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Úvodem
Vážení občané, vážení čtenáři.
Není to dávno, co jsme pročítali a zamýšleli se nad stránkami vánočního čísla
našeho občasníku a už slavíme další svátky – svátky nového života, svátky JARA,
VELIKONOCE. Není to dlouhá doba, ale přesto jsme za to období museli mnohé
zakusit a prožít, pro někoho po té lepší stránce, pro někoho horší.
Nejvíce nám všem dala zabrat letošní tuhá a na sníh bohatá zima. Dlouho jsme
neměli takovou sněhovou nadílku, dlouhé roky nás zimní údržba nestála tolik finančních
prostředků jako letos. Velké úsilí museli vynaložit všichni pracovníci obce, kteří se
podíleli na zimním úklidu a údržbě chodníků a komunikací. Taktéž velké úsilí museli
vynaložit i zaměstnanci nasmlouvaných firem, které se podílely na údržbě komunikací.
Všem těm, kteří se zasloužili o to, že naše chodníky a komunikace byly po celou dobu
sjízdné a schůdné patří naše poděkování. Podle ohlasu mnoha návštěvníků byla naše
veřejná prostranství a komunikace vždy řádně ošetřena a uklizena. O to více nás pak
mrzelo, že někteří občané (přes velkou nepřízeň a vrtochy počasí) nechtěli pochopit
tíživou situaci a pracovníky údržby osočovali a stěžovali si, že jim uhazují sníh na ploty
apod. Ale žádný z nich si už nepoložil nerudovskou otázku : „Kam s ním?“. I tak jsme
v první fázi z obce vyvezli 90 plně naložených aut sněhu na louky, abychom usnadnili
našim občanům, ale především motoristům, možnost vyjíždět ze svých domovů a
chodcům pohybovat se po komunikacích a chodnících.
Teď už si budeme jen útržkovitě a ve vzpomínkách vybavovat to letošní bílé
nadělení, ale hlavně se budeme těšit z jarní přírody, ze zpěvu ptáčků, z rozkvetlých
květů, svěží barvy trávy a jarního sluníčka, které svými zlatavými paprsky dovede tak
nádherně pohladit po tváři a zahřát každého z nás.
Kéž by nám ta krásná jarní nálada vydržela co nejdéle, minimálně po celý rok. Protože
téměř na každého z nás čeká letos spousta úkolů, které musíme zvládnout a které
nesnesou odkladu.
To se týká také obecního úřadu, zastupitelstva obce, starosty. Přede všemi stojí
nelehké úkoly a nejedna stavební akce, o kterých se dočtete v dalších kapitolách. Jsou to
akce velkého rozsahu, které se dotknou mnohých z nás. Především je to záměr začít
s výstavbou nového hřbitova na konci ulice Rušná. S tím bude spojená výstavba a
prodloužení této komunikace, prodloužení kanalizace, výstavba parkoviště u nového
hřbitova a minimálně vybudování oplocení, případně zbudovat páteřní chodníky na
hřbitově. No a v další etapě by se pak vybudovala smuteční síň, zázemí pro hrobníka a
sociální zařízení.
Další akcí bude výstavba polyfunkčního domu naproti staré budově obecního
úřadu. Polyfunkční dům – zní to tak vznešeně, ale ve své podstatě se jedná o výstavbu
nového obecního úřadu a aby to byl polyfunkční dům, tak musí splňovat i další funkce.
To znamená, že v tomto objektu se bude nacházet nová pošta, bude zde přemístěna
knihovna, čítárna, bude tam i zasedací místnost pro kozmické spolky a organizace,
určitě se zde najde i místnost pro ordinaci lékaře ( pokud bude mít některý
z praktických lékařů zájem ordinovat v obci) a další místnosti a prostory určené pro
služby občanům ( např. pedikura, manikura, holičství). Nejvýznamnější však bude
fakt, že celý objekt bude řešen jako bezbariérový. I když se kanceláře obecního úřadu a
knihovna budou nacházet ve vyšších patrech, budou moci starší občané a také osoby se
sníženou pohyblivostí bez problémů zajet do vyšších pater výtahem.
Na tuto akci jsme podali žádost o dotaci z evropských fondů a jako jedna z mála
obcí jsme uspěli. Na polyfunkční dům jsme obdrželi dotaci 20,5 mil. korun, což činí cca
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92% nákladů a zbytek tj. cca jen 1,5 mil. korun bude profinancováno z rozpočtu obce.
Máme za to, že se obci podařilo získat velkou finanční vzpruhu a že vybudováním
nového objektu v samotném centru naše obec nejen zkrásní, ale získá i na svém
vzhledu. Nový polyfunkční dům by se tak mohl v budoucnu stát novou dominantou
obce.
Pokud by se podařilo získat dotace i z jiných zdrojů, zahájí se výstavba nového
parkoviště u školy s kapacitou cca 7 parkovacích míst (pod hřbitovní zdí). Tato
parkovací místa budou opravdu zapotřebí, protože během výstavby polyfunkčního
domu dojde k úbytku parkovacích míst a nové parkoviště by z části tuto ztrátu
eliminovalo.
Také bychom chtěli letos zrealizovat výstavbu chodníku - cyklostezky podél
Juliánky z ulice K točně směrem na Hlavní a u hřiště TJ Sokol. Vzhledem
k požadavkům Zemědělské vodohospodářské správy a ochránců přírody musí být
řešena úprava břehů potoka a celkové náklady na výstavbu této cyklostezky se
vyšplhaly k částce okolo 2 mil korun. To by sice bylo opravdu o hodně méně než
výstavba „nejdražší cyklostezky republiky“ v Praze, ale i tak to bude finančně vysoce
nákladná akce. Je podána žádost o dotaci, tak uvidíme jak uspějeme.
V rámci jmenovaných investičních akcí chceme požádat všechny občany o
zvýšenou míru tolerance a ohleduplnosti, jelikož při výstavbě dojde k omezení
průjezdnosti, parkování a vození dětí do školy a taktéž budou ztíženy podmínky v místě
stavby, a to na ul. Rušná ( při výstavbě hřbitova), ale hlavně na ul. por. Hoši při stavbě
polyfunkčního domu a parkoviště před školou pod hřbitovní zdí.
Jak jsme vás již informovali je rovněž zpracována studie výstavby chodníku
podél ulice por. Hoši až k odbočce na Jilešovice. Pokud bychom chtěli do budoucna tento
chodník realizovat v celém úseku od křižovatky ulic por. Hoši a Rušná až k výjezdu na
Jilešovice, bylo by nutné vykoupit i soukromé pozemky. Toto se nám zatím nepodařilo.
Je nyní na zvážení zda v budoucnu opravit jen krátké úseky, které byly vybudovány již
dříve, nebo celou akci zatím odložit?
Ze zasedání zastupitelstva obce
14. řádné zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo dne 15. 12. 2009 za účasti 14
zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- program zasedání
- smlouvu o spolupráci a společném postupu při realizaci projektu „Sanace,
rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“
- dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na akci „Obnova
alejí“
- rozpočtové provizorium obce na r. 2010
- termíny zasedání zastupitelstva obce na r. 2010
- rozpočtová opatření ZO/8
- vyřazení z majetku obce
- odložení určení výběrové komise na dobu, kdy výběrové řízení na výstavbu
nového hřbitova bude aktuální
- smlouvu o bezúplatném převodu majetku, kdy ČR – HZS Moravskoslezského
kraje převede na obec Kozmice bezplatně odsávačku zplodin a hadicový přívěs
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- prodej pozemku č. 611/1
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
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-

