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Úvodem
Vážení občané, vážení čtenáři.
Dostáváte do rukou první letošní číslo našeho občasníku. V něm bychom Vám
chtěli poskytnout co nejvíce informací, týkající se nejen naší obce, ale v mnoha směrech
dotýkajících se nás-občanů. Ale o tom všem se postupně dovíte.
Uvědomujeme si, jak ten čas rychle letí. Ještě před několika týdny jsme měli ve
vesnici nepředstavitelné množství sněhu a prožívali jsme krutou zimu . Pryč jsou ty
nepředstavitelné hranice sněhu kolem našich plotů, zapomenuty jsou problémy, které
nám letošní zima přichystala. A že těch problémů nebylo málo víme všichni. Byly
problémy v celé republice, byly problémy i u nás. Snažili jsme se dělat vše pro to, aby
občané měli průjezdné ulice, aby byly uklizené chodníky a včas posypané. Ne vždy se
všechno dařilo. Někdy jsme ani nestačili odhrnout všechny ulice v obci a už byly opět
zaváty sněhem. Museli jsme vyslechnout nemálo poznámek typu ....“ proč se sníh
odhrňuje jenom na jednu stranu, kdo to má pořád od vrat odhazovat“... nebo...“ proč se
sype tak moc, kdo to má uklízet apod.“ Je jasné, že traktor s pluhem nemůže před
každým vjezdem do baráku zvednout pluh a vynechat zde neproplužené místo, nebo že
by zaměstnanci obce šli před každý rodinný domek odhazovat sníh. Přesto všechno
jsme se snažili abychom letošní zimu zvládli. Na druhou stranu jsme pak slyšeli i několik
pochval za dobrou sjízdnost našich ulic a mnozí občané konstatovali, že ani ve větších
okolních obcích neměli tak zajištěnu průjezdnost a schůdnost ulic jako v naší vesnici.
Našli se však občané, kteří nereagovali na naše výzvy a po celý průběh zimy nechávali
stát svá vozidla na ulicích, např. ul. K točně, ke které bylo nejvíce připomínek.
Upozorňujeme již teď na jaře, že příští zimu, pokud se situace bude opakovat, nebude
úsek kde auta stojí, vůbec od sněhu uklizen.
Ale dosti již zimy, té jsme si letos užili vrchovatě. Prožíváme nejkrásnější období
roku - měsíc máj. Spolu s básníky můžeme opěvovat lásky to čas. Všechno kolem nás
nádherně kvete a září pestrými barvami. Celá příroda si oblékla pravý sváteční šat a
člověku je hned veseleji a je nabit jarní životadárnou energií . Využíváme každé pěkné
chvilky k tomu, abychom načerpali tu živou sílu, pramenící z nového života, pryštící ze
všeho kolem nás. Slyšíme, ale mnohdy ani nevnímáme ten nádherný koncert všech
ptáčků, kteří bez dirigenta, bez jakýchkoliv zkoušek či techniky a úplně zadarmo
fantasticky zpívají své písně všem lidem pro potěchu. Jsou to opravdoví Superstars.
Nastavujeme své tváře i tělo laskavým, teplým slunečním paprskům a těšíme se na to,
až tyto prohřejí vody našich řek a nádrží natolik, abychom se mohli vnořit do lákavých
vlnek a osvěžit se. Ale to ještě bude nějaký čas trvat. Do té doby musíme ještě počkat a
zvládnout mnoho věcí. Každý z nás doma, na zahrádce, někteří i na polích, ale i my tady
v obci. A co nás letos čeká, a že toho nebude málo, to sami poznáte z dalších kapitol.
Ještě pár slovy se musíme zmínit o dění v republice, které se dotýká každého z
nás. Různé krize a kauzy, které politici musí řešit, sice zdánlivě stojí mimo naši
pozornost, ale přesto všechny tyto situace vnímáme, má to na nás svůj dopad a
formujeme si na ně své názory.
Velkou událostí uplynulých dnů byly oslavy 60. výročí, které uplynuly od
ukončení bojů II. světové války. I v naší obci jsme si připomněli v posledních dubnových
dnech osvobození naší vesnice. Přejme si jen, abychom my, kteří jsme hrůzy válek
nezažili, poznávali válku jen z vyprávění a filmů. Aby nejen naše děti, ale všichni co
přijdou po nás, na celém světě žili v klidu, míru a pokoji.
