Číslo 1

2011

VESELÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY

Úvodem
Vážení spoluobčané.
Je za námi tuhá a na sněhovou nadílku bohatá zima. Přinesla s sebou
dlouhotrvající mrazy pohybující se většinou pod 10º C, které hlavně poznamenaly
kumunikace v naší obci , ale zároveň i hlavní tahy mezi jednotlivými městy a vesnicemi.
Z té veselejší stránky: Vánoce jsme strávili v klidu a pohodě. Díky panu Milanu Královi
jsme měli nádherný „Vánoční strom,“ který byl dlouhodobou ozdobou hlavně pro naše
děti, před základní školou. Zároveň vás všechny prosíme, kteří máte na zahradě vhodný
strom pro další vánoce aby jste se přihlásili na obecním úřadě.
V letošním roce byla dlouhá plesové sezona, která určitě potěšila milovníky tance
a dobré hudby. Chtěli bychom touto cestou poděkovat ještě jednou všem dobrovolným
složkám a organizátorům za uspořádání těchto plesů, které velkou měrou přispěly
k tomu, abychom se navzájem setkali a společně pobavili.
Začátkem roku 2011 proběhla jako tradičně „Tříkrálová sbírka ,“ kde díky
štědrým dárcům, za což jim patří obrovské poděkování, bylo v naší obci vybráno
63 828,- Kč.
Nastal čas pro další číslo „Kozmického občasníku,“ abychom vás seznámili, co se
v obci během zimy událo, ale hlavně co nás v nadcházejícím jarním a letním období
čeká. I když v dnešní době plné moderních sdělovacích prostředků a technologií lze
získat informace kdekoli, zaznívá z Vaších úst i příležitostných anket, že náš občasník
vám přináší informace jednak potřebné a pak informace které Vás takzvaně pohladí na
duši a k tomu je určeno i toto další číslo našeho pravidelného Kozmického občasníku.
Jsme na začátku období, kdy se příroda začíná projevovat v celé své kráse. Už se
všichni těšíme na hřejivé a laskavé sluneční paprsky, které nás vytáhnou do přírody a na
zahrádky, kde kromě krásných květinek budeme sadit jako tradičně i kobzole. Mnozí
z vás se určitě chystají na přestavby a zvelebení svých příbytků , mnozí se těší na
sportovní klání a ostatní třeba na vycházky do přírody nebo na výlety na kolech První
příležitost užít si delšího víkendu máme již o Velikonocích.
Přejeme všem našim spoluobčanům

Zasedání zastupitelstva
Od posledního Kozmického občasníku, vydaného před Vánoci loňského roku, se
uskutečnila jedno řádné zasedání Zastupitelstva obce a jedno pracovní.
2. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 22. 2. 2011 za účasti 14 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- program zasedání včetně jeho doplnění
- rozpočet obce Kozmice na rok 2011
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-

-

hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Kozmice, příspěvkové organizaci výši 193,37 Kč a
jeho převedení do rezervního fondu
volbu Ing. Jana Karčmáře zástupcem na valné hromadě SOMA Markvartovic, a.s. a
Ing. Petra Kozáka jeho náhradníkem. Členem dozorčí rady volí Ing. Petra Kozáka.
inventarizaci majetku obce k 31.12.2010
jmenováni komise pro otvírání obálek pro veškeré akce v roce 2011 ve složení: Karel
Turek, Milan Beneš, Hana Konečná
jmenování výběrové komise pro investiční akce – vnitřní vybavení OÚ nábytkem ve
složení: Mgr.Marie Tvrdá, Hana Konečná, Rita Malchárková, JuDr Mario
Hartmann,ing. Jan Karčmář
pověření místostarosty zajištěním dalších variant provedení oplocení starého
hřbitova
výkupy pozemků od fyzických osob dle návrhu . Zároveň schaluje uzavření kupních
smluv na výkupy těchto pozemků.
určení starosty Ing. Petra Kozáka zástupcem obce Kozmice v dražbě, která se bude
konat 24.3.2011 a zakoupením těchto pozemků do majetku obce:
parc, č. 1401/2 - ostatní plocha o výměře286 m²
1911 – vodní plocha o výměře 3896 m²
1926 – vodní plocha o výměře 383 m²
pokračování jednání ve věci odkupu nemovitosti dle návrhů.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

kontrolu plnění usnesení
návrh barevného řešení fasády a informaci o průběhu stavby polyfunkčního domu
nabídku výkupu parcely č. 1426 u štěrkovny
informace k žádostem o změny ÚP obce
informace o činnosti rady obce
další informace z bodu 11) Různé

