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Úvodem
Vážení čtenáři,
jelikož považujeme dobu od vydání posledního občasníku za dosti vzdálenou a vyskytly
se některé okolnosti a skutečnosti se kterými bychom vás rádi seznámili, rozhodli jsme
vydat jeho nové číslo.
Jestliže jsme v minulém čísle psali o vcelku příznivém počasí a zimě, mohli
bychom v tomto čísle psát i o dalším příznivém průběhu letošního roku. Když se trochu
poohlédneme zpátky, vzpomeneme si na velice pěkné jaro, horké léto,ale i dosavadní
průběh podzimu vyznívá vcelku uspokojivě. A tak bychom mohli pokračovat i
v hodnocení života naší vesnice. Něco lze hodnotit kladně, něco méně příznivě, ale
celkově se dá říci, že si na to, že žijeme právě v Kozmicích stěžovat nemůžeme. Vždyť se
stačí rozhlédnout kolem sebe a vidíme jak se mění podoba naší vesnice. A ta se viditelně
mění rok za rokem, den za dnem. Můžeme konstatovat, že v tomto trendu pokračujeme i
v letošním roce.
To, co se nám letos podařilo udělat, také svým způsobem změnilo celkový vzhled
obce. Nebyly to práce malého rozsahu. Jen oprava povrchu komunikací Horní konec,
SNP a K točně stála více než 2,5 mil. korun a oprava chodníku na horním konci a podél
hřbitova a obecního úřadu vyšla téměř na 1 mil. korun. Dále byly opraveny výtluky na
místních komunikacích, kde ještě nejsou položeny nové živičné povrchy, byly opraveny
největší díry na cestě do Darkoviček a v neposlední řadě byla upravena příjezdová
komunikace k víceúčelovému hřišti, která navazuje na chodník přes sportovní a
oddechový areál.To jsou takové ty viditelné akce, kterých si každý všimne. Pak jsou tady
akce o kterých moc lidí neví, a které se musí také realizovat a stojí nemálo prostředků.
Mezi ty můžeme zařadit výběr na zhotovitele nového územního plánu obce
( realizace je dlouhodobá a potrvá téměř 3 roky a pořizovací cena se pohybuje kolem
600 000,-Kč), byl proveden výběr na zpracovatele projektové dokumentace nového
hřbitova a je zahájeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace
výstavby polyfunkčního domu ( v jeho prostorách by mohl být nový obecní úřad
s bezbariérovým přístupem pro veřejnost, místnost pro lékaře, schůzovní a klubovní
místnosti, veřejný internet, možná nová knihovna, případně další místnosti, které by
sloužily nám občanům).
To vše jsou věci, které se nám poměrně daří. Oblasti, které se ve vesnici moc
nedaří, je společenské a kulturní dění. Marně se snažíme nejen my, ale i další
společenské organizace pořádat různé kulturní a společenské akce,ale jejich návštěva či
zájem o ně není ze strany občanů velký, či téměř žádný. Nezájem a neúčast občanů na
těchto akcích odradí každého, který tyto pořádá a vkládá do toho svůj čas i práci. A to
bychom mohli jmenovat divadelní představení na které přijde pár diváků, nebo
karnevaly, taneční zábavy, plesy či různé sportovní akce či soutěže. Jen pro informaci –
v okolních vesnicích si sami občané pořádají různé „strassenfesty“, dožínky, hody,
výstavy a lidé na tyto akce přijdou a dobře se baví. Pokládáme si otázku proč to nejde
také u nás? Vždyť i u nás jsou ochotní lidé, kteří by podobné akce dovedli uspořádat.
Zde však zůstává nezodpovězena tato otázka - přijdou i návštěvníci?
Z jednání zastupitelstva obce
Od vydání 1. čísla Kozmického občasníku v letošním roce se až dosud konalo
několik zasedání Zastupitelstva obce.
2. mimořádné Zastupitelstvo obce se konalo 10. 4. 2007 za účasti všech 15 zastupitelů.
