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Úvodem
Vážení občané, vážení čtenáři,
opět se po delší odmlce setkáváme na stránkách Kozmického občasníku. Přestože se
nám to zdá, jako by to bylo teprve nedávno. Ale od té doby už uplynulo hodně vody a
mnoho se toho změnilo ve světě i v naší vesnici. Je již po prázdninách a po letošní
„horké“ dovolené jsme opět nastoupili do normálního každodenního života. Dále řešíme
problémy, které se nás bezprostředně dotýkají. A že je pořád co řešit není třeba vůbec
dodávat.
Nechceme zde psát politické úvahy a postřehy. Přesto se však zmíníme o jedné
důležité události, která se týkala celé naší republiky i obce. Touto událostí bylo lidové
referendum, ve kterém se občané ČR mohli rozhodnout zda souhlasí s připojením
k Evropské unii. V naší vesnici se většina obyvatel, tak jako v celé ČR vyslovila pro
vstup ( ze 1445 občanů s hlasovacím právem se referenda zúčastnilo 790 občanů,
tj. 54,6 % a z tohoto počtu se 618 zúčastněných vyslovilo pro vstup do EU, což činilo
78,2 % ) . Předpokládá se, že po vstupu do EU to bude pro města i obce a jejich občany
složitější. Budeme si muset zvykat na novou legislativu a zákony, které musí být
v souladu s Evropskou unií. Zároveň však věříme, že se vstupem do Unie taky naše
města a obce něco získají z různých fondů, od evropských orgánů a organizací. Bude
záležet na každém z nás, jak se podmínkám unie přizpůsobíme.
Již více než tři čtvrtě roku pracuje zastupitelstvo obce ve složení, jaké jsme si loni
na podzim zvolili. Noví zastupitelé se již zcela zapracovali do problematiky, o které dříve
neměli ani tušení. A že je plno problémů i v takové obci střední velikosti jako je ta naše,
je jasné. Nepotýkáme se zde s tak závažnými problémy, které se projevují v jiných
vesnicích a městech a o nichž se dovídáme ze sdělovacích prostředků ( viz události
posledních měsíců a dnů).
Přesto si myslíme, že i v Kozmicích je v současné době něco z atmosféry, která se
projevuje v celé společnosti.Tu lze charakterizovat tak, že v mnoha případech se
zhoršily sousedské a mezilidské vztahy. Jako by se vytratila tolerance a pochopení jeden
pro druhého, jako by se ztrácela úcta mladých ke starším. Začíná chybět vzájemná
lidskost, snaha pomoci jeden druhému. Vytrácí se přátelství a kamarádství a začínají
převládat prvky konzumní společnosti. Projevuje se více závisti a nenávisti. Uzavíráme
se sami do sebe a už se pomalu neumíme či nechceme bavit či projevovat radost.
Chtělo by to více optimismu a více se umět ze života radovat. Jistě si řeknete, že
není vůbec důvod, aby se člověk radoval. Víme jaké mají mnozí spoluobčané problémy nezaměstnanost, menší příjmy, starost o existenci svou i své rodiny a pod. Ale také známe
staré české přísloví, že s úsměvem jde všechno líp. Tak proč třeba nezkusit více se usmívat,
více se otevřít navzájem. Určitě si řeknete, co z toho budu mít, když se budu usmívat. Na
platu si nepolepším, práci taky neseženu a starostí jak uživit rodinu mně rovněž nikdo
nezbaví.To je pravda. Ale je také možné, že s úsměvem se nám ten všední život bude zdát o
něco snesitelnější.
A vo tom to je.
Z jednání zastupitelstva obce
V letošním roce se již konala tři řádná zasedání zastupitelstva obce. V krátkosti
vás seznámíme s problematikou, která byla na jednotlivých zasedáních projednávána.
Na 1. řádném zasedání, které se konalo 21. l. 2003 za účasti všech 15 členů obecního
zastupitelstva, bylo mimo běžných bodů projednáno :
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rozpočet obce na rok 2003
inventarizace majetku
zařazení majetku základní školy
vyřazení majetku z důvodu opotřebovanosti
zřízení finančního a kontrolního výboru a jmenování předsedů a členů do těchto
výborů
- odměňování členů výborů a komisí, rady a zastupitelstva a neuvolněných
místostarostů
- prodej rozvodu stl plynu a přípojek Severomoravské plynárenské a. s. Ostrava za
cenu 4,26 mil. korun
- nájemní smlouva se Svazem skautů a skautek ČR, přístav Eskadra Ostrava-Poruba
na pronájem pozemku u jezera na dobu určitou
- odkup pozemků u jezera od Štěrkoven a pískoven Olomouc, s. p. v likvidaci – parc. č.
1400/2,1400/3,1401/2, 1911, 1926 s nabídnutou cenou 1,-Kč/m2
- schválení žádosti o půjčku ze SFRB pro paní Jaroslavou Fuhsovou.
Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí :
- nabídku firmy D&T Stavby s. r. o. na výstavbu teplárny a ekologických staveb v obci
- informace ohledně vymáhání dluhu p. A. Birteka
- složení místních komisí
- zprávu o výtěžku Tříkrálové sbírky Charity Hlučín
- založení nového právního subjektu Základní škola Kozmice, okres Opava,
příspěvková organizace
- nabídku města Hlučína na využití služeb Městské policie Hlučín
- informaci starostky obce ve věci bezúplatného převodu velkého hřiště od
Zemědělského podniku Rázová
- informaci starostky o provedeném vkladu kupní smlouvy na pozemek p. č. 1303/20.

