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Úvodem
Vážený čtenáři,
další rok života obce a jejich občanů se chýlí ke svému závěru a my se naposled v tomto
roce společně setkáváme nejen nad stránkami občasníku, ale také na předposledních
stránkách letošního kalendáře. Každý z nás bude bilancovat, co se mu osobně podařilo
či nepodařilo udělat. Také naše zastupitelstvo bude hodnotit, co se všechno stihlo či
nestihlo splnit.
Nikdo z nás na počátku letošního roku netušil, jak krize postihne celý svět a jak
se to projeví v životě každého z nás. A v závěru tohoto roku můžeme konstatovat, že
dopad je opravdu velký. Mnozí lidé to pocítili osobně, když byli propuštěni z práce či
vůbec práci nenašli. V současné době snad každý přemýšlí, jak a na co vlastně peníze
vydat, aby mu zbyla určitá finanční částka na dobu, kdy bude peníze nutně potřebovat.
A tak se dá říci, že se šetří na všechny strany. Také obec bude muset šetřit na to, aby
v dalším období byly pokryty veškeré náklady spojené s jejím chodem, aby byly
zajištěny finance na akce, které by se měly a mohly uskutečnit v příštím roce. A že těch
akcí je naplánováno hodně se dozvíte v době kdy bude schválen rozpočet obce na r.
2010. Jestli se všechny akce uskuteční je odvislé od toho, zda obdržíme dotace. Jen tak
v krátkosti s čím by se v příštím roce mohlo začít – výstavba nového hřbitova, výstavba
nového polyfunkčního domu, případně zateplení budov OÚ, ZŠ a MŠ, výstavba
spojovacího chodníku mezi ulicí K točně a Hlavní ( u Juliánky), revitalizace stromových
alejí K Vápenici, k jezeru, do Darkoviček a na hřišti TJ. Na všechny tyto akce jsou
zpracované projektové dokumentace. Eventuálně se zahájí práce na zpracování
projektové dokumentace na výstavbu chodníku na komunikaci por. Hoši a zastřešení
terasy u obecní restaurace.
Pokud by se měly všechny akce uskutečnit, obec by na to musela vynaložit více
než 50 miliónů korun. Roční příjmy obce jsou 13 miliónů korun, z toho na investiční
výstavbu zůstává cca 5 mil. korun. Díky dobrému hospodaření a zisku dotací nám z
předešlého období zůstává cca l0 mil. korun navíc k této částce. Z tohoto nepatrného
přehledu je zřejmé, že bez dotací ať už z kraje nebo z fondů Evropské unie se nemohou
všechny naplánované akce zrealizovat.
V krátkosti jsme vás seznámili s nástinem akcí, které bychom chtěli realizovat
v průběhu následujících let. V této souvislosti se zmíníme také o akcích, které se letos
uskutečnily. Největší akcí byla výstavba řízeného přechodu přes hlavní silnici u
hřbitova. Tato akce stála přes dva miliony korun a dle mínění mnoha občanů se
přechod osvědčil a chodci mohou v klidu bezpečně projít rušnou silnicí. Akce byla
z velké části financována z fondů Evropské unie. Další akcí byla výstavba zpevněných
startovacích ploch na hřišti TJ Sokol pro pořádání soutěží v hasičském sportu. I na
tuto akci jsme obdrželi dotaci z fondů EU. Další akcí byla oprava zábradlí přes řeku
Opavu. Na tuto opravu obec obdržela dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje a
finančně se na této opravě podílela i obec Háj ve Slezsku. V průběhu letošního roku byly
také provedeny úpravy ve školní výdejně stravy a zároveň byla jídelna vybavena novým
nábytkem.
A že obec nežije jen samou prací, ale že se také naši zastupitelé a vedení obce
dovedou sportovně i kulturně vyžít a prosadit, svědčí i fakt, že starosta obce pan ing.
Kozák a člen Rady obce pan Gai získali první místo v soutěži „ O putovní pohár starosty
Města Kravaře“. Gratulujeme.
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Také naše obec nežila jen výstavbou a investičními akcemi. Máme radost z toho,
že u občanů se stále větší pozornosti těší různě kulturně společenské akce. O rostoucí
oblibě svědčí i velká návštěvnost různých akcí, kterých bylo v letošním roce
uspořádáno v obci několik. Jen namátkou můžeme jmenovat akce, které se setkaly u
občanů s velkým úspěchem : stavění a především kácení máje, den dětí, bruslení dětí a
dospělých, sportovní turnaje ve stolním tenise, volejbalu, prázdninový tenisový turnaj,
akce na ukončení prázdnin, procházka ke studánce Juliánce, setkání seniorů, tradiční
krmášová zábava ve stylu country, uspávání broučků a v neposlední řadě vánoční akce
jako je stavění vánočního stromu, pořádání předvánočního trhu, rozdávání betlémského
světla apod.
V této souvislosti chceme poděkovat společenským složkám v obci, které se na
jednotlivých akcích podílely a tak jinou formou obci vracejí to, že jim obec na jejich
činnost finančně přispívá. Zároveň děkujeme také občanům za účast na těchto akcích.
Jedině taková akce, na kterou přijdou lidé, má význam a potěší i organizátory, kteří
mají s organizací takových akcí nemálo starostí.
Nezadržitelně a neúprosným tempem se blíží nejkrásnější svátky roku. Někteří se
těší, někteří prožívají stresy z vánočních příprav a všelikého toho uklízení, nakupování,
pečení. Zase se z televize a všech sdělovacích prostředků dozvídáme, že to či ono je
nejlepší, že to musíme mít, že se bez toho o letošních Vánocích neobejdeme. Ale to záleží
jen na nás jak kouzlu reklamy podlehneme či odoláme. Jak se tak člověk kolem sebe
rozhlíží a pozoruje, má pocit, že je u nás všeho dostatek a to co člověk nutně potřebuje
si kdykoliv pořídí během roku a nemusí čekat na poslední dny v roce. Určitě jsou na tom
některé země a jejich obyvatelé daleko hůř, než se máme my. A na to bychom neměli
zapomínat.
Věřící prožívají dobu adventní, dobu zklidnění a příprav na příchod Spasitele. Je
to doba, kdy by si lidé měli najít nejen nějakou tu chvilku na zamyšlení, ale také více
tolerance a porozumění pro ostatní. Mohli bychom se více věnovat svým rodinám i těm,
na které v průběhu roku nemáme tolik času a kteří potřebují naší péči a starost.
Nemusíme každý den jen běhat a shánět to, co ještě nemáme, ale více využít možností
zklidnit se. K tomu můžeme využít různých příležitostí, které nám okolí nabízí. Zajít si
na nějaký pěkný adventní či vánoční koncert, na výstavu, do zimní přírody a odreagovat
se tak od každodenních starostí. A tak se v klidu a bez nějakých stresů připravit na ty
nejkrásnější a tajemné svátky plné lásky, dobroty a velkých překvapení.
Možná, že ty letošní Vánoce budou opravdu kouzelné a bílé, nebo nám třeba
nebudou připadat moc „vánočně“ co se týká sněhové pokrývky. Nejsme žádnými pány
tvorstva a mocnými kouzelníky, abychom si přes noc vyčarovali sníh a stromy zakryté
bílou peřinou a vodní plochy pokryté ledem. Ale v jednom směru kouzelníky opravdu
být můžeme. Sami si totiž můžeme vykouzlