Úvodem
Vážení občané – čtenáři,
nadešel čas, kdy vás chceme na těchto stránkách opět informovat o současném dění
v naší vesnici.
Není tomu tak dávno, kdy jste měli ve svých rukou poslední občasník. A přesto se
toho hodně změnilo. Změnilo se toho dost i v naší vesnici. Každý kdo chce změny vidět,
tak je určitě zaregistroval. Proto nebudeme dále rozvádět, co se v Kozmicích v poslední
době událo.
Jedna z podstatných změn spočívá ve změně ročního období. Blíží se pomalu
zima a my se každým dnem přibližujeme k těm nejkrásnějším a kouzelným dnům
v roce. Blíží se pomalu,tiše, ale jistě - Vánoce. Již samotné toto slovo v mnohých z nás
vyvolává pocity, které prožíval v dětství, kdy jsme se těšili co nám Ježíšek přinese a měli
jsme radost z každé maličkosti. Vánoční doba v nás vyvolává sváteční náladu, dobu
rodinné pohody, štěstí, klidu a míru . V našich srdcích rozeznívá cinkající rolničky lásky
a v naší mysli zaznívají melodie vánočních koled, které nás provází celou dobou vánoční.
Než však tato doba vánoční nastane, musíme prožít období očekávání – dobu adventní.
V této době se připravujeme na Vánoce, těšíme se na ně. Každý člověk jinak a každý
svým způsobem. Někteří lidé ji prožívají opravdu v klidu a rozjímání, druzí zase
v horečnatých přípravách a úklidech, pečením co nejvíce druhů cukroví, sháněním
potřebných (v mnoha případech i velice drahých) dárků a všeho možného, aby svátky
byly opravdu štědré a bohaté. Z různých médií se na nás každým dnem valí stovky
informací, co bychom si mohli ještě koupit, na co všechno dostaneme půjčit peníze,
abychom sobě či druhým udělali radost. Z Vánoc, které mají také jiný smysl, než jen
dávání dárků, se tak pomalu stávají konzumní svátky, ze kterých mají největší radost
obchodníci, jimž se každým dnem rekordně zvyšují tržby.
My, lidé této doby, pak o Vánocích jsme často tak vyčerpáni, že si ani
neuvědomujeme, že už jsou svátky a těšíme se jenom na to, jak si odpočineme. A tak celý
smysl Vánoc nám pak uniká. Uniká nám to, že je tomu více než 2000 let, kdy na svět
přišel ten, jehož příchod si právě o Vánocích každým rokem připomínáme, který se
narodil pro nás, aby všem lidem dobré vůle dal svou velkou lásku. A v tomto velkém
okamžiku je právě skryt celý smysl vánoční doby. Připomenout si narození a příchod toho,
jenž se stal Člověkem, aby nás lidi vykoupil a spasil.
Při vyslovení slova Vánoce se téměř každému z nás před očima objeví obraz
ladovsky krásně bílé zasněžené krajiny. Lidé se choulí do kožíšků, z oblohy se tichounce a
jemně snášejí překrásné diamantové sněhové vločky, děti radostně skotačí v jemné,
prachové, studené peřině. V dáli nad krajinou již uhasínají poslední sluneční paprsky a je
slyšet sváteční vyzvánění zvonů. Možná to letos takové „ ladovské“ nebude, možná to
bude bez sněhu, ale přesto Vánoce budou!
O Vánocích si vzpomeňme také na ty, kteří by rádi s námi svátky trávili, ale jejich
pracovní či služební povinnosti jim nedovolí trávit sváteční dny v kruhu rodiny.
Zavzpomínejme na své blízké a příbuzné, se kterými jsme se navždy rozloučili, a kteří již
nikdy nezasednou s námi ke štědrovečerní večeři. Nezapomínejme také na ty, kteří nemají
svůj domov, kteří nemají své rodiny a jsou odkázáni na pomoc a lásku druhých. Otevřme
jim nejen dveře našich příbytků, ale především dveře svého srdce. Aby i takoví lidé poznali,
že je na světě někdo, kdo na ně myslí.
Přejeme Vám všem šťastné a pokojné prožití svátků vánočních a vše nejlepší
v novém roce 2004.
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Z jednání zastupitelstva obce
4. řádné zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 30. 9. 2003 za účasti 12
zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- provedení stavebních úprav sálu včetně elektroinstalace a opravu sociálního
zařízení v I. patře obecní restaurace – rozpočtové opaření ve výši 1 150 000,-Kč
- zaslání dopisu s výzvou paní I. Sassaroli s výzvou k předložení projektu a
rozpočtu na opravu ohradní zdi – historické památky obce
- provedení terénních úprav severního břehu Hlučínského jezera na k. ú. Kozmice, a
tím docílit vyjmutí lokality ze zátopové oblasti – rozpočtové opatření 40 000,- Kč
na zhotovení proj. dokumentace
- zaslání žádosti na Okresní soud v Opavě o určení vlastnictví nepovolené stavby –
chatky u jezera na k. ú. Kozmice, na obecním pozemku parc. č. 1302/2
- odkup pozemků p. č. 1401/2, 1911 a 1926 od Štěrkoven a pískoven Olomouc, s.p.
v likvidaci, za symbolickou cenu 1,-Kč /m2( což Štěrkovny a pískovny
neakceptují)
- změnu systému svozu tuhého domovního odpadu v obci Kozmice od r. 2004 a
pověření starostky obce dalším jednání v této záležitosti s firmou OZO, s. r. o.
Ostrava
- pověření rady obce a technika OÚ k vyzvání firem na zaslání cenové nabídky na
projekt k opravě veřejného osvětlení
- předložené rozpočtové opatření
- pověření kontrolního výboru k prověření všech nájemních smluv ( předmět
nájmu, ceny, doby trvání apod.)
