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Úvodem
Vážení občané,
vychází druhé a zároveň poslední číslo letošního občasníku. Kvapem se blíží závěr
letošního roku a mnozí již začínají bilancovat a hodnotit letošní rok jaký byl a co nám
přinesl. Také my se chceme pokusit o zhodnocení a připomenout si co se v životě naší
vesnice událo. Nebudeme se zabývat hodnocením situace v naší republice, všichni víme
jaká byla a je. Zajímá nás především to, co se odehrává u nás v obci. Protože toho letos
nebylo málo, máme mnohé ještě v čerstvé paměti.
Zastavíme se u nejdůležitějšího momentu, který se udál před několika týdny a
tím byly volby do obecních zastupitelstev. Jak volby dopadly, snad téměř všichni ví.
Přesto bychom chtěli pro oživení paměti připomenout, že se volby konaly ve dnech 20. –
21. října a z celkového počtu 1465 voličů naší obce se k volbám dostavilo 937 občanů, což
činilo 63,95 % . Toto číslo bylo vyšší než činil celorepublikový průměr.
Vítěznou stranou se stala KDU-ČSL, která získala 5599 hlasů a celkem 7 mandátů
v zastupitelstvu obce –jmenovitě p. ing. Petr Kozák, p. Fredy Hilbert, p. ing. Jiří Fojtík,
paní Kristina Osmančíková, p. Jan Janík, paní Rita Malcharková, p. Vilém Krömer , na
druhém místě se umístila ČSSD s celkovým počtem 4165 hlasů a 5 mandáty
v zastupitelstvu – jmenovitě p. ing. Jan Karčmář, p. Tomáš Gai, p. Jiří Rošík, p. Milan
Konečný, p. Richard Dombek, jako třetí skončila ODS s celkovým počtem 2481 hlasem a
3 mandáty v zastupitelstvu – jmenovitě p. Milan Beneš, p. Petr Dziehel, p. Petr Ircing.
Toto jsou volení zástupci nás kozmických občanů, tyto jsme si zvolili a tito podle
platného volebního zákona obsadili posty v obecním zastupitelstvu. Jestli si někdo z vás
řekne proč tam není ten, koho volil, odpovídáme, že bohužel je takový volební systém
jaký je. Takže jsme si zvolili své zástupce a na tyto bychom se měli v následujícím 4letém volebním období obracet se svými problémy a požadavky, které by pak zastupitelé
měli společně řešit na zasedáních zastupitelstva obce.
U voleb ještě chvilku zůstaneme. Hned 30. října se uskutečnilo první ustavující
zasedání zastupitelstva obce, které mělo na programu složení slibu všech zastupitelů a
po té volbu starosty, místostarosty, dalších členů rady obce a volbu členů kontrolního a
finančního výboru. V tajných volbách byl uvolněným starostou obce zvolen p. ing. Petr
Kozák , neuvolněným místostarostou p. ing. Jan Karčmář. Dalšími členy rady obce byli
zvoleni : paní Kristina Osmančíková, p. Tomáš Gai a p. Milan Beneš. Ve složení členů
zastupitelstva obce došlo v 5 případech k obměně. Věkové složení je stejné jako tomu
bylo v minulém zastupitelstvu a činí 43,8 roků.
Přejeme všem členům zastupitelstva, aby se jim práce dařila, aby všechny své síly
a schopnosti dali ve prospěch obce a jejich občanů a my všichni bychom si pak mohli
přát, aby nové zastupitelstvo pracovalo tak, aby všichni byli spokojeni, aby naše obec
ještě více rostla do krásy a dále se zviditelňovala nejen v rámci Hlučínska, ale i v širším
okolí.
Teď je ten správný čas, abychom začali trochu bilancovat. Již v minulém čísle
jsme vás informovali o akcích, které se letos v naší vesnici uskutečnily.
Ještě jednou bychom chtěli připomenout, že největší akcí byla rekonstrukce chodníku
podél hlavní silnice. Na tuto akci navazovala výstavba nového přechodu pro chodce u