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Z jednání zastupitelstva obce
Od posledního zasedání zastupitelstva obce, které jsme uvedli v minulém
občasníku, a které se konalo 22. listopadu 2004, se do dnešních dnů konala 2 zasedání
zastupitelstva obce.
Dne 14. 12. 2004 se za účasti 12 zastupitelů konalo 10. řádné zasedání zastupitelstva obce,
které schválilo následující :
- zrušení členství obce v Severomoravském vodárenském svazu
- pronájem pozemku p.č. 1641 Mysliveckému sdružení Dubina
- pronájem kempu u jezera Správě sportovně rekreačního areálu Hlučín s ročním
nájmem 150.000,-Kč
- stanovení komise, pověřenou předáním majetku veřejného tábořiště ve složení
ing. Kozák, ing. Karčmář, Krömer, Konečný, Vrchovecký
- rozpočtové provizorium
- zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/94 o příspěvku na částečnou úhradu
neivestičních nákladů MŠ a školní družiny a zároveň dodatek č. 1/96 k této
vyhlášce
- rozpočtová opatření r. 2004
Zastupitelstvo obce uložilo Radě obce zajistit vynětí obecních pozemků z aktivní
zátopové zóny a navrhnout novou nájemní smlouvu.
Zastupitelstvo obce neschválilo žádost o provedení povrchové úpravy cesty p.č. 529.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
- kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
- vzdání se mandátu člena Zastupitelstva obce Kozmice p. Petra Prášilíka
- termíny zasedání ZO na r. 2005
- konání inventarizace majetku za rok 2004 v době od 10. do 28. ledna 2005
- zápis ze schůzky kontrolního výboru.
11. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo dne 15. 2. 2005 za účasti 13 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- program jednání včetně doplnění
- výsledky inventarizací včetně návrhů na vyřazení a určení způsobu likvidace
vyřazeného majetku
- hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola Kozmice za rok
2004 ve výši 1 945,82Kč včetně jeho použití do rezervního fondu
- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, kterou se ruší OZV č. /1994 o příspěvku na
částečnou úhradu neivestičních nákladů mateřské školy a školní družiny
- vyřazení pohledávky bývalého nájemce kempu z důvodu, že nájemce po dobu
nájmu provedl udržovací práce ( nad rámec nájemní smlouvy) v objektu kempu
v hodnotě cca 46 000,-Kč
- vnitřní předpis o zadávání zakázek
- stanovení komisí pro výběr firem na konkrétní akce
- rozpočet na r. 2005 ponechání odměn členům ZO ve stejné výši jako v r. 2004
- provedení obnovy švestkové a višňové aleje
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
- složení slibu nového člena ZO p. Jana Janíka podle §69 odst. 2 zákona o obcích
- kontrolu plnění usnesení.
Na další zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 24. května 2005 od 17,00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu, zveme všechny občany.
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Co nás letos čeká
Zastupitelstvo obce si pro letošní rok vytklo opravdu velké cíle, které se budou
postupně realizovat.
V prvé řadě to bude zahájení výstavby sportovního areálu za školou a na
pozemku v blízkosti fary. Zde by mělo být nejpozději do konce září letošního roku
vybudováno menší fotbalové hřiště s travnatým povrchem, hřiště na plážový volejbal,
asfaltové hřiště pro basketbal, tréninková stěna pro tenis, odpočinkový kout pro
maminky s dětmi vybavený prolézačkou a houpačkami. Ze strany ulice Rušná by mělo
být zřízeno parkoviště pro cca 14 vozidel, které bude sloužit i návštěvníkům kostela a
v neposlední řadě zde bude vybudován chodník, který povede kolem hřiště a bude
navazovat na chodník u hřbitova, druhý pak na prostranství před asfaltovým hřištěm.
V budově márnice budou zřízena dvě WC. Jedno by mělo sloužit návštěvníkům
hřbitova, z druhé strany pak návštěvníků sportovního areálu. Celá akce si vyžádá
náklad 1,7 mil. korun a její realizací byla ve výběrovém řízení pověřena firma STAVAS
Suchánek Opava. S výstavbou hřiště se započne pravděpodobně v měsíci květnu.
Nejdříve se musí provést přeložení optického telefonního kabelu a po té budou
prováděny terénní úpravy. Jak budou jednotlivá sportoviště umístěna si můžete
prohlédnout v informační skříňce před obecním úřadem.
Největší akcí letošního roku bude rekonstrukce budovy šaten na hřišti TJ Sokol.
Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně náročnější akci, která si vyžádá několik
miliónů korun, muselo být vyhlášeno výběrové řízení na veřejnou zakázku. Celé řízení
se chýlí v současných dnech ke svému závěru. Obci Kozmice byla na tuto akci
poskytnuta dotace ze státních prostředků ve výši 2 715 000 korun. Realizací akce naši
sportovci získají důstojnou budovu pro svou činnost a mladé sportovní naděje.
Modernizací objektu šaten naše obec zase výrazně zlepší svůj vzhled.
Další akce, kterou hodláme uskutečnit, by měla přispět ke zvýšení pasivní
bezpečnosti občanů na hlavní silnici. V rámci vyhlášených dotačních titulů jsme
požádali kraj o poskytnutí dotace. Byl již zpracován projekt, který řeší přechod pro
chodce u hřbitova, především zvýrazněním dopravního značení a na vozovce přibudou
optické zpomalovací pruhy. Dále bude vybudován nový přechod pro chodce v úseku u
hřiště TJ Sokol s napojením na nově vybudovanou část chodníku. Akce si vyžádá
finanční náklad kolem 750 000,-Kč a pokud by nám byla přidělena dotace, mohli
bychom obdržet asi 420 000,-Kč.
V plánu je také oprava chodníků podél hlavní silnice. Vzhledem k tomu, že se
jedná o hlavní silnici musí být na opravu zpracován projekt a ten musí splňovat
požadavky Správy silnic Moravskoslezského kraje. Dále musí být k dispozici všechna
vyjádření dotčených orgánů apod. Kdy se toto vše podaří zajistit nevíme, ale budeme
dělat vše pro to, abychom ke konci roku začali s pracemi. Zatím bychom alespoň chtěli
svépomocí opravit na chodnících největší nerovnosti a díry.
Další akcí, ke které se zpracovává projekt, je oprava části ulice Budovatelská,
počínaje od křižovatky s ulicí Malá Strana a konče na křižovatce s ulicí K pískovně.
Tuto akci bychom měli v každém případě letos ukončit. Další projekt se bude
zpracovávat na opravu části ul. por. Hoši k rod. domku manž. Stanovských.
V současné době je již zpracováván projekt na terénní úpravy u Hlučínského
jezera. Těmito úpravami by měly být splněny požadavky Povodí Odry s.p. k vyjmutí
zájmového území ze záplavové oblasti a umožnit tak vodáckým oddílům výstavbu
objektů pro jejich činnost. Mimo tyto akce nás čeká mnoho dalších, finančně méně
náročných akcí. Jedná se např. o vybavení jídelny školy a mateřské školy dle nařízení
hygieny a splňující normy EU, opravy výtluků v obci a na cestě do Darkoviček apod.
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Velkoobjemný odpad
V současné době se množí dotazy občanů, jak to bude letos se sběrem
velkoobjemného odpadu. K tomuto sdělujeme, že v naší obci firma OZO Ostrava s.r.o.
provede tento sběr v sobotu 4. června v době od 07,00 – 13,00 hod.
Stanoviště bude stejně jako v loňském roce na asfaltové ploše za autobusovou čekárnou
a zaměstnanci OZO Ostrava budou okamžitě dovezený odpad třídit.
Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o omezenou dobu sběru, obracíme se na
občany, kteří mají zájem o odvoz velkoobjemného odpadu, aby této příležitosti využili.
Zároveň upozorňujeme všechny, že na plochu budou přistaveny kontejnery až v sobotu
v ranních hodinách.Teprve potom bude odpad odebírán. Po ukončení sběru, tj. ve 13,00
hod. již žádný odběr nebude proveden. Kdo přijde s odpadem po stanovené době, bude
si jej muset odvézt zpátky.
Možnosti sběru velkoobjemného odpadu mohou využít občané Kozmic, kteří jsou
zapojeni do systému sběru, svozu a třídění domovního odpadu, tzn. ti, kteří mají
uzavřenou smlouvu s obcí na odvoz popelnic.
Do kontejnerů mohou být ukládány staré televizory, pračky, starý nábytek,
koberce, matrace, umývadla. N e s m í zde být ukládána stavební suť, eternit, skelná vata,
tráva, nebezpečný odpad.