Rozpočet obce na r. 2011.
Zastupitelstvo obce na svém 2. řádném zasedání schválilo rozpočet obce pro
letošní rok. Rozpočet byl přijat jako vyrovnaný a počítá jak s příjmy , tak i výdaji ve
výši
29 680 000,-Kč.
Nebudeme se zde rozepisovat o jednotlivých kapitolách rozpočtu (s těmi se
můžete důkladně seznámit na internetových stránkách obce či na úřední desce). Jen
v krátkosti se zmíníme o tom, že letos obec předpokládá příjmy ve výši 13 677 308,-Kč.
Z roku minulého, díky dobrému hospodaření byl převeden zůstatek ve výši 16 002 692,Kč. Největší položku příjmu tvoří daň z přidané hodnoty v přepokládané výši
4 700 000,-Kč a daň z příjmu právnických osob ve výši 2 600 000,- Kč. Dále pak daň
z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 2 200 000.- Důležitým příjmem obce je
příjem z pronájmu obecního majetku ve výši 1 175 666,-Kč ( zde se počítá restaurace,
kovovýroba, kemp, nebytové prostory na obecním úřadě, víceúčelové hřiště, pozemky).
Jak už bylo výše uvedeno, rozpočet je vyrovnaný, což znamená příjmy = výdaje.
Opět nebudeme vyjmenovávat všechny kapitoly výdajů, ale za zmínku stojí ty největší
výdaje a na co z letošního rozpočtu obce jsou vyčleněny.
Výdaje :
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8 094 900,-Kč výstavba nového hřbitova
600 000,-Kč rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ
820 000,-Kč příspěvek základní a mateřské škole
3 820 000,-Kč Polyfunkční dům - stavba
500 000,-Kč zpevněné a parkovací plochy u školy a hřbitova
850 000,-Kč kompostéry ( v případě podání žádosti o dotace – zatím pozastaveno)
500 000,-Kč projekt využití starého obecního úřadu
600 000,-Kč dotace na dojíždějící žáky do Hlučína
850 000,-Kč pasport kanalizace
1 430 000,-Kč zateplení budov OÚ, ZŚ a MŚ.
Mimo tyto největší výdaje je zde řada dalších výdajů především na projekty se
zaměřením : např. zimní údržba, oprava komunikaci – výtluky, opravy nutné pro
provozování kempu a v neposlední řadě sběr velkoobjemového odpadu.
Samozřejmě obec rovněž podporuje zájmové složky a organizace.
Z rozpočtu obce jsme vybrali jen ty kapitoly, na které jsou vyčleněny větší
položky. V rozpočtu je obsažena dále řada akcí, jejichž finanční náklad bude menší,
přesto mají dopad na chod naší vesnice.
Na závěr této kapitoly jen malé shrnutí – v letošním roce bude finišovat výstavba
nového Polyfunkčního domu, kde 24.7.2011 proběhne předání stavby a do 15.9.2011
bude budova vybavena vnitřním vybavením. V prázdninových měsících bude
v mateřské škole zahájená rekonstrukce sociálního zařízení tak, aby vyhovělo všem
hygienickým předpisům pro plynulý a bezproblémový chod dvou oddělení. Termín
ukončení této rekonstrukce je plánován na 15.8.2011
Z toho všeho vyplývá, že i o letních měsících bude u nás stavebně i dopravně velmi
rušně, proto již teď vyzýváme všechny naše spoluobčany , aby dbali v tomto roce na
zvýšenou osobní bezpečnost
V letošním roce bude rovněž zahájena výstavba nového hřbitova na konci ulice
Rušná, kde je třeba počítat s tím, že hlavně v druhé polovině roku zde bude čilý stavební
ruch a určitě i větší provoz nákladních automobilu, za což se omlouváme a prosíme o
shovívavost.

Odpady – bioodpad
OZO Ostrava nabízí občanům z obci ve své svozové oblasti novou placenou
službu – pravidelný svoz biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek (tráva a listí,
spadané ovoce) přímo od domu
Biologicky rozložitelný odpad z této nádoby bude svážen na kompostárnu OZO
Ostrava v Ostravě-Hrušově a využit k výrobě kompostu a zeminových substrátů.
V období od 1.4. do 30.11. bude zájemci přistavena k domu speciální hnědá nádoba na
bioodpad o objemu 120 litrů nebo 240 litrů. Nádoba je odvětrána, aby v ní odpad ze
zeleně nezahníval. Svoz odpadu ze zeleně bude probíhat 1x za 14 dní
Cena služby ( včetně DPH )
popelnice 120 l
popelnice 240 l

