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Úvodem
Vážení občané, vážení čtenáři.
Poprvé se v letošním roce setkáváme na stránkách našeho Kozmického
občasníku a chceme vám v krátkosti připomenout, co se za dobu od vydání posledního
čísla Kozmického občasníku v naší vesnici událo.
Již od samého počátku letošního roku panoval u nás čilý stavební ruch. Nejdříve
se započalo s opravou nejdelší místní komunikace – ulicí por. Hoši. Máme za to, že se
oprava vydařila. Výsledek je skutečně nesrovnatelně lepší, než kdybychom stále jen
„lepili“ výtluky a díry v krytu vozovky. Tato oprava, společně s dalšími
„vysprávkami“ některých úseků místních komunikací ( směr Jilešovice, Darkovičky),
byla plně hrazena z rozpočtu obce pro letošní rok částkou více než 1 800 000,-Kč.
S opravami dalších komunikací počítáme v příštích letech.
Po ukončení opravy vozovky pak už začaly finančně náročnější akce. Finančně
nejnáročnější akcí letošního roku je rekonstrukce chodníku podél hlavní silnice.
Celková rekonstrukce bude naši obec stát cca 4,6 - 5 miliónů korun. Na rekonstrukci
chodníku se obci podařilo získat od Moravskoslezského kraje – Krajského úřadu v
Ostravě dotaci ve výši 1 800 000,-Kč. Tato částka byla vyčleněna z položky kraje na
zvyšování pasivní bezpečnosti silničního provozu. Akce by měla být stavebně ukončena
do konce měsíce října t.r.
Na tuto akci pak navazuje další úprava a to výstavbou nového přechodu u
sportovního hřiště TJ Sokol Kozmice a nové značení přechodu u hřbitova. Na tuto akci
bylo vyčleněno z rozpočtu obce cca 700 000,-Kč. I zde se nám podařilo získat od kraje
dotaci a to ve výši 460 000,-Kč. Částka byla z rozpočtu kraje vyčleněna taktéž z kapitoly
zvyšování pasivní bezpečnosti chodců a silničního provozu. Úprava přechodu u
hřbitova spočívá v instalaci nového dopravního značení a přechod u hřiště bude podle
nových předpisů už nasvětlen. Zároveň bude směrem k železničnímu přejezdu posunuto
i označení začátku a konce obce, což pro řidiče znamená, že budou muset jezdit
sníženou rychlostí o něco dále než tomu bylo doposud.
Další akcí, která ještě není stavebně ukončena, jsou stavební úpravy v objektu
základní školy a mateřské školy. Ve škole byla během prázdnin vyměněna všechna okna,
provedena rekonstrukce celého vytápění a provedeny další stavební úpravy. V mateřské
škole pak byla vyměněna část starých oken za okna nová, provedena výměna otopných
těles ústředního vytápění, byly vybudovány nové kanalizační odpady, zřízena prádelna
se sušárnou a provedeny stavební úpravy v I. nadzemním podlaží. Bude ještě dokončeno
vydláždění chodníku a odstavné plochy pro vozidla obecního úřadu. U obou budov bylo
provedeno pokrytí střechy novou krytinou a provedeny s tím související klempířské
práce. Po těchto úpravách můžeme říci, že naše školská zařízení patří k „ jedněm
z lepších v regionu“.
Upozorňujeme všechny občany, že po ukončení celé rekonstrukce, bude
z důvodu bezpečnosti objektů uzamykán po pracovní době průchod na hřiště školy a
mateřské školy a vstup na sportovně rekreační zónu z této strany nebude možný.
Celkové náklady na stavební úpravy se pohybují v základní ceně kolem
3,7 miliónu Kč. I na tuto akci naše obec získala dotaci, a to ze státního rozpočtu ve výši
3 mil. Kč.
V neposlední řadě další velkou akcí v našem výčtu je výstavba víceúčelového
hřiště místo stávající asfaltové plochy. Zde nákladem 2 mil. Kč vyroste odpovídající
zázemí pro provozování různých druhů sportů. Na ploše s umělou trávou budou k
dispozici 2 kurty na volejbal, bude zde možnost zahrát si malou kopanou, košíkovou,
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tenis a pokud budou příznivé podmínky v zimním období, může se plocha změnit v
kluziště. To vše bude možno provozovat i za snížené viditelnosti, neboť k dispozici bude
umělé osvětlení. Akce by měla být stavebně ukončena nejpozději do konce měsíce října.