- opětovné využití finančních prostředků ze SFRB jako půjčku na modernizaci.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
- určení zapisovatelky
- určení ověřovatelů zápisu
- plnění usnesení z minulého zasedání
- vybavení tří nově vybudovaných pokojů nad přísálím nájemcem p. Benešem ml.
- podání žádosti Okresnímu soudu v Opavě o exekuci na srážku ze mzdy
- nabídku SME, a. s. Ostrava na provedení rekonstrukce a následného provozování
veřejného osvětlení v obci
- rozbor hospodaření za období od 1. l. do 31. 8. 2003 připomínky zúčastněných
občanů.
Změna systému v nakládání s odpady
Jak jste si výše přečetli, zastupitelstvo obce schválilo změnu v dosavadním systému
nakládání s odpady v obci. K tomuto kroku se naši zastupitelé rozhodli po mnoha
připomínkách místních občanů, že jim nevyhovuje systém poplatku, tj. současná částka
336,-Kč na osobu a rok. Mnoho našich občanů požadovalo navýšení počtu popelnicových
nádob na svůj rodinný domek, navyšoval se počet odvozů a tím se navyšovala i finanční
částka, kterou byla obec nucena platit za sběr, svoz a třídění odpadu.
Hodně našich občanů nechtělo pochopit, že systém poplatku je solidární, a že někdo platí
více za počet osob v rodinném domě a někdo je sám a platí poplatek jenom jeden.
Další důvod byl ten, že současný poplatek by již současnému stavu nevyhovoval a muselo
by dojít k jeho navýšení. Výše poplatku by se již blížila částce 400,-Kč. Z toho důvodu se
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zastupitelstvo rozhodlo, že se naše obec přiřadí zpět k těm obcím, které poplatek nezavedly
a zůstaly u placení podle toho, kolik si občan objedná nádob a jak častý bude jejich odvoz.
Nová obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním
odpadem, nabude účinnosti dnem 1. ledna 2004. Více se můžete dozvědět z vyhlášky, která
je na úřední desce.
Co to pro nás občany znamená?
V měsíci lednu, konkrétně v pondělí 12. a ve středu 15. ledna 2004 od 08,00 hod. se bude
muset vlastník nemovitosti (rod. domku) dostavit do zasedací místnosti Obecního úřadu
v Kozmicích, kde uzavře s pracovníky firmy OZO, s. r. o. Ostrava smlouvu a přihlásí se
do systému obce tím, že si provede objednávku popelnicové nádoby, její velikost a četnost
odvozu. Zatím předběžně víme jenom to, že ceny za odvoz jsou o 5 % vyšší než jsou platné
v současné době. Může existovat ještě jedna varianta, že při přechodu na vyšší procento
DPH se zvednou ceny ještě o dalších 17%.
Přehled současných cen ( platné pro rok 2003):
Druh nádoby
počet odvozů
současná cena
70 litrů ( malá plastová)
1 x 14 dní
882,-Kč
110 litrů ( velká )
1 x 14 dní
1. 083,60 Kč
110 litrů
1 x týdně
1. 827,-Kč
110 litrů
1x v zimě,1x14 dní v létě
1. 517,25 Kč
1 100 litrů (kontejner)
1 týdně
7. 144,20 Kč
K současným cenám si připočítejte navíc 5 % navýšení a budete znát předběžnou cenu.
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem ( tzn. že ti vlastníci
nemovitostí, kteří se do systému obce nezapojí) , bude postihováno podle obecně závazných
právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích . Což by znamenalo, že
občan, který nebude mít popelnici by mohl být projednáván v přestupkové komisi za
přestupek – nedodržování ustanovení obecně závazné vyhlášky a její porušování. Komise
může uložit sankci – pokutu, a ta může být mnohem vyšší, než je cena, kterou by jinak
zaplatil za popelnici.
Proto všichni zvažte, zda toto riziko stojí za to. Přehled o tom, kdo má popelnice
objednané, bude na obecním úřadě.
Když už jsme u kapitoly odpady, nedá nám to, abychom se nezmínili o tříděném
odpadu. Všichni doufám už ví, že v obci jsou kontejnery na sklo, papír a plasty. My všichni
bychom toho měli v plné míře využívat a sběr třídit. Čím více tříděného sběru docílíme, tím
na tom bude obec lépe, neboť za vytříděný sběr obec dostane určitou finanční částku. Tu
pak může použít na zakoupení většího počtu kontejnerů na tříděný sběr. Nejsou to částky
astronomické, ale jedná se o pár tisíc korun, ale i ty nám pomohou k tomu, aby obec byla
čistá, aby se nepovalovaly všude plasty. Také je zájmem celé společnosti, aby lidé plasty
nespalovali ve svých kotlích, neboť při jejich spalování vznikají škodlivé látky, které
poškozují naše zdraví. A my přece chceme žít ve zdravém prostředí.
Všímáme si, že i přes naše upozornění, stále někdo odkládá do kontejnerů na plasty
věci, které tam nepatří. Není tomu dávno, co zde byli odloženi uhynulí králíci a nyní zase
někdo odkládá do kontejnerů listí. Myslíme si, že takový postup Kozmicím dobré jméno
nedělá a žádáme ty občany, kteří se takto chovají, aby se nad svým jednáním hluboce
zamysleli.
Firma OZO s. r. o. Ostrava upozorňuje všechny občany Kozmic, že v době
vánočních a novoročních svátků bude odvoz odpadu v naší obci místo pátku proveden
o sobotách 27. prosince 2003 a 3. ledna 2004. Prosíme, abyste tuto situaci pochopili a vzali
tento fakt na vědomí. Ostatní týdny zůstává odvoz nadále v páteční dny.
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Nová obecně závazná vyhláška
