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Úvodem
Vážení občané, vážení čtenáři.
Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho co
jsme pročítávali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Uplynulo pár týdnů a
mnohé se v životě každého z nás změnilo. Prožívali jsme chvilky štěstí a radosti, ale také
bolesti a žalu. Prožívali jsme i dění a situaci v celé naší republice, ale obzvláště dění v naší
vesnici. A že se toho za těch několik měsíců událo hodně, jsme měli možnost se sami
přesvědčit. Nechceme zde bilancovat co se v tomto roce v obci změnilo, ale jen tak
namátkou si můžeme vzpomenout na výstavbu nového a velice pěkného parkoviště před
základní školou v těsném sousedství místního hřbitova. Bylo rozšířeno a zmodernizováno
sociální zařízení ve školce a obě učebny i chodby byly vymalovány. Rovněž plocha za
školkou byla upravena, včetně vjezdu do hasičárny a postavení nového plotu. Rovněž nový
plot byl zbudován ze strany hlavní cesty kolem fotbalového hřiště. Všechny tyto uvedené
akce byly financovány z prostředků obce a bylo na ni vynaloženo více než 2 mil. korun.
Byla ukončena stavba nového Polyfunkčního domu, kde je již od září
přestěhovaný celý Obecní úřad, knihovna a pošta. V suterénu jsou již plně
funkční tyto služby: holičství a kadeřnictví – slečna Klára Osmančíková, tel:
736 535 413 , pedikura a manikura – paní Anna Holečková, tel. 608 191 704,
kosmetika – paní Adriana Feldmannová, tel: 604 613 608 a fyzioterapeut – pan
Mgr Pavel Fus, tel: 608 766 135. Na uvedených telefonních číslech je možno se
kdykoliv objednat. V jednání zůstává obsazení přízemí lékařem specialistou. Celá
stavba včetně vybavení stála 23 miliónu Kč, z toho 92,5 % je hrazeno z prostředků EU.
Před dokončením je dostavba nového hřbitova (podrobněji se dočtete v samostatné
kapitole). Tak to jsou akce, které jsou viditelnější, ale spousta akcí je pro mnohé z nás
téměř neznatelných a přesto se musejí dělat. Je to pravidelné sekání veřejných ploch v obci
a veškerá údržba s tím spojená, je to zimní údržba ulic, starost o zeleň v obci, veřejné
osvětlení, rozhlas apod.
Ale dosti vážných věcí. Jsme téměř na konci adventní doby, kterou každý prožíval
po svém. Advent je doba zklidnění, očekávání. Je to doba setkávání rodin a příprav na ty
nejtajemnější a pro mnohé z nás nejkrásnější svátky v roce – VÁNOCE. Ano, opět po roce
přicházejí. Naše obec se honosí překrásným „Vánočním stromkem,“ který věnovali
manželé Agáta a Bohumil Gazdovi z ulice Hlavní, za což jim patří poděkování stejně jako
naším hasičům za jeho postavení a nazdobení
Nezadržitelně se blíží doba Štědrého večera. Naše domovy jsou uklizené, jsou
provoněné napečeným vánočním cukrovím, jsou vánočně vyzdobeny a my již s napětím
očekáváme ten den, kdy se celá rodina sejde u štědrovečerní večeře a poté u rozsvíceného
vánočního stromku. Ne všem však je tato chvíle dopřána. Vzpomeňme na své blízké, kteří
navždy odešli z tohoto světa a věnujme jim svou vzpomínku. Pamatujme také na ty, kteří
musí vykonávat své povolání a službu, abychom my ostatní mohli nerušeně trávít vánoční
chvilky štěstí a pohody. Pamatujme také na ty, kteří nemají z různých důvodů svůj domov
a nemají to štěstí být mezi svými. Proto v ty chvíle vánoční, kdy je člověk člověku opravdu
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nejblíže, otevřeme nejen své příbytky, ale především svá srdce vůči bližním. Když už nic
jiného tak svým bližním darujme aspoň úsměv, ten nás nic nestojí a dovede potěšit.
Všem občanům naší hezké vesnice přejeme opravdu z celého srdce ty nejkrásnější,
nejšťastnější a nejpohodovější vánoční svátky.

