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Úvodem
Vážení občané,
podruhé a naposled se v letošním roce setkáváme na našich stránkách. Blíží se závěr
roku a začínáme pomalu hodnotit jaký vlastně byl. Také my se chceme ohlédnout
za téměř uplynulým rokem a provést v krátkosti jeho bilanci. Jak jsme psali v prvém
letošním čísle občasníku, bylo toho naplánováno na tento rok opravdu hodně. Bohužel,
ne všechno se podařilo udělat. Víme o tom a tyto neuskutečněné akce přejdou do roku
příštího. Co se letos nepodařilo udělat? V prvé řadě je to oprava chodníků podél hlavní
silnice. Důvod proč se akce neuskutečnila spočívá v tom, že dosud nebylo vydáno
stavební povolení, ač již bylo zažádáno před ¾ rokem. Další akcí, která nebyla letos
provedena byla výstavba přechodu pro chodce u hřiště TJ Sokol a úprava značení
na přechodu u hřbitova. Důvodem je skutečnost, že na tuto akci jsme požádali o dotaci.
Byli jsme úspěšní a dotace nám byla na r. 2006 přidělena. Krajský úřad v měsíci září
zaslal na účet obce částku 475 000,-kč. To však již bylo dosti pozdě na to, abychom
vypsali výběrové řízení a započali se stavbou. Proto se i tato akce přesouvá na rok příští.
Podstatná část akcí byla provedena a konečný výsledek jsme mohli všichni
zaznamenat. Po bezúplatném převodu hřiště TJ Sokol Kozmice jsme mohli započít
s rekonstrukcí kabin a hřiště TJ Sokol. Akce byla ukončena a obec Kozmice získala
odpovídající zázemí pro naše sportovce, především pro mladé fotbalisty. Výstavbou
sportovního areálu – parku u školy, získali především naši nejmenší pěkné prostranství,
kde se mohou v klidu oddávat svým hrám nebo posedět s maminkami či babičkami
v příjemném prostředí. V neposlední řadě občané bydlící na části ulici Budovatelské
mohou již také chodit a jezdit po odpovídajícím asfaltovém povrchu . Mnozí z vás si
třeba řeknou, že toho zas až tak moc uděláno nebylo. Věřte, že tomu tak není. Jen na
tyto tři akce bylo z obecního rozpočtu vyčleněno více než 5 miliónů korun a další necelé
tři milióny jsme získali ze státních dotací. Čili bylo proinvestováno více než 8 mil. korun
a to už je docela pěkná suma. Kdybychom k tomu připočetli řadu menších akcí (např.
úprava výdejny stravy v mateřské škole, vybudování nového parkoviště u kostela,
rozšíření veřejného osvětlení u hlavní silnice a v novém sportovním areálu, dokončení
výstavby lapače tuků u obecní restaurace, částečná oprava a údržba místních
komunikací, údržba veřejného prostranství v obci a u jezera atd.), tak konečná částka
bude daleko vyšší.
V plánu akcí na letošní rok mimo ty, o kterých jsme se již zmiňovali, byla akce
zaměřená na podporu zvýšení tlaku vody v horní části obce. Ani tato akce se
neuskutečnila. Důvod spočívá v tom, že obec nabídla správci našeho vodovodu tj.
Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava, a.s., že jim odprodá naše
vodovodní řady společně s vodojemem. Za tuto investici, kterou zaplatila v minulých
letech obec Kozmice, společnost SmVaK, a.s. Ostrava nabídla cenu 2 miliony korun
se splátkou na dva roky. Dále se společnost zavázala, že na své náklady provede do 30. 6.
2006 zásah na vodovodním řadu tak, aby občané bydlící v horní části obce měli ve svých
domcích patřičný tlak vody daný normou, což je ošetřeno v kupní smlouvě. V současné
době je odprodej vodovodního zařízení již ve fázi schvalování kupní smlouvy.
Nechme však bilancování. Stačí pohled na kalendář, který nás přesvědčuje, že
opět po roce přicházejí Vánoce a nás čeká ten každoroční kolotoč kolem nich.
Mnozí již mají dárky připravené, jiní začínají nakupovat, ostatní to nechávají na
poslední chvíli. Čím je člověk starší, tím více má starostí se zajištěním svátků. V tomto
směru můžeme závidět našim nejmenším, kteří tyto starosti nemají a jenom se těší až
Vánoce budou a co jim vlastně Ježíšek letos přinese. Kdybychom i my dospělí si mohli
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dovolit sednout a napsat Ježíškovi, že chceme to nebo ono a někdo by za nás všechno
vyřídil. Ale protože to možné není, tak nás zase čeká uklízení, shánění, pečení a všechny
další práce spojené s Vánocemi. Ale děláme to rádi a děláme vše pro to, aby naši