Zastupitelstvo schválilo:
- program zasedání včetně doplnění
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smlouvu o provozování veřejného osvětlení s firmou Energetika Vítkovice
dodatek č. 1 k Pravidlům pro poskytování nízkoúročených úvěrů z FRB
základní parametry pro zadání projektu nového hřbitova
pořízení nového územního plánu obce Kozmice
určení ing. Kozáka jako zástupce obce pro proces pořizování územního plánu
vysypání a zpevnění komunikace mezi oddechovou zónou a prodejnou Jednoty
vyhledání práv. firmy za účelem posouzení problematiky neoprávněného užívání
části pozemku parc. č. 1303/2 u jezera a zastupování obce v příp. sporu
- pořízení projektu na polyfunkční dům a řešení stávajícího objektu Obecního
úřadu formou výběrového řízení
- zadání zpracování studie reálnosti výstavby tělocvičny
- prověření možnosti řešení přirozené očisty vod v extravilánu mezi Kozmicemi a
Jilešovicemi
zápis do kroniky obce za r. 2006
- nákup nové kopírky
- rozpočtové opatření, kterým se částka ve výši 40.000,-Kč převádí z pol. 5362 na
pol. 5137
Zastupitelstvo neschválilo :
- provizorní dílčí opravy vozovek na u. Rušná, Pod lipami, Nádražní. Tyto budou
řešeny celkově v dalším rozpočtovém období
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení
- další informace.
-

3. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 29. 5. 2007 za účasti 14 zastupitelů.
Zastupitelstvo schválilo:
- program zasedání včetně jeho doplnění
- odložení jednání ohledně případného zveřejnění záměru prodeje pozemků u
jezera na mimořádné zasedání 26.6. 2007
- přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300.000,-Kč na
novostavbu chatek v autokempu Kozmice a zároveň schválilo smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
- závěrečný účet obce Kozmice za r. 2006 a vyjádřilo souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
- závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za r. 2006 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
- závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za r. 2006 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
- rozpočtová opatření
- provedení opravy objektu márnice tak, aby v části vznikla úschovna sportovních
potřeb
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení
- nabídku České regionální TV
- zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Sdružení Hlučínska za r. 2006
- zprávu kontrolní a revizní komise SOH ze dne 30.7. 2007 o výsledku hospodaření
Sdružení obcí Hlučínska za r. 2006
- rozbor hospodaření obce k 30.4. 2007
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Pracovní zasedání Zastupitelstva obce se konalo dne 19. 6. 2007 za účasti 14 zastupitelů.
3. mimořádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 26. 6. 2007 za účasti 14 zastupitelů.
Zastupitelstvo schválilo:
- prodej části pozemku parc. č. 1820 o výměře 26 m2 za odhadní cenu + veškeré
náklady s prodejem spojené
- veřejný záměr darování pozemků –lesních cest Lesům ČR s.p.
- rozšíření sběrných míst na plasty a sklo ( ul. Horní konec, K točně a u
panelových domů) a provedení dalšího svozu velkoobjemového odpadu do konce
letošního roku
- podporu Petice proti diskriminaci venkova
- připojení ke „Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci“ a ztotožňuje se
s úvodní deklarací této Smlouvy
Zastupitelstvo neschválilo:
- zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1303/2 u jezera
4. mimořádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 31. 7. 2007 za účasti 13 zastupitelů.
Zastupitelstvo schválilo :
- darovací smlouvu, kterou obec Kozmice daruje Lesům České republiky s.p.
pozemky – lesní cesty ( parc. č. 722,821, 825, 838, 840, 855, 857)
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ distribucí, a.s.
Děčín , jejíž předmětem je rozšíření vedení nízkého napětí na ul. Zelená
- navýšení neinvestičního příspěvku TJ Sokol Kozmice o 60.000,-Kč ( 30.000,-Kč
pro nově vzniklý fotbalový B-tým a 30.000,-Kč pro hokejový oddíl)
- přípravu ankety k problematice rozvoje obce
Zastupitelstvo vzalo na vědomí :
- kontrolu plnění usnesení
- diskuzi k Pracovnímu návrhu na řešení specifického rozvoje obce Kozmice
- účast podpraporčíka Kocura, člena Policie ČR, obv. odd. Hlučín
- další informace z bodu Různé.
4. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 11. 9. 2007 za účasti 14 zastupitelů.