-

2. řádné zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 25. 3. 2003 za účasti 13 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- poskytnutí půjček ze SFRB občanům ( paní Horejskové, p. Benkovi, paní
Krömrové, paní Burečkové, p. Dombkovi, paní Štefkové, paní Rusinové)
- paní Mgr. Kantorovou jako členku komise pro posuzování žádostí o půjčky ze SFRB
- smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí „Sdružení obcí Hlučínska“
- požadavek na umístění minimálně 3 občanů Kozmic v Domově důchodců v Hlučíně
s měsíčním příspěvkem cca 5.000,-Kč na každého občana.
Zastupitelstvo rozhodlo :
- o vyřazení kopírky z obecního úřadu a předání do základní školy
- o svolání pracovního jednání ZO s kluby, které mají pronajaty pozemky u jezera na
den 8. 4. 2003.
Zastupitelstvo obce pověřilo :
- komisi pro posuzování žádostí o půjčky ze SFRB doporučením žádostí o půjčky na
zbývajících 210 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- žádost p. L.Gaje o odprodej obecní cesty p. č. 1747
- žádost firmy D&T Stavby s. r. o. o změnu územního plánu na p. č. 952 z orné půdy
na průmyslovou zónu a rozhodlo tuto žádost nezařadit do projednání „ Změn a
doplňků č. 2“ územního plánu.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
- plnění usnesení z minulého zasedání
- stanovy Euroregionu Silesia
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výši odměn uvolněným členům zastupitelstva obce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č.
37/2003
situace kolem hřiště na Habeši
návrh zápisu do kroniky obce za rok 2002
závěrečný účet se zprávou o hospodaření obce za r. 2002.

3. řádné zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo dne 24. 6. 2003 za účasti 13 zastupitelů.
Zastupitelstvo schválilo :
- závěrečný účet obce s výhradami dle § 17 zák. č. 250/2000 Sb. Na základě výhrad
přijalo potřebná opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků :
o zlepšit činnost kontrolního a finančního výboru
o vypracovat směrnici o poskytování cestovních náhrad
o provádět pravidelně rozpočtová opatření, především zapojit nerozpočtované,
nahodilé, či mimořádné příjmy do výdajů rozpočtu obce
- rozpočtové opatření
- závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za r. 2002
- závěrečný účet Sdružení Mikroregionu Hlučínska za r. 2002
- vyřazení nevymahatelných pohledávek
- vyřazení motorové sekačky
- žádost o poskytnutí půjčky ze SFRB paní Dudkové, p. Marcolovi a paní Kubinové
- zápis do obecní kroniky za r. 2002
- nabídku na opravu obecního rozhlasu fy P. Dziehel z důvodu zlepšení pokrytí obce
signálem
- navýšení rozpočtu ZŠ Kozmice z důvodu mimořádných výdajů o 89 000,-Kč
- koupi pozemků p. č. 1109, 1111, 1008,1010 za celkově dohodnutou cenu 160 430,-kč
- jednání s Jednotou Opava o směně obecních pozemků
- dokončení nástavby nad předsálím obecní restaurace tak, aby vznikly 3 pokoje
včetně sociálního vybavení
- přesunutí rozhodnutí o výstavbě víceúčelového hřiště na zasedání 30. 9. 2003
provedení inženýrských sítí při výstavbě slepé části ulice Nová ve výši 250 000,-Kč
- zařazení žádostí občanů do připravovaných změn a doplňků územního plánu
- pozastavení výstavby plánovaného oplocení kempu a plánovaného zaměření
pronajatých pozemků u jezera z důvodu stanovení „ zátopové oblasti“
Zastupitelstvo obce neschválilo :
. žádnou z variant pořizování územního plánu navrhovanou MěÚ Hlučín.
Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí :
- plnění usnesení z minulého zasedání
- rozbor hospodaření obce za období od 1. 1. do 31. 5. 2003
- požadavek TJ Sokol Kozmice na zahájení opravy budovy šaten
- požadavek Junáka na terénní úpravy u jezera
- upozornění na špatný stav laviček u prodejny Jednoty
- provoz na ulici K točně – žádost na MěÚ Hlučín odbor dopravy o povolení snížení
rychlosti
- nutnost zabývat se ořezem stromů na chodníku ul. por. Hoši
- žádost SRA Hlučín o pronájem kempu
- informaci o měření tlaku vody z obecního vodovodu na horním konci obce
- informaci o chystající pasportizaci kanalizace v obci
- informaci o stavu mostu přes řeku Opavu týkající se nevyhovujícím technickým
normám v době záplav
- zhotovení tabulí se zákazem stanování a parkování a jejich umístění u jezera.
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Z přehledu je patrno, že na zasedáních zastupitelstva se projednávají důležité
body, které by vás mohly zajímat. Proto vás informujeme, že zasedání zastupitelstva
obce jsou veřejnosti přístupná a konají se zpravidla jednou za tři měsíce. Každý
z přítomných občanů se může k dané problematice vyjádřit v diskusi, nesmí však
zasahovat do průběhu jednání zastupitelstva. Jednání zastupitelstva by měla být pro
občana příležitostí, kde může tlumočit své názory na dění v obci, vznášet požadavky,
týkající se uspokojování potřeb občanů a podávat náměty na to, co by se mělo v obci
dělat či změnit. Pokud se občan zasedání zastupitelstva neúčastní měl by své požadavky
a připomínky vznášet na zastupitele, kteří by měli své voliče zastupovat, případně podat
své podněty a připomínky v písemné formě před termínem jednání. Pak by se nemělo
stávat, že občané jsou nespokojeni, že se v obci nedělá to nebo zase ono, ale naopak že se
dělají věci, o které nikdo nestojí a které si nikdo nepřeje, či dokonce se vyskytují hlasy,
že se v obci nedělá a neudělalo vůbec nic. Mnoho občanů si asi myslí, že když se právě
neděje nic v okolí jejich domku, tak se v obci nedělá vůbec nic.
Občané, kteří se zasedání zastupitelstva zúčastní, se mohou na vlastní oči
přesvědčit, jak zastupitelé, které jsme si zvolili, prosazují zájmy a požadavky občanů a
jak se snaží plnit sliby, které před volbami ve svých volebních programech vyhlašovali.
Zveme občany na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 30. září t. r.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Informace o dění v obci
Jistě neuniklo vaší pozornosti jak se postupně mění vzhled obecní restaurace
„ U krokodýla“. Od května, po výběrovém řízení, pracuje na další etapě rekonstrukce
restaurace firma Ricka Karel, s.r.o. z Hlučína, která měla nejvýhodnější cenovou
nabídku. Cílem této etapy byla nástavba nad předsálím (extrovnou), tedy pouze