nejbližší byli spokojeni a strávili jsme společně šťastné a veselé vánoční svátky.
Přes to všechno bychom ty vánoční přípravy měli odsunout trošku do pozadí a
zamyslet se nad pravým smyslem a posláním Vánoc. A k tomu můžeme využít právě
tento adventní čas. Je to čas, kdy si můžeme chvíli sednout, zapálit na adventním věnci
svíčky a v klidu meditovat. Zamyslet se jak ten čas letí, jak nám probíhá mezi prsty a
my jej nemůžeme chytit ani na chvilku zastavit. Zamyslet se nad tím, jak je to dávno,
kdy jsme byli dětmi, jaké to tehdy bylo a jak je dnes všechno jiné. Zavzpomínat na naše
blízké, kteří už mezi námi nejsou. Pouvažovat nad tím proč se Vánoce slaví,
vzpomenout na dobu, kdy před 2000 lety se v daleké zemi narodil v největší chudobě
ten, který je pro náš život zdrojem nesmírné lásky a štědrosti.
Pomalu, ale jistě do našich domovů vchází ty nejkrásnější svátky roku. Těšíme se
až všechen ten předvánoční shon ustane a společně se všemi členy rodiny usedneme u
bohatého štědrovečerního stolu. Je zvláštní pocit pozorovat v dětských očích tu
nedočkavost a očekávání té chvíle, kdy zazvoní zvoneček oznamující, že Ježíšek už
k nám přišel. Jaká je radost rodičů, když vidí své děti rozbalovat své dárečky a vidět
na nich, že to co si přáli pod stromeček tam opravdu našli.
Přejeme všem, aby každý o letošních Vánocích dostal a našel to, co si nejvíce
přeje. A nemusí to být jenom dárky pod stromečkem.
Všem spoluobčanům přejeme příjemné a šťastné prožití vánočních svátků a
v novém roce 2006 hodně pevného zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinné pohody.
Z jednání zastupitelstva obce
Od posledního jednání Zastupitelstva obce, které jsme uvedli v 1. čísle
Kozmického občasníku tohoto roku, se konala další zasedání .
Dne 24. května se konalo 12. řádné zasedání Zastupitelstva obce za účasti všech
15 zastupitelů.
Zastupitelstvo schválilo :
- finanční dar 50 000,- Kč na opravu kulturní památky v obci – cihelní ohradní zdi
- rozpočtové opatření ve výši 50 000,-Kč na řešení dopravní situace silnice I/56
- zápis do kroniky za r. 2004
- závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za r. 2004 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
- závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za r. 2004 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
- závěrečný účet obce za r. 2004 a vyjádření souhlasu, a to bez výhrad
- pořízení nového územního plánu obce a určení členů komise pro výběr zpracovatelské
firmy
- dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Kozmice, okr.Opava, přísp.organizace
- půjčku z Fondu rozvoje bydlení paní Gavelčíkové a paní Kroulíkové
- navýšení obecních prostředků o 300 000,-Kč na rekonstrukci budovy šaten, z důvodu
dodržení podmínek dotace
- rozpočtová opatření dle předloženého návrhu
- zakoupení zahradní sekačky za 150 000,-Kč
- rozpočtové opatření převodem 150 000,-Kč z položky automatické tlakové stanice vody
- výjimku z počtu dětí v Základní škole Kozmice pro školní rok 2005/2006
- výjimku z počtu dětí v Mateřské škole pro školní rok 2005/2006
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Zastupitelstvo obce neschválilo :
- výkup pozemku p.č. 65/1 a 65/3
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
- zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení
Hlučínska za r. 2004
- zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
mikroregionu Hlučínska
- zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Kozmice za r. 2004
- odložení řešení problematiky výdejny stravy v mateřské škole z důvodu nutnosti
komplexního řešení
- rozpočtové plnění příjmů a výdajů v roce 2005.
1. mimořádné zasedání Zastupitelstva obce se uskutečnilo dne 9. 8. 2005 za účasti všech
15 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 474 600,-Kč na stavbu
„ Chodník podél silnice I/56 a vyznačení přechodu pro chodce v obci Kozmice“
- rozšíření veřejného osvětlení v nově budované oddechové zóně dle nabídky firmy
Albreko Opava, ve výši 150 000,-kč
- rozpočtové opatření, kterým se 150 000,-Kč převede z oprav chodníků pol. 2219
na veřejné osvětlení pol. 3631
