Úvodem
Vážení občané – čtenáři,
od vydání posledního čísla Kozmického občasníku v naší vesnici došlo ke mnoha
událostem a změnám, o kterých bychom vás chtěli informovat.
Především došlo ke změně v obsazení postu starosty obce. Bývalá starostka paní
Kristina Osmančíková odešla počátkem letošního roku do důchodu a před
zastupitelstvem obce stál úkol zvolit nového starostu. Na svém zasedání 27. ledna t.r.
zastupitelé obce zvolili starostou p. ing. Petra Kozáka. Místostarostou obce zůstává p.
ing. Jan Karčmář. Zastupitelstvo obce se usneslo, že funkce starosty i místostarosty bude
neuvolněná, tzn. oba funkcionáři budou volené funkce zastávat souběžně se svým
povoláním.
Oběma představitelům přejeme hodně zdaru a úspěchů při správě naší obce.
Současně byla doplněna Rada obce a její členkou byla zvolena p. Osmančíková. Další
informace, týkající se obce, si můžete přečíst v následujících rubrikách.
Všichni jsme rádi přivítali největší a podstatnou změnu. Jaro se přihlásilo, i
když to někdy tak nevypadá, v plné síle. A už to na nás čeká. Všechno po té dlouhé a
nepříjemné zimě uklidit, připravit si zahrádku, upravit okolí svých domků a další práce
s tím spojené. Teď už budeme jen zvelebovat a těšit se z toho, jak všechno kolem nás
kvete a voní a je prozářeno jasnými a laskavými slunečními paprsky. Dny se prodlužují a
nás to bude táhnout ven co nejvíce si užít pobytu na jarním čerstvém vzduchu.
Za pár dnů budeme slavit Velikonoce - pro křesťany největší svátky roku.
Přejeme všem občanům šťastné a veselé prožití svátků velikonočních, chlapcům,
klukům a mužům bohatou pomlázku a všem děvčatům pořádnou „polévačku“. Vždyť
jaké by to byly Velikonoce bez trošky vody a pořádného výprasku karabáčem. Aspoň tak
částečně žijí a udržují staré tradice, které se pomalu zapomínají a vytrácejí.
Z jednání zastupitelstva obce
Od doby, kdy se vám dostalo do rukou poslední číslo našeho občasníku, se konala
celkem tři zasedání zastupitelstva obce. S jejich výsledky bychom vás chtěli seznámit .
5. řádné zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. 12. 2003 za účasti všech 15
členů.
Zastupitelstvo schválilo následující :
- dokončení prací v obecní restauraci - na sále, přísálí a protipožárním zabezpečení
v celkové částce 1 173 617,-Kč,
- rozpočtové opatření,
- rozpočtové provizorium na r. 2004,
- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání
se stavebním odpadem na území obce,
- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003 o místních poplatcích v obci Kozmice,
- určení ing. Petra Kozáka k zastupování starosty do doby než bude zvolen nový
starosta,
- schválení odměny starostce v souvislosti s odchodem do důchodu dle zákona o obcích
č. 128/2000 Sb.,
- termín konání dalšího zasedání zastupitelstva obce na den 27. 1. 2004
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a vzalo na vědomí :
- plnění usnesení z minulého zasedání,
- provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2003,
- výsledek kontroly nájemních smluv zemědělských pozemků,
- vzdání se funkce starostky obce k 1. 1. 2004.
6. řádné zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 27. 1. 2004 za účasti všech 15
členů.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- rozpočet obce na rok 2004, který je vyrovnaný v příjmové i výdajové části. Pro letošní
rok je s příjmy i s výdaji počítáno v celkové výši 20 030 000,-Kč ( z této částky činí
6 316 400,-Kč převod z r. 2003),
- inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2003 včetně návrhů na vyřazení,
- plat neuvolněného starosty s platností od 1. 2. 2004,
- plat neuvolněného místostarosty s platností od 1. 2. 2004,
- dodatek ke směrnici č. 1 k vnitřní organizační směrnici určující postupy pro evidenci
majetku obce,
- odkup pozemku p. č. 450/6 o výměře 785 m2 od firmy FORM za cenu dohodou ve výši
180 250,-kč ( jedná se o pozemek naproti obecnímu úřadu),
- hospodářský výsledek základní školy za r. 2003 včetně jeho použití.
Zastupitelstvo obce zvolilo :
- starostou obce Ing. Petra Kozáka, který bude funkci starosty vykonávat jako
neuvolněný,
- dalším členem rady obce paní Kristinu Osmančíkovou.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí :
- plnění usnesení z minulého zasedání,
- žádost Mysliveckého sdružení Dubina Kozmice o dotaci na výsadbu stromů na obecní
skále,
- závěr schůzky ekologické komise.
7. řádné zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 9. 3. 2004 za účasti 13 členů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- zadání zakázky na rekonstrukci veřejného osvětlení firmě Energetika Vítkovice a. s.
dle § 49 b zákona 199/94 Sb., a navýšení rozpočtované částky o 40 000,-Kč,
- rozpočtové opatření, kterým se 40 000,-Kč na rekonstrukci veř. osvětlení přesune
z položky určené na čistírnu odpadních vod,
- zadání na provedení zakázky - opravy místních komunikací – části ul. Nová v délce 80 m
a v hodnotě díla 970 204,-kč a oprava odvodnění ( propojení ulice Horní konec a Strmá)
v hodnotě díla 288 750,-Kč firmě Vrchovecký spol. s. r. o. Háj ve Slezsku dle § 49 b zák.
č. 199/94 Sb.,
- výkup pozemku p. č. 28/1 o výměře cca 1 800 m2 za cenu dohodou ve výši 300 000,-Kč
od Římskokatolické farnosti Kozmice ( jedná se o pozemek mezi hřištěm mateřské
školy a budovou fary),
- koncepci řešení sportovišť v obci – oddechová zóna – prostory za školou a část farní
zahrady a sportovní zóna, která by měla vzniknout na velkém hřišti,
- závěrečný účet a revizní zprávu Sdružení obcí Mikroregionu Hlučínska,
- závěrečný účet a revizní zprávu Sdružení obcí Hlučínska,
- zadání vypracování nového územního plánu obce Kozmice s tím, že na tento účel
bude v rozpočtu na r. 2005 vyčleněna částka 500 000,-Kč a občané budou vyzváni
k podávání návrhu na změny.
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Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
žádosti občanů o změny v územním plánu obce Kozmice.

