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Úvodem
Vážení spoluobčané.
V tomto roce se naposled setkáváme na stránkách Kozmického občasníku, který
pro vás vydáváme již více než 10 let. Za tu dobu jsme vám přinesli hodně informací o
životě a dění v obci. Z ankety, kterou jsme v nedávných dnech vyplňovali, vyplynulo, že
občané právě nejvíce informací mají a čerpají z našeho občasníku. Víme, že daleko
rychlejší jsou informace v rámci internetové sítě, ale ne všichni občané mají přístup
k internetu a právě pro ty budeme i nadále vydávat informace o obci v tištěné podobě,
na jakou jste si zvykli. Chceme se s vámi podělit o zajímavosti a informace o tom, co se
ve vesnici připravuje, co se bude dělat, čím obec a její občané žijí, jaké jsou problémy,
co nás trápí a také z čeho máme radost. Proto očekáváme od vás – občanů - podněty, co
byste chtěli v občasníku nalézt, co vás zajímá.
Zanechme pro tuto chvíli úvah o tom, co a jak dál a věnujme se tomu co se již
udělalo. Letos se nám podařilo opravit ulice Horní konec, SNP , K točně, které byly
pokryty novým živičným kobercem, dále byla provedena oprava chodníku na Horní
konec a kolem hřbitova, úprava márnice, obnova fasády autobusové čekárny, postavili
jsme 5 nových chatek v autokempu na jezeru a další finančně méně náročné akce. Je
toho vcelku dost a každým rokem tento výčet narůstá. Když se zamyslíme nad tím, co už
v Kozmicích máme, moc nám už toho nechybí. Je jasné, že obec takové velikosti jako je
ta naše nikdy nebude mít aquapark, zimní stadión či přepychovou halu-tělocvičnu,
které by byly financovány z prostředků obce. To by si mohl dovolit jen nějaký soukromý
subjekt či velká společnost.
Ale máme snad skoro všechno, co ke svému životu občané vesnice potřebují.
Máme tady lesy, nedaleko od nás jezero i řeku, dopravní obslužnost a dostupnost do
nejbližších měst je také na solidní úrovni, máme prodejny i restauraci. Jediné, co snad
schází, je ordinace lékaře, ale i návštěva doktora v nejbližším okolí dnes není žádný
problém. Takže co by nám zde tak mohlo více scházet? To záleží jen na každém jedinci,
co by si představoval. Ale všem nelze vyhovět a proto se v budoucnu zaměříme jen na ty
akce, které budou sloužit širší veřejnosti. To znamená, že se postupně dokončí opravy
zbývajících ulic, zahájí se výstavba nového hřbitova a budou se připravovat podklady
pro studie na rekonstrukci ( či výstavbu nové) kanalizační sítě a čističky odpadních vod,
které budou zapracovány do připravovaného nového územního plánu obce. Poslední
jmenované akce budou tak finančně nákladné, že by na ně muselo být vyčleněno
několik ročních rozpočtů obce, aby byly zrealizovány. Proto se naše pozornost bude
upírat na to, aby si i naše obec sáhla na část dotací z evropských fondů, které má naše
republika dostat na léta 2007-2013. Z vlastních zdrojů uskutečnit tyto záměry by bylo
jenom pouhým snem.
Než se tyto představy uskuteční uplyne ještě hodně času a také vody v naší řece
Opavě. Proto zaměříme pozornost na to, co nás v nejbližší době čeká.
Můžeme konstatovat, že nás už zase čekají Vánoce. Tolik opěvované a tajemné svátky,