zhotovení hrubé stavby a zhotovení nové střechy. V nástavbě vznikly celkem 3 nové
velké pokoje . Každý pokoj má samostatné sociální zařízení a možnost ubytování
minimálně 4 osob.V zastupitelstvu obce, po zvažování všech pro a proti, převládl názor
dokončit nově vybudované pokoje a tím zvýšit kapacitu ubytování, ale hlavně je
zkvalitnit a přiblížit se tak požadavkům dnešní doby. Z toho důvodu firma navíc, oproti
původnímu záměru, provede úplnou kompletaci pokojů. Celá stavba by měla být
ukončena do 30. 9. 2003. Pak ještě bude zbývat vybavit pokoje nábytkem a zařízením
tak, aby se mohli co nejdříve ubytovat první návštěvníci.
O tom, že v současné době je o naši vesnici zájem, se můžeme téměř každodenně
přesvědčovat. Není týdne, kdy by na obecní úřad nezavítali lidé z okolí i daleka a
neptali se, zda nejsou v obci na prodej rodinné domky, či případně stavební místa.
Bohužel, nemáme přehled kdo z našich občanů by chtěl prodat nějakou nemovitost a
proto tyto zájemce musíme odkazovat s tím, že obec Kozmice nemá ve vlastnictví
pozemky, které by mohla zájemcům o výstavbu nabídnout. Mnozí pak odcházejí
zklamaní, neboť se jim naše vesnice líbí a byli by zde jistě spokojeni.
Možná, že my, kteří v Kozmicích bydlíme, si ani vlastně neuvědomujeme, že obec
jako taková má opravdu výhodnou polohu. Leží na hlavním tahu, je blízko do Hlučína,
do Opavy a Ostravy, jsou tady lesy, řeka a jezero. Nikam nemusíme daleko dojíždět,
žádný velký průmysl nás tady netrápí apod. Mohli bychom říci, že zde můžeme
spokojeně žít. Ale mnozí si toho neváží. Není tomu dávno, co za bouřky v noci nějaký
poberta posbíral na našem nádraží ocelové mříže ze sklepních oken. To mu bylo málo a
sebral ještě kanálové mříže u prodejny Jednoty a z kanálu na ulici Pod lipami. Jako by
si neuvědomoval, že za takový lup dostane ve sběrně pár korun, ale nás to bude stát
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stovky korun a shánění. Navíc ještě jsou vystaveni naši spoluobčané nebezpečí, že do
otevřeného kanálu někdo může spadnout a přivodí si úraz.
Dále vás chceme informovat co nás ještě letos čeká. Bylo v plánu zahájit
rekonstrukci místní komunikace Nová, a to od křižovatky ( od rod. domku manž.
Kovalových) směrem na spojovací chodník SNP – por. Hoši. Stavbu jsme hodlali zahájit
po letošních žních. Situace se však zkomplikovala. Tím, že se jedná o část nově budované
komunikace ( slepá ulice) a její celková délka přesahuje 100 m, musí být nad tuto
vzdálenost, dle vyjádření odboru dopravy, vystavěno tzv. obratiště pro motorová vozidla.
To znamená vejít ve styk s vlastníky pozemků a zahájit jednání o dalších možných
výkupech. Tak se celá záležitost protáhne a nevíme, kdy se výstavba zahájí. Letos to již
zcela určitě nebude. Dále se měla rekonstruovat část ulice por. Hoši k rod. domku p.
Stříbného. Tady je předpoklad, že bychom mohli ještě letos komunikaci opravit. I tak je
dost problematické na takovou malou zakázku dostat do obce nějakou firmu.
Další komplikace nastala v případě výstavby chodníku pod památkovou zdí.
Vzhledem k havarijnímu stavu celé zdi, máme obavy s výstavbou chodníku započít, aby
nedošlo k poškození základů zdi a jejímu zřícení. Proto bude lépe vyčkat až se započne
zeď opravovat a po té chodník dobudovat.
Vzhledem k tomu, že v příštím roce musíme předat majitelce hřiště na Habeši, mělo
se letos začít s výstavbou nového hřiště. Zatím máme některé studie a nabídkové ceny,
kolik bude výstavba hřiště stát. Předpoklad pro výstavbu víceúčelového hřiště je kolem
1,5 – 2,5 mil. korun. Tato akce bude přesunuta do příštího roku.
V souvislosti s výstavbou víceúčelového hřiště se musíme zmínit také o rekonstrukci
stávající budovy šaten na hřišti TJ Sokol. Letos bude zpracován projekt a v příštím roce by
se mělo začít s její rekonstrukcí. Nadále je nevyřešena otázka předání velkého hřiště do
majetku obce. Stále je to majetek Pozemkového fondu ČR a dosud nevíme kdy a zda je
obec dostane bezúplatným převodem nebo je bude muset odkoupit za odhadní cenu.
Velkoobjemový odpad
Ke konci měsíce května jsme s firmou OZO, s. r. o. Ostrava zajistili sběr a odvoz
velkobjemového odpadu. Celkem jsme měli na letošní rok zajištěno 14 kontejnerů
na objemný odpad. Vzhledem k tomu, že tentokráte občané dováželi velká kvanta
odpadu, museli jsme zajistit jeho odvoz v průběhu sběru. Tak došlo k tomu, že pro
letošní rok stanovená kvóta výše uvedených 14 kontejnerů je již vyčerpaná. Navíc jsme
ještě museli odvézt další 4 kontejnery za úplatu - což činilo 14 000 korun. Proto, aby byl
odpad odvezen i na podzim, rada obce schválila navíc dalších 8 ks kontejnerů ( za úplatu