fotbalového hřiště. Finančně náročné byly také stavební úpravy v základní a mateřské
škole a výstavba víceúčelového hřiště. V neposlední řadě nesmíme zapomenout také na
zdařilou opravu ulice por. Hoši a vyspravení některých částí našich ulic. Jenom tyto
akce spolykaly z rozpočtu obce téměř 14 miliónů korun a to jen za pár měsíců letošního
roku, když si vzpomenete, že ještě v dubnu panovala zima a převážná část akcí byla
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ukončena, nebo je těsně před dokončením. Že to byl záběr pro všechny, kteří se na
těchto akcích podíleli, není třeba dodávat a my chceme touto formou všem poděkovat –
členům zastupitelstva obce, firmám a především jejich pracovníkům za to, že se všechny
akce podařilo zdárně dokončit. Poslední akcí, kterou jsme chtěli zajistit občanům
dostatečný tlak vody na horním konci obce, je úprava tlakového pásma.
V současné době již probíhají práce na realizaci této akce a věříme, že v době kdy se
vám do rukou dostává tento občasník, je již tlak vody upraven a občané horní části obce
mají dostatečný tlak vody ve vodovodním potrubí a mohou bez obav zapnout
automatickou pračku nebo jít se vysprchovat. Tato akce však šla mimo finanční
rozpočet obce, jelikož byla součástí smlouvy o odprodeji našeho vodovodu. Celou akci
koordinovala a řídila firma SmVaK, a.s. Ostrava, které již od letošního roku patří
vodojem a vodovodní řady v obci.
Velkou společenskou akcí, kterou obec zajišťovala, bylo IX. setkání chrámových
sborů Hlučínska, které se uskutečnilo 24. září. Do obce se sjelo celkem 11 chrámových
sborů a na 300 sborových zpěváků. Jednotlivé sbory poprvé vystoupily v našem kostele a
předvedly posluchačům to nejlepší ze svého repertoáru. A že se měly čím pochlubit, o
tom svědčil nadšený potlesk posluchačů. Byla to opravdu velice zdařilá akce a potěšila
nás pochvala od vedoucích sborů nejen za celkovou organizaci, ale i vřelé přijetí a
vnímavé a pozorné posluchače. Myslíme si, že uspořádáním této akce se naše vesnice
velice úspěšně zapsala do paměti všech účinkujících a dalších návštěvníků, kteří se této
přehlídky zúčastnili. I zde patří dík všem, kteří se na této akci jakýmkoliv způsobem
podíleli.
S menším zájmem ze strany našich občanů se setkala country zábava se skupinou
Country s.r.o. z Opavy, což byla velká škoda, neboť více než stovka zúčastněných si
dobře zatančila a zazpívala písně známých interpretů.
To samé by se dalo říci o divadelním představení ochotnické skupiny BERANI
z Těškovic, kteří do naší vesnice přijeli s komedií MUZIKY, MUZIKY. Tohoto
představení se zúčastnilo více než 100 diváků, kteří si během představení zazpívali
známé písně F. Kmocha a velmi dobře se bavili, o čemž svědčil i nadšený potlesk, kterým
odměňovali herce během představení . Na závěr byli všichni účinkující odměněni
dlouhotrvajícím potleskem naprosto spokojených návštěvníků. Je škoda, že obě akce
nenavštívil větší počet občanů. Pak by se nestávalo, že někteří občané mají názor, že se
v Kozmicích nic nekoná.
Další úspěšnou akcí bylo uspořádání vánočních trhů, které proběhly před pár
dny. Vánoční trhy navštívilo nejen mnoho domácích návštěvníků, ale také přespolních.
Opravdu se bylo na co dívat a mnozí si odnášeli domů i pěkné dárky. Také prodejci a
řemeslníci odcházeli spokojeni a většina z nich hodlá v případě konání dalšího ročníku
trhů opět do naší vesnice přijet.