80 Kč/měsíc
95 Kč/měsíc
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Mate-li zájem o tuto novou službu, smlouvu můžete uzavřít kdykoliv
na obecním úřadě v pracovní dobu. V současné době je uzavřeno 30 smluv a zájem ze
strany občanů narůstá.
Rovněž v letošním roce budou mít naši občané příležitost k odložení velkoobjemného
odpadu, a to
v sobotu 21. května 2011 od 07,00 – 12,00 hod.
Kontejnery budou opět přistaveny na nádvoří firmy FORM s.r.o.
A jako vždy v této kapitole musíme připomenout těm občanům, kteří odkládají ke
kontejnerům na tříděný odpad, veškeré nepotřebné haraburdí – jako např. koberce,
hadry, oblečení a další – že takový odpad nepatří do kontejneru. Svým chováním a
jednáním se dopouštějí přestupku proti obecně závazné vyhlášce č. 1/2003, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom.
odpadu v naší obci, konkrétně podle čl. 6 odst. 1 a 2, kde je stanoveno, že odpad se
ukládá na místa k tomu určená!!!!! Avšak po druhé stránce je možno na základě dohody
s OZO ukládat do kontejnerů na plasty spreje a konzervy, v žádnem případě do těchto
kontejnerů nepatř stavební suť, jako se v poslední době děje.
Čistota a pořádek v obci
Na tomto místě se přísluší, abychom poděkovali všem občanům za udržování
čistoty a pořádku nejenom před svými domy a na svých pozemcích, ale i na veřejných
prostranstvích. Přispiváte tak nemalou měrou, jednak ke zpříjemnění svého okolí, ale
zajišťujete tímto i větší čistotu ovzduší. K naší obci však nepatří jenom oblast
před veřejnými budovami a rodinnými domky, ale i rozsáhlé okolí, kde už s čistotou a
pořádkem je to horší. Mnozí z nás si pletou příkopy polních cest, cesty k lesu a hlavně
cestu na Darkovičky s veřejnou skládkou a mnohdy tam lze najít odpad všeho druhu.
Upozorňujeme, že to je nepřípustné, a vystavujete se tímto nebezpečí pokutování.
Určitě nám všem stojí za to, aby i tato prostranství byla čistá a abychom byli hrdí na
svou čistou obec.
Informace MS Dubina
MS Dubina Kozmice o.s. Vás dle zákona 449/2001 Sb. žádá o ohleduplnost při
procházkách honitbou v katastru obce Kozmice. Z důvodů nastávajícího období
hnízdění a kladení mláďat v období duben až červen.
Je zapotřebí zvěř uklidnit, zbytečně neplašit a nestresovat. A proto Vás žádáme o
omezení pobíhání psů na volno, dále pak nechodit dle možností do krytů, kde se zvěř
stahuje a využívat k procházkám pouze polní a lesní cesty k tomu určené a chovat se i
zde ohleduplně.
Zároveň Vás žádáme o omezení projíždění honitbou na motorových prostředcích a to
z téhož důvodu - klidu pro zvěř.
Již tak není zvěře tzv. drobné (např. koroptev, křepelka, bažant, zajíc) mnoho a to
z důvodu loňského nepříznivého počasí (povodně), dále pak z množství chráněné zvěře
škodící myslivosti (škodné) a v neúnosné míře rušením hnízdění drobné zvěře a kladení
mláďat srnčí zvěře motorkáři a čtyřkolkáři, kteří se pro mnohé z nás nepochopitelně
projíždějí po honitbě, a to nejenom po polních cestách, ale přímo po polích a loukách.
Žádáme Vás o ohleduplnost nejenom ke zvěři, ale také i k naší přírodě.
Děkujeme Vám za pochopení,
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s pozdravem „Myslivosti zdar“.
MS Dubina Kozmice o.s.