Celá akce je hrazena z rozpočtu obce. Hřiště by mělo v budoucnu sloužit nejen
školákům základní školy, ale všem, kdo si chtějí zasportovat na kvalitním povrchu.
V rámci těchto úprav bude dokončena tato část obce jako sportovně – oddechová zóna
určená pro všechny naše občany od nejmenších po ty nejstarší. V této souvislosti před
námi vyvstává naléhavá otázka jak řešit provoz na sportovně rekreačním areálu, zda
bude nutno pro provoz mít správce celého areálu. Až samotný provoz nám ukáže, jaké
bude nejvhodnější řešení.
To bylo v krátkosti shrnutí akcí, které jsou rozpracovány, nebo které již byly
ukončeny. Jednou akcí, která již nebude financována z obecního rozpočtu je vyřešení
tlaku vody v horní části obce. Tento problém by měl být podle příslibu SmVaK Ostrava
a.s. vyřešen do konce měsíce října t.r.
Před námi všemi občany je však ještě jeden velký úkol. Už za několik málo týdnů,
tj. přesně 20. – 21. října 2006 půjdeme znovu k volebním urnám. Tentokrát nebudeme
volit zástupce do nejvyšších orgánů, ale což je pro nás neméně důležité, budeme volit své
zastupitele do obecního zastupitelstva. Jak jednotlivé strany nominovaly své kandidáty
se dozvíme, až dostaneme volební lístky do svých domácností .Víme, že v naší vesnici
sestavily své kandidátky ČSSD, ODS a KDU-ČSL. Jelikož jsme malou obcí tak volby
nebudou jen o „ politických stranách“. Věříme, že každý, kdo se voleb zúčastní si
vybere svého kandidáta, kterému dá svůj hlas, a že si zvolíme takové zastupitelstvo,
které bude pracovat ve prospěch a další rozvoj naší vesnice a bude hájit zájmy jejich
občanů. Jsme přesvědčeni, že nové zastupitelstvo obce bude jednotné, že si noví
zastupitelé nevezmou příklad z politiků, kteří se někdy spolu nemohou vůbec domluvit.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat dosavadnímu zastupitelstvu obce, které
v brzké době ukončí svou činnost, za jeho práci po celé volební období, poděkovat za vše,
co se za dobu jeho působení v obci vykonalo.
Ještě jednou připomínáme, že volby se budou konat ve dnech 20. -21. října 2006
v přízemí budovy obecního úřadu.
Z jednání zastupitelstva obce
V této kapitole se nebudeme rozepisovat o všech jednáních Zastupitelstva obce,
která proběhla od minulého roku, ale zmíníme se pouze o několika posledních.
Dne 31. 1. 2006 se konalo 15. řádné zasedání Zastupitelstva obce za účasti všech 15 členů.
V pořadí 16. řádné zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 28. 3. 2006 za přítomnosti
14 členů.
Zastupitelstvo schválilo :
- program zasedání
- kupní smlouvu na odkoupení vodovodních řadů za kupní cenu 985 000,-Kč a
vodojemu za kupní cenu 985 000,-Kč Severomoravským vodovodům a kanalizacím,
a.s. Ostrava
- složení nových komisí pro výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce základní školy“ a
„Rekonstrukce chodníku podél silnice I/56“
- závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za r. 2005 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením bez výhrad
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závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za r. 2005 s vyjádřením
souhlasu s vyjádřením, a to bez výhrad
- závěrečný účet obce Kozmice za r. 2005 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
- půjčky z Fondu rozvoje bydlení
- zastřešení laviček na hřišti TJ Sokol Kozmice
- rozpočtové opatření
- zápis do kroniky za r. 2005
- veřejnou volbu nového člena rady obce,
Zastupitelstvo obce revokovalo :
- bod 2) ze 13. řádného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 27. 9. 2005 ( kupní
smlouva na prodej vodovodních řadů
- bod 3) z 15. řádného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 31. 1. 2006 ( stanovení
výběrových komisí)
Zastupitelstvo obce zvolilo :
- p. Tomáše Gaie členem rady obce
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
- kontrolu plnění usnesení minulého zasedání
- zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení
obcí Hlučínska za r. 2005
- zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazku
obcí mikroregionu Hlučínska za r. 2005
- zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Kozmice za r. 2005
- informaci o ukončení tr. stíhání Š. a M. Konečných ve věci neoprávněného odběru el.
energie

-

Dne 24. 4. 2006 se konalo pracovní zasedání zastupitelstva obce za přítomnosti 12 členů.
17. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 20. 6. 2006 za účasti 13 členů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1 800 000,Kč na „ Rekonstrukci chodníku podél silnice I/56 v obci Kozmice“
- rozpočtové opatření ve výši 150 000,-Kč na opravu elektroinstalace a stavební
úpravy autokempu
- rozhodnutí o zpracování urbanistické studie lokality nového hřbitova v Kozmicích,
kterou bude zpracovávat firma ing. arch. Jaroslava Haluzy
- rozhodnutí o pořízení změny č. 2 územního plánu obce Kozmice, která se bude týkat
východní části obce, kde bude umístěn nový hřbitov
- rozpočtová opatření
- výběrová řízení : rekonstrukce chodníku – fa Ricka Karel za cenu 4 612 596,-Kč
rekonstrukce základní školy – fa Ekobau za cenu 3 447 330,-Kč
víceúčelové hřiště – fa Tennis Zlín za cenu 1 979 154,-Kč
chodník podél silnice a vyznačení přechodu – fa Ricka Karel za
cenu 695 345,-Kč
- provedení víceprací v ZŠ – celková výměna topení a pořízení žaluzií
- vynětí části parcely 1747 o výměře 97 m2 ze sítě místních komunikací
- stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro příští volební období 2006 – 2010
v počtu 15 členů
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Zastupitelstvo obce neschválilo :
- bezúplatný převod objektů stálého opevnění bunkrů od Vojenské ubytovací a
stavební správy Olomouc
- žádost obce Ludgeřovice o příspěvek ve výši 50 000,-Kč na provoz domu
s pečovatelskou službou
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
- kontrolu plnění usnesení z minulého ZO
- rozbor plnění rozpočtu za r. 2006 problematiku parkování a stanování u jezera
Informace : ti občané, kteří mají připojen internet, si mohou více podrobností o
jednání zastupitelstva obce najít na webových stránkách obce Kozmice – v rubrice
„ úřední deska“ , kde je zveřejněno usnesení ze zasedání zastupitelstva obce. Rovněž na
úřední desce mohou najít všechny aktuální záležitosti, týkající se úředních informací.
Kdo má zájem může si nechat posílat na svou e-mailovou schránku veškerá hlášení
obecního rozhlasu.
Setkání chrámových sborů obcí Hlučínska
V rámci oslav 70. výročí posvěcení našeho kostela sv. Floriána, které bude naše
farnost slavit v měsíci říjnu t.r., se v naší obci uskuteční v neděli 24. září 2006 již
IX. setkání chrámových sborů obcí Hlučínska.
Přehlídka chrámových sborů se každým rokem koná v jiné obci a je to záležitost
celoobecní. I v naší vesnici se chystáme tuto akci pojmout jako prestižní akci celé obce.
Hlavním organizátorem je Obec Kozmice ve spolupráci se všemi dobrovolnými spolky .
Členové spolků budou zajišťovat pořadatelskou a organizátorskou službu, regulovat
příjezd vozidel a jejich řazení na parkoviště a pod. Sraz všech účastníků bude od 12,00
hod. v budově základní školy, odkud budou jednotlivé sbory odcházet na svá vystoupení.
Na přehlídku se přihlásilo celkem 12 chrámových sborů z blízkého i vzdálenějšího okolí,
cože čítá více než 300 sborových zpěváků. Každý sbor se představí se třemi skladbami.
Vystoupení jednotlivých sborů bude probíhat jak před oltářem ( jedná se o ty více
početné) , tak i na kůru.
Vzhledem k tomu, že do obce přijede velký počet automobilů, případně autobusů,
které budou účinkující přivážet, bude zapotřebí mnoho parkovacích míst pro účastníky.
Proto se obracíme na všechny občany, aby v uvedený termín ponechali volná parkovací
místa jak u obecní restaurace U krokodýla, tak u kostela a obecního úřadu pro
návštěvníky a zpěváky. Zároveň se obracíme na občany bydlící na ulici Rušná, aby
v neděli 24. 9. 2006 od 12,00 hod. nechali volně průjezdnou ulici tak, aby návštěvníci
přehlídky mohli bez problému zaparkovat. Předem děkujeme za pochopení u všech
občanů, kterých se tato situace dotkne.