Rekonstrukce veřejného osvětlení
O pár řádků výše jste se mohli dočíst, že v letošním roce proběhne celková
rekonstrukce veřejného osvětlení. Jistě jste zaznamenali, že v poslední době se v obci
pohybují pracovníci firmy, která provádí tuto rekonstrukci. Jedná se o firmu Energetika
Vítkovice, a. s. Vzhledem k tomu, že v některých případech bude nutné, za účelem
natažení el. vodičů nebo z jiných důvodů, vstoupit na soukromý pozemek, obracíme se na
občany se žádostí, aby to pracovníkům provádějící firmy umožnili. Předem všem
občanům, kterých se toto opatření dotkne, děkujeme za pochopení a shovívavost a
vstřícnost vůči pracovníkům provádějící montážní práce.
Rekonstrukci vedení si vyžádala celková neutěšená situace, neboť je všem známo,
že při trošku větším větru u nás veřejné osvětlení vypadávalo a obec jako jedna z mála
v okolí byla ponořena do tmy. Celková rekonstrukce se bude provádět nákladem cca
1 200 000,- Kč a měla by přispět k celkovému zlepšení osvětlení v obci, ale především k
úsporám na elektrické energii. Osvětlení by mělo být regulováno tak, že v pozdějších
nočních hodinách nebude svítit s plnou intenzitou, ale svítivost bude menší, což bude
znamenat úsporu energie.
Rekonstrukce veřejného osvětlení by měla být ukončena do 30. 4. 2004.
Oprava místních komunikací
Zároveň s rekonstrukcí veřejného osvětlení bude probíhat i oprava komunikací.
Jedná se především o prodloužení ulice Nová směrem k rod. domku manž. Ludvíkových a
rekonstrukce odvodnění spojnice ulic Horní konec a Strmá.
Realizace této akce si vyžádá od občanů bydlících na uvedených komunikacích hodně
trpělivosti a pochopení. Věříme, že odměnou za jejich dočasné omezení v místě jejich
bydliště, pak bude spokojenost s dobře provedeným dílem. Obě tyto akce provádí firma
Vrchovecký spol s. r. o. z Háje ve Slezsku a náklad na realizaci bude činit cca 1 300 000,korun.
Obě akce by měly být ukončeny nejpozději do 31. 5. 2004, pokud bude počasí
přát, mohou být ukončeny i dříve.
Zóna pro odpočinek, volný čas a sportovní aktivity
Vzhledem k tomu, že se blíží doba ( letošní podzim) kdy končí dohoda, která byla
uzavřena s majitelkou pozemku na užívání hřiště na Habeši, hledají se možnosti jakým
způsobem toto hřiště nahradit. Mělo by být v centru obce, aby menší děti nemusely
přecházet hlavní silnici a nevystavovaly se tak nebezpečí ohrožení motorovými vozidly.
Zastupitelstvo obce proto zvažovalo, kde by byla nejvhodnější lokalita pro toto sportoviště.
Jednoznačně všechno vyznívá pro pozemky, které jsou za školkou a školou. Aby na těchto
pozemcích mohlo být vybudováno hřiště alespoň takových rozměrů, jaké je stávající na
Habeši, rozhodli naši zastupitelé, že budou jednat s Římskokatolickou farností Kozmice o
možnosti odprodeji části pozemku (pole), které se nachází u budovy fary. Díky našemu
duchovnímu správci panu faráři P. Petru Šustáčkovi, který měl pro potřeby obce
pochopení a díky Ostravsko-opavskému arcibiskupství, je téměř jisté, že pozemek ve
výměře zhruba 1 800 m2 obec odkoupí do svého vlastnictví. Po té by mohla být zpracována
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studie, co všechno by v této oddychové zóně mohlo být zrealizováno. Jako veliký problém
se zde však jeví uložení optického telefonního kabelu, který vede celým pozemkem a který
se bude muset přeložit, nebo postupovat dle požadavků Českého Telecomu a. s.
Dále se na zasedání zastupitelstva obce hovořilo o využití velkého sportovního hřiště.
I zde se jeví potřeba rekonstrukce stávajících kabin pro hráče a vybudování zázemí pro
návštěvníky sportovního areálu. Opravdu by v budoucnu mělo být naše hřiště velký
sportovní areál, kde by mělo být vybudováno velké víceúčelové hřiště s umělým povrchem
s možností provozování několika druhů sportů, případně tenisový kurt a pod. To všechno
bude stát nemálo finančních prostředků, ale zase zastupitelstvo obce zastává názor, že je
lepší vynaložit tyto prostředky pro činnost mládeže a tak ji více přitáhnout k provozování
sportu, než aby se mladí lidé věnovali drogám, hraním na automatech či jinak neúčelně
trávili svůj volný čas.
Obracíme se na všechny občany, aby zastupitelstvu obce podávali náměty, návrhy,