K problematice psů
Žádáme majitele psů, aby uklízeli po svých miláčcích. Je velice nepříjemné, když
nevědomky šlápnete do jejich „zbytků.“ Na OÚ jsou k tomuto účelu bezplatně
k dispozici sáčky.
Víceúčelové hřiště
Jak jsme Vás již informovali v závěru loňského roku, u provozu víceúčelového
hřiště nedochází k žádným změnám jak v samotném provozu, tak k cenám za
pronájem.
Jsme rádi, že je Vámi hodně využíváno.
Informace ZŠ a MŠ Kozmice
Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Kozmice, zve všechny občany obce, rodiče, prarodiče a
hlavně děti na
II. ZAHRADNÍ SLAVNOST,
která proběhne v sobotu 21. května 2011 odpoledně v prostorách školní zahrady a
obecní odpočinkové zóny.
Děti MŠ a žáci ZŠ si připraví krátký program pro maminky ke svátku Dne matek a na
oplátku pro děti bude nachystán bohatý program her, soutěží a občerstvení ke Dni dětí.
Chtěli bychom navázat na úspěšnost loňské akce a opět vyzvat maminky – babičky, aby
přinesly buchtu ke kafíčku. Zajištěno bude i posezení u dobrot pro táty a ostatní
návštěvníky akce.
Sponzorské dary i konkrétní pomoc při organizaci jsou vítány!
V rámci Dne Země v obci pořádá ZŠ a MŠ tradiční SBĚROVÝ DEN V OBCI – pátek
29. dubna 2011.
Vyzýváme občany Kozmic k zapojení do této akce, za pomoci obecního úřadu bychom
sbírali starý papír, který stačí nechat svázaný před vrátky domů. V loňském roce na
podzim jsme byli velmi úspěšní – podařilo se nám sesbírat 1 534 kg starého papíru.
Výtěžek této akce byl použit na nákup květin do školky a pořízení Školního stromu pro
školáky.
Rovněž bude zajištěn odvoz víček z PET lahví, starých baterií (ne autobaterií!!!) a
drobných domácích elektrospotřebičů.
Děti a žáci se zároveň postarají o úklid cesty a okolí studánky Juliánky a dětského
kozmického hřiště.
Základní škola a mateřská škola KOZMICE ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel
školy oznamují zahájení pořádání
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NETRADIČNÍCH VÝLETŮ VLAKEM ZA KRÁSAMI NAŠÍ VLASTI.
Cílem této akce je zažít nová dobrodružství, poznat nová místa naší vlasti, užít si legraci
a HLAVNĚ posílit vzájemnou důvěru, pochopení a poznání dětí, učitelů, rodičů.
Byli bychom velmi rádi, kdyby se připojili i ostatní, kteří třeba už škole odrostli nebo na
ni mají ještě dost času, vezměte s sebou přátele, babičky, dědečky i známé.
1. výlet se bude konat v sobotu 7. května 2011, odjezd z Jilešovic ráno (hodina bude
upřesněna). Cílem budou Čertovy skály v oblasti Hostýnských vrchů. Na programu je
nenáročná vycházka, krátké zastavení s případným programem pro děti a občerstvení.

Informace TJ Sokol Kozmice –oddíl kopané
TJ Sokol Kozmice zve všechny příznivce fotbalu na mistrovská utkání všech
svých oddílů na sezónu 2010/2011 – část jaro.
,A muži ,
Dolní Lhota – Kozmice A
Kozmice A - Suché Lazce
Hať – Kozmice A
Kozmice A - Hrabová
Píšť – Kozmice A
Kozmice A - Markvartovice
Strahovice – Kozmice A
Velká Polom - Kozmice A
Kozmice A - Klímkovice

sobota 23.4. v 16,00 hod.
neděle 1.5. v 16:30 hod
neděle 8.5. v 16:30 hod
neděle 15.5. v 16:30 hod
neděle 22.5. v 17:00 hod
neděle 29.5. v 17:00 hod
nedělě 5.6. v 17:00 hod
sobota 11.6. v 17:00 hod
neděle 19.6. v 17:00 hod

,B muži ,
Kozmice B – Horní Lhota
Hrabyně - Kozmice B
Kozmice B – Deportivo Opava
Darkovice B - Kozmice B
Kozmice B – Služovice B
Hněvošice B - Kozmice B
Kozmice B – Šilheřovice B
Kozmice B –Chuchelna B

sobota 23.4. v 16,00 hod.
sobota 30.4. v 16:30 hod
sobota 7.5. v 16:30 hod
neděle 15.5. v 16:30 hod
sobota 21.5. v 17:00 hod
sobota 28.5. v 17:00 hod
sobota 5.6. v 17:00 hod
sobota 11.6. v 17:00 hod

, Dorost ,
Kozmice - Slavkov
Stěbořice – Kozmice
Kobeřice - Kozmice
Kozmice – Hradec n/M
Štěpankovice - Kozmice
Kozmice – Hlučín C
Budišov n/B - Kozmice
Kozmice - Pustá Polom

neděle 1.5. v 14:15 hod
neděle 8.5. v 16:30 hod
neděle 15.5. v 14:15 hod
neděle 22.5. v 14:45 hod
neděle 29.5. v 14:45 hod
neděle 5.6. v 14:45 hod
neděle 11.6. v 14:30 hod
nedělě 19.6. v 14:45 hod
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, Žáci ,
Strahovice - Kozmice
Kozmice - Bolatice
Litultovice – Kozmice
Kozmice - Větřkovice
Slávkov - Kozmice
Kozmice - Kobeřice
Kozmice – Oldřišov

sobota 23.4. v 14,00 hod
neděle 1.5. v 10:00 hod
neděle 8.5. v 14:15 hod
neděle 15.5. v 10:00 hod
neděle 22.5. v 10:00 hod
neděle 29.5. v 10:00 hod
neděle 5.6. v 10:00 hod

, Minižáci .
Vřesina - Kozmice
Kozmice - Darkovičky
Píšť – Kozmice
Kozmice - Hať
Šilheřovice - Kozmice
Kozmice - Vřesina
Píčť - Kozmice
Darkovičky - Kozmice

sobota 23.4. v 14,00 hod
sobota 30.5. v 14:30 hod
čtvrtek 12.5. v 14:15 hod
sobota 14.5. v 14:30 hod
pondělí 23.5. v 17:00 hod
sobota 28.5. v 10:00 hod
čtvrtek 9.6. v 10:00 hod
neděle 12.6. v 11:00 hod

Fanoušci a příznivci fotbalu přijďte povzbudit naše hráče!
Slovo starosty
Slunečné počasí posledních dnů potvrzuje definitivní nástup jara, příroda se
probouzí, vše znovu ožívá.
Je škoda, že naše politická elita předvádí komedii, která je velmi podivná a
znechucující. Velmi těžce pak chceme po lidech slušné chování a ohleduplnost, když Ti,
kteří ba měli být příkladem, tak nečiní.
Přesto bych chtěl apelovat na Vás všechny spoluobčany, abychom se i přes tuto
situaci chovali ohleduplně vůči svému okolí. Je smutné, že se nám objevují černé
skládky, nepořádek u cest, stavební odpad v nádobách na plasty, psi „pomníčky“ na
chodnicích a okolí (sáčky na obci dáváme zdarma), pálení všeho co hoří aj.
Některé problémy lza řešit obecními vyhláškami, ale řadu věcí – především
mezilidské vztahy však žádná vyhláška nevyřeší. Chybí nám porozumění, tolerance,
úcta k druhému a z toho plynou mnohdy zbytečné a těžce řešitelné spory a problémy.
Vím, že naprostá většina z Vás není lhostejné v jakém prostředí žijeme a děkuji
všem Vám, kteří pečují o své okolí a pomáhají tomu, že Kozmice jsou pěkným místem
k životu.
Vážení spoluobčané, využijme nastávající Velikonoční svátky a následný měsíc
máj k tomu, že budeme ohleduplní, tolerantní, milí a laskaví ke svým blízkým, ale i též
k celému svému okolí.
Čísla z matriky
Naše matrika v období od 1.1. do 31.3. 2011 zaznamenala tyto údaje:
Přistěhovalo se
14 občanů
Odstěhovalo se
10 občanů

8

Sňatek byl uzavřen
Narodilo se
Zemřeli

1
6 dětí (3 holčičky, 3 chlapci)
2 občané (1 muž, 1 žena)

Bohoslužby o velikonočních svátcích
21.4.2011
22.4.2011
23.4.2011
24.4.2011
25.4.2011

Zelený čtvrtek
Velký pátek

mše svatá
v 17,30 hod.
Křížová cesta
ve 14,30 hod
Velkopáteční obřady
v 15,00 hod
Bílá sobota- Vzkříšení Páně – obřady a mše svatá v 19.00 hod
Velikonoční neděle – mše svatá
v 07,30 a 09,30 hod
Velikonoční pondělí – mše svatá
v 07,30 a 09,30 hod

Příležitost ke svátosti smíření bude ještě v týdnu před Velikonocemi, a to
od 18. – 20. dubna 2011 vždy 1 hodinu před konáním mše svaté, případně po mši svaté.
Velikonoční přání Otce Petra
Vážení a milí farníci, spoluobčané .
K Velikonočním svátkům Vám všem přeji hodně duchovní pohody a jarní
radosti, která nám všem po dlouhé a mrazivé zimě určitě přijde vhod.
Všem Vám z Kozmické farnosti přeji naději z díla spásy našeho P. Ježíše Krista,
který nám svou smrti a vzkříšením zajistil věčný život.
Přeji Vám všem vzájemnou lásku, přátelství a pohodu v rodinném i
společenském životě
Pravou Velikonoční radost a velkou naději přeje a vyprošuje na Vzkříšeném
Pánu
Otec Petr Šustáček
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