Současně s kontejnery bude přistavena i sběrna na nebezpečný odpad.
Sběrna na nebezpečný odpad odebírá AKU baterie, oleje, zářivky, lednice, kyseliny,
zásady, drobný chemický odpad, zbytky barev a ředidel.
Správa veřejného pohřebiště informuje
Jak všichni jistě víte, v loňském roce ukončili svou činnost místní hrobníci.
Obecnímu úřadu se podařilo oba přesvědčit, aby svou činnost ještě vykonávali do doby,
než se podaří správě pohřebiště zajistit náhradu. Tak byl dohodnut termín do konce
června t.r. Nenašel se však nikdo z místních, který by tuto činnost vykonával.
V současnosti je, dle platné legislativy, s kopáním hrobů spojeno dodržování mnoha
dalších podmínek, a proto jsme se obrátili na profesionální firmu, která kopání hrobů
zajišťuje. Máme již rozpracovanou nabídku firmy p. Holeše z Kravař, která zajišťuje i
další služby spojené s kopáním hrobů. Pokud obec s touto firmou uzavře smlouvu,
budou zaměstnanci firmy vykonávat práce spojené s kopáním hrobů i na našem
hřbitově. Pro občany to bude znamenat, že u správce hřbitova ( tj. Obce Kozmice) musí
mít zajištěn souhlas s uložením zemřelého do země ještě před vykopáním hrobu, při
objednávce pohřbu u pohřební služby si bude muset objednat i kopání hrobu, nebo
přímo zavolat na firmu p. Holeše a domluvit si s ním schůzku, ukázat mu hrob, kde se
bude kopat a sdělit další údaje. Telefonní čísla a spojení na hrobníka budou určitě
vyvěšena na hřbitově a také budou k dispozici na pohřebních ústavech. Předběžně se
počítá, že základní cena za kopání hrobu bude činit 3 500,-Kč. U hrobníka si za
příplatek budete moci objednat i rozebírání rámů a další služby. Bližší informace budou
po uzavření smlouvy zveřejněny ve skříňce na hřbitově.
Jelikož správci hřbitova nejsou známi nájemci hrobů č. 66 a 95, obracíme se na
občany s prosbou, pokud je jim známo, kdo hrob vlastní, o poskytnutí bližších informací
obecnímu úřadu.
Dále bychom vás chtěli informovat, že na místním hřbitově jsou volné tyto
jednohroby : č. 19,61,407, 98,102,236,270,314, 320. Podrobné informace o volných
hrobových místech vám poskytne na obecním úřadě sl. Gorná.
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Další informace
Velkým problémem, který trápí naše občany bydlící na horním konci obce, je
nedostatečný tlak vody ve vodovodním řadu. Obec je dosud vlastníkem vodovodu a musí
tuto záležitost řešit. Výstavba stanice na zvýšení tlaku vody by mohla stát až 1,5 mil.
korun. Proto obec vešla v jednání s provozovatelem vodovodu SmVaK Ostrava a
nabídla této firmě odprodej vodovodních řadů. Zástupci obce se zmínili i o tomto
problému, který nás trápí. Pokud by na nabídku obce SmVaK přistoupil a vodovod by
odkoupil a souhlasil s tím, že zafinancuje výstavbu tlakové stanice, mohlo by dojít
k realizaci tohoto projektu. Pokud o náš vodovod nebude zájem, budeme muset řešit
problém sami. O dalším vývoji celé záležitosti vás budeme dále informovat.
Sdělení – výměna občanských průkazů občanů České republiky
Dne 31.12.2005 končí platnost občanských průkazů vydaných do 31.12.1994. Jedná
se o všechny občanské průkazy typu knížka s vyznačenou platností „bez omezení“ nebo
„platnost prodloužena bez omezení“, dále občanské průkazy typu karta vydané
od 1.5.1993 do 31.12.1994, ve kterých je rovněž vyznačena doba platnosti „bez omezení“.
Žádost o vydání nového občanského průkazu je třeba vzhledem k výrobním lhůtám podat
nejpozději do 30.11.2005.
Vzhledem k tomu, že držiteli občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31.12.1994 jsou především starší občané, bylo by vhodné, aby neodkládali
vyřízení nového občanského průkazu na poslední chvíli a požádali o vydání občanského
průkazu s dostatečným časovým předstihem. Předejde se tak případným potížím při
vyplácení důchodů a přebírání poštovních zásilek u České pošty, s.p. po 1.1.2006.