- navýšení dotace TJ Sokol Kozmice pro r. 2005 o 300 000,-Kč na dokončení vybavení
hřiště sportovním zařízením a na náklady spojené s provozem hřiště
- rozpočtové opatření, kterým se 300 000,-Kč k navýšení dotace TJ Sokol Kozmice
převede z oprav chodníků pol. 6121 na pol. 5222
- provedení úpravy výdejny stravy v mateřské škole a navýšení příspěvku PO ZŠ
Kozmice pro rok 2005 na vybavení výdejny stravy dle skutečných nákladů, max.
do výše 200 000,-Kč
- rozpočtové opatření, kterým se 200 000,-Kč převede z oprav chodníků pol. 6121
na opravy v mateřské škole pol. 5171
- provedení ohraničení obrubníky části ulice Horní konec u parc. č. 666 a 667.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí :
- kontrolu plnění usnesení
- doporučení ve věci záboru veřejného prostranství u jezera.
13. řádné zasedání Zastupitelstva obce se uskutečnilo dne 27. 9. 2005 za účasti 14
zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- kupní smlouvu na prodej vodovodního řadu včetně vodojemu za kupní cenu
1 970 000,- Kč, s tím, že finanční částka za nájem reklamy na vodojemu pro rok 2006 je
majetkem obce
- odložení jednání ohledně nájmů u jezera na příští zasedání ZO
- rozpočtová opatření dle předložených návrhů
- rozpočtové opatření, kterým se převádí částka 1 500 000,-Kč na dostavbu 2. patra šaten
na hřišti a pokrytí nákladů na projektové práce
- žádost p. Konečného o souhlas s odběrem el. energie z objektu márnice na dobu do
30. 3. 2006 s výměnou elektroměru a s tím, že úhrada za el.. energii bude promítnuta
do nové nájemní smlouvy, po té co si nájemce zřídí samostatnou el. přípojku
- pověření kontrolního výboru kontrolou elektroměrů Obce Kozmice.
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Zastupitelstvo obce neschválilo :
- postoupení žádosti p. Konečného o souhlas s odběrem el. energie zpět Radě obce
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
- informaci starosty o podání trestního oznámení na paní Konečnou ve věci
neoprávněného odběru el. energie
- kontrolu plnění usnesení
- rozbor plnění příjmů a výdajů za měsíce leden – srpen 2005
- neúčast p. Konečného při jednání kontrolního výboru – kontrole elektroměrů
14. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo dne 13. prosince za účasti všech
15 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- rozpočtový výhled na r. 2007-2011
- vyřazení knih z obecní knihovny
- dodatek č. 1 ke směrnici o finanční kontrole
- rozpočtová opatření na r. 2005
- rozpočtové provizorium na r. 2006
- termíny zasedání Zastupitelstva obce na r. 2006
- výkup pozemku o výměře 178 m2 od Římskokatolické farnosti Kozmice v ceně 30 000,- Kč
(součást nového sportovního areálu)
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
- příkaz k ročním inventarizacím
- informaci starosty o problematice štěrkovny – nájmy klubů.
Oprava chodníků a místní komunikace
V této kapitole vás chceme informovat o připravované rekonstrukci chodníku
kolem hlavní silnice. V současné době očekáváme, že v nejbližším termínu bude vydáno
stavební povolení na opravu a bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele předmětné
stavby. Pokud by zastupitelstvo obce schválilo variantu opravy celého chodníku podél
hlavní silnice, muselo by na tuto akci vyčlenit z rozpočtu obce částku téměř 4 mil. korun.
A na takovou částku je již podle zákona nutná veřejná soutěž.
Při opravě chodníku dojde k určitým těžkostem a problémům, především u těch
občanů, kteří mají vjezdy na hlavní silnici. Tito budou muset počítat s tím , že vjezdy
na jejich nemovitosti budou upravovány a snižovány, a že se tak po dobu rekonstrukce
na své pozemky budou dostávat jen s obtížemi. Proto na tuto okolnost upozorňujeme již
nyní.
Další akcí, která se dotkne velké části našich občanů, je položení živičného
povrchu na ulici por. Hoši. Tato oprava by měla proběhnout takovým způsobem jako
na ul. Budovatelské, tzn. že se nebudou upravovat vjezdy do dvorků a k jednotlivým
nemovitostem. Budou upraveny jenom kanálové spustě a kryty uzávěrů šoupátek.
Na stávající povrch pak bude položen nová živičná vrstva. Tato investice se obci vyplatí
více než každoroční lepení výtluků po zimě. Předpokladem je, že nový živičný povrch
aspoň 5 let vydrží a že po tuto dobu nebude zapotřebí provádět žádné opravy. I tato
investice si vyžádá téměř 2 mil. korun.
Pokud zastupitelstvo obce odsouhlasí záměr výstavby víceúčelového hřiště
na stávající asfaltové ploše, byla by ukončena celá etapa výstavby sportovně
oddechového areálu za školou. Finanční rozpočet na výstavbu víceúčelového hřiště činí
cca 2 mil. korun.
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Sportovně rekreační areál
V říjnu letošního roku byl stavebně dokončen nový sportovně rekreační areál u
školy. Vybudováním díla v hodnotě 2 mil. korun naše obec získala prostor k tomu, aby
se zde mohly naše děti sportovně vyžít. Za to, že se takové dílo podařilo, patří i velký dík
Římskokatolické farnosti Kozmice, od které obec zakoupila část pozemku, na kterém se
nový areál a park rozkládá. Naše vesnice vybudováním tohoto areálu opět získala kus
pěkného prostředí, kterého bychom si měli všichni vážit a chránit. A u toho bychom se
chtěli zastavit.
V areálu jsou vybudovány chodníky, které mají sloužit chodcům. Podívejme se
jak děti na kolech, někdy dokonce i na malých motocyklech, jezdí po chodníku a
ohrožují tím chodce. Chodci jsou z převážné většiny již věkově starší občané, kteří si
cestu parkem zkracují z toho důvodu, aby se vyhnuli silničnímu provozu. Na nově
vybudovaném chodníku je však ohrožují jízdou na kole děti. Proto rodiče (a to záleží
především na rodičích) upozorněte a poučte své děti, že chodník má význam od slova
„choditi“ a tudíž, že se po chodníku chodí a ne jezdí. Dále bychom chtěli upozornit naše
děti, ale i ty již dospívající, kteří tráví své večery v tomto areálu, že na lavičkách se sedí
na sedadlech a ne na opěradlech, že odpadkové koše slouží k tomu, aby se zde házely
odpadky a ne na zem. Bylo a je pro nás nepochopitelné, že na upravených plochách, kde
je čerstvě zasetá tráva, někdo jezdí s koly nebo schválně se zde honí. ( Chceme, aby
zasetá tráva dobře zakořenila a uchytila se. Proto předem avizujeme, že dokud travnatý
povrch fotbalového hřiště nebude natolik způsobilý, aby se na hřišti dal hrát fotbal,
nebude hřiště používáno).
Stačí se v současné době podívat, jak v rozbahněném terénu někdo přejel přes
osetou plochu a zanechal po sobě brázdy jak po terénní motorce. Copak nám je všem
jedno, jak se děti chovají k majetku, který byl investován z našich obecních peněz.
Podívejte se jak je popsána a počmáraná tenisová stěna. Není to písmo dospělých, ale
písmo dětské. Rodiče, ale také i ostatní dospělí, prosíme vás a apelujeme na vás, všímejte
si více toho, jak se nejen děti, ale také ti dospívající na takových místech chovají a
nebojme se jich na nevhodné chování slušně upozornit. Vždyť všichni chceme, aby naše
obec byla pěkná a upravená, abychom se tady cítili dobře.
Teď bychom chtěli trošku odbočit. Nejen, že se naše dospívající mládež nechová
zrovna moc dobře na tomto areálu, např. mnoho –náctiletých se houpe na houpačkách a
jezdí na skluzavce, které jsou určeny pro naše nejmenší. Mnozí dospělí vidí a všímají si, že
někteří dospívající vysedávají na nádraží a zde si dovolují to, co by si dovolit doma
nemohli. A na veřejném prostranství pak zanechávají spoušť a o úklid se musí postarat
obec. Máme v dobré paměti, že díky nevhodnému chování některých našich spoluobčanů
České dráhy uzavřely místní vlakovou čekárnu. A takových výtek a upozornění by bylo
stále dost.
Víme dobře, že na exponovaných místech máme v obci rozmístěny odpadkové
koše, které mají sloužit k odložení drobného odpadu – obalů od různých pamlsků apod.
Podívejte se někdy na obsah těchto košů. Jsou zde doslova odpady z domácností,
počínaje sklenicemi se zkaženou zavařeninou či marmeládou, nebo plastové láhve, které
už dotyční nejsou schopni zanést pár metrů dál do kontejnerů k tomu určených. A to
máme ve všech našich domácnostech popelnicové nádoby, do kterých můžeme tyto
odpadky odkládat.
Za zmínku stojí také fakt, kolik domácího odpadu nalezneme v kontejnerech
na místním hřbitově. Někomu stojí za to přinést z domu do kontejneru shnilou cibuli, či
ovoce, nebo slupky z brambor . A tak bychom mohli pokračovat dál.
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Jako obec bychom neměli být lhostejní k tomu, že někdo do kontejnerů, ve
kterých třídíme plasty a sklo, odkládá věci, které tam nepatří. Obec za tříděný odpad
dostává určitou finanční částku, kterou může použít jen zase na rozšíření odvozu
separovaného sběru. Pokud je tento odpad znehodnocen, snižuje se i částka, kterou za
tříděný odpad obec obdrží. Nevhodným znehodnocováním takto tříděného odpadu je
pak obec poškozena.
Máme za to, že nádob na tříděný sběr je v obci dostatek, a proto by nikdo
nemusel plasty vyhazovat do příkopů podél cest nebo je pálit. Také máme dost možností
k likvidaci velkoobjemného a nebezpečného odpadu. Každý rok se z obce tento odpad
odváží. Letos na jaře jsme velkoobjemného odpadu odvezli téměř 170 m3 . Od svozové
firmy OZO Ostrava s.r.o. máme na každý rok určené množství odpadu, za jehož
likvidaci nemusíme platit. Pro tento rok to bylo 118 m3 velkoobjemného odpadu. Na
jaře jsme odvezli o 60 m3 odpadu navíc. Z obecního rozpočtu bylo za tento navýšený
odvoz zaplaceno téměř 40 000,-Kč.
Upozornění
Opětovně upozorňujeme všechny občany, především ty dříve narozené, aby
„nenaletěli“ cizím osobám, které chodí po domech a nabízejí různé zboží a služby nebo
přesvědčují, že dotyčný vyhrál nějaké zboží za které musí zaplatit určitou finanční
částku. Ne vždy jde ze strany prodejce o seriózní obchod. Je nabízeno zboží mnohdy
nekvalitní, předražené. Jak je známo ze sdělovacích prostředků, došlo na mnoha
místech v republice při těchto příležitostech i ke krádežím a různým podvodům.
Proto buďte obezřetní.
Odpadní vody
Velkým problémem naší vesnice jsou odpadní vody. Už několikrát jsme se obraceli
na vás se žádostmi o pomoc při řešení tohoto ožehavého problému. Obec pravidelně musí
provádět odběry vzorků odpadních vod a jejich rozbory. Pokud ze strany občanů nedojde
k radikálnímu kroku v této oblasti, hrozí obci ze strany státních orgánů pokuta za
znečišťování životního prostředí. Proto vyzýváme občany, aby pravidelně vyváželi
žumpy, či septiky u rodinných domků. Dále upozorňujeme na to, aby se do kanalizace
nedostaly nebezpečné látky, které by mohly zamořit vodu v řece. Všichni dobře víte, co
znečištěná voda znamená pro obyvatelstvo, které je na vodě z řek závislé.
Stále se hovoří o potřebě zavést i v naší vesnici stočné. Opravdu je to otázka,
kterou bude nutno v co nejbližší době řešit. Peníze vybrané na stočném mohou být
použity na opravu kanalizace, na platby za vypracování laboratorních rozborů vzorků
odpadních vod apod. Víme, že na novou kanalizaci a výstavbu čističky odpadních vod
jsou zapotřebí desítky milionů korun. Na to, nejen naše, ale i ostatní obce nemají
dostatek finančních prostředků a budou se muset zadlužit nebo spoléhat na to, že
obdrží nějaké dotace. Vůbec nejlepší by však bylo, kdyby z našich domovů byly do
obecní kanalizace odváděny takové vody, které by splňovaly podmínky a limity
znečištění, které byly naší vesnici stanoveny v rozhodnutí vodohospodářského orgánu
životního prostředí.
Proto na vás apelujeme, abyste se chovali vůči životnímu prostředí opravdu ohleduplně.
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Oznámení SmVaK, a.s. Ostrava o změně ceny vodného
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují všem odběratelům
vody, že na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly schváleny nové
ceny vodného.
S účinností od 1. ledna 2006 bude cena za 1m3 vody ................21,84 Kč vč. DPH.
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1.1. 2006.
Informace OZO Ostrava, s.r.o.
Na setkání zástupců obcí a svozové firmy OZO Ostrava, s.r.o. , které proběhlo
v uplynulých dnech, bylo vedením firmy OZO Ostrava sděleno, že z důvodu navýšení
cen na skládkách a pohonných hmot, dochází s platností od 1. ledna 2006 ke změnám
cen za sběr, svoz a odstraňování komunálního odpadu a to v průměru o 8%. Rada obce
na svém zasedání rozhodla, že souladu s navýšením cen firmou OZO Ostrava , dojde
k navýšení ceny i v naší obci. Cena popelnic v naší vesnici je stejná jako ceny OZO
Ostrava s.r.o.
Platné ceny od 1. 1. 2006
Objem nádoby

Tarif

Počet obsluh

70 lt
70 lt
110 lt
110 lt
110 lt

P 101
P 191
P 201
P 211
P 261

110 lt
1100 lt

P 271
K 111

1x za l4 dní
1x za měsíc
1x za 14 dní
1x za týden
1x týdně zima
1x za 14 dní léto
1x týdně v zimě
1x týdně

Cena v Kč za měsíc
(bez DPH)
79,45,97, 165,165,185,648,-

Cena v Kč za rok
(s DPH)
1 128,643,1 385,2 356,1 951,1 541,9 253,-

Firma OZO Ostrava, s.r.o. oznamuje, že v průběhu vánočních svátků zůstává odvoz
popelnicových nádob beze změn, tzn., že v naší obci bude svoz proveden 23. prosince.
Ke změně data svozu dojde pouze o týden později. Z důvodu posunu svozu po
vánočních svátcích nebude v naší obci pravidelný svoz proveden v pátek 30. prosince,
ale až v sobotu 31. prosince, tj. na Silvestra. Prosíme, vezměte tuto informaci v úvahu.
Zimní údržba místních komunikací
Jako každoročně i letos se obracíme na všechny motoristy, kteří z různých
důvodů nechávají stát svá vozidla na místních komunikacích, aby automobily parkovali
na svých pozemcích. Zaparkovaná vozidla ztěžují odhrňování sněhu na jednotlivých
komunikacích a snižují jejich průjezdnost. Upozorňujeme, že pokud bude stát
na komunikaci vozidlo, nebude v tomto úseku odhrnutí sněhu provedeno.
Dále se obracíme na všechny občany, aby byli více shovívavější vůči pracovníkům,
kteří zimní údržbu provádějí. Při velkém přídělu sněhové nadílky je logické, že se před
jednotlivými domky hromadí kupy odhrnutého sněhu. Obecní úřad nedisponuje
takovou technikou, že by mohl odhrnutý sníh odvážet a provádět údržbu před každým
vjezdem do rodinného domku. To snad každý pochopí. Také bychom měli pochopit, že
sníh od sněhové radlice či pluhu se odhrnuje pouze na jednu stranu. Traktorista se
sněžným pluhem či radlicí nemůže jezdit podle toho, jak si kdo přeje.
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Vážení občané, může se stát, že některé vedlejší komunikace budou upraveny o
něco později. I s tím se musí počítat, protože v prvé řadě se odhrnují páteřní ulice v obci,
tj. por. Hoši, Horní konec, Rušná atd. Proto žádáme o vaši shovívavost a vaši nápomoc
v tomto směru.
Opět máme mistra republiky
V průběhu měsíce října t.r. se konalo v Jeseníku mistrovství republiky tělesně
postižených v šachu, kterého se zúčastnilo více než 40 šachistů z celé republiky.
Nejlepším šachistou byl a titul mistra republiky získal občan naší vesnice