Od 1. 1. 2004 vstupuje v platnost další nová obecně závazná vyhláška o místních
poplatcích. Ta se bude dotýkat mnoha občanů, neboť jsou zde stanoveny nově výše
poplatků za psy, za užívání veřejného prostranství a pod. Pro informaci uvádíme, že na
zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 16. prosince t.r. byl schválen poplatek za psa
ve výši 120,-Kč.
Více se dozvíte z obecně závazné vyhlášky obce Kozmice č. 2/2003, která je vyvěšena na
úřední desce.
Další informace
Je u nás v obci již téměř všem známo, že naše starostka paní Kristina Osmančíková,
hodlá odejít do „ důchodu“. Počínaje dnem 2. ledna 2004 se tento fakt stane skutečností.
Myslíme si, že po tolika letech, kdy stála v čele naší obce, která za jejího starostování
doznala velkých změn, si tento odpočinek zcela jistě a právem zaslouží. Vždyť kolik ji to
stálo sil, kolik času věnovala obci na úkor své rodiny, to snad nikdo nikdy nespočítá.
Nebylo to lehkých 11 roků. Co stálo sil uvést vůbec do chodu celou obec po jejím
osamostatnění, kolik to bylo úsilí dosáhnout té úrovně, kterou v současné době v obci
máme. Kolik jednání musela vést, aby obec dosáhla té vysoké prestiže, kterou Kozmice
mají ve svém okolí. My co ji známe s klidným svědomím můžeme říci, že vše co dělala,
dělala vždy ve prospěch naší, ale „především“ její obce Kozmice, které starostovala. Vždy
měla na paměti, že je starostkou všech kozmických občanů a pro ně dělala vše.
Proto si myslíme, že jménem nás kozmických občanů můžeme naší paní starostce za
všechno co pro tuto obec udělala co nejupřímněji poděkovat a popřát jí do dalšího života
pevné zdraví a hodně elánu, aby kruhu svých blízkých nyní dala to, o co během jejího
starostování byli ochuzeni. Přejeme, aby dále v zastupitelstvu obce hájila zájmy občanů tak,
jako tomu bylo doposud.
Paní starostko, za všechno co jste pro Kozmice udělala, vám moc děkujeme.
A jak to bude dál, kdo bude starostou? To jsou další otázky, které hýbou naší vesnicí.
Na to vám odpovědět v současné době nemůžeme, protože to záleží na členech
zastupitelstva obce, které ze svého středu ( tj. 15 členů) zvolí svého starostu. Kdo a kdy to
bude, to záleží na rozhodnutí zastupitelstva. Podle zákona o obcích musí být za
odstupujícího starostu zvolen starosta nový nejpozději do půl roku. Jestliže v té době by
nebyl zvolen, ředitel krajského úřadu jmenuje z řad pracovníků krajského úřadu správce,
který do doby zvolení starosty vykonává správu obce.
My občané bychom si měli přát, aby byl zvolen takový člověk, který bude
pokračovat v díle, které započala naše paní starostka. Aby to byl člověk, který má rád svou
vesnici a povede ji dál k ještě většímu rozmachu . Aby to byl člověk, který bude mít dobrý
morální a mravní kredit, a který všechny své síly a schopnosti dá ve prospěch nás všech.
Přejme zastupitelům obce, aby při volbě nového starosty měli šťastnou ruku .
Věříme, že bude zvolen starosta, kterému budou občané věřit a fandit, a kterého určitě
v těžkých začátcích jeho starostování zcela podpoří. Všichni totiž víme, že naši vesnici
čeká mnoho náročných úkolů, kterými se bude muset nový starosta společně se
zastupitelstvem obce zabývat.
Do doby konání volby starosty byl zastupitelstvem obce určen zastupováním
starosty dosavadní místostarosta p. ing. Petr Kozák.
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Oslovení občanů starostkou obce
Vážení spoluobčané,
jen krátká doba nás dělí od svátků vánočních a od konce roku. Vánoční svátky
prožíváme jako svátky rodin v kruhu svých nejbližších. Největší radost z těchto svátků
mají především děti, které hoří zvědavostí a nedočkavostí. Nevědomky nám dospělým
připomínají naše dětství a my vzpomínáme na teplo domova a lásku svých rodičů.
Po Vánocích se rychle přiblíží konec roku. Při hodnocení téměř uplynulého roku
si přejeme, aby ten nadcházející příští byl pro nás všechny lepší.
Jak již víte, blíží se doba, kdy jsem se rozhodla vzdát se funkce starostky a odejít
do důchodu.
Dovolte mi proto, abych Vám všem poděkovala za Vaši důvěru, podporu a
trpělivost, kterou jste mi za celou dobu od osamostatnění obce, tj. od r. 1993 poskytovali
a tak třeba i nevědomky pomohli vybudovat naši obec do dnešní podoby. Přestože
všechno se nepodařilo uskutečnit tak, jak si někteří z vás představovali a přáli, věřím,
že velké většině občanů se jejich přání a žádosti splnily. Každému jednotlivci se nedá
vyhovět a přednost se dává většině.
Vážení občané.
Do nového roku 2004 přijměte mé poděkování, které zároveň patří všem členům
zastupitelstva obce - těm současným i minulým, zaměstnancům obecního úřadu,
předsedům a členům výborů a komisí za odpovědnou práci, která je nezbytná pro
rozvoj a chod naší obce, zástupcům základní a mateřské školy, zástupci farního úřadu
Otci Petrovi, předsedům místních složek a organizací a Sboru dobrovolných hasičů.
Nakonec Vám přeji radostné prožití svátků Vánočních v lásce a klidu. Do Nového
roku pak novou naději, pevné zdraví, úctu a porozumění.
starostka Kristina Osmančíková