Zasedání zastupitelstva obce.
Od posledního 2.čísla Kozmického občasníku se uskutečnily dvě zasedání zasedáni
Zastupitelstva obce.
4. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 6.9.2011 za účasti 14 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- program zasedání včetně jeho doplnění
- pověření kontrolního výboru k provedení kontroly plnění usnesení Zastupitelstva obce
a Rady obce v roce 2011.
- rozpočtové opatření ZO/2
- výkupy pozemku – štěrkovna
- zkrácení původního návrhu výstavby nového hřbitova o 2 řady hrobových míst
- vyřazení knih z obecní knihovny
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- žádost o změnu územního plánu ing. Petra Kuchejdy
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- závěrečný účet Sdružení obci Hlučínska za rok 2011 včetně všech příloh
- zprávu o činnosti rady obce za období červen – srpen 2011.

3. mimořádné zasedání zastupitelstva se konalo 22.11. 2011 za účasti 14 zastupitelů
Zastupitelstvo obce schválilo:
- zpracování projektu na zateplení budovy starého obecního úřadu.
- rozpočtový výhled na roky 2013 – 2015
- rozpočtové opatření ZO/4
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Nový hřbitov
Během vydání tohoto občasníků probíhají konečné stavební práce na novém
hřbitově. V příštím roce nás ještě čekají zahradní úpravy a vnitřní vybavení smuteční síně,
proto je počítáno se zprovozněním hřbitova až v jarních měsících. Přesný termín není
dosud určen, tak jak není dosud určeno, jak „bude nebo nebude“ pokračovat pohřbívání
na stávajícím hřbitově. Touto problematikou se bude zabývat zastupitelstvo obce až
v příštím roce, před kompletním dokončením celé akce.
Chceme touto cestou poděkovat všem obyvatelům v okolí stavby za omezení, které
bylo způsobeno výstavbou. Stávající stavba ( bez zahradních úprav a vybavení ) stojí 8,3
miliónů Kč a je hrazená celá z rozpočtu obce

Zimní údržba v obci
Letošní nadprůměrně teplý listopad určitě všechny příjemně překvapil a zatím
nebylo nutné udržovat místní komunikace ani chodníky. Dle dlouhodobých předpovědí by
tento ráz počasí měl pokračovat i nadále. Přesto však chceme poprosit všechny řidiče, aby
v případě sněžení nenechávali svá auta na komunikacích, aby mohlo probíhat plynulé
odklízení sněhu. Jinak co se týče zimní údržby v obci, nic se nezměnilo, stále platí Zimní
plán údržby v obci Kozmice, kde je stanoveno pořadí co a jak se uklízí. O tomto jsme vás
informovali v posledním čísle Kozmického občasníku v loňském roce. A na závěr ještě
jedno upozornění :
na cestě do Darkoviček se zimní údržba neprovádí!!!!