v ceně kolem 30 000,-Kč z obecního rozpočtu). Kontejnery na velkoobjemový odpad a
sběrna nebezpečných odpadů budou přistaveny v obci 29. – 30. září t. r. Obracíme se
proto na všechny občany, aby do kontejnerů ukládali jen to, co tam patří a pamatovali
na to, že i další občané mají odpad, který by chtěli do kontejnerů uložit. Pokud budou
všechny kontejnery zaplněny, budou ihned odvezeny a další se již nedovezou. Odpad,
který bude uložen mimo kontejner už nebude odvezen. Obecní úřad zajistí po dobu
svozu odpadu dozor obce.
Mnoho místa v kontejnerech na velkoobjemový odpad zaberou ojeté
pneumatiky, kterých se zbavují v mnoha případech podnikatelé i zemědělci, kteří by si
náklady za jejich likvidaci mohli proúčtovat do nákladů firmy. Teď budeme muset řešit
odvoz několika velkých traktorových či kombajnových pneumatik, které ležely na
obecním prostranství na ul. por. Hoši a nyní je máme i s dalšími uloženy na obecním
úřadě. A že to nebude levná záležitost, to víme. Uložení jedné tuny pneumatik na
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skládku stojí více než 3,5 tisíce korun. Určitě se nejedná o jednu ale více tun pneumatik,
které za někoho odveze a zaplatí obec Kozmice. A ty půjdou z obecního rozpočtu.
Zastavíme se ještě u tříděného odpadu. Zvykli jsme si na to, že máme v obci
kontejnery, do kterých třídíme sklo, papír a plastové láhve. Nyní máme kontejnery nové
a ještě jsme několik navíc přidali, protože dosavadní počet se jevil jako malý. Víme, že
mnoho našich občanů si zvyklo plastové láhve sešlápnout a tím zmenšit jejich objem
a za to jim patří náš dík. Tak se do kontejneru vejde více plastu. Některým je to však
jedno. Láhve nesešlápnou, pohodí je vedle kontejneru a ještě navíc něco přidají, co do
kontejneru vůbec nepatří. A že tam jsou někdy věci, to se divíme - shnilé ovoce, zkažené
zavařeniny, staré koberce, atd. Žijeme přece v moderní době a všem je jasné, na co jsou
kontejnery určeny. Je mnoho slušných lidí, kteří odpad třídí a snaží se, aby kontejnery
sloužily svému účelu. Na druhé straně je zde zase někdo, komu slušnost asi moc neříká a
doma se zbavuje toho, co mu překáží a pak to pohodí u kontejnerů. Uvažujme také o
tom, že plast se odváží do spalovny a příměsi, které do kontejneru nepatří, zhoršují
proces spalování a tím znečišťují ovzduší.
Kontejnery slouží všem občanům Kozmic. Někteří spoluobčané to snad ani
neberou na vědomí a nadále pálí plasty v kotlích ústředního topení nebo odhazují
plasty a sklo do popelnic. Ty chceme informovat, že tak, jak je to v Evropě zcela běžné i
v naší vesnici již několik roků třídíme odpady jak to ukládá zákon o odpadech a
k tomu nám slouží barevně označené kontejnery, které jsou rozestavěny u obou
prodejen Jednoty. Využijme toho, co nám je nabízeno a přibližme se tak více Evropské
unii, pro kterou jsme se jako občané Kozmic vyslovili v nedávném referendu.
Když hovoříme o kontejnerech na tříděný odpad, nedá nám to, abychom se
nezmínili ještě o odpadkových koších. Ty mají sloužit na drobné odpadky, které odhodí
kolemjdoucí. Ale opět v těchto koších nalézáme plastové a skleněné láhve, které patří do
sběrných kontejnerů a další různorodý domovní odpad, kterého se zbavuje a zde
odkládá nějaký majitel-ka rodinného domku, či dokonce podnikatel. Že takový odpad
do košů nepatří je zcela evidentní. Dokonce v naší obecně závazné vyhlášce č. 1/2001 je
stanoveno, že ukládání komunálního odpadu vznikajícího v domácnosti nebo při
podnikatelské činnosti do odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích
je považováno za neplnění povinností vyplývajících z této vyhlášky. Občané, ale také
podnikatelé by se měli řídit ustanoveními obecně závazné vyhlášky, která je pro každou
obec vlastním „zákonem. Porušování vyhlášky může obec řešit sankcemi.
Dalším oříškem je domovní odpad. Na tuto kapitolu obec doplácí z obecního
rozpočtu značnou sumu . Jednak proto, že se v obci projevil nárust popelnicových
nádob, které se odvážejí každý týden ( i když jsou třeba poloprázdné), navýšilo se
množství ukládaného odpadu na skládku. V neposlední řadě je to likvidace mnoha
černých skládek v okolí obce ( cesta k lesu, do Darkoviček, cesta k jezeru), samotný
úklid prostranství u jezera a odvoz odpadu, odpad vzniklý při údržbě a úklidu
veřejných prostranství v obci. Poplatek na trvale bydlícího občana v obci, jenž byl
stanoven ve výši 336,-Kč, se už jeví jako nedostatečný. Pro příští období se bude muset
poplatek zvýšit, nebo se bude muset obec vrátit ke starému systému, tzn. jakou
