA
Alois
ZÁVADSKÁ Anna
CÍREK
Miroslav
PUDICH
Valter
GAJDOŠOVÁ Alžběta
DIHLOVÁ Relindis
BENNEK
KLAUS
HRUŠKA
Josef
SEKACZEK František
PALICHLEBOVÁ Anežka
ŠUSTKOVÁ Marie

SNĚHOTA
Jan
HUDECZKOVÁ Anna
KUCHEJDOVÁ Věra
KARČMÁŘ
Jan
DIHEL
Rudolf
KUBINOVÁ
Kristina
SUKAČOVÁ
Jana
SEIDLER
Karel
HARTMANNOVÁ Šárka

HAMPL
Bohumil
SUKAČOVÁ Cecilie
JANOTOVÁ Anna
SMOLKA
Petr
DIHEL
Oldřich
KUBÍK
Hubert
FOJTÍKOVÁ Marta
FOJTÍK
Pavel
VITÁSEK
Rudolf

LAZOROVÁ
VITÁSEK
ČERMÁK

BUREČKOVÁ Věra
NIKLOVÁ
Helena
KLANICOVÁ Lucie

Mária
Petr
Herbert

FRONČKOVÁ
Edeltruda
HAMMERMÜLLER Evald
FOJTÍKOVÁ

Marie

PAŠEK
KUČEROVÁ
KOZÁKOVÁ
AUST

Helmut
Ilona
Helga
Josef

Do dalších let přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní pohodu.

PF 2005
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