Na aktuální téma – kvalita ovzduší
A je to zase tady. . Týdny dýchání špinavého vzduchu se projevily na zdraví lidí
z Opavska. Ambulance lékařů se plní, nejvíce v kraji pak právě na Opavsku. Počet lidí
s akutními dýchacími problémy, kteří vyhledali lékařské ošetření, je u nás
bezkonkurenčně nejvyšší. Odborníci to vysvětlují tím, že Opavsko patřilo mezi oblasti
s nejhorším vzduchem v kraji. Negativně se na tom projevilo zejména chování domkařů,
kteří ve svých kamnech pálí nekvalitní palivo. Určitě je vše možno řešit vyhláškami, ale ty
na základě zkušeností z jiných obcí a měst jsou současné době neúčinné a v podstatě nic
neřeší. Chtěli bychom na Vás z tohoto místa apelovat a zároveň Vás poprosit, aby jste ve
svých kamnech nespalovali, plasty, oleje, pryskyřice, lepenky atp. Někdo si myslí, že
spalovat lze veškeré dřevo, ale ani lakované, barvené a jinak upravované dřevo nebo
překližka , do kotle nepatří.
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Oznámení SmVaK Ostrava a.s.
V posledních dnech jsme obdrželi oznámení Severomoravských vodáren a
kanalizací Ostrava a.s. (SmVaK) o změně cen vodného, ve kterém se píše:
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou
legislativou schváleny nové ceny vodného s točného s účinností od l. ledna 2012 takto :
Voda pitná (vodné)
30,61 Kč/m3 (bez DPH)
34,90 Kč( vč. 14% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům, po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. lednu 2012, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
Vánoční svoz odpadů, ceny v roce 2012, třídění odpadů
Jelikož vánoční svátky vycházejí na dny volna, nebude v rámci svozu žádná změna tzn.,
že zůstávají svozy v tradiční pátky.
OZO Ostrava jako organizace ceny za svoz domovního odpadu na rok 2012 nemění,
tudíž nárůst cen bude pouze o navýšení DPH tj. o 4 % ( mění se sazba z 10% na 14% )
Ceny platné pro rok 2012:
Objem nádoby
Počet obsluh – svoz
Cena/Kč/
70 l
1 x 14 dnů
1 176,110 l
1 x 14 dnů
1 436,110 l
1 x týdně
2 449,110 l
1 x týdně zima (7měsíců)
2 027,1 x týdně léto (5měsíců)
110 l
1 x týdně zima (7měsíců)
1 596,1100 l
1 x týdně (OSBD)
9 576,70 l
1 x měsíčné
670,Dále chceme apelovat na všechny občany, aby třídili odpad, čímž budou mít více místa
ve svých nádobách. Do nádob s plasty lze vhazovat i plechovky, krabice tzv. tetrapaky
(od mléka, džusů aj.) Žádáme, ale všechny, aby právě tyto krabice a nádoby od plastů co
nejvíce zamačkali, abychom nevozili vzduch a maximálně využili objem nádoby.
Za velkoobjemový odpad obec v letošním roce zaplatila 207 015,- Kč. Je to sice veliká
částka, ale určitě stojí za to ji uhradit, než mít nepořádek v obci.

Kompostéry budou
S velkým zpožděním byl vyhodnocen program na „zkvalitnění nakládání s odpady“ – tj.
žádosti o kompostéry. Výborné je, že naše obec uspěla a v příštím roce by měla proběhnout
realizace. Bližší podrobnosti nám dosud nebyly sděleny, ale předpokládáme, že do začátku jara
by měly být kompostéry k dispozici. Máte-li ještě někdo další zájem, je možné se ještě přihlásit,
(případně zrušit žádost). Kompostéry budou zapůjčeny na 5 let a pak budou převedeny do
osobního vlastnictví. Součásti dotace je i pořízení zahradního drtiče pro náš úřad.