kontrolu plnění usnesení
předání inventarizačních příkazů předsedům inventarizačních komisí
informaci o činnosti Rady obce Kozmice v r. 2009

15. řádné zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 23. 2. 2010 za účasti 13
zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- program zasedání
- rozpočet obce Kozmice na r. 2010 jako vyrovnaný ve výši 24 570 000,-kč
- členy hodnotících komisí a zároveň náhradníky pro výběrová řízení na akce
Polyfunkční dům : ing. H. Kubík (náhr. P. Dziehel), ing. J. Karčmář ( náhr. J. Janík)
M. Konečný (náhr. M. Beneš), J. Rošík (náhr. ing. J. Fojtík),
P. Ircing (náhr. T. Gai)
ing. J. Karčmář (náhr. M. Konečný), P. Dziehel (náhr. P. Ircing),
Nový hřbitov:
T. Gai (náhr. J.Janík), F. Hilbert (náhr. M.Beneš), V .Krömer
(náhr. K. Osmančíková)
Spojovací chodník Hlavní-K točně : J. Janík, M. Beneš,R. Malchárková, V. Krömer,
ing. J. Fojtík - bez náhradníků
- komisi pro otevírání nabídek pro všechny tyto akce ve složení : : ing. P. Kozák,
H. Konečná, J. Vrchovecký
- půjčku z Fondu rozvoje bydlení
- výsledky inventarizací majetku obce k 31.12.2009 vč. návrhů na vyřazení a určení
způsobu likvidace
- návrh na zrušení paušálního administrativního poplatku v knihovně od r. 2011
Zastupitelstvo souhlasí:
- s realizací projektu Obnova tůní a revitalizace mokřadu Kozmické louky s tím, že
investor bude mít splněny všechny požadavky vyplývající z příslušných zákonů a
vyhlášek na realizaci uvedeného projektu
Zastupitelstvo vzalo na vědomí :
- kontrolu plnění usnesení
- odložení určení hodnotící komise na akci vybavení polyfunkčního domu
- informaci o činnosti Rady obce za období prosinec 2009 – únor 2010
11. mimořádné zasedání zastupitelstva obce se konal 23. 3. 2010 za účasti všech
15 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy Kozmice, přísp.
organizace ve výši 1 740,84 Kč a jeho příděl do rezervního fondu
- odložení vytváření rezervního fondu oprav vodovodů a kanalizací s tím, že
případné opravy či rekonstrukce kanalizace budou hrazeny přímo z rozpočtu
- dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ev.č.
00934/2008/ŽPZ
Předmětem dodatku je změna termínu pro předložení potvrzení o projevu vůle z
„ do dne 30.4. 2010“ na „ do den 30.4. 2011“.
Zastupitelstvo obce neschválilo
- prodej pozemků části parc. č 1804, p.č. 1897, 1898/1 za účelem realizace stavby „
Obnova tůní a revitalizace mokřadu Kozmické louky“ a doporučuje radě obce
zveřejnit veřejný záměr dlouhodobého pronájmu na 10 let
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podmínky žadatele – prodej nebo věcné břemeno části parc. č. 1771 a svedení
dešťových vod z nemovitosti podél chodníku ( p. č. 1771) na náklady obce, jako
náhradu za povolení výstavby parkoviště
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení
- připomínky k bodu 5) Různé - problematika štěrkovny –úklid
- další informace z bodu 5) Různé
-