Zastupitelstvo schválilo :
- program zasedání včetně jeho doplnění
- rozpočtová opatření – příjem a výdej dotace z rozpočtu MSK na podporu
projektu „Novostavba chatek v kempu Kozmice“
- rozpočtové opatření – příjem a výdej na zřizování spol. účelných pracovních míst –VPP
- rozp. opatř. – navýšení výdajů na opravu elektroinstalace v kempu
- rozp. opatř. – navýšení výdajů na svoz velkoobjemového odpadu
- žádost zřízené ZŠ a MŠ o navýšení neinvestičního příspěvku
- žádost Mysliveckého sdružení Dubina o navýšení příspěvku
- uspořádání ankety s širším okruhem otázek a určení komise pro její tvorbu
- připomínky ke studii silnice I/56
- připojení k vysílání hlučínské internetové televize a pověřila starostu obce k
dalšímu jednání v této záležitosti
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení
- rozbor hospodaření obce za období od 1.1. do 31. 8. 2007
- další informace z bodu Různé.
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Velkobjemový odpad
Obecní úřad sděluje všem občanům, kteří jsou zapojeni do Systému svozu a
sběru komunálního odpadu ( tzn. mají u svých rodinných domků sběrné popelnicové
nádob), že
v sobotu 17. listopadu 2007 v době od 08,00 hod do 12,00 hod..
bude firma OZO Ostrava s.r.o. provádět další svoz velkobjemového odpadu.
Kontejnery budou přistaveny opět na nádvoří firmy FORM spol. s.r.o. Kozmice
( naproti základní škole). Za vstřícnost a ochotu, se kterou jsme se setkali při jednání o
umožnění provedení svozu, bychom chtěli touto cestou poděkovat vedení firmy FORM
s.r.o. Je to jeden z příkladů pomoci místních firem a podnikatelů občanům naší vesnice.
Do kontejnerů můžete odkládat starý nábytek, koberce,staré hadry, umývadla,
přiměřené množství starých pneumatik pouze z osobních vozidel (ne z nákladních
automobilů a traktorů), staré televizory, rádia, pračky, chladničky, počítače a pod.
Připomínáme jen, že pokud odkládáte elektroodpad, aby jako takový byl uznán ( a obec
za něj nemusela dále platit, nesmí být rozebrán, musí být kompletní s motorem,
přívodní šňůrou).
Současně můžete odložit i nebezpečný odpad tj. staré barvy, laky, ředidla, oleje,akubaterie, baterie, zářivky.
V žádném případě do sběru nepatří stavební odpad, zemina, tráva, větve, listí.
Zastupitelstvo obce uvolnilo na tuto akci z obecního rozpočtu částku 150 000,-Kč.
Žádáme občany, aby nevozili sběr před stanovenou hodinou, neboť firma OZO
bude průběžně navážet kontejnery až na 08,00 hod. a teprve po té budou její
pracovníci sběr odebírat.
Děkujeme za pochopení.
V této souvislosti vás chceme dále informovat, že ve vesnici jsme rozšířili sběr
separovaného odpadu ( tj. plastů a skla) o další sběrná místa. Nově byly kontejnery na
plast a sklo umístěny na ul. Horní konec (naproti křižovatce s ul. Spojná), na točně
(na Mexiku) a u bytových domů ul. K hájovně.
Při sběru tříděného odpadu opět apelujeme na všechny občany, kteří této
možnosti využívají, aby do kontejnerů odkládali jen ty komodity, pro které jsou
kontejnery určeny.
Pokud je kontejner určen pro plast, aby se zde odkládaly jen plastové výrobky,
případně obaly TETRA-PAK, tzn. obaly od džusů, mléka. Plastové láhve nutno před
odložením do kontejneru sešlápnout, aby obec neodvážela poloprázdný kontejner
naplněný vzduchem.
Do kontejnerů na sklo patří pouze obyčejné láhvové sklo. Nesmí se zde odkládat:
zrcadla, tabulové sklo, drátěné sklo, automobilová skla, porcelán a pod. Pokud už
někdo tabulové sklo nutně potřebuje odložit, je v jeho zájmu, aby sklo rozbil a vložil
přímo do kontejneru. Není žádoucí nechat stát kus okenní tabule přímo u kontejneru a
tím vystavovat občany či děti, aby se o sklo pořezali . To už je tak zatěžko někomu kdo
sklo odloží toto rozbít a vhodit je dovnitř?
Kontejnery na papír jsou určeny pouze pro papír – nejsou určeny pro další
nepotřebný odpad z domácností.
Stále platí naše výzva, že nám můžete předat doklady o provedeném sběru železného
šrotu, které pak obec vykáže jako tříděný sběr a dostane od firmy EKO-KOM určitou
částku finančních prostředků. Zatím máme doklady cca na 6 tun žel. šrotu.