které by měly vnášet do našich domovů klid a pohodu, štěstí a radost a vzájemné
porozumění. Tak jako každým rokem si říkáme, že letos, ale opravdu letos, budeme
trávit sváteční a předsváteční dny úplně jinak než tomu bylo loni, či předcházející roky.
A zase to pravděpodobně skončí jako v minulých letech. Opět se budeme honit
s úklidem, pečením, sháněním dárků a na to, abychom si chvíli společně s rodinou sedli,
zapálili svíčku na adventním věnci a zamysleli se nad pravý smyslem Vánoc, na to asi
zase nebudeme mít čas. Snažme se aspoň nějakou tu chviličku ušetřit a teď v době
adventní se zklidnit a zmírnit se v tom neustálém shonu.
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A o samotných Vánocích pak nezapomínejme na ty, kteří nemohou zasednout ke
štědrovečernímu stolu z důvodu pracovních, či služebních, nemoci, nebo z důvodu, že
vlastně žádný domov nemají. Nezapomínejme taky na své blízké, známé a příbuzné,
kteří už nejsou mezi námi a také jim věnujme svou vzpomínku.
Po celou dobu adventní i sváteční dny bychom měli být štědří a milí nejen ke
svým blízkým, ale také svému okolí. Otevřme svá srdce a v některých případech i dlaně
těm, kteří naši pomoc opravdu potřebují.
Chtěli bychom Vám všem - našim spoluobčanům - popřát k letošním Vánocům
hodně štěstí, veselé a klidné prožití celých svátků, ať naleznete pod stromečkem vše, co
jste si přáli. Do Nového roku 2008 Vám přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost
v rodinách a mnoho zdaru v práci i osobním životě. Zároveň Vám chceme poděkovat za
Vaši podporu a pomoc, kterou nám poskytujete, ve prospěch svých spoluobčanů.
Zasedání zastupitelstva
Za uplynulé období od vydání 2. čísla Kozmického občasníku se uskutečnilo
jedno, a to 4. řádné zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 10. 2007 za
účasti 11 zastupitelů.
Zastupitelstvo schválilo:
- program zasedání včetně jeho doplnění
- přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro
jednotku Sboru dobrovolných hasičů ve výši 2 700,-Kč
- vstup obce Kozmice do Sdružení místních samospráv ČR, o.s.
- pokračování ve členství v Euroregionu Silesia
- způsob distribuce a odevzdávání anketních lístků
- anketní otázky k rozvoji obce dle návrhu
- rozpočtový výhled na r. 2008
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení
- další informace z bodu Různé
Zveme všechny na 5. řádné jednání zastupitelstva obce, které se bude konat dne
18. prosince 2007 od 17,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Výsledky ankety
Dne 20. 11. 2007 v 09,00 hod. na Obecním úřadě v Kozmicích bylo po otevření
zapečetěných 4 sběrných kontejnerů vyňato 481 anketních lístků – dotazníků. Další dva
dotazníky dodal v odpoledních hodinách pracovník OÚ, který je našel vhozené
v poštovní schránce obecního úřadu. Anketní komise ve složení Jiří Rošík, Veronika
Kocurová, Petr Dziehel, Milan Konečný a Richard Dombek tyto dva dotazníky zařadila
do celkového vyhodnocení. Celkem tedy bylo odevzdáno 483 dotazníků z 1540 vydaných,
tj. 31,36 %.
Komise zpracovala jednotlivé dotazníky ve dnech 20.-21. 11. 2007 a výsledky
formou přehledných grafů předala elektronicky starostovi obce 26. 11. 2007