Rozpočet obce na r. 2010
V této kapitole vás chceme v krátkosti seznámit s rozpočtem obce na r. 2010.
Nebudeme se rozepisovat dopodrobna, co která položka rozpočtu obnáší, ale zmíníme se
jen o těch, které jsou v tomto roce nejvíce důležité.
V oblasti příjmové naše obec počítá s příjmy jen 12 918 536,-Kč ( z toho nejvíce
činí příjem daně z přidané hodnoty ve výši 4,6 mil. korun a daň z příjmů právnických
osob ve výši 2,3 mil. korun a třetí nejvyšší příjem by měl být z příjmů fyzických osob cca
2 mil. korun). Nezanedbatelné nejsou ani příjmy z pronájmu majetku obce, které by
mohly dosáhnout cca 988 tis. korun. Díky velmi dobrému hospodaření obce se do příjmů
převádí i přebytek – zůstatek z r. 2009 v celkové výši 11,5 mil. korun.
V oblasti výdajů je rozpočtu částka ve výši 6,3 mil. korun na I. etapu výstavby
nového hřbitova, další 2,5 mil. korun se počítá na výstavbu spojovacího chodníku mezi
ul. K točně a Hlavní (podél Juliánky a hřiště TJ Sokol ). Rovněž se 2,5 mil. korun se
počítá na výstavbu polyfunkčního domu. S částkou 600 tis.korun se počítá s dotací na
dojíždějící žáky a částku 820 tis. korun obdrží naše školská zařízení.
To je v krátkosti pohled na obecní rozpočet. Pokud má někdo zájem o
podrobnější údaje může si tyto nalézt na webových stránkách obce, kde je celý rozpočet
všem k dispozici.
Polyfunkční dům
O výstavbě polyfunkčního domu jsme se už zmínili výše. Akce je projekčně
připravena, v současné době probíhají práce na přípravě výběrového řízení na
zhotovitele akce. Je to zdlouhavá a náročná etapa, která si vyžádá určitý čas než bude
zhotovitel (firma) vybrán, než pak následně bude podepsaná smlouva o dílo a než budou
zahájeny přípravné a nakonec i stavební práce. Akce bude víceletá a měla by být
ukončena se vším všudy, tzn. i s finančním vypořádáním, v I. polovině r. 2012.
Doposud nenabylo právní moc povolení k výstavbě parkoviště u polyfunkčního
domu, čímž se zabývalo zastupitelstvo obce (viz kapitola zasedání zastupitelstva obce –
23. 3. 2010).
V Hlučíně začal fungovat nízkoprahový klub pro mládež
Klub se nachází v Hlučíně v budově technických služeb v blízkosti autobusového
nádraží, kde doposud sídlila herna a second hand. Prostory byly upraveny tak, aby
vyhovovaly podmínkám pro provozování klubu. Celé zázemí klubu tak po úpravách
zahrnuje velkou hernu, kuchyň, menší úklidovou místnost a sociální zařízení. Herna je
vybavena ping-pongovým stolem, fotbálkem a řadou stolních her, dvěma počítači a
postupně se bude dále dovybavovat. Klub by měl sloužit především teenagerům ve věku
13-19 let.
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„Je to klub pro děti a mladé lidi, kteří nemají peníze na kroužky nebo pro ty,
kteří nechtějí být z nejrůznějších důvodů členy žádných organizací. Klub je otevřený
všem v dané věkové kategorii bez rozdílu postavení a rasy, jeho prostory a vybavení je
možné využít pro řadu libovolných aktivit. V klubu pracují pouze proškolení pracovníci,
kontaktní a sociální pracovník. Jejich snahou je navázat s dětmi přátelský vztah a získat
jejich důvěru. Pokud dítě naváže blízký vztah s pracovníkem klubu, může se na něj
snadněji v budoucnu obrátit, pokud bude mít nějaký problém např. doma či ve škole, se
kterým si nebude vědět rady“, vysvětluje Ing. Marie Suchánková, koordinátorka
komunitního plánování MěÚ Hlučín.
Služba je z principu anonymní, bezplatná, do klubu se děti nemusí přihlašovat,
stačí prostě kdykoliv přijít a zapojit se.