Když se budeme těmito zásadami řídit, budeme mít ve vesnici čisto a pořádek a
nebude se stávat, že u kontejnerů budeme nacházet všelijaké haraburdí, kterého se
někteří občané zbavují a tak hyzdí blízké okolí.
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Nový územní plán obce
V souvislosti s přijetím nového stavebního zákona, který vstoupil v platnost na
začátku letošního roku, musí obce, které se řídí starými územními plány do
stanoveného termínu nechat zpracovat a schválit nový územní plán. Toto se týká i naší
obce. Obec vypsala výběrové řízení na zpracovatele územního plánu a ze 4 podaných
cenových nabídek byla vybrána firma J.K. ateliér pana ing. arch. Jana Kováře
z Opavy. Pan architekt se svými spolupracovníky již zahájil práce na průzkumech a
rozborech na katastru obce. Je proto docela možné, že mnozí z vás se setkají ve vesnici
přímo s panem architektem nebo jeho spolupracovníky, kteří provádí v současné době
mapování stávajícího stavu a připravují si podklady pro zpracování nového územního
plánu.
Doposud jsme předali panu architektovi všechny požadavky vás občanů, které
jste na obecní úřad předkládali v průběhu několika let a ve kterých žádáte o provedení
změny v novém územním plánu.
Zároveň využíváme i tohoto čísla občasníku jako možnost obrátit se na vás
s poslední výzvou k podání návrhů na změny územního plánu, a to
v termínu do 7. listopadu 2007.
Jakékoliv návrhy nebo požadavky ze strany občanů podané po tomto termínu bude nutno
řešit již jako požadavek na další změnu schvalovaného územního plánu obce Kozmice, tzn.,
že by tato možnost přicházela v úvahu až po roce 2010.
Obecní rozhlas na internetu
Pokud nevíte co se chystá, připravuje, hlásí nebo kdy se pořádá nějaká akce, kdy
se co koná, máte možnost nechat si posílat hlášení obecního rozhlasu na svou e-mailovou
adresu. Využijte této možnosti, vstupte na internetové stránky obce: www.kozmice.cz a
pod kapitolou obecní úřad a „rozhlas emailem“ se zaregistrovat a veškeré hlášení
obecního rozhlasu vám bude přicházet na zaregistrovanou schránku.
Bruslení pro veřejnost
Možná, že všichni ani nevíte, že v naší obci vznikl pod hlavičkou TJ Sokol
Kozmice nový sportovní klub – hokejový klub HC Kozmice. Tento pro vás občany - za
přispění obce Kozmice – pořádá v určitých termínech zcela z d a r m a bruslení na
zimním stadionu BULY Centrum v Kravařích. Vstup pro občany Kozmic na toto
bruslení je ze směru od železniční tratě do tzv. „hráčských šaten“.
Zveme všechny zájemce, aby si přišli zabruslit v následujících termínech :
v neděli 25. listopadu 2007 v době od 08,45 – 09,45 hod.
v neděli 30. prosince 2007 v době od 10,00 – 11,00 hod.
Využijte této možnosti a přijďte i s dětmi a dalšími příslušníky své rodiny. Termíny na
rok 2008 budou včas zveřejněny.
Zároveň zveme všechny příznivce hokeje, aby přišli povzbudit naše hokejové
mužstvo každou neděli v době od 08,15 hod. Zápasy se také hrají na ledě zimního
stadionu BULY Centrum Kravaře. Náš tým má velice dobré výsledky, o čemž se můžete
sami přesvědčit.
Poděkování
Mnozí z vás, kteří využíváte místní komunikace do Darkoviček a projíždíte kolem
tzv. Švédské kaple, tak jste zaregistrovali, že se nám podařilo opravit tuto "památku".
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Největší zásluhu na tom má p. Radim PEKÁREK, od kterého vzešla samotná iniciativa
opravy a podílel se na zhotovení stříšky. Pokrytí stříšky břidlicí provedla firma
Klempířství p. Richarda ZÁVADSKĚHO.
Oběma patří náš velký DÍK za jejich přístup k ochraně obecního majetku a za
snahu o zvelebení vesnice.