Přání Otce Petra
Vážení spoluobčané, milí farníci!
K blížícím se svátkům Božího narození – Vánoc Vám ze srdce přeji, to co sám pokládám
za nejdůležitější ve svém životě. A to je pro mne radost, pokoj a dobro.
Do nového roku 2004 pak hodně zdraví a Božího požehnání, síly v různých životních
záležitostech a někdy dokonce i odvahy žít v dnešním světě, kdy věci a události nejsou
vždy nejrůžovější.
Přeji Vám bohatou nadílku od P. Ježíše. Tou je pro mne láska, přátelství a
blízkost lidských srdcí. Velikost daru se měří velikostí lásky. Dávejme si ji v hojné míře i
v celém novém roce.
To Vám přeje a všem žehná
Otec Petr Šustáček
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Program vánočních bohoslužeb
24. 12. Štědrý den
21, 00 hod. „ půlnoční“
25. 12. Boží hod vánoční
07,30 hod a 09,30 hod.
26. 12. Sv. Štěpán
07,30 hod. a 09,30 hod.
28. 12. v neděli proběhne v místním kostele sv. Floriána v Kozmicích od 16,00 hod.
vystoupení dětí z místní scholy, které si připravily představení o narození Ježíška, tzv.
ŽIVÝ BETLÉM.
31. 12. sv. Silvestr
16,30 hod. – děkovná mše svatá.
1. 1. 2004 Nový rok - P. Marie Matky Boží
07,30 hod. a 09,30 hod.
Příležitost ke svaté zpovědi je 20. prosince v sobotu od 08,00 – 12,00 hod. a dále od
14,00-16,00 hod.
Společenské a kulturní akce
Jako každoročně v začátku nového roku ožívá ve městech a vesnicích společenský
a kulturní život. Výjimkou není ani naše vesnice. V následujících dvou měsících se
můžete těšit na tyto akce, které proběhnou v nově opraveném sále obecní restaurace
U krokodýla.
Tradiční už je oslava Silvestra, která se koná poslední den roku a začátek je ve 20,00 hod.
Plesová sezóna roku 2004 je opravdu pestrá, a tak si může každý vybrat z bohaté
nabídky:
Datum akce
16. 1. 2004
18. 1. 2004
24. 1. 2004
30. 1. 2004
31. 1. 2004
20. 2. 2004