Jelikož obec Kozmice je zapojena do komunitního plánování města
Hlučína v rámci mikroregionu Hlučínska, jsou v klubu vítány i děti – mládež
naší obce.
Očkování psů
Obecní úřad sděluje, že v pondělí dne 3. května 2010 v době od 08,00 – 09,00 hod.
se uskuteční před hasičskou zbrojnicí očkování psů. Pes musí mít náhubek a musí s ním
přijít dospělá osoba. Je nutno vzít sebou očkovací průkaz psa.
Náhradní doočkování bude provedeno v sobotu 5. 6. 2010 v době od 13,00 – 13,30
hod. opět před hasičskou zbrojnicí.
Využijte této možnosti .
Zájezd na výstavu Flora Olomouc
Český zahrádkářský svaz Kozmice pořádá v sobotu 24. dubna 2010 jednodenní
zájezd na výstavu Flora Olomouc. Odjezd bude v 07,00 hod. od obecní restaurace.
Místní zahrádkáři zvou všechny milovníky květin k návštěvě největší jarní
výstavy v republice a ke strávení příjemného jarního dne v metropoli Hané - starobylé
Olomouci.
Postřehy z obce
V této kapitole se zaměříme na několik postřehů. V prvé řadě to jsou naši
pejskaři. Každý z nás mohl vidět - po dlouhé zimě a po té co roztál sníh – na našich
chodnících a ulicích, co po sobě pejskové zanechali. Nebylo snad místa, kde by nebyla
psí hromádka. Myslíme si, že se to nikomu nelíbí, že musí před svými domky uklízet po
cizích psech. Ale naši chovatelé a majitelé psů, kteří je chodí pravidelně venčit, dělají
pořád jako by se jich to netýkalo. Málokterý z nich hromádku po svém psu odstraní.
Většina je takových, kterým je to jedno. Jako by je nezajímalo, že po ulicích a po
chodnících chodí naše děti. Najdou se i takoví, kteří nechají své psy volně pobíhat po
vesnici nebo je dokonce chodí venčit do našeho parku – na dětské hřiště u kostela. A nad
takovým jednáním by se měli naši chovatelé měli zamyslet. Vždyť si tam hrají naši
nejmenší.
Další postřeh je z místního hřbitova. Kontejnery, které jsou zde umístěny jsou
určeny na odpad ze hřbitova, tzn. suché věnce, květiny, kelímky od svíček. Ale podívejte
se někdy do kontejnerů a uvidíte, že je tam odpad donesený z domácností. Proč? Vždyť
každá domácnost má svou popelnici kde ukládá svůj odpad, proč ještě musí někdo
donášet věci do kontejnerů na hřbitov?
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A když jsme u odpadů, tak další postřeh je od kontejnerů s tříděnými odpady.
Stále stejné téma. Zase si mnoho občanů neuvědomuje, že když do kontejnerů na plast
nebo papír vhodí to co tam nepatří, že vlastně znehodnocuje celý obsah kontejnerů a
tím poškozuje obec. Kolikrát jsme už psali, že se plasty mají pošlapat a vhodit do
kontejneru, že se tak více využije místa pro plasty. Ale co u kontejnerů vidíme – pytle
plné plastových láhví (samozřejmě nesešlápnutých), které hyzdí celé okolí. A kdyby
zůstalo jen u toho, že tam stojí pytle s plasty. Někteří lidé si to pletou se skládkou a
odkládají tam vše, co jim doma překáží ( naposled jsme zahlédli u kontejnerů dokonce
nárazníky od auta, kbelíky apod.) A vůbec jim nevadí, že svým jednáním znehodnocují
celkově příznivý a dobrý vzhled obce. Chtěli bychom vás informovat, že od měsíce
dubna budou kontejnery na plasty vyváženy pravidelně 2 x týdně, a tak by nemělo
docházet k tomu, že se u kontejnerů budou hromadit nevzhledné kupy plastů.
Jiný postřeh je z oddechové zóny obce. Naše mládež se zde schází a využívá
zařízení, (houpačky a prolézačky) které by mělo sloužit těm nejmenším. S lítostí se
musíme dívat na popsané lavičky nebo na dřevěný domeček u skluzavky, jaké nápisy