Skončili jsme s krátkým bilancováním úspěšného letošního roku v obci a každý
z nás pomalu začne svou bilanci. Prožili jsme nádherný podzim a připravujeme se na
zimu. Příroda se podle současného teplého počasí ještě ani nechystá ke svému zimnímu
odpočinku, ale venku se již toho moc nedá dělat. Dny jsou již krátké a tak si tu trochu
klidu, než přijde zima, můžeme dopřát.
Ale než skutečně ten klid nastane, čeká nás období vánočních svátků a závěr roku.
Jedno moudro praví, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. Ale co se týče příprav na
Vánoce, jako by toto moudro neplatilo. Stejně jako jiná léta zase na nás čeká období
shánění, příprav, uklízení apod.Pohledem na kalendář se každým dnem ubezpečujeme,
že ještě pár dnů do Vánoc schází, ale zároveň zjišťujeme , že nemáme vše uklizeno, že
nemáme nakoupeny všechny dárky či napečeny všechny druhy cukroví. A tak jako jsme
si říkali loni, či předloni nebo několik let zpátky, že se nebudeme honit a stresovat, je to
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opět stejné. Zase na nás ze sdělovacích prostředků útočí reklama, že na Vánoce nutně
potřebujeme tu či jinou věc nebo výrobek, že nám na to všechno půjčí apod. A my opět
neodoláme všem těmto lákadlům a děláme vše zase jinak než jsme si předsevzali. Zase
lítáme po bytě a uklízíme, zase sháníme ty nejlepší dárky, zase stejně pečeme cukroví.
Ale to už neodmyslitelně k Vánocům patří. Pryč jsou ty časy, kdy v obchodech nebyl
žádný výběr zboží a kdy jsme byli rádi, že jsme aspoň něco sehnali. Dnes je všeho
dostatek a kdykoli si podle svých finančních možností můžeme ledacos dopřát. Na druhé
straně s dostatkem všeho se zde objevil fenomén, že Vánoce jsou pro mnoho lidí
obdobím, kdy nakupují vše co jim reklama nabízí a mnohdy i přesto, že takovou věc
nepotřebují. A tak Vánoce ztrácejí svůj pravý význam a stávající se komerční záležitostí,
což je velká chyba.
Vánoce,ty nejkrásnější svátky, opředené tajemství zrození Božího syna, jsou
přece úplně o něčem jiném. Jsou o lásce, míru, pokoji a radosti. Na to bychom neměli
zapomínat. Měli bychom si dělat radost navzájem, obdarovat se malými dárky z radosti
a lásky. Měli bychom být více pohromadě se svými blízkými, s rodinou, s přáteli. Měli
bychom umět otevřít svá srdce i duši ostatním lidem a být i štědřejší. A to nejen o
Vánocích, ale každý den v roce. Bylo by opravdu krásné, kdybychom si mohli říci, že
Vánoce máme každý den - po celý rok.
Do samotných Vánoce nám ještě pár dnů chybí. Prožíváme intenzivně dobu
adventní – dobu zklidnění, dobu očekávání. Proto se zklidněme, zpomalme ten kvap,
zastavme se a rozjímejme pár minut denně o životě, co nám dává, co nám přináší.
Zastavme se s přáteli či sousedy a popovídejme si s nimi. Vždyť nás to nic nestojí, ale
uděláme tím radost nejen sobě, ale i druhým.
Po době adventní pak tichým krokem do našich domovů přijde ten dlouho
očekávaný a tajemný den – Štědrý večer. Sejdeme se u štědrovečerního stolu se svými
rodinami a blízkými. Neměli bychom však zapomenout na ty, se kterými se už nikdy
setkat nemůžeme. Měli bychom si vzpomenout i na ty, kteří z různých důvodů nemají to
štěstí zasednout ke štědrovečerní večeři, buď z důvodů pracovních, nemoci či nemají
svůj domov. Po slavnostní večeři pak přijde ta chvilka na kterou se děti těší celý den,
kdy pod rozzářeným stromečkem najdou všechno to, o co si Ježíškovi napsaly a my