5

Akce do konce roku 2011
24. prosince 2011 od 10,00 hodin do 11:00 hodin budou místní skauti před vánočním
stromem u nového Polyfunkčního domu rozdávat zájemcům „Betlémské světlo“. Všichni, kteří
chtějí ozářit své domovy světlem pocházející z místa narození Ježíše Krista, si mohou donést
svíce, lucerny a v uvedený termín jim bude plamen lásky, porozumění a pokoje předán.
Dne 28.prosince 2011 se od 10:00 hod.uskuteční v sále obecní restaurace „Vánoční
turnaj ve stolním tenise.“ Jelikož tenisové stoly budou nainstalovány v sále již o několik dnů
dříve, mají všichni možnost si přijít zatrénovat již od 23. prosince 2011.
Dne 30. prosince 2011 od 9:00 hod. se koná v klubovně na hřišti TJ Sokol Kozmice
„Vánoční turnaj v šachu.“
Rovněž v pátek 30.12.2011 v 18:00 hodin se koná v Kostele sv. Floriána – koncert
Jistebnické 13, která nám zahraje a zazpívá koledy
Plesová sezóna 2012
Protože se blíží závěr roku a mnozí se již těší na novou plesovou sezónu, uvádíme
termíny konání plesů v roce 2011.
14. 1. 2012 sobota
Ples TJ Sokol a MO ČSSD
21.1.20112 sobota
Ples zahrádkářů
22. 1. 2012 neděle
Dětský maškarní ples
28. 1. 2012 sobota
XVII. Obecní bál
4. 2. 2012 sobota
Ples mladých
11. 2. 2012 sobota
Námořnický bál – YACHT Clubu Kozmice
17. 2. 2012 pátek
Pochování basy – Sdružení přátel školy
10 .3. 2012 sobota
Ples HC Hlučín
I pro nadcházející sezónu je nabídka plesů bohatá a každý si může vybrat. Těm, kteří se
rozhodnou kterýkoliv ples navštívit, přejeme příjemnou zábavu a pěkný kulturně společenský
zážitek.
Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2012 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou. Věříme,
že stejně jako v předcházejících rocích budou naši občané stejně štědří a svými peněžními dary
přispějí potřebným, kteří jsou odkázáni na pomoc svých bližních. Předem děkujeme za Vaše
dary.
Horká novinka
Kozmice mají finalistku národní soutěže krásy Česká miss 2012. Stala se jí Michaela
Dihlová, které uspěla v semifinále v konkurenci čtyřiceti tří krásek a bude spolu s dalšími
třinácti kráskami bojovat 31. března 2012 na slavnostním galavečeru o titul Česká miss 2012.
Míša má za sebou veleúspěšný rok a k největšímu úspěchu patří páté místo v soutěž Miss
Model of the World v konkurenci šedesáti krásek. Opavsko by tak mělo po šestnácti letech
opět svou královnu krásy. Poprvé se to povedlo Monice Žídkové v roce 1995. Držíme palce !
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Výhled na rok 2012
Nejdůležitější věc pro příští rok tj. rozpočet obce se bude schvalovat až v druhé
polovině prosince (20.12. na zasedání ZO). Nyní již víme, že peněz nebude nazbyt a zůstatek
z letošního roku bude minimální, jelikož se provedly nákladné investice (hřbitov, polyfunkční
dům, úprava sociálek v MŠ, parkoviště u školy a hřbitova aj.). Plánovaný nárůst DPH z 10%
na 14%a soustavný nárůst energií saje z obecní pokladny větší částky než doposud a stav naší
ekonomiky naopak negarantuje vyšší příjmy pro obec.
Víme, že akce kterých již jsou schválené dotace (kompostéry, nové koupelny v kempu)
musíme zafinancovat z vlastních prostředků a až následně žádat o proplacení. Dále chystáme
žádosti o dotaci na zateplení ZŚ a MŠ a projektovou dokumentaci na zateplení starého OÚ
včetně rekonstrukce topení. Zpracována je dokumentace na přestavbu staré pošty na
klubovnu hasičů (budeme žádat o dotaci z fondu čs-polské spolupráce). Samozřejmě bude
snaha zachovat finanční podporu našim spolkům a klubům. Nemalé prostředky půjdou na
chod školy a školky, kde se zvýšení DPH a cen energie promítne snad nejvíce.
Prostě čeká nás těžký rok, ne-li těžké delší časové období. Přesto budeme dále
usilovat o získání co největšího množství dotací, protože i ty v nejbližším období skončí a
nebudou