Zároveň chceme poděkovat místním hasičům – seniorům, jmenovitě p. Emilu
OSMANČÍKOVI, p. Helmutu DIHLOVI, p. Bruno ONDERKOVI, p. Gerhardu
HRUŠKOVI a v neposlední řadě zaměstnancům obecního úřadu p. Davidu Dziehlovi a
p. Leoši Královi za aktivitu se kterou se pustili do úpravy pramene naší jediné říčky
(potůčku) JULIÁNKY. Výše jmenovaným se podařilo vyčistit samotný pramen
Juliánky, očistit kámen označující studánku a upravit přístupovou cestu a okolí. Pevně
věříme, že ještě letos nebo počátkem příštího roku bude tato akce úspěšně ukončena a
našim občanům se při jejich procházkách do lesa naskytne možnost v klidu a v pěkném
prostředí u studánky si nejen odpočinout , ale také možná i občerstvit, neboť hodláme
nechat zpracovat hygienický rozbor vhodnosti vody k pití.
Náš dík patří i Lesům České republiky s.p. a revírníkovi polesí BOR p.
Mučkovi, kteří jsou nápomocni nejen radou, ale i dalšími prostředky při realizaci
zpřístupnění a zkulturnění pramene Julienquelle (jak hlásá původní kámen označující
pramen říčky) širší veřejnosti. Poděkování jim patří také za výstavbu altánku
(odpočívadla) u nově zbudovaného parkoviště v lese nedaleko rybníka.
Obec si velmi váží spolupráce se všemi podnikateli či občany naší vesnice a
děkuje všem za jejich pomoc v různých oblastech naší činnosti.
Výměna řidičských průkazů
Připomínáme všem řidičům, kterým končí v letošním roce platnost jejich starých
řidičských průkazů ( řidičské průkazy vydané do konce r. 1993), aby tak neprodleně
učinili v termínu nejpozději do 31. prosince 2007. Právě teď už je nejvyšší čas, neboť
proces samotné výměny průkazu trvá minimálně jeden měsíc. Včasnou výměnou
dokladu předejdete nepříjemnostem spojených s vyřizování nového průkazu a
v neposlední řadě i při kontrolách Policie, neboť po l. lednu 2008 nebude starý řidičský
průkaz považován za doklad opravňující k řízení motorového vozidla.
Jste v důchodu? ANO?
Pak právě pro Vás – manželské páry, partnery i jednotlivce – se koná zábavné
odpoledne pro všechny místní důchodce. K dobré náladě přispěje naše místní kapela,
cimbálová muzika i vystoupení hlučínských vyprávěček z Vřesiny.
Přijďte se tedy pobavit
v neděli 11. listopadu 2007 od 14,30 hod. do sálu obecní restaurace U Krokodýla
Všechny naše důchodce srdečně zve Obecní úřad Kozmice ve spolupráci s komisí
pro občanské záležitosti.
Problematika štěrkovny spojená s anketou o rozvoji obce
Jak již všichni víte, naší obci patří pozemky okolo štěrkovny (viz jednoduchá
mapka – zašrafovaná plocha). Jedná se hlavně o parcelu č. 1303/2 v k.ú. Kozmice.
V současné době je ze strany od Kozmic tzv. biozóna, kde nelze nic stavět.
Ze strany od Hlučína je zátopová zóna Q-100 (stoletá voda), kde podle současných
pravidel nelze stavět.
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Obec projednává „stavební povolení“ na úpravy terénu (návoz zeminy) tak, aby
zátopová zóna byla posunuta na hranici jezera a tudíž nebyla překážkou pro rozvoj
tohoto území. Pokud se podaří tyto úpravy realizovat, nastane otázka jak dál se
štěrkovnou? Možností je mnoho – má si toto území zachovat stávající ráz, máme
pozemky dlouhodobě pronajmout klubům vodních sportů a dalším zájemcům, hledat
většího investora na rozsáhlejší projekt, vypsat veřejnou soutěž na prodej a následné
využití tohoto území (s možností odmítnutí všech nabídek, nebude-li žádná vhodná)
nebo zpracovávat studie a jiné – prostě jak postupovat dál.
Proto zastupitelstvo obce rozhodlo o uspořádání ankety, a to nejen ke štěrkovně,
ale k rozvoji obce jako celku.
Cílem ankety, mimo již zmiňovanou problematiku štěrkovny, má být získání
informací a podkladů, co Vás nejvíce trápí, co v obci postrádáte, na co se má
zastupitelstvo zaměřit.
Problematika ankety a její konečná podoba se bude schvalovat na 5. mimořádném
zasedání Zastupitelstva obce Kozmice, které se uskuteční
v úterý 30. 10. 2007 v 17. 00 hod. v sále obecní restaurace u Krokodýla.
Zveme všechny občany.
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