zevnitř se objevují na stříšce. Jsou psány dětským písmem. Za takové nápisy by se musel
červenat každý dospělý. Je to otřesné. Komu také může vadit, že celá stříška byla pěkně
oplechována a pokryta šindelem? Už se objevil vandal, který tuto krytinu postupně
odtrhává.
Další postřeh se týká altánku. Podívejme na to, kdo se tam schází. Jednak naše
mládež a pak „milovníci“ dobrého moku z lahví a krabic. A po těchto návštěvách hrůza. Na zemi plno nedopalků, rozbitých sklenic a poházených lahví. A to byl ze strany
obce dobrý záměr, že tohoto místa budou využívat maminky s dětmi a starší občané
k příjemnému posezení. Teď se tito téměř bojí kolem procházet svou cestou do kostela,
protože jsou terčem nevybíravých a sprostých poznámek.
Jeden z dalších problémů se už pomalu začíná vyskytovat v současné době. Ještě
nezačalo jaro, natož další roční období, a už se ozývá z lokality za železniční tratí
diskotéková a další hudba. Zatím to ještě mnoha lidem nevadí, je zima a jsou zavřená
okna. Ale až přijde teplejší počasí a budou otevřená okna, bude hlučná hudba mnoha
občanům bydlících poblíž vadit. Myslíme si, že by „provozovatelé“ těchto večírků měli
uvažovat nad tím, že v obci platí obecně závazná vyhláška o rušení nočního klidu. A ten
je stanoven na dobu od 22,00 – 06,00 hodin. Podle tohoto by se měli zachovat a tuto
hudbu poněkud ztišit tak, aby nerušila v noci občany.
A v neposlední řadě jsme zase tady s postřehem z místního nádraží. Už se zde
zase schází mladší či starší mládež, která využívá místnost čekárny jako svou klubovnu.
No a jak to po nich vypadá, mohou pozorovat cestující, kteří „pokud jim je to
dovoleno“ a v nepřízni počasí využívají této místnosti. A pokud je čekárna obsazená tak
chudák cestující zase musí stát venku na dešti.
A na samotný závěr, abychom jen nekritizovali, ale také pochválili, vyslovujeme
dík za pomoc všem občanům, kteří se během letošní nepříznivé zimy podíleli jakýmkoliv
způsobem na úklidu sněhu a údržbě chodníků a komunikací před svými domy. Také
děkujeme všem, kteří se podíleli a ještě podílejí na jarním úklidu naší obce zametením
zimního posypu či úpravou (hrabáním trávy) zelených prostranství před rodinnými
domky nebo v jejich okolí. Je z toho zřejmé, že mnoha našim občanům není lhostejné
jak naše obec vypadá. A za to ještě jednou – všem velký dík.
Děkujeme také členům místní skupiny Červeného kříže v Kozmicích, kteří
v uplynulých dnech provedli brigádu a vysbírali veškerý odpad podél cesty pod skálou
ke štěrkovně. Svým přístupem tak potvrdili, že jim není stav přírody lhostejný a svým
počinem se snaží odstraňovat škody a nepořádek, který po sobě zanechali druzí. A to
stojí za zamýšlení – jak se vůbec v přírodě a k přírodě chováme.
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Mimo členy červeného kříže i pracovníci obce provedli úklid kolem štěrkovny.
Nepřáli bychom vám vidět, co všechno se tam povalovalo. Bylo toho tolik, že jsme museli
objednat kontejner a odpad odvézt na skládku.
Sdružení obcí Hlučínska (SOH)
Naše obec je členem regionálního Sdružení obcí Hlučínska, ve kterém je zapojeno
27 samostatných měst a obcí Hlučínska. Se sdružením velmi úzce spolupracují městské
části Ostrava - Petřkovice, Ostrava - Hošťákovice, Ostrava – Lhotka. Sdružení obcí
Hlučínska má také své webové stránky www.hlucinsko.eu, na kterých si může zájemce