Samotná přehlídka proběhne od 15,00 hod. a po vystoupení všech sborů bude
ukončena společně zazpívanou písní , tj. všemi 300 účinkujícími.
Zveme všechny příznivce sborového zpěvu, naše občany, ale i přespolní, aby se
přišli podívat a poslechnout si a zároveň ocenit vystoupení jednotlivých sborových
uskupení. Přijďte a využijte této příležitosti, která se vyskytne v obci jen jednou za
několik let .
Třídění odpadu
Stále se musíme vracet k této problematice, která by měla zajímat všechny
občany. Třídění odpadu je celonárodní záležitostí a máme za to, že převážná většina
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našich občanů, se již naučila třídit odpad ze svých domácností. Stále se však vyskytnou
jedinci, kteří kazí dobré jméno naší obce u firmy OZO Ostrava, s.r.o., která vytříděný
odpad odváží. Tito nezodpovědní občané odhazují do kontejnerů na tříděný odpad věci,
které zde nepatří, a tak svým neuváženým chováním a jednáním znehodnocují již
vytříděný odpad. Už mnohokrát jsme se zmiňovali, co všechno v kontejnerech na plast
nebo sklo nacházíme a stále ještě nedošlo ke zlepšení. Dokonce se v kontejnerech
na plastové láhve našly obaly od různých průmyslových a automobilových olejů,
vzduchové filtry do automobilů a další věci, které se řadí mezi nebezpečné odpady.
Myslíme si, že takové množství nebezpečného odpadu, které se v kontejnerech našlo,
nemohl odložit běžný občan, ale člověk, který se zabývá snad opravou automobilů či
výměnou olejů. Jestli by to šlo opravdu tak dále, mohlo by se stát, že nám firma OZO
odmítne odvážet takto znehodnocený odpad a budeme muset přistoupit k jiné formě
odvozu plastových odpadů, jako je tomu v jiných okolních vesnicích.To by znamenalo,
že by si každá domácnost musela zakoupit plastový pytel, do kterého by se ukládaly
plastové kelímky a další tříděný odpad, který by pak jednou za určitou dobu byl
odvážen. To už by pak snad každý začal uvažovat o tom, že se za odpad platí, a že musí
plastovou láhev sešlápnout, aby se mu do odpadového pytle vešlo co nejvíce plastů. A
protože přes průhledný pytel je vidět, co se do něj ukládá, nemohl by si nikdo dovolit
vhazovat tam věci, které do tříděného odpadu nepatří.
Zdůrazňujeme : v naší vesnici se nachází kontejnery na tříděný odpad u obou prodejen
bývalé Jednoty ( nyní TEMPO). Zde jsou kontejnery na plastové obaly, papír a sklo.
Do kontejnerů na papír můžeme odkládat : kancelářský papír, krabice, lepenku,
karton, noviny, časopisy, reklamní letáky.
Do kontejnerů na papír n e p a t ř í :
mokrý, špinavý a mastný papír !
Do kontejnerů na plasty můžeme odkládat : plastové nádoby a láhve, PET láhve od
nápojů, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků, foliové sáčky a folie, menší
hračky z plastů
Do kontejnerů na plast n e p a t ř í :

plastové trubky, podlahové krytiny, obaly
znečištěné oleji a chemikáliemi, zbytky
potravin !

Do kontejnerů na sklo můžeme odkládat : tříštěné tabulové sklo, skleněné nádoby,
skleněné láhve od nápojů
porcelán, keramika, autoskla, drátěné sklo a
Do kontejnerů na sklo n e p a t ř í :
zrcadla!
Jiné suroviny, než ty co jsou vyjmenovány, do sběrných kontejnerů n e p a t ř í !!!
Opravdu se dnes vyplatí odpad třídit a pokud je v obci tato možnost, tak ji plně
využijme. Chovejme se však tak, jak se chovají občané ve vyspělých zemích na západ
od nás, kde to mají všichni zažité a třídění odpadu berou jako samozřejmost. Obracíme
se také na naše občany, aby u kontejnerů zachovávali pořádek, neboť rozbité sklo a
spousta dalších odložených věcí působí na okolí nevzhledným dojmem.