připomínky a podněty, případně jak by uvedenou problematiku řešili oni sami. Vzhledem
k tomu, že se jedná o záležitost dlouhodobou, chceme aby se do této akce zapojil co nejširší
okruh občanů a byl tak nápomocen při jejím řešení.
Své připomínky můžete podávat písemně na obecní úřad až do konce měsíce května
t. r. Děkujeme za vaši spolupráci.
Čištění odpadních vod
Tato otázka je nejtíživějším problémem v životě a chodu naší vesnice. Je to oblast,
které se nevyhneme a kterou musíme bezpodmínečně řešit. Všichni víte, že se vstupem do
EU se zpřísňují limity téměř ve všech oblastech činností. A to se týká také odpadních vod.
Už mnohokrát jsme v našem občasníku psali o tom, jak by se občané měli chovat při
vypouštění odpadních vod. Ale nikdo to nebere vážně. Ruku na srdce, kdo z těch co má
žumpu ji pravidelně vyváží? Téměř nikdo, protože mnozí mají z žumpy udělán přepad
přímo do kanalizace. Nebo kdo z těch co mají septik jej pravidelně vyváží? Málokdo. To
má také za následek, že nevyvezený septik působí jako žumpa s přepadem. A tak můžeme
pokračovat dále. Ale jednou to všechno skončí a i v naší obci se budou muset v této oblasti
činit radikální opatření, aby se kvalita odpadních vod zlepšila. Zastupitelstvo obce zkoumá
všechny možnosti, aby obec nemusela v dohledné době budovat čističku a novou kanalizaci,
která by nás přišla na několik desítek milionů korun ( možná 80 – 90 mil. korun). Na
takovou nákladnou akci bychom nenašetřili ani za několik desítek roků. Spoléhat na to, že
bychom dostali nějakou dotaci také moc nemůžeme a tak si musíme pomoci sami.
V současné době máme povolení na vypouštění odpadních vod do konce srpna 2004 a obec
požádala o jeho prodloužení. Pokud bude vše v pořádku, je šance na prodloužení
k povolení vypouštění odpadních vod až do r. 2010. Po této době musí být v oblasti
vypouštění odpadních vod vše v souladu s evropskými normami . To bude platit i pro
menší obce do 2000 obyvatel.
Z toho důvodu nechalo zastupitelstvo obce zpracovat studii, která zkoumá možnost
napojení obce Kozmice na čističku odpadních vod v Hlučíně. Ta už byla zpracována a její
závěry jsou kladné. Znamenalo by to však úpravy na samotné čističce odpadních vod
v Hlučíně, na vybudování přečerpávacích stanic a vybudování odlehčovacích komor. Pak
už bude záležet na Zastupitelstvu města Hlučína, zda bude souhlasit s připojením naší
vesnice na městskou čistírnu odpadních vod. Tyto náklady se pohybují v dnešních cenách
kolem 15- 20 mil. korun. Studie však neřeší problém kanalizace v obci. To bude řešit
samotný projekt, jehož realizace bude rovněž velice nákladná.
Dalším problémem je placení tzv. „ stočného“. Toto se v některých městech a obcích
rovná téměř výši vodného. V našem případě by to bylo asi 18 Kč za m3 odpadní vody.
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Mnozí občané si myslí, že pokud nemáme kanalizaci nemusí platit stočné. To je však
mylná představa. Obec může vybírat stočné k pokrytí nákladů za provoz a údržbu
kanalizace. V naší vesnici činí roční náklady na tuto kapitolu minimálně 50 000,-korun.
Zde jsou započítány faktury za provedení laboratorních vzorků odpadních vod. Tyto se
provádějí minimálně 4 – 5 x za rok z každé kanalizační výusti, kterých máme celkem 5.
Jedno laboratorní zpracování stojí cca 800,-korun a za rok to činí přibližně 20 000,-Kč.
Když dále připočítáme náklady, které jsou hrazeny za provádění zpracování různých
hlášení, žádostí a další administrativní práce s tím spojené, které provádí odborník na tuto
problematiku, dostaneme se k částce minimálně 50 000,-Kč ročně. A tyto náklady by už
mohly být rozpočítány na jednotlivé rodinné domky, které jsou na kanalizaci napojeny.
Tyto náklady by měly být uhrazeny formou tzv. „ stočného“. Pokud někdo namítne, že
nemá odběr vody z veřejného vodovodu, musíme vás informovat, že také existuje možnost
placení formou výpočtu průměrné spotřeby vody na 1 obyvatele. Ta se v současné době
pohybuje kolem 120 litrů na osobu. A podle této spotřeby by se pak mělo platit stočné.
Problematika územního plánu obce
V současné době se obec řídí schváleným územním plánem s jedinou změnou č. 1.