zjistit nejen veškeré informace týkající se sdružení, ale také pozvánky na akce, které
jsou pořádány v jednotlivých obcích hlučínského regionu.
Místní akční skupina (MAS)
Obec Kozmice je také členem Místní akční skupiny Hlučínsko. Tato vznikla
27. října 2006 jako občanské sdružení, u jehož zrodu stály dva svazky obcí - Sdružení
obcí mikroregionu Hlučínsko a Sdružení obcí mikroregionu Hlučínsko západ, které
sdružují celkem 27 obcí, 18 podnikatelských zemědělských subjektů a jedna nezisková
organizace - Charita Hlučín. Impulsem založení byla dotační zemědělská politika
Evropské Unie pro trvale udržitelný rozvoj venkova.
Společná historická, kulturní a sociální jednota spojila členy Místní akční skupiny
Hlučínsko a zájem nejenom členů, ale všech obyvatel v mikroregionu o zvýšení životní
úrovně, pracovních příležitostí a celkového rozvoje je velkým příslibem pro vlastní
činnost MAS Hlučínsko. Modernizace zemědělství, investice do vzdělanosti, sociální
oblasti, ale především rozvoj cestovního ruchu - to jsou cesty, kterými se Místní akční
skupina chce ubírat.
Více informací o činnosti Místní akční skupiny a jejich projektech se můžete
dozvědět na webových stránkách www.mashlucinsko.cz.
Poznej svého policistu
V minulých dnech obec Kozmice obdržela požadavek od vedoucího obvodního
oddělení Policie České republiky z Hlučína, abychom občany informovali o tom, že
Policie České republiky s odkazem na plnění úkolů a prosazování prvků community
policing do praxe v rámci priority „Poznej svého policistu“, zveřejnili jméno příslušného
policisty, který má územní odpovědnost pro obec Kozmice.
Pro naši obec je vyčleněn : pprap. Karel ROŠÍK, kontakty - tel. 974 737 701,
595 041 210, fax 595 041 211, email: opoophlucin@mvcr.cz, Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, obvodní oddělení, Dr. E. Beneše 2, 748 11 Hlučín.
Velkobjemový odpad
Jako v minulých letech, tak i v letošním roce firma OZO Ostrava s.r.o. provede
v naší vesnici odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Jak se už stalo tradicí,
odvoz bude organizován v průběhu roku celkem 2 x.
První odvoz se uskuteční v sobotu 15. května 2010 v době od 07,00 – 12,00 hod. a
druhý odvoz se bude konat 2. října 2010 opět od 07,00 – 12,00 hod. Pokud nedojde
k žádným změnám, kontejnery budou opět přistaveny na nádvoří firmy FORM s.r.o.
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Pozvánka
Obecní úřad zve všechny příznivce divadelního souboru ŠAMU - ochotníků ze
Štítiny - v pátek dne 9. dubna 2010 od 18, 30 hod. na představení nazvané
„ PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME“.
Jedná se o žhavou komedii ze současnosti. Na rodinném večírku se sejdou tři
bratři i se svými manželkami. Hned zpočátku je zřejmé, že švagrové k sobě právě
neplanou horoucí láskou, nemluvě o tom, že své muže se snaží držet na krátké uzdě. Ale
přímo bombou je však příchod mladé vyzývavé sekretářky, která dokonale okoření
rodinnou slavnost. Vyvolá paniku u přítomných mužů a z jejich nepřirozeně odmítavé
reakce pojmou manželky podezření. Čí je to milenka? Dojde k překvapivým odhalením
a rodinná idyla bere za své.
Jak vše dopadne se už dozvíte při samotném představení v sále obecní restaurace
U krokodýla. Vstup zdarma. Srdečně zvou pořadatelé.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ DISTRIBUCE a.s. oznamuje všem občanům Kozmic, že z důvodu
provádění prací na vedení vysokého napětí bude