dospělí opět budeme vzpomínat na chvíle, kdy jsme byli mladí a prožívali jsme to, co
prožívají naše vnoučata nebo naše děti.
K nastávajícím vánočním svátkům Vám z celého srdce chceme popřát
opravdovou pohodu, klid mír, štěstí a spokojenost a do nového roku 2007 pak hodně
zdraví, štěstí, lásky, osobní i rodinné pohody .
Jednání zastupitelstva obce
Zveme všechny občany na jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne
19. prosince 2006 od 17,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Hlavním bodem
programu bude tvorba a schvalování rozpočtového provizoria na r. 2007, kterým se
bude naše obce řídit do doby schválení rozpočtu obce na r. 2007.
Územní plán obce
Jak jsme vás informovali v minulé čísle občasníku, má obec v úmyslu v příštím
roce nechat zpracovávat územní plán. Vyzývali jsme vás, abyste své připomínky a
požadavky na změny v územním plánu předali na obecní úřad. Vzhledem k tomu, že
jsme od vás obdrželi jen málo požadavků, připomínek a podnětů, obracíme se ještě
jednou na vás, abyste tak učinili nejpozději do konce února 2007.
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Zimní údržba obce
Jako každoročně se opět obracíme na vás – kozmické občany s výzvou a žádostí,
abyste po dobu zimy byli shovívaví a nápomocni při zimní údržbě obce. Letošní zima
nám dala opravdu zabrat a vynaložili jsme na tuto položku téměř 100 000,-Kč. Doufáme,
že letos zima bude mírnější, a že nebudou takové problémy s množstvím sněhu.
Znovu se obracíme na řidiče a vlastníky motorových vozidel, aby v případně
sněhové nadílky nenechávali stát svá vozidla na místních komunikacích. Odstavená
vozidla brání těžší technice při odhrnování sněhu a hrozí zde nebezpečí poškození
odstaveného vozidla. Proto pracovník, který jezdí s traktorem se sněžným pluhem
nebude provádět v úseku, kde je odstavené vozidlo, uhrňování sněhu.
Chceme vás informovat, že odhrnování menší vrstvy sněhu se v obci neprovádí
z prostého důvodu, že uhlazená vrstva sněhu po plužení je pro jízdu a chůzi daleko
horší než čerstvě napadnutý sníh.
Žádáme všechny, aby byli trpěliví a shovívaví vůči pracovníkům provádějící
zimní údržbu. Nejde dělat všechno tak, jak by si mnozí občané přáli. Skutečně nejde
odhrnovat sníh jen na jednu stranu, a tak musíme počítat s tím, že se kupy sněhu budou
i nadále objevovat před vjezdy, vraty a brankami a musíme si je sami odhodit.Také
nejde udělat všechny komunikace najednou, a tak přednost mají páteřní ulice v obci :
Horní konec, por. Hoši, Hlavní, Rušná, K točně, SNP a přilehlé ulice. Jako poslední
přicházejí v úvahu menší komunikace a cesty do lesa a Jilešovic.
Zároveň upozorňujeme všechny řidiče, že v zimním období se neprovádí údržba
komunikace do Darkoviček.
Třídění odpadu
V nedávné době proběhl na obecním úřadě audit firmy EKO-KOM. Tato firma
je jedním z garantů třídění odpadu v České republice a za vytříděné složky odpadů
( papír, plasty, sklo a nově obaly Tetra Pak) zasílá obcím, které odpad třídí finanční
odměnu. I naše obec je zapojena do tohoto systému a finanční prostředky, které od
EKO-KOMu získáme pak musí být zase použity na další navyšování počtu kontejnerů,
na propagaci tříděného sběru apod. V ročním úhrnu tato částka čítá kolem 60 000,-Kč .
Audit neshledal ze strany obce žádné pochybení a konstatoval, že prostředky jsou
vynakládány v souladu se smlouvou. Finanční částka, kterou obec za takto tříděný sběr