U odpadů ještě zůstaneme. Na jaře letošního roku, tak jako v letech minulých,
jsme měli v obci přistaveny kontejnery na velkoobjemný odpad a sběrnu na odpad
nebezpečný. Mysleli jsme si, že naši občané se již natolik zbavili nepotřebných věcí
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ze svých domácností, že se množství odváženého odpadu zmenší. Ale opak je pravdou.
V letošním roce bylo odvezeno 198 m3 velkoobjemného odpadu (v loňském roce 135 m3).
Vzhledem k tomu, že firma OZO Ostrava naší obci dává určitou kapacitu na odvoz
odpadu zdarma, platí se jen to, co bylo občany navezeno nad stanovený limit. Letos obec
zaplatila za odvoz odpadu nad tento limit téměř 40 000,-Kč z obecního rozpočtu. A to
ještě všechno nestačí.
Vyskytnou se i takoví, kteří odkládají odpad mimo obec. V minulých dnech se našel
takový „ podnikavec“, který složil na cestě do Darkoviček kolem 25-30 kusů pneumatik
od nákladního automobilu či menšího traktoru. Na tuto skutečnost jsme upozornili
Policii České republiky, která zahájila ve věci šetření. Obec bude muset tuto skládku
zlikvidovat na vlastní náklady a tato likvidace nás bude stát cca 5 000,-Kč.
Chceme upozornit všechny takové „šetřílky“, kteří se snaží ušetřit za uložení
odpadu, že pokud bude zjištěna na katastru obce tzv. „černá skládka“, Obec Kozmice
podá oznámení na Policii České republiky na neznámého pachatele. Při zjištění
totožnosti takové osoby, si dotyčný ponese za své nezodpovědné jednání plnou
zodpovědnost.
Co nás trápí
Kromě výše uvedeného problému s odpadem, trápí nás i chování našich
mladších spoluobčanů ( mládeže ) v obci. Zaráží nás jejich chování na nově
vybudovaném hřišti u kostela. Mladí, kteří se zde scházejí v pozdních odpoledních a
podvečerních hodinách se tady chovají zcela nevhodným způsobem. Nevíme, proč jim
vadí osvětlení chodníku a za každou cenu se jej snaží zrušit tím, že lezou po sloupech a
shazují plastové koule ze svítidel, kopou do stožárů s osvětlením, jezdí s koly a
motorkami po chodnících, kde se procházejí starší lidé ( upozorňujeme, že podle nového
silničního zákona, platného od července letošního roku je jízda po chodnících řešena
Policií ČR i městskou policií jako dopravní přestupek, a tudíž i pokuta za tento
přestupek může být značně citelná), skáčí po tenisové stěně a v neposlední řadě likvidují
zařízení hřiště (stojany na kola, prolézačky a houpačky), které má sloužit našim
nejmenším. Pak se stává, že na prolézačkách jsou odkopnuté a odervané desky, což
může být příčinou úrazu těch nejmenších. To si opravdu neuvědomujete, co svým
chováním můžete způsobit? Nenapadlo vás, že váš mladší kamarád nebo sourozenec se
může na prolézačce poranit jenom kvůli tomu, že někdo z vás starších oderval kus
desky? Nemáte v sobě trošku pocitu zodpovědnosti za to, že byste mohli toto hřiště
udržovat v čistotě a v pořádku, aby se stalo chloubou celé naší vesnice? Copak si
nedovede vážit práce a vynaložených prostředků do této pěkné zóny? Chovali byste se i
doma tak, jak se chováte na hřišti? Sedíte vedle odpadkových košů a prázdnou láhev od
nápojů hodíte na zem. Jdete si zasportovat, ale kolik je na zemi cigaretových nedopalků
– tak se přece sportovci nechovají. Je vám jedno, že na hřišti rozbíjíte skleněné láhve, a
že by si na střepech mohlo nějaké menší dítě způsobit zranění? To vůbec nedomýšlíte, co
by se mohlo stát?!
Víme o několika mladých, kteří se takového nevhodného chování dopouští.
Pokud je na nevhodnost takového jednání někdo ze starších občanů upozorní, chovají se
tak, jako by se jich to netýkalo. Zatím nebudeme žádná jména zveřejňovat a věříme, že
ti kterých se tato slova týkají, se sami zamyslí nad svým jednáním a své chování změní.