ve čtvrtek 22. dubna 2010 v době od 08,00 – 16,00 hod.
v celé obci přerušena dodávka elektřiny.
ČEZ žádá všechny zákazníky v souladu s ustanovením § 25, odst. 4 písm. d), bod
6 zákona č. 458/2000 Sb., o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučuje svým
zákazníkům provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod a odpojit
elektrické spotřebiče ze sítě.
Úspěch kozmických hokejistů
Družstvo HC Kozmice již druhým rokem hraje Amatérskou hokejovou ligu
(AHL) v Buly Aréně. V letošní sezóně postoupili naši hokejisté mezi šest nejlepších týmů
do tzv. finále nástavbové části, kde se bude bojovat o konečné umístění.
Přijďte podpořit naše hokejisty v jejich snaze o co nejlepší umístění v neděli
4. dubna v 19,45 hod., kdy náš tým sehraje své mistrovské utkání proti hokejistům
Bolatic. Další termíny zápasů, ale také i výsledky naleznete na webových stránkách HC
Kozmice nebo přímo Buly Aréna Kravaře.
Hokejisté zvou všechny zájemce o hokej, kteří by chtěli hrát za kozmický tým,
aby se přihlásili a posílili tak naše družstvo.
Cenový výměr č. 1/2010
Ve vánočním čísle našeho občasníku jsme vás, vážení občané, informovali, že
firma OZO s.r.o. Ostrava nebude pro r. 2010 navyšovat ceny za pravidelný sběr,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (zjednodušeně odvoz
popelnic) pro naši obec. Přesto s nárůstem DPH (daně z přidané hodnoty) – s čímž se
původně nepočítalo - se cena za odvoz nepatrně zvýšila. Rada obce na svém zasedání
konaném dne 18. 1. 2010 projednala a schválila nový Cenový výměr č. 1/2010 - viz níže.
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Objem nádoby Tarif Počet obsluh