Pořadatel
TJ Sokol Kozmice
Dětský maškarní ples
Zahrádkářský ples
Maškarní ples dospělých s pochováním basy
Ples chovatelů drobného zvířectva
IX. obecní bál

Začátek akce
od 20,00 hod.
odpolední hodiny
od 20,00 hod.
od 20,00 hod.
od 20,00 hod.
od 20,00 hod.

Věříme, že všichni ti, kteří se na novou plesovou sezonu těší, budou mít možnost se
kulturně a společensky vyžít a dobře se pobavit. Přejeme všem příjemnou zábavu.
Čísla z matriky
V době od 1. 1. do 12. 12. 2003 naše ohlašovna zaznamenala :
Přistěhovalo se
Odstěhovalo se
Sńatků uzavřeno
Narodilo se
Zemřelo

20 občanů
15 občanů
9 (10 občanů Kozmic)
13 dětí / 8 děvčátek a 5 kluků
19 občanů / 9 mužů a 10 žen
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Místo kytičky blahopřání
V době od 1. 10. do 31. 12. 2003 oslavili svá významná životní jubilea naši spoluobčané:
KAŠPAR
HŘÍBEK
DOUBKOVÁ
KRUPA
HRUB Á

Erich
Karel
Anna
Jan
Magdalena

DIHLOVÁ
ŠOLTYS
ŠTEFKOVÁ
DOUBEK
GAZDOVÁ

Hedvika
Jan
Marie
Petr
Agáta

MARCOLOVÁ
STOKLASOVÁ
HŘIVŇACKÝ

Adéla
Jarmila
Hubert

HOVŮREK
BARTOŠ
FUSSOVÁ

Gerhard
Vilibald
Kristiana

PCHÁLEK
LIPOVČANOVÁ
RYBÁŘÍK

František
Helena
Josef

FILIP
KETNER
KRÁL

Jan
Stanislav
Valter

SABAŠOVÁ
OSMANČÍKOVÁ

Gertruda
Alžběta

SKŘEČKOVÁ

Lydie

GAIOVÁ

Albína

Přivítali jsme :
DOSTÁLOVÁ

Dagmar

Rozloučili jsme se :
HŘIVŇACKÁ

Helena

KUSÁ

7

Anna