Možná, že vy, kterým jsou tyto řádky určeny, je nebudete ani číst, proto se
obracíme na vás dospělé, abyste jim je tlumočili, nebo je na ně upozornili s tím, že se
tímto problémem hodláme zabývat a zároveň děkujeme všem mladým, kteří si naše
slova vezmou k srdci a budou se chovat slušněji než dosud.
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Územní plán obce
l. ledna 2007 vstoupí v platnost nový stavební zákon, který přinese hodně změn
pro stavebníky. I mnohé obce a města budou muset v této souvislosti řešit problém provést změny v územních plánech obcí nebo dokonce vypracovat územní plány nové.
Před tímto problémem bude stát i naše obec, která bude muset přistoupit k vypracování
zcela nového územního plánu. Proto se obracíme na všechny naše občany, kteří chtějí
provést změny v územním plánu obce, aby písemně podali své žádosti, připomínky či
náměty k územnímu plánu na Obecním úřadě v Kozmicích
nejpozději do konce roku 2006.
Ve své žádosti uveďte o jakou změnu se jedná a krátké zdůvodnění žádosti.
Všechny došlé požadavky pak zpracovatelé územního plánu zahrnou do celkového
souhrnu a pokud dotčené orgány se změnami vysloví souhlas, budou změny
zapracovány do nového územního plánu. Tato záležitost , tj. vypracování územního
plánu až po jeho schválení, je otázkou několika měsíců snad i let. Schválený územní
plán obce je závazný pro všechny a obec se jím bude řídit po dobu několika let. Proto
zvažte své požadavky a ve stanoveném termínu podejte své návrhy a připomínky.
V této souvislosti bychom vás chtěli seznámit s nynějším stavem územního
plánování. Na obecním úřadě je již několik požadavků od občanů, které budou předány
zpracovatelům územního plánu. V současné době je zpracovávána Změna č. 2 územního
plánu obce, která se týká začlenění lokality pro výstavbu nového hřbitova do stávajícího
územního plánu. Jedná se o lokalitu na konci ulice Rušná ( mimo bytovou zástavbu),
cca 100 m od posledního rodinného domku. Zde by mohl stát náš nový hřbitov, neboť
kapacita současného hřbitova je již nedostatečná a nová hrobová místa se jen těžko na
našem hřbitově hledají či by byla okamžitě k dispozici . K této změně naše
zastupitelstvo obce přikročilo z toho důvodu, že je to nejrychlejší možnost jak ještě
podle starého stavebního zákona dostat tuto lokalitu do územního plánu. Tato změna
bude muset být ještě letos schválena a pak by se přikročilo k další fázi, tj. vypracování
studie na výstavbu samotného hřbitova. Zpracování studie, následně poté projektu a
samotná realizace výstavby je opět otázkou několika let . Především musí být vyřešena
otázka financování výstavby. Než to všechno proběhne, bude se dále na starém hřbitově
pohřbívat.
Rekonstrukce chodníku
V současné době se mnohých našich občanů dotýká situace kolem rekonstrukce
chodníku podél hlavní silnice. Obracíme se na všechny, kteří musí překonávat různé
problémy s tímto spojené, aby byli trpěliví. Je i v našem zájmu, aby rekonstrukce
proběhla co nejrychleji a omezení netrvalo příliš dlouho. Přesto se ne vždy vše podaří
skloubit a naplánovat tak, aby byli všichni spokojeni. Odměnou za vaši trpělivost a
současná omezení pak budou zcela nové chodníky a věříme, že z vaší strany tak ubudou
připomínky ke stavu chodníků v naší vesnici.
Děkujeme za všeobecné pochopení celé situace a vaši toleranci.
Na opravu dalších úseků chodníků v obci si budou muset občané ještě nějakou
chvíli počkat, ale i na ně časem dojde řada. Kdy to bude, bude záležet nejen na
financích, ale také na nově zvolených zastupitelích, kdy tyto opravy zahrnou do plánu
akcí.
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Kultura v obci
V rámci kozmického „krmáše“ a zároveň 70. výročí posvěcení našeho kostela,
které připadne na měsíc říjen letošního roku, se v naší vesnici uskuteční několik
kulturních akcí.
První takovou akcí bude country zábava se známou opavskou skupinou Country
spol. s.r.o., kterou pořádá kulturní komise obecního úřadu ve spolupráci s KDU-ČSL
v pátek 13. října 2006 od 20,00 hod. v sále obecní restaurace U krokodýla.