Územní plán byl zastupitelstvem obce schválen v roce 2000 a jeho platnost je do roku
2010. Od doby jeho projednání a schválení se mnoho občanů obrátilo na zastupitelstvo
obce se žádostí o změny územního plánu. Tyto změny ale zastupitelstvo obce nemá ve své
pravomoci. Každá změna musí být projednána se všemi zainteresovanými organizacemi
a institucemi, které se musí k územnímu plánu vyjádřit a těch je zhruba 40 nebo možná i
více, čili je to velice zdlouhavá a náročná procedura.
Z toho důvodu zastupitelé obce zvažují eventualitu zpracování dalších změn
územního plánu nebo vypracování územního plánu nového. Pořízení dokumentace
k územnímu plánu, pro středně velkou obec jako jsou Kozmice, stojí asi 500 000,-Kč.
Územní plán je velice důležitý a dlouhodobý dokument, kterým se obec řídí několik let.
Proto se zastupitelstvo obce obrací na všechny občany s výzvou, aby podávali své
podněty, náměty a připomínky k územnímu plánu v období do konce měsíce srpna 2004.
Po té budou všechny připomínky sumarizovány a bude rozhodnuto, zda se pořídí územní
plán nový, nebo bude upraven formou změn.
Každý z občanů má možnost se k této problematice vyjádřit a vznést svůj podnět.
Občané mohou navrhovat různé podněty ke změnám – ať už se jedná o novou rodinnou
zástavbu v místech, kde to současný územní plán nepovoluje, navrhovat zřizování zón
podnikatelských aktivit, navrhovat úpravy stávajících závazných částí územního plánu
( tj. výška budov, počet podlaží, sklon střech, typy střech, vzdálenost výstavby od
komunikací, výstavba drobných staveb – oplocení, použití různých druhů stavebních
materiálů apod.). Všechny připomínky pak dostanou do rukou zpracovatelé územního
plánu, kteří je projednají se všemi institucemi a zahrnou do územního plánu.
Jelikož územní plán je důležitý dokument, kterým se obec řídí několik let,
obracíme se na vás občany s výzvou, abyste tuto problematiku nebrali na lehkou váhu a
věnovali se jí se vší vážností. Když už se jednou územní plán schválí, těžko se pak za
velice krátkou dobu něco na něm mění. Územní plán by měl být dokumentem, kterým se
budeme řídit při další výstavbě a budování Kozmic. Podle toho by pak naše vesnice
měla také v budoucnu vypadat a tak nás budou také hodnotit naši potomci, jak jsme byli
v tomto směru prozíraví a uvažovali jsme i do budoucna a pro život příštích generací.
Veřejnoprávní smlouvy
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S ohledem na velkou vytíženost při řešení přestupků v komisi pro jejich
projednávaní schválilo zastupitelstvo obce převedení této agendy na pověřenou obec, tj.
město Hlučín. Po projednání a schválení Krajským úřadem Moravskoslezského kraje
vstoupila tato smlouva v platnost a komise pro projednávání přestupků při obecním
úřadě bude v nejbližších dnech zrušena a veškeré přestupky, které měly být
projednávány u nás, budou projednávány nyní v Hlučíně. Po nabytí právní moci této
veřejnoprávní smlouvy bude upřesněn postup, jak se budou přestupky evidovat, kde se
budou podávat zda u nás na obecním úřadě nebo přímo na Městském úřadě v Hlučíně.
O dalším postupu budete včas informováni.
Další veřejnoprávní smlouva, která v těchto dnech nabývá právní moci, byla
uzavřena s Městskou policií Hlučín. V této smlouvě je zakotven článek, který umožňuje
městským strážníkům zasahovat na katastru obce. Především by činnost Městské policie
měla být zaměřena na dodržování veřejného pořádku v okolí jezera, ale i v samotné obci.
V nejbližších dnech můžeme čekat, že strážníci Městské policie Hlučín budou občas chodit
po našich ulicích a dohlížet na to, jak jsou dodržovány obecně závazné vyhlášky – např. o
odpadech, o veřejném pořádku, mohou kontrolovat a udílet pokuty za volné pobíhání psů,
vystavovat pokuty za porušení pravidel silničního provozu ( za nedodržování rychlosti
v obytné zóně, zákazy stání v této zóně apod.).
Obecní zastupitelstvo věří, že přítomnost Městské policie v našich ulicích bude
určitě znát, a že bude přínosem nejen k zajištění bezpečnosti našich občanů, ale také
k dodržování veřejného pořádku v obci.
Likvidace domovního odpadu
Na základě připomínek mnoha občanů k systému likvidace domovního odpadu,