popelnici, jejich počet a četnost odvozu si občan objedná , tolik za domácnost zaplatí.
Tím by se snad vyřešily současné problémy a stížnosti některých občanů, kteří považují
stávající systém za nevhodný a diskriminační.
Když by se přešlo opět na starý systém, pak se teprve uvidí kdo z občanů by opět
změnil popelnice a objednával by si odvozy ne jednou týdně, ale jednou za 14 dnů a co
možná nejmenší popelnici, aby nemusel platit vysoké náklady za likvidaci odpadu.
Nepředbíhejme dobu, záleží jak se k celé záležitosti vyjádří naši zastupitelé dne
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30. 9. 2003.
Při této příležitosti bychom chtěli ještě připomenout, že 15. října je konečný
termín, kdy by občané měli mít zaplacen poplatek za domovní odpad za letošní rok. Po
tomto termínu může být podle obecně závazné vyhlášky poplatek zvýšen až o 50%.
I v naší vesnici se najdou občané - neplatiči, kteří dluží obci za nesplácení
poplatku více než 4 000,-kč. Mají nedoplatek za rok 2002 i letošní a jedná se pouze o
jednu domácnost z celé vesnice.
Správa veřejného pohřebiště informuje
Správa veřejného pohřebiště se obrací a žádá ty občany, kterým byly zaslány
výzvy, týkající se uzavření nové smlouvy o pronájmu hrobového místa a dosud se
nedostavili k jejímu podpisu, aby tak učinili v době co možná nejbližší, aby jim
nemusely být zasílány urgence ( nejpozději do 15. října 2003 ).
Před podpisem smlouvy si zkontrolujte jaké máte po přečíslování číslo hrobu,
aby se předešlo případným nedorozuměním.
Zároveň informujeme, že na našem místním hřbitově je několik hrobových míst
volných. Jedná se především o tzv. jednohroby. Zájemci o uvolněná hrobová místa se
mohou informovat na OÚ Kozmice.
Před několika dny proběhl na vytypované lokalitě pro budoucí nový hřbitov
hydrogeologický průzkum. Podle výsledků průzkumu budou zpracovány podklady pro
hygienika, který stanoví tlecí dobu pro pohřbívání. Před tím však musí být zpracován
projekt, kde by mělo být upřesněno kde a jak bude vlastně hřbitov situován. Dále
bude muset být nová lokalita zahrnuta do chystaných změn územního plánu a po všech
zdlouhavých jednáních a schvalovacích procedurách jednotlivých orgánů, které se
k územnímu plánu vyjadřují, může být v zastupitelstvu obce schválena.
Pokud ještě někdo neví, kde se uvažuje o novém hřbitově, pro ty uvádíme, že se
jedná o lokalitu za vesnicí, směrem po ulici Rušná dále do polí. Asi 100 m od posledních
domů, po pravé straně, má obec vykoupeny pozemky o rozloze cca 2 ha. Zde by mohl
být (snad v dohledné době) nový kozmický hřbitov. Hřbitov by již měl splňovat všechny
požadavky. Určitě by zde měla být nějaká menší smuteční síň, hroby stejných rozměrů,
stejná šíře uliček, rozvod vody pro zalévání hrobů, osvětlení a v neposlední řadě i
podmínku, že musí být umístěn ve vzdálenosti 100 metrů od obytné zástavby.
Vydávání občanských průkazů
Pro občany, kteří si vyřizují nebo v nejbližší době budou vyřizovat občanský
průkaz, přinášíme následující informace jak postupovat při jeho vyřizování.
Žádost o vydání občanského průkazu lze podat pouze na originálním tiskopisu
a to osobně. Tiskopisy „ Žádost o vydání občanského průkazu „ jsou k dispozici na všech
obecních úřadech s rozšířenou působností a obecních úřadech pověřených vedením
matrik. Pro naše občany je tímto úřadem Městský úřad v Hlučíně.
Občanský průkaz musí mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má
trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven
způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho
vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.
Kdo a za jakých podmínek žádá o vydání ?
O občanský průkaz žádá občan starší 15 let. Za občana mladšího 15 let žádá o
vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce, a to nejdříve 60 dnů před
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dovršením 15 let věku občana, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku. Vyhotovený
občanský průkaz je občan povinen převzít osobně.
Co musíte předložit ?
Na úřadě musí občan předložit :
- vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu
- jednu fotografii, je-li vydáván občanský průkaz se strojově čitelnou zónou
- dvě fotografie, je-li vydáván občanský průkaz bez strojově čitelné zóny
- doklady stanovené zákonem – viz níže
- případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu
na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na
žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.
Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. Při přijetí
žádosti se občanovi vrátí předložené doklady. Dosavadní občanský průkaz nebo