Zveme všechny, kteří mají rádi country a známé písně, aby si přišli skupinu
nejen poslechnout, ale také se dobře pobavit a zatančit si.
Oblíbený pořad Caruso show uspořádá místní organizace ČSSD ve spolupráci
s kulturní komisí obecního úřadu v neděli 15. 10. 2006 od 15,00 hod. v sále obecní
restaurace U krokodýla. Zveme všechny příznivce dobré zábavy, ale především naše
nadějné talenty, aby předvedli svým spoluobčanům své umění.
Samotný „krmáš“ budeme v naší vesnici slavit 22. října 2006, kdy se ve farním
kostele sv. Floriána uskuteční slavnostní bohoslužba, kterou bude sloužit biskup
ostravskoopavské dieceze Msgr. František Lobkowicz.
Slavnostní bohoslužba bude probíhat v nově vymalovaném kostele, který teď po
malování získal úplně novou podobu.
Návštěvníci, kteří do našeho kostela zavítají, jsou uchváceni jeho velikostí,
architekturou a říkají, že máme být na náš kostel hrdi. Zvláště je pak fascinuje
malovaná křížová cesta, která v takové velikosti je opravdovou vzácností. Líbí se jim i
upravené okolí kostela. My si toho už nevšímáme. Nevšímáme si i dalších věcí, kterých
si všímají cizí lidé. Nám domácím to už ani nepřijde a nijak změny kolem sebe prostě
nevnímáme a bereme je jako samozřejmost. A to je škoda, neboť každý nový den
přináší spousty nových věcí.
Další akcí, kterou hodláme uskutečnit je divadelní představení těškovických
ochotníků, které se uskuteční v pátek 10. 11. 2006 od 18,30 hod. v sále obecní restaurace
v Kozmicích. Jedná se o komedii se zpěvem a živou hudbou. Již nyní jste všichni srdečně
zváni.
Poslední akcí, kterou obecní úřad uspořádá v letošním roce, budou v pořadí
III. vánoční trhy, které se uskuteční v neděli 3. prosince 2006 v sále obecní restaurace.
Charita Hlučín informuje
Sběr humanitární pomoci probíhá stále každý čtvrtek od 14,30 do 16,30 hod.
v budově bývalé mateřské školy Hlučín - Rovniny ( kolem ruského hřbitova směrem
na Vráblovec). Prosíme, abyste nosili jen takové dary, které mohou ještě dále posloužit
účelu humanitární pomoci.
Prostřednictvím Charity Hlučín můžete darovat :
- ošacení ( dámské, pánské, dětské, zimní i letní) – zvláště potřebné jsou mikiny, trička,
košile, tepláky, spodní prádlo, svetry, bundy, kalhoty, kšiltovky – čisté a nepoškozené
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy
- látky, vlny, příze ( i zbytky )
- péřové přikrývky ( i samotné peří ), polštáře, deky, spací pytle
- školní a sportovní potřeby
- čistá a nepoškozená obuv
- jakýkoliv čistý potrhaný textil ( lůžkoviny, utěrky, ručníky, košile, tepláky )
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-

kabelky, batohy, školní tašky
kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy ( i mírně potrhané )
nádobí skleněné, porcelánové, kovové
prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby.

Obecní úřad informuje
Informujeme občany, že v současné době nabízíme možnost pronájmu místnosti
ve II. nadzemním podlaží ( bývalá kancelář České spořitelny). Bližší informace mohou
zájemci získat na obecním úřadě.
Dále informujeme občany, kteří dosud neuhradili fakturu za odvoz
popelnicových nádob, že tuto platbu mohou provést přímo v pokladně Obecního úřadu
v Kozmicích.
Čísla z matriky
V době od 1. 1. do 12. 9. 2006 naše ohlašovna zaznamenala :
Přistěhovalo se :
Odstěhovalo se :
Narodilo se :
Sňatků uzavřeno :
Zemřelo :

21 občanů
19 občanů
10 dětí ( 5 kluků, 5 holčiček)
8 ( 12 občanů )
13 občanů ( z toho 8 žen)

Místo kytičky
Obecní úřad touto cestou blahopřeje všem našim občanům, kteří v letošním roce
už oslavili nebo ještě oslaví svá životní jubilea.
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti a elánu.
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