S ohledem na výše uvedené, navrhuje pověřený (matriční) úřad, tj. Městský úřad Hlučín,
odbor správních agend, odd. evidence obyvatel, umožnit občanům podat žádost o vydání
občanského průkazu na obecních úřadech obcí. Určení zaměstnanci úseku občanských
průkazů by se v dohodnutém termínu do obce dostavili a přijímali by žádosti o vydání
občanského průkazu a následně pak předali vyhotovené doklady občanům. Termíny pro
přijímání žádostí a předávání vyhotovených dokladů budou pravděpodobně v měsíci červnu a
září a budou dohodnuty individuálně s obcemi. Jestliže tuto možnost občané využijí,
budeme Vás o všech skutečnostech dále informovat.
Pro zdárné zajištění této výměny občanských průkazů je předpokladem umožnit
občanům získat fotografii přímo v obci, tj. zajistit fotografa, který by se ve stanoveném
termínu dostavil na obecní úřad a fotografie občanům zhotovil. V případě, že by se jednalo o
občany imobilní nebo s omezenou pohyblivostí, není vyloučena ani návštěva fotografa
v jejich bytech.
Žádáme a vyzýváme tímto občany (jejich rodinné příslušníky), kterých se tato
záležitost týká, aby v co nejkratší době sdělili zaměstnancům Obecního úřadu
v Kozmicích, zda by tuto možnost využili. V kladném případě bychom museli zajistit
technické záležitosti a řešit je s příslušným pověřeným úřadem.
Neodkládejte vyřízení nového občanského průkazu na poslední chvíli a požádejte o
jeho vydání s dostatečným předstihem.
Lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů:
Občanské průkazy vydané do 31.12.1994 – skončí platnost dne 31.12.2005
Občanské průkazy vydané do 31.12.1996 – skončí platnost dne 31.12.2006
Občanské průkazy vydané do 31.12.1998 – skončí platnost dne 31.12.2007
Občanské průkazy vydané do 31.12.2003 – skončí platnost dne 31.12.2008
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Občané jsou povinni ve všech případech požádat o vydání nového občanského průkazu
nejpozději do 30. listopadu (tj. 1 měsíc před skončením platnosti občanského průkazu).
Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se nevybírá správní poplatek.
Informace odboru dopravy MěÚ Hlučín - výměna řidičských průkazů
V poslední době se stále více množí dotazy ze strany občanů o povinné výměně
řidičských průkazů, jak je nařízeno odst. 2 § 134 zák. č. 361/2000 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
Podle platného znění výše uvedeného zákonného ustanovení platí,
že všechny řidičské průkazy vydané do 31. 12. 2000

musí
být vyměněny za nové do 31. 12. 2005.
Povinná výměna nepodléhá správnímu poplatku ( nedochází-li ovšem současně
ke změně údajů zapisovaných do řidičského průkazu). Je nutné osobně navštívit odbor
dopravy a silničního hospodářství v Hlučíně v úředních dnech. S sebou vezměte nutné
doklady k vyřízení EURO řidičského průkazu, kterými jsou platný občanský průkaz,
řidičský průkaz, který v současné době používáte, 1 fotografii, občané starší 60-ti let
platnou lékařskou prohlídku. Tiskopis žádosti si každý vyplní na místě samém.
Nenechávejte výměnu na poslední chvíli, předejdete tak možným problémům.
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
Obecní úřad sděluje, že nadále trvá možnost žádat o půjčku ze Státního fondu
rozvoje bydlení. Tyto půjčky poskytuje obec občanům na modernizaci rodinného
domku ( tzn. zateplení rodinného domu, modernizaci topení, provedení výstavby nové
střechy apod.). Nelze žádat o půjčku na nebytové prostory( garáže, sklepy,hospodářské
budovy, chodníky). Aby občan mohl požádat o půjčku, musí mít platné stavební
povolení nebo ohlášení na provádění stavebních úprav. Maximální výše půjčky je
200 000,-Kč. Na každých 50 000,-Kč půjčky musí žadatel mít jednoho ručitele. Úrok
činí 3% a půjčka je splatná do 5 let .
Oslavy 100. výročí
Letošní rok je velice významným rokem pro kozmický Sbor dobrovolných hasičů.