pan Valter Kocur.
Je to velký úspěch našeho spoluobčana, který má na svém kontě již více než 10 titulů
mistra republiky a mnoho mezinárodních úspěchů.
Přejeme panu Valtru Kocurovi hodně zdraví a mnoho dalších úspěchů nejen
na poli sportovním, ale také v osobním životě.
Výzva TJ Sokol Kozmice
TJ Sokol Kozmice oznamuje všem zájemcům o kopanou, že hodlá v příští sezóně
přihlásit do soutěže „B“ mužstvo dospělých. Vyzývá proto všechny zájemce o fotbal, a
kteří by chtěli hrát v tomto týmu, aby se přihlásili u p. Tomáše Gaie na ul. K pískovně.
TJ Sokol rovněž vyzývá všechny kluky, kteří chtějí reprezentovat obec Kozmice
v týmu benjamínků, žáků nebo dorostu, aby se rovněž přihlásili u p. Tomáše Gaie.
Výbor TJ Sokol Kozmice, oddíl kopané tímto děkuje členům Zastupitelstva obce
Kozmice, starostovi obce p. ing. Petru Kozákovi a místostarostovi p. ing. Janu
Karčmářovi za jejich vstřícnost, úsilí, finanční a veškerou podporu při rekonstrukci a
vybudování nového sportovního areálu.
Místní knihovna informuje
Místní knihovna informuje všechny občany, že v lednu 2006 bude prodávat
vyřazené knihy. Zájemci si mohou vyřazené knihy zakoupit za pouhých 5,- Kč.
Rovněž bychom chtěli informovat zájemce o půjčování knih, že naše knihovna je
velice dobře vybavená a patří mezi nejlepší v okrese. Můžete si vybrat a zapůjčit knihy
z více než 5 000 knižních titulů. Knihovna je pravidelně doplňována knižními
novinkami a minimálně 2x ročně je do naší knihovny zapůjčen Knihovnou
P. Bezruče v Opavě velký putovní soubor všech aktuálních novinek. Každý čtenář si
tak může v místní knihovně vybrat knihu podle svého oblíbeného žánru.
V knihovně je přihlášeno 172 stálých čtenářů. Pravidelně každý týden si chodí
půjčovat knihy asi 35-50 malých i dospělých čtenářů. Knihovna je otevřena každou
středu v době od 13.00 do 18.00 hod. a zájemci o půjčování knih se mohou přihlásit
v knihovně u knihovnice paní Mgr. Tvrdé. Roční poplatek činí pro důchodce, děti a
studenty do 18 let 20,-Kč za rok, ostatní občané platí poplatek 40,-Kč za rok.
Za půjčování knih se již neplatí. Maximálně lze zapůjčit na jednu zápůjčku 10 knih
na dobu 1 měsíce. Registrovaní čtenáři mohou v půjčovní době také zdarma využít i
internet.
Neváhejte a přihlaste se jako noví čtenáři.
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Vánoční řemeslné trhy
V začátku měsíce prosince uspořádal Obecní úřad Kozmice v sále obecní
restaurace již II. ročník vánočních řemeslných trhů, kterých se zúčastnilo na 20 výrobců a
prodejců vánočního zboží. V pěkně vyzdobeném sále si mohli místní občané i návštěvníci
z okolních vesnic nejen prohlédnout, ale také zakoupit výrobky a dárky pod stromeček
pro své nejbližší.
Vánoční trhy se opět líbily jak návštěvníkům, tak i jednotlivým výrobcům a
prodejcům, kteří přislíbili, že pokud se vánoční trhy uskuteční i v příštím roce, přijedou
zase rádi do naší vesnice.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní Stanislavě Klemensové za pěknou
vánoční výzdobu sálu, dále panu Karlu Ryckovi, zaměstnancům obecního úřadu a všem,
kteří se na zdaru celé akce podíleli.