potvrzení o občanském průkazu odevzdá občan při převzetí nového občanského
průkazu.
K vydání prvního občanského průkazu při dovršení 15 let občan předkládá:
- rodný list
- doklad o státním občanství
K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud
platný průkaz občan předloží:
- dosavadní občanský průkaz
- doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj ( např. oddací list, pravomocné
rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí
soudu o uložení trestu zákazu pobytu, doklad o získání akademického titulu).
K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený ( občan
nemůže předložit dosavadní občanský průkaz):
- rodný list nebo rodný a křestní list
- doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném
dokladu
- potvrzení o občanském průkazu ( toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení
ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu).
Změna zákona o místních poplatcích
V červenci letošního roku byl schválen zákon č. 229/2003 Sb., kterým se mění
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Změnou,
která se týká mnoha občanů, je především úprava poplatků za psy.
V zákoně je konstatováno :
§2
odst. 1 )
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
odst. 2)
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen
držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního
předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba
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provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které
stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
odst. 3)
Sazba poplatku ze psů činí až 1 500,-Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba
poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího
důchodu, činí až 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může obec
horní hranici sazby zvýšit až o 50%. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok
se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních
měsíců.
odst. 4)
Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.
Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné
obci. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku
obdobně odst. 3 .
Toto jsou nejpodstatnější změny v poplatcích za psy. Účinnost tento zákon nabývá dnem
1. 1. 2004. Pro občana to znamená, že musí na obecním úřadě přihlásit, oproti minulému
zákonu, svého psa již od tří měsíců stáří. Dále může být dle tohoto zákona zvýšen i
poplatek za psy. Zvýšení podléhá schválení v zastupitelstvu obce, které může dosavadní
výši poplatku ponechat, či navýšit.
Výzva občanům
Protože víme, že se vyskytují problémy s tlakem vody z našeho obecního
vodovodu u rodinných domků na ulicích Horní konec, Polní a Do kopce, obracíme se na
občany zde bydlící, i občany mimo tyto ulice, kteří pociťují, že mají doma nedostatečný
tlak vody, aby tuto skutečnost ohlásili technikovi obecního úřadu p. Vrchoveckému
nejpozději v termínu do 10. října tohoto roku. Cílem této akce je zjistit ve které části
obce je nedostatečný tlak vody a po té činit opatření ke zlepšení situace v zásobování
vodou v těchto lokalitách (řešení se nabízí v možnosti výstavby tlakové stanice).
Výstavba by přišla obec asi na 700 000,-Kč. Občané bydlící v lokalitě výše jmenované,
by tak mohli ve svých domácnostech mít plně funkční spotřebiče ( bojlery, pračky,
splachovače a pod.) závislé na dostatečném tlaku vody.
Opět po delší době se obracíme na všechny čtenáře, tím myslíme nejen kozmické
občany, ale také naše rodáky, kteří bydlí mimo svou rodnou vesnici, s prosbou o zasílání
vašich podnětů či námětů, o čem byste se chtěli v Kozmickém občasníku dočíst, co byste
chtěli vědět více o své obci, na co se máme více zaměřit.
Chceme slyšet vaše názory, zda občasník vydávat tak jako dosud ( tj. nejméně 2x
ročně) nebo se vrátit k jeho počátkům, tzn. vydávat jej pravidelně každé čtvrtletí.
Zajímá nás váš názor, zda-li informace, které vám touto formou přinášíme jsou
přínosem, nebo je to zbytečná ztráta času vůbec je číst a zabývat se jejich obsahem.
Prosíme také o vaše příspěvky, se kterými byste rádi seznámili své spoluobčany, a
které rovněž rádi zveřejníme.
Své náměty můžete předat osobně na obecním úřadu nebo je vhodit do poštovní
schránky, která je umístěna u vchodových dveří.
Všem, kteří nám odpoví jakýmkoliv způsobem, ať kritikou, nebo svými náměty
a nápady, děkujeme.
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Čísla z matriky
V době od 1. 1. do 20. 9. 2003 naše ohlašovna zaznamenala :
Přistěhovalo se