získá by mohla být ještě vyšší, kdyby všichni naši občané opravdu odpad třídili tak, jak
se má. Aby nevhazovali do kontejnerů na plast, sklo a papír odpad, který zde nepatří,
neboť tím se separovaný odpad znehodnocuje a finanční odměna pro obec je z tohoto
důvodu krácena. Dále by bylo žádoucí, aby občané opravdu plastové obaly ukládali tam
kam patří a nespalovali je v kotlích ( nejen, že tím ničí ovzduší, které teď v zimním
období je už i u nás velice znečištěné, ale zároveň zanášejí zplodinami kotle na pevná
paliva).
Jednou z možností, jak od EKO-KOMu získat více finančních prostředků je, že
by občané, kteří provádějí a sami odvážejí železný šrot a papír, přišli koncem čtvrtletí
na obecní úřad a zde by nám předložili doklady o tom, kolik železného šrotu či papíru
odevzdali. My si doklady ofotíme a předložíme EKO-KOMu, že v obci byl navíc
vytříděn další odpad. Tím bychom si opět o nějakou částku přilepšili, která by mohla
být použita na rozšíření počtu kontejnerů na tříděný odpad. Žádáme o vaši pomoc a
prosíme o předložení dokladů o tom, kolik separovaného odpadu se v obci sebere mimo
organizovaný sběr. Tím bychom získali nějakou korunu navíc a to bude jen
k prospěchu naší vesnice.
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Další možností, jak si může obec navýšit odměnu z vytříděného odpadu, je sběr
obalů tzv. Tetra Pak. Toto jsou převážně obaly od různých džusů a mléka. I naší obci,
počínaje lednem 2007, se tato možnost nabízí a to formou sběru těchto obalů, které
budeme moci odkládat do kontejnerů, které jsou určeny pro sběr plastů. Tyto
kontejnery budou označeny samolepkou, znázorňující možnost ukládání Tetra
Pakových obalů. Využijme tedy této možnosti a do takto označených kontejnerů
odkládejme uvedené obaly. Obci to opět přinese nějakou korunu navíc a navíc
ochráníme životní prostředí.
Informace firmy OZO
Firma OZO Ostrava s.r.o. informuje občany, že z důvodu posunu svozu v období
vánočních a novoročních svátků, bude odvoz v naší obci proveden mimořádně v sobotu
dne 30. prosince 2006 ( místo pátku 29. 12.) a v novém roce pak v sobotu dne
6. ledna 2007 ( původně v pátek 5. ledna 2007).
Cena za odvoz a likvidaci odpadu se pro rok 2007 nemění a zůstává ve stejné výši
jako v letošním roce.
Informace SmVaK a.s.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamuje, že na základě
usnesení představenstva akciové společnosti byly schváleny nové ceny vodného a
stočného s účinností od 1. ledna 2007.
Cena vodného včetně DPH/m3 byla stanovena na 23,30 Kč.
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2007,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a
dodavatelem.
Turnaj ve stolní tenise
Místní organizace ČSSD v Kozmicích pořádá ve středu 27. 12. 2006 v sále obecní
restaurace U Krokodýla „ VÁNOČNÍ TURNAJ “ ve stolním tenise pro děti i dospělé.
Prezentace od 10,00 hod. Systém soutěže bude zvolen podle počtu zúčastněných a hraje
se podle platných pravidel a soutěžního řádu stolního tenisu. Startovné je 20,-Kč pro
dospělé, děti startovné neplatí.
Nejúspěšnější obdrží zajímavé ceny.
Plesová sezóna 2007
Pro všechny, kteří se již těší na novou plesovou sezónu, uvádíme přehled
společenských akcí, které se budou konat v sále obecní restaurace U krokodýla
v průběhu 1. čtvrtletí r. 2007.
19. ledna 2007 (pátek)
20. ledna 2007
27. 1edna 2007
2. února 2007 (pátek)
4. února 2007 (neděle)
10. února 2007
17. února 2007