V průběhu roku si totiž připomenou již 100. výročí od svého založení. Místní dobrovolní
hasiči již od svého vzniku a po celou dobu svého trvání dokazovali a stále dokazují, že
patří mezi ty občany, kteří neváhají ve prospěch svých spoluobčanů obětovat svůj volný
čas, a že v případě potřeby jsou vždy ochotni svým bližním pomoci.
Všechny akce, které místní Sbor dobrovolných hasičů uskuteční v průběhu tohoto roku,
budou tématicky spojeny s tímto výročím.
První z letošních akcí se bude konat 28. května 2005, kdy se uskuteční Slavnostní
den. Průběh oslav bude mít následující program :
14.00 hod.
sraz účastníků u hasičské zbrojnice, prohlídka techniky
14.30 hod.
slavnostní průvod ke kostelu sv. Floriána
15.00 hod.
mše svatá za živé a zemřelé hasiče
16.00 hod.
průvod k obecní restauraci „ U krokodýla“
16.10 hod.
slavnostní valná hromada, předání vyznamenání (pouze pro pozvané
hosty a vyznamenané členy)
Po ukončení slavnostní části valné hromady bude následovat volná zábava pro
veřejnost.
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Sbor dobrovolných hasičů Kozmice zve místní i přespolní občany na všechny
své akce v průběhu celého roku. Naši hasiči připravují také vydání útlé knížečky o
vzniku, založení a historii dobrovolného sboru v Kozmicích. Zájemci si tuto publikaci
budou moci zakoupit u místních hasičů.
Údržba obce
V naší vesnici po dobu letních a podzimních měsíců byla v minulých letech vždy
vidět četa pracovníků na tzv. veřejně prospěšných pracích. Zvykli jsme si již, že tito na
veřejných prostranstvích prováděli běžný úklid. Vzhledem k tomu, že Úřad práce nám
pro letošní rok zkrátil počet měsíců na které můžeme tyto pracovníky zaměstnat, bude
letos k dispozici pouze l muž a l žena. Je nám všem jasné, že s takovým počtem
pracovníků zajistíme jen ten nejnutnější úklid a údržbu. Proto se obracíme na vás
občany s výzvou, abyste nám byli více nápomocni při úklidu a údržbě obce.
Za vaše pochopení a pomoc děkujeme.
Dětský den
Sdružení rodičů při Základní škole Kozmice zve všechny děti a jejich rodiče na
oslavu dětského dne, který se uskuteční v sobotu 4. června 2005 od 14,00 hodin na
hřišti u základní školy. Pro děti budou připraveny různé soutěže a hry o ceny. Rodiče
přijďte společně s dětmi oslavit jejich svátek a povzbudit je při sportovních výkonech.
Čísla z matriky
K 1. lednu 2005 měla naše obec 1 800 obyvatel. Ke dni 10. 5. 2005 naše ohlašovna
zaznamenala :
odstěhovali se
přistěhoval se
svatba
narodilo se
zemřelo

3 občané
1 občan
1 ( 1 občan)
5 dětí (3 kluci a 2 holčičky)
6 občanů

Místo blahopřání kytička
V prvním pololetí r. 2005 oslavili a oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané :
KOCUR
Maxmilián
DIHLOVÁ Krista
ULRICH
Bernard
FLORIÁNOVÁ Bernadeta
PLAČEK
Arnošt
WALLNÝ
Rudolf
LOKAJ
Jiří
ČERMÁK Gerhard
ŠOPATA
Julius
KOSTKOVÁ Lydie
SIEGELTOVÁ Margot

PEŠEK Václav
SNĚHOTOVÁ Květoslava
ZINGLAROVÁ Marie
KLAKOVÁ Dagmar
BARTOŠOVÁ Marie
JANOŠOVÁ Emilie
MIKETA
Jan
KAŠNÝ
Valter
KOZÁKOVÁ Zdenka
VÁCLAVÍKOVÁ Jana
VRCHOVECKÁ Gabriela

GLÖSSLOVÁ
Margit
STANKOVÁ
Anna
HUDEČEK
Zdeněk
BLAŠTÍKOVÁ Helena
MOSLEROVÁ Markéta
HŘIVŇACKÁ Elfrída
PCHÁLKOVÁ Gabriela
KUSYNOVÁ Gertruda
STAŘINSKÁ Antonie
HARAZÍMOVÁ Marie

Do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a osobní pohody.
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