v dopoledních hodinách.
V rámci statistického vyhodnocení rozdaných a poté odevzdaných dotazníků dle
věkových kategorií jsme zjistili, že zájem o budoucnost naší obce v kategorii 15-25 let
byl 29,9%, v kategorii 26-45 let byl 29,6 %, v kategorii 46-65 let 32,96 % a v kategorii
66 a více let pak 33,2 %.
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Z předchozích údajů vyplývá, že účast v jednotlivých věkových kategoriích byla
vyrovnaná. Tímto bychom chtěli všem zúčastněným občanům poděkovat za účast a
inspiraci k rozvoji obce.
Anketní komise
Slezská zemská společnost ( Schlesische Landgessellschaft )
Upozorňujeme ty občany, kteří nemají dosud dořešeno vlastnictví pozemků, tzv.
„juterkové půdy“ od bývalé Schlesische Landgessellschaft ( Slezské zemské společnosti)
a chtěli by o této problematice více vědět, že jsme připravili na pondělí 7. ledna 2008
od 15,00 hod. setkání s p. Bančíkem z Vřesiny, kterému se podařilo své pozemky získat
zpět. Kdo z vlastníků takové půdy má zájem, může v uvedený den přijít na obecní úřad,
kde může získat informace přímo od p. Bančíka.
Víceúčelové hřiště
Již rok je v provozu naše víceúčelové hřiště. Za tu dobu se na něm odehrálo
několik desítek utkání v tenisu, ve volejbalu, v malé kopané, či třeba florbalu. Mohli
bychom tedy konstatovat, že hřiště je plně vytíženo po celý rok a že slouží svému účelu,
pro který bylo budováno – sportovnímu vyžití nejen naší mládeže, ale i dospělých.
A protože máme zájem, aby tomu tak bylo i příští rok, v dnešní době zdražování chceme
sportovce a všechny zájemce o sportovní vyžití ujistit , že u nás se zdražovat nebude a
podmínky pronájmu hřiště jsou pro rok 2008 stejné jaké byly pro ten letošní. To
znamená, že 1 hodina pronájmu hřiště bude i nadále za 50,-Kč bez osvětlení,
s osvětlením za 80,-Kč. Taktéž ceny permanentek zůstávají nezměněné. Už teď si lze
objednat permanentky na r. 2008 na tzv. stálý hrací čas. Nevyčerpané permanentky na
tzv. objednávku zůstávají dále v platnosti.
Upozorňujeme všechny návštěvníky, že došlo ke změně uskladnění sítí, branek a
dalšího materiálu do prostoru budovy márnice ( vstup ze strany hřiště). Ostatní
podmínky a pravidla zůstávají stejná.
Děkujeme všem, kteří se chovají na sportovišti dle provozního řádu a hřiště
opravdu využívají ke sportovním účelům.
Zimní údržba
Opět se blíží období, které mnozí z nás nemají moc v oblibě. Zase nám nastanou
problémy co se sněhem atd. A tyto problémy se týkají i nás na obecním úřadě. Pokud
bude sněhová nadílka taková, jaká byla v letošní zimě, neměl by to být problém. Pokud
bude sněhu nadbytek, budou zase problémy s úklidem místních komunikací. Proto se
jako každoročně obracíme na občany, především motoristy, aby po dobu zimního
období nenechávali stát svá vozidla na ulicích a neztěžovali tak úklid komunikací. Již
při prvém letošním sněhu byly problémy na ulici Rušná, kde stálo zaparkováno několik
osobních vozidel a traktor s pluhem nemohl provést řádné odhrnutí sněhu.
Vyzýváme proto všechny motoristy, aby parkovali vozy na svých pozemcích, aby
se v průběhu zimy nestávalo, že ulice budou neuklizené a místy neprůjezdné a naši