70 litrů
70 litrů
110 litrů
110 litrů
110 litrů

P 101
P 191
P 201
P 211
P 261

110 litrů
1100 litrů

P 271
K 111

cena za měsíc cena za rok
bez DPH
bez DPH

lx14 dní
86,1xměsíčně
49,1x14dní
105,1xtýdně
179,1xtýdně v zimě 179,1x14dnů v létě
105,1x týdně v zimě 200,1x týdně
700,-

1 032,588,1 260,2 148,-

1 400,8 400,-

cena za rok s DPH
k fakturaci
1 135,647,1 386,2 363,1 956,1 540,9 240,-

Čísla z matriky
Počet obyvatel k 31.12. 2009

1802 obyvatel

Z výše uvedeného údaje vyplývá, že počet občanů naší vesnice zůstává v posledních
letech téměř stejně vysoký. Je to potěšitelné , ale byly doby, kdy se počet obyvatel
pohyboval kolem 1850 občanů.
V době od 1. 1. do 25. 3. 2010 naše matrika zaznamenala tyto údaje:
Přistěhovalo se
Odstěhovali se
Sňatků bylo uzavřeno
Narodily se
Zemřeli

5 občanů
2 občané
0
3 děti ( 2 kluci, l holčička)
3 občané ( muži)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Ve dnech 28. a 29. května 2010 se v celé České republice uskuteční volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V naší obci proběhnou volby, stejně
tak jako v minulosti, v budově obecního úřadu – v přízemí budovy (v jídelně základní
školy). Pokud občan nebude v době voleb v místě trvalého bydliště a chce volit v jiné
obci, má možnost si vyzvednout na obecním úřadě tzv. voličský průkaz, který jej
opravňuje k hlasování v kterémkoli volebním okrsku v České republice nebo
v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Žádost o vydání voličského průkazu podává volič písemným podáním opatřeným
ověřeným podpisem ( správní poplatek za ověření podpisu pro účely voleb se neplatí ( §8
odst. 2 písm.f) zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů), nebo osobně, kdy pracovník po předložení průkazu totožnosti žádost
převezme.
Osobní žádosti o voličský průkaz se podávají na Obecním úřadě Kozmice
nejpozději do 26. 5. 2010 do 16,00 hod. Písemná žádost musí být doručena nejpozději do
pátku 21. 5. 2010.
Voličské průkazy se vydávají, popř. zasílají na uvedenou adresu nejdříve od
13. 5. 2010 a nejpozději do 26. 5. 2010 do 16,00 hod.
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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 tuhé letošní zimě určitě přijde vhod.
Všem věřícím z farnosti přeji naději z díla spásy našeho P. Ježíše Krista, který
nám svou smrtí a vzkříšením zajistil věčný život.
Přeji všem vzájemnou lásku, přátelství a pohodu v rodinném i společenském
životě.
Žehná Vám a za Vás se modlí
Váš P. Petr Šustáček, farář

Bohoslužby o velikonočních svátcích
1. 4. 2010 – zelený čtvrtek
2. 4. 2010 – Velký pátek

mše svatá
v 17,30 hod.
ve 14,30 hod.
Křížová cesta
Velkopáteční obřady
v 15,00 hod.
3. 4. 2010 – Bílá sobota – Vzkříšení Páně - obřady a mše svatá
v 19,00 hod.
4. 4. 2010 – Velikonoční neděle - mše svatá
v 07,30 a 09,30 hod.
5. 4. 2010 – Velikonoční pondělí – mše svatá
v 07,30 a 09,30 hod.

V E SE LÉ V E LIK O N O CE
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