Informace o nastávající plesové sezoně r. 2006
V nastávající plesové sezóně je naplánováno několik akcí, na které se mohou těšit
všichni milovníci dobré společenské zábavy v naší vesnici. Z přehledu je patrno, že si
každý může vybrat a svou účastí podpořit pořádající společenské organizace.
Data konání jednotlivých společenských akcí:
13.1. Ples chovatelů drobného zvířectva
21.1. Zahrádkářský ples
22. 1. Dětský maškarní ples
3.2. Ples TJ Sokol Kozmice
18. 2. XI. Obecní bál
25. 2. Maškarní bál – ZŠ Kozmice
Přejeme všem pěknou zábavu, příjemný společenský zážitek a dobré posezení s přáteli.
Čísla z matriky
V době od 1. 1. 2005 do 15. 12. 2005 naše ohlašovna zaznamenala :
Přistěhovalo se
11 občanů
Odstěhovalo se
13 občanů
Narodilo se
17 dětí (10 kluků a 7 holčiček)
Sňatků bylo uzavřeno
12 (l4 občanů)
Zemřelo
16 občanů (9 mužů a 7 žen)
Celkem je v obci hlášeno k trvalému pobytu 1799 obyvatel.
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Přání pana starosty
Vážení spoluobčané,
na předešlých stránkách velmi stručně hodnotíme, co se v letošním roce zrealizovalo, co
se povedlo méně a co nás čeká. Stále platí, jak jsem již loni na tomto místě psal, že vždy
přivítáme Vaše připomínky a názory na to, co je třeba udělat, co by se mělo zlepšit, co
Vás trápí. Myslím ovšem, že převážná většina drobných problémů ( hluk, parkování,
odpady, pálení listí aj.) je hlavně v nás lidech, ve vzájemné ohleduplnosti vůči svému
okolí. Ale dost “hodnocení“, jsou přece Vánoce.
Dovolte mi, abych poděkoval všem spoluobčanům, kteří se podílejí na
reprezentaci obce, na jejím zvelebování a celkovém chodu, všem členům Zastupitelstva
obce, členům jednotlivých komisí, firmám a organizacím, spolkům a všem
zaměstnancům našeho úřadu za pomoc a práci v r. 2005.
Přeji Vám klidné prožití svátků vánočních, pevné zdraví, hodně spokojenosti a
radosti v r. 2006.
Ing. Petr Kozák
starosta obce
Sváteční slovo Otce Petra
Vážení spoluobčané, milí farníci.
Jako každý rok, tak i letos Vás chci srdečně pozdravit u příležitosti vánočních
svátků. Popřát Vám, abyste je prožili v lásce a duchovní pohodě. Abyste měli v srdci
Boží pokoj, lásku a radost, aby dárky, které si dáváme byly vyjádřením naší opravdové
a upřímné lásky.
Do Nového roku 2006 Vám přeji hodně optimismu a naději, přes všechny těžkosti,
které nás snad čekají. Přeji Vám Boží pokoj do srdce i do Vašich domovů, pevné zdraví
a také abychom v naší farnosti i obci žili v lásce a vzájemném přátelství, ochotni pomoci
a vstřícnosti jednoho k druhému.
Bůh Vám všem
žehnej
Váš P. Petr Šustáček
farář
Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích
24. 12. Štědrý den

- mše sv. tzv. „půlnoční“
Adorace u jeslí

21,00 hod.
24,00 hod.

25. 12. Boží hod vánoční - mše svatá
26. 12. svátek vánoční - mše svatá

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

31. 12. Silvestr
1. 12. 2006 – Nový rok

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

- děkovná mše svatá
- mše svatá
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Místo blahopřání kytička

Ve II. pololetí tohoto roku oslavili svá životní jubilea naši
spoluobčané:

HUDEČEK Emil
OLEKSY
Rudolf
KOLEČKOVÁ Zdeňka
KRÁL
Leo
OSMANĆÍK Jiří
GAIOVÁ
Anežka
KAREŠOVÁ Eva
KAŠNÁ
Annamarie
KOVAL
Rudolf
ŠOPATOVÁ Drahomíra
FOJTÍKOVÁ Gertruda

PCHÁLKOVÁ
ŠOLTYSOVÁ
ČICHOŇOVÁ
SLÍVA
OSMANĆÍKOVÁ
VALÍK
HADAŠČOKOVÁ
STAŘINSKÝ
KURKA
OSMANČÍKOVÁ
KAŠPAROVÁ

Margit
Jarmila
Danuše
Jiří
Edita
Štefan
Magdalena
Hubert
Josef
Alžběta
Anna

NĚMCOVÁ
Věra
KAŠPAROVÁ Růžena
STAŘINSKÝ
Jindřich
GAJOVÁ
Ludmila
WALLNÁ
Anna
VLACHOVÁ
Helena
KRÄTSCHMER Jan
STANEK
František
GUŘANOVÁ
Lucie
STEFANOVÁ Anna

PF 2006
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