14 občanů

Odstěhovalo se

10 občanů

Sňatků uzavřeno

6 ( 7 občanů Kozmic)

Narodilo se

12 dětí / 7 děvčátek a 5 chlapců

Zemřelo

17 občanů/ 9 mužů a 8 žen

Místo kytičky blahopřání:
V době od 1. 1. do 30. 9. oslavili svá významná životní jubilea naši spoluobčané:
HOVURKOVÁ
OSMANČÍK
RUDOLOVÁ
SABAŠ
KLAK
GAZDÍK
STAŘINSKÝ
SLÍVA
OSMANČÍK
CÍRKOVÁ

Miroslava
Jindřich
Anna
Ludvík
Dušan
Emil
Leo
Libor
Maxmilián
Eva

NEVRLÝ
KŘÍŽOVÁ
DOSTÁLOVÁ
SAJKOVÁ
GAJ
VRCHOVECKÁ
OSMANČÍKOVÁ
TROCHTA
FELDMANNOVÁ

Zdeněk
Marie
Anna
Alena
Jan
Anna
Anna
Jaroslav
Jarmila

DIHLOVÁ
KRAMÁŘ
PASZTOROVÁ
PÁSZTOR
SNĚHOTA
PUDOVÁ
LOKAJOVÁ

Ruth
Helmut
Kateřina
Andrej
Jan
Marie
Marie

FUHS
DIHLOVÁ
FOJTÍK
VAVRLOVÁ
WECZERKOVÁ
TVRDÁ
WOLFOVÁ

Josef
Julie
Valter
Elfrída
Ingeborg
Marie
Annemarie

URBASOVÁ
LIČKA
KETNEROVÁ
KUBINA
RYBÁŘÍKOVÁ
ŠKROCHOVÁ
DIHEL
SNĚHOTOVÁ
KUSYN

Josefína
Hubert
Ludmila
Robert
Vlasta
Helena
Rudolf
Hilda
Jiří

JANÍKOVÁ
MOCHOVÁ
JANKOVIČ
STANOVSKÁ
MORAVCOVÁ
SKLÁŘ
DIHLOVÁ
KOSTKOVÁ

Anežka
Marie
Ján
Anežka
Adéla
Jaromír
Marie
Miroslava

HANZLÍKOVÁ
KOCUROVÁ

Magdaléna
Olga

MENŠÍKOVÁ

Jarmila
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Přivítali jsme :
ŠKRABALOVÁ
KOZUBOVÁ
HLUCHNÍKOVÁ
DUSIL
BUREČEK
SLÍPKOVÁ

Monika
Kristýna
Adéla
Jakub
Tomáš
Eliška

GAI
BLAŽEJ
VAŘEKOVÁ
HRUŠKOVÁ
PSENNEROVÁ
DIHEL

Štěpán
Jaromír
Aneta
Eliška
Anna
Lukáš

Kamil
Anna
Ervin
Jan
Jan
Marie
Veronika
Reinhold
Marta

STŘÍBNÁ
ONDERKA
FAIKA
JANOTOVÁ
ONDERKOVÁ
JIŘÍK
OSMANČÍKOVÁ
KUBINA

Erna
Evald
Josef
Gertruda
Helena
Alfons
Helena
Rudolf

Rozloučili jsme se :
RANOŠ
HADAŠČOKOVÁ
ŘEHÁČEK
RYCHLIK
OSMANČÍK
DZIEHLOVÁ
KURKOVÁ
DZIEHEL
THEUEROVÁ
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