Ples chovatelů ( z Dolního Benešova)
Myslivecký ples ( z Hlučína )
Zahrádkářský ples
Sportovní ples Sokol Kozmice
Dětský maškarní ples – ZŠ Kozmice
XII. obecní bál
Pochování basy – ZŠ Kozmice
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Z přehledu je patrno, že nastávající plesová sezóna bude opravdu v příštím roce
bohatá a každý si může vybrat, kterou společensko – kulturní akci navštíví.
Přejeme těm, kteří se rozhodnou pro návštěvu některého z těchto plesů
v Kozmicích, aby se dobře pobavili, krásně si zatančili a prožili příjemný večer se svými
známými a přáteli.
Statistika z obce
Ke dni 12. 12. 2006 obec Kozmice čítala celkem
Průměrný věk občana činí

1 795 obyvatel
40,47 let

Z celkového počtu obyvatel činí :
počet mužů
průměrný věk mužů

868
39,00 let

počet žen
průměrný věk žen

927
41,84 let

Dětí do 15let je v obci

311

Občanů starších 60 let je v obci
Průměrný věk těchto obyvatel je

384
70,67 let

Nejstarší občanka se narodila v roce 1908, nejstarší občan v roce 1918.
Počet domů v obci

501

Čísla z matriky
Naše matrika v období od 1. ledna do 12. prosince 2006 zaznamenala tyto údaje :
Přistěhovalo se
Odstěhovalo se
Sňatků bylo uzavřeno
Narodilo se
Zemřelo

25 občanů
27 občanů
10 ( 15 občanů)
12 ( 6 kluků, 6 holčiček)
16 ( 8 mužů, 8 žen)

Sváteční slovo starosty obce ing. Kozáka
Vážení spoluobčané,
na stránkách tohoto občasníku je stručně uvedeno, co se nám letos podařilo zrealizovat a
myslím, že toho nebylo málo. Základní kostra akcí na r. 2007 se bude schvalovat na
zasedání zastupitelstva obce dne 19. 12., jak jste se také dočetli.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval Vám všem spoluobčanům, kteří nám
pomáháte v rozvoji obce, všem firmám, organizacím, zastupitelům obce a pracovníkům
obecního úřadu za práci v roce 2006.
Přeji Vám všem klidné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a hodně
spokojenosti v r. 2007.
ing. Petr Kozák
starosta obce
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Sváteční slovo Otce Petra
Milí farníci, spoluobčané.
Chci Vám popřát k letošním vánočním svátkům hodně Božích darů a milostí od
Novorozeného Ježíše Krista. Ať Vám ve své osobě dá plnost radosti a pokoje, nejen o
letošních Vánocích, ale také v celém novém roce 2007. Ať Vás po celý rok naplňuje
láskou, dobrotou a velkorysostí vůči bližním, zvláště těm nejpotřebnějším a dá Vám
radost z dobře vykonané práce, odmění úsilí a snahu o dobro v naší farnosti.
Ať se máme mezi sebou rádi a přejeme si navzájem jen to nejlepší.
Bůh Vám žehnej.
Váš P. Petr Šustáček , farář
Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích a novoročních svátcích
Neděle 24. 12. ( 4 . neděle adventní)
Mše svatá o Narození Páně ( půlnoční)

07,30 a 09,30 hod.
21,00 hod.

Pondělí 25. 12. „ Hod Boží vánoční“
Slavnost Narození Páně

07,30 a 09,30 hod.

Úterý 26.12.

07,30 a 09,30 hod.

Svátek sv. Štěpána

Neděle 31. 12. Svátek sv. rodiny
07,30 a 09,30 hod.
16,30 hod.
Děkovná mše svatá na závěr občanského roku
Pondělí 1. 1. 2007 Slavnost P. Marie Matky Boží

07,30 a 09,30 hod.

Místo blahopřání kytička
Pomyslnou kytičku a s přáním všeho nejlepšího, hodně zdraví, štěstí, lásky,
osobní i rodinné pohody zasíláme všem občanům, kteří v průběhu II. pololetí již oslavili
nebo ještě oslaví svá životní jubilea.
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