Čísla z matriky
V období od 1.1.2011 do 15.12.2011 naše matrika zaznamenala
37 občanů
Přistěhovalo se
Odstěhovalo se
28 občanů
Narodilo se
17 dětí (z toho 10 holčiček a 7 kluků)
Sňatků bylo uzavřeno
8
Zemřelo
14 občanů (z toho 9 mužů, 5 žen)
Celkový počet občanů ke dni 12. 12. 2011
1833
Vánoční a novoroční přání starosty obce
Vážení spoluobčané,
Další rok se chýlí ke svému závěru a my na prvních stránkách našeho občasníku
hodnotíme co se podařilo, co je rozpracováno, co nás trápí a co nás čeká. Myslím si, že se
nám podařilo využít období, které bylo „štědřejší“ k dotacím a získáváním financí. I v roce
příštím se budeme snažit maximálně využit dotační možnosti, kterých ale bude postupně
ubývat s ohledem na nepříznivý vývoj celosvětové ekonomické situace, zvláště pak
v Evropě. Prostě čekají nás hubenější roky, ale myslím si, že naše obec toho stihla hodně.
Dovolte mi, abych poděkoval Vám všem, kteří se podílejí na zvelebování naší obce,
a takových Vás nebylo opravdu málo. Poděkování patří všem složkám komisím, které pro
nás připravují mnoho kulturních, sportovních a společenských akcí, firmám které se
podílely na investičních akcích, ale i těm, kteří nám pomáhají mnohdy nenápadnou
výpomocí, vstřícnosti a ochotou. Děkuji zastupitelům, jednotlivým výborům, komisím, ale
také zaměstnancům obecního úřadu za celoroční práci.
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Přeji Vám klidné Vánoce, zkusme zapomenout na nepříznivé zprávy, zapomeňte na
shony, načerpejte síly a v novém roce 2012 přeji Vám naplnění Vašich představ, přátelské
mezilidské vztahy a hlavně pevné zdraví.
Ing. Petr Kozák
starosta obce

Vánoční a novoroční přání Otce Petra
Milí farníci, občané Kozmic .
K vánočním svátkům a do nového roku 2012 Vám přeji hodně Božích darů, lásky,
dobra a přejícnosti mezi sebou. Abychom vytvářeli krásnou a Bohem požehnanou lidskou
rodinu. Toho předpokladem jsou naše rodiny. Jim přeji, aby v nich vládl pokoj,
porozumění a odpouštění. Bez pevného rodinného a manželského pouta není a nemůže být
ani pevné a spořádané společnosti. Je to úkol a poslání nás všech. Nám, věřícím, přeji,
abychom byli světlem a povzbuzením pro druhé a příkladem té lásky, kterou nám přinesl
Ježíš Kristus, jak si to o svátcích Božího Narození opět připomínáme. Není to pro nás jen
tradice,. Ale i závazek vůči naší víře.
Na setkávání v lásce a v přátelství s Vámi všemi se po celý další rok těší
P. Petr Šustáček – farář.

Bohoslužby o svátcích
24. 12. 2011 sobota – Štědrý den – mše svatá „Půlnoční“
21,00 hod.
25. 12. 2011 neděle – Narození Páně
07,30 a 09,30 hod.
26. 12. 2011 pondělí – svátek sv. Štěpána mučedníka
07,30 a 09,30 hod.
26. 12. 2011 pondělí pří mši svaté v 9,30 hodin tzv. Dětské mši sv. budou hrát a zpívat dětí
z naší školy.
31. 12. 2011 sobota – sv. Silvestr – „děkovná mše svatá“
1. 01. 2012 neděle - Nový rok Panny Marie, Matky Boží
Svátost pokání
18. 12. 2011 neděle
Pondělí – pátek

16,30 hod.
07,30 a 09,30 hod.

od 14,00 – 16,00
Vždy ½ hodiny před mši svatou a případně po ní.
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