spoluobčané budou z toho rozezleni.
Dále chceme požádat všechny občany, aby byli shovívaví a ohleduplní vůči
pracovníkům, kteří se podílejí při zimní údržbě místních komunikací a veřejných
prostranství. Opravdu nelze všechny ulice zprůjezdnit hned. Nejprve se prohrnují ulice
por. Hoši, Rušná, K točně, SNP, Horní konec a pak následují další. Jako poslední na
řadu přicházejí uličky nejmenší a boční.
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Žádáme občany o pochopení, aby nechodili na obecní úřad s takovými stížnostmi,
že při uhrnování sněhu na ulicích mají zasypány vjezdy a vchody do domků. Opravdu
pan Osmančík nemůže u každého domu vynechat vjezdy a vchody a před těmito zvedat
radlice a jen tak projet. To by vlastně celá ulice mohla být úplně neudržována.
Pořádek v obci
V současném zimním období, kdy jsou naše ulice a veřejné prostranství bez
zeleně, je vidět co všechno se na chodnících objeví po pejscích. Už vidíme občas i na
plotech výzvy občanů, aby majitelé, kteří venčí své pejsky a v případě, že pejsek vykoná
svou potřebu, aby po něm uklidili. I my se k těmto výzvám připojujeme a připomínáme,
že by to mělo být samozřejmostí. Prospěje to nejen k čistotě a lepšímu vzhledu obce, ale
také k uklidnění majitelů rodinných domků, kteří ač psa nemají, musí před svými domy
uklízet po cizích psech. No a už vůbec se nezmiňujeme o tom, jak musí být „nadšen“
občan, když do takové hromádky šlápne, či do ní spadne malé dítě.
Jedno přece však musíme hodnotit kladně, a to je volné pobíhání psů. Zdá se
nám, že toulajících psů je podstatně méně než v minulosti . Za to všem chovatelům a
majitelům psů patří dík. Možná, že si konečně uvědomili, že pokud pes ublíží někomu
na zdraví, je tato skutečnost v trestním zákoně kvalifikována jako trestný čin a majitel
psa je pak za to tvrdě brán k zodpovědnosti.
Dále se chceme ještě zmínit o vlakovém nádraží. Po dlouhém jednání, žádostech a
urgencích jsme dosáhli toho, že České dráhy souhlasily s tím, aby na naší zastávce byla
zbudována provizorní čekárna, kde se mohou cestujících uschovat před nepřízní počasí.
Ale sotva se nám to podařilo, už se našli někteří „ostří mladí hoši“ z vesnice
s uměleckými sklony, kteří si v této provizorní čekárně udělali obrazárnu na zdi, na
které otiskují své stopy obuvi a dokonce si tam rozdělávají ohníček. Tím vlastně
znevažují všechno to úsilí, které druzí vynakládají pro to, aby cestující byli aspoň trošku
ochráněni před nepříznivými povětrnostními vlivy. Nakonec by se mohlo stát, že i tato
provizorní čekárna by mohla být uzavřena. A to si přece nepřejeme. Proto budeme
upozorňovat strážníky Městské policie Hlučín, aby se více zaměřili na nádraží a dle
potřeby tam zjednali pořádek.
Oznámení Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.
Vážení spoluobčané,
že se od nového roku všechno zdražuje, všichni už víme. A na řadu přichází také voda.
Obdrželi jsme oznámení SmVaK Ostrava a.s, ve kterém se píše :
„ Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly schváleny nové ceny
vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2008.
Cena včetně DPH
Voda pitná ( vodné)
Voda odvedená (stočné)