zastupitelstvo obce přijalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se dosavadní systém změnil.
Změna spočívá v tom, že občan zaplatí za likvidaci domovního odpadu v závislosti na
tom, jakou nádobu ( popelnici ) si objednal. Můžeme konstatovat, že v obci se nenašel
rodinný domek, který by se do systému obce nepřihlásil a tudíž všechny rodinné domky
mají svou popelnici.
Jestliže byl minulý systém svým způsobem solidární ( tzn. kde bydlelo více členů
domácnosti platili větší sumu a kde bydlel občan sám, platil pouze za sebe) tento stávající
systém postihl především osoby, které v rodinném domku bydlí samy. A to jsou převážně
starobní důchodci, jejichž důchody nejsou až zase tak vysoké a každá koruna, kterou
musí občan zaplatit navíc, je v těchto případech znát a schází. Proto se zastupitelstvo
obce bude touto problematikou zabývat a je předpoklad, že bude vyřešena ke
spokojenosti těchto občanů. Možná na základě žádosti samostatně bydlících osob jim
bude přiznána určitá sociální výpomoc, jako kompenzace úhrady za popelnici. Do doby
než budou rozesílány faktury za popelnice, bude tato záležitost určitě vyřešena a ti,
kterých se toto opatření dotýká, budou informováni.
Velkoobjemový odpad
Naši občané si již zvykli, že pravidelně nám firma OZO Ostrava, s. r.o. nabízela
likvidaci velkoobjemového odpadu formou uložení do velkoobjemových kontejnerů.
Nebude tomu jinak ani letos. Pouze se změní počet svozových dnů. Odvoz nebude
prováděn 2x za rok, ale p o u z e j e d n o u ročně. Rovněž se mění i zaběhnutý systém.
Občan nebude ukládat velkoobjemový odpad do kontejnerů, které stály na asfaltové
ploše po dobu několika dnů, ale firma OZO přistaví kontejnery pouze na jeden den a
pracovníci této firmy budou ihned od občana velkoobjemový odpad třídit podle
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využitelnosti a jeho dalšího zpracování ( tzn. dřevo, železo, porcelán, pneumatiky, plasty,
koberce, televizory, chladničky apod.)
Velkoobjemový odpad bude odebírán od občanů
v sobotu 12. června 2004 v době od 7,30 – 13,00 hod.
na asfaltové ploše za autobusovou zastávkou. Rovněž tento den bude k dispozici sběrna
na nebezpečný odpad.
Využijte této jediné příležitosti, kdy budete mít možnost bezplatně uložit
nepotřebný velkoobjemový odpad.
Upozorňujeme občany, že pokud přivezou odpad, který nebude odebrán
pracovníky firmy OZO Ostrava, s. r. o. ( tzn. že nesmí být ukládán do kontejnerů – jako
je stavební odpad, tráva, větve, kamení apod.) musí jej odvézt zpět. Také nadměrné
množství odpadu může být regulováno, neboť k dispozici má naše obec pouze stanovenou
kvótu pro bezplatnou likvidaci velkoobjemového odpadu.
Další informace
Školní jídelna se obrací s výzvou na občany - důchodce, kteří mají zájem o odběr
obědů, počínaje měsícem září t.r. , aby se předběžně přihlásili u vedoucí jídelny, nebo
účetní v základní škole, případně na obecním úřadě.
Současná cena obědu je 33,-Kč.
Kulturní a sportovní akce
Dne 4. dubna 2004 pořádá MO ČSSD otevřený turnaj ve stolním tenise pro
všechny, kteří si rádi zasportují a kteří by chtěli změřit síly s dalšími soupeři. V uvedený
den v 9,00 hod. začíná velký turnaj v sále obecní restaurace U Krokodýla. Přihlásit se
může každý občan. Startovné činí 20,-Kč na dospělou osobu, děti neplatí. Turnaj je
dotován hodnotnými cenami.
Přijďte strávit nedělní dopoledne sportovní aktivitou a vy, kteří tenis nehrajete,
přijďte fandit svým známým. Organizátoři akce vás všechny srdečně zvou.
Dne 25. dubna t.r. se v sále obecní restaurace uskuteční vítání nových občánků,
kteří se narodili v roce 2003. Akci připravil obecní úřad ve spolupráci s učitelkami
a dětmi z mateřské školy. Zveme všechny rodiče i prarodiče občánků, kteří se narodili
v loňském roce.
Dne 9. května 2004 oslavíme - taktéž v sále obecní restaurace - Den matek.
Kulturní komise ve spolupráci s učitelkami a dětmi základní školy připravuje na toto
nedělní odpoledne bohatý program, který má být poděkováním našim maminkám za
jejich lásku, péči a starost o své nejbližší.
Obecní úřad se už nyní k poděkování našim maminkám připojuje.
Babičky, maminky, ale také tatínkové, přijďte se podívat na vystoupení svých dětí.
Srdečně vás zveme.

Čísla z matriky :
V době od 1. 1. do 31. 3. naše ohlašovna zaznamenala :
Přistěhovalo se

5 občanů
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Odstěhovalo se

12 občanů

Sňatků uzavřeno

1 ( 1 občanka Kozmic)

Narodilo se

----

Zemřelo

1 občan

Místo kytičky blahopřání
V době od 1. 1. do 31. 3. 2004 oslavili svá významná životní jubilea naši spoluobčané :
DIHEL
ŘEHÁNKOVÁ
PTÁČKOVÁ
KŘIŽÁKOVÁ

Otakar
Jarmila
Olga
Kristina

HELLEBRAND
RÁSOCHA
ROŠÍKOVÁ
BENEŠOVÁ

Karel
Vladimír
Anna
Eva

KUČEROVÁ
DEDEK
MIKETTOVÁ
BLAŠTÍKOVÁ

Marie
Jan
Krista
Marie

TWRDÁ
BIALAS
HRUBÝ

Margot
Jan
Arnošt

KOZUB
ROSINSKÁ
FOLTÝNKOVÁ

Erich
Danuška
Pavla

GOLA
KUCHEJDOVÁ

Bruno
Marie

KINĎUROVÁ
DIHEL

Anna
Erich

HAJDUKOVÁ

Marie

Rozloučili jsme se :
HUDEČEK

Alois
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