25,88 Kč
23,44 Kč ( pozn. obce Kozmice se toto netýká)

Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu
2008, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem
a dodavatelem.“
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OZO Ostrava s.r.o. informuje
Jak už si pomalu zvykáme na všechno co souvisí s chystaným zdražováním
v příštím roce, zpráva, kterou jsme obdrželi od firmy OZO Ostrava s.r.o., zní téměř
neuvěřitelně .
OZO Ostrava sděluje všem občanům, že v roce 2008 zdražovat NEBUDE.
Ceny odvozů popelnic zůstávají stejné, četnost odvozů se také prozatím nemění.
Jedna změna však v závěru letošního roku na nás čeká, a tou je posun data
odvozů komunálního odpadu . Místo pátečního svozu dne 28. prosince 2007 bude u nás
svoz v sobotu dne 29. prosince 2007, místo svozu v pátek dne 4. ledna 2008 bude svoz
v sobotu 5. ledna 2008.
I v příštím roce nám firma OZO Ostrava provede sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu . Jeden termín bude na jaře - v sobotu 24. května 2008 a
uvažujeme ještě také o termínu podzimním. O tom, zda se tento druhý svoz uskuteční a
přesném datu vás budeme včas informovat. Jen tak pro zajímavost. V letošním roce, při
prvém svozu , který se uskutečnil 9. června bylo odvezeno celkem 215 m3
velkoobjemového odpadu a ve druhém podzimním termínu pak 122 m3.. V prvém
případě obec za odvoz zaplatila 64.403,-Kč a ve druhém případě 89.286,-Kč. Z toho je
patrno, že obec vynakládá velké finanční prostředky na to, aby občané, kteří jsou
zapojeni do systému svozu komunálního odpadu měli dostatek příležitostí a možností
k tomu, aby odkládali velkoobjemový odpad svozové firmě a tento nezanechávali
v příkopech podél cest nebo v lesích, či na polích.
Jménem firmy OZO Ostrava musíme vyjádřit všem občanům poděkování za to,
že v naší obci třídí odpad ( plasty, papír), který nekončí na skládkách, ale je z něho dále
vyráběno palivo pro cementárnu a sklo je dodáváno do skláren.
Nový územní plán
Jak již všichni víte, v současné době probíhá zpracování nového územního plánu
obce. Zpracovatel fa JK Ateliér Opava, na základě pochůzek v naší vesnici konstatuje,
že mnohé stavby a díla nejsou zaneseny ve stávajících podkladech.
Tímto v y z ý v á m e ty občany, kteří nemají své stavby legalizované, aby tak
neprodleně učinili. V opačném případě tato díla nebudou zakreslena do nového
územního plánu a vystavují se tak dalším případným rizikům (např. odstranění stavby).
Pozvánky na akce v závěru roku 2007
Zveme šachisty a zájemce o šachy na “IV. Vánoční šachový turnaj“ , který se
uskuteční 22.12.2007 od 09,00 hod. v klubovně na hřišti TJ Sokol Kozmice.
Hráče a příznivce stolního tenisu zveme na tradiční“Vánoční turnaj ve stolním
tenise“, který se uskuteční 28.prosince 2007 od 10,00 hod. v sále Obecní restaurace U
krokodýla.
Na samotný závěr roku vás zveme na exhibiční hokejové utkání hráčů Kozmic
proti Kozmicím, které se uskuteční 30.prosince 2007 v době od 08,15-09,45 hod. na
zimním stadionu Buly Aréna v Kravařích.
Po hokejovém utkání od 10,00 – 11,00 hod. proběhne veřejné bruslení pro
občany Kozmic, a to zcela z d a r m a. Vchod do šaten je ze strany od železniční tratě
ČD. Zveme nejen dospělé, ale také děti, aby si přišly po vánočních svátcích vyzkoušet
své dárky – nové brusle.
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Plesová sezóna r. 2008
Tak jako každoročně, i v příštím roce, můžete strávit příjemné chvíle se svými
známými a kamarády v pěkném prostředí sálu obecní restaurace U krokodýla na
některém z plesů nové sezóny 2008.
Zveme Vás na následující akce :
12. ledna 2008 - sobota
Ples TJ SOKOL Kozmice
19. ledna 2008 – sobota
XIII. Obecní bál
26. ledna 2008 - sobota
Myslivecký bál – Hlučín
27. ledna 2008 – neděle
Dětský maškarní ples
2. února 2008 - sobota
Zahrádkářský ples
16. února 2008 - sobota
Ples Jachting klubu Kozmice.
1. března 2008 – sobota
Maškarní ples dospělých
Věříme, že z bohaté nabídky plesů si určitě nějaký vyberete a podpoříte tak
nejen pořádající organizaci, ale celkově kulturní dění v naší vesnici.
Už teď přejeme těm, kteří se akcí zúčastní, příjemnou zábavu.
Čísla z matriky
Naše matrika v období od 1. 1. do 11. 12. 2007 zaznamenala tyto údaje :
Přistěhovalo se
Odstěhovalo se
Sňatků bylo uzavřeno
Narodilo se
Zemřelo

30 občanů
20 občanů
13
8 dětí ( 3 děvčátka, 5 chlapců)
19 občanů ( l0 žen a 9 mužů)

Celkem počet obyvatel
průměrný věk žen
průměrný věk mužů

1794 ( z toho 925 žen a 869 mužů),
42,26 let
39,44 let

Vánoční strom – Betlémské světlo
Touto cestou děkujeme všem členům Sboru dobrovolných hasičů Kozmice za
jejich práci při výběru a pokácení, postavení a výzdobě vánočního stromu ve vesnici.
Tímto vánočním stromem bychom chtěli zavést novou tradici, navazující na to, že
v minulosti byl téměř v každé obci vánoční strom, u něhož se scházeli lidé, aby si zde
zazpívali koledy, popřáli si navzájem veselé vánoční svátky, či o Silvestru popřáli hodně
štěstí a zdraví do nového roku. To by se mohlo ujat i u nás. Záleží to jen na nás
samotných, kdo a kdy si něco zorganizuje a uspořádá.
Jednu příležitost k setkání budeme mít v sobotu 22. prosince 2007 od 15,00 hod.,
kdy do vesnice skauti dovezou poselství všem lidem dobré vůle, plamínek pokoje a míru
- „Betlémské světlo“ , které pak budou předávat právě pod tímto vánočním stromem.
Zájemcům o „ Betlémské světlo“ doporučujeme, aby si vzali s sebou lucerny, lampičky
či svíčky, aby si mohli odnést světlo domů a ozářit plamenem lásky své příbytky.
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Přání pana starosty
Vážení spoluobčané,
rok uplynul jako voda a my bychom měli hodnotit, jaký byl a plánovat co nás čeká.
Předešlé stránky nám v mnohém už na toto odpověděly. Proto se nechci obsáhle
rozepisovat o úspěších či neúspěších naší práce – ostatně to zhodnotíte Vy občané.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval těm, kteří nám jsou nápomocni při
zvelebování naší obce, a to jak jednotlivcům, spolkům a organizacím, tak i členům
Zastupitelstva obce Kozmice a pracovníkům obecního úřadu.
Přeji Vám krásné Vánoce, zapomeňte na shon, načerpejte síly a v novém roce
2008 přeji všem naplnění Vašich představ, přátelské mezilidské vztahy a hlavně pevné
zdraví.
ing. Petr Kozák
starosta
Sváteční přání Otce Petra
Milí spoluobčané, farníci.
Nastal opět vánoční čas, ve kterém si křesťané připomínají narozeniny Ježíše
Krista, Božího Syna. Přišla Láska na svět. A to je společné téma pro všechny lidi dobré
vůle. Všichni můžeme prožívat chvíle radosti, štěstí a vnitřního pokoje, když v nás bude
láska, povzbuzovaná láskou Boží.
Proto Vám přeji jak o vánočních svátcích, tak v celém roce 2008 hodně Božích
darů, jakými jsou zdraví těla i duše, vnitřní pohody a také síly a pomoci tam, kde bude
třeba pro překonání těžkostí, životních starostí i problémů.
K tomu pravému pokojnému a plnému životu
Vám žehná a za Vás se modlí
P. Petr Šustáček
farář
Přehled bohoslužeb o vánočních a novoročních svátcích
Pondělí 24.12.

Mše svatá o Narození Páně

21.00 hod.

Úterý 25. 12

„Hod Boží vánoční“
Slavnost Narození Páně

07,30 a 09,30 hod.

Svátek sv. Štěpána

07,30 a 09,30 hod.

Středa 26. 12.

Pondělí 31.12.2007 Děkovná mše na závěr občan.roku

16,30 hod.

Úterý 1. 1. 2008

07,30 a 09,30 hod.

Nový rok

Svátost smíření ( zpověď) : ve dnech 17. – 21.12.
od 15,30 hod. – příp. po mši svaté
Sobota 22.12.
09,00 – 12,00 hod. a 15,00 – 17,00 hod.
Svátost nemocným

21. 12. 2007

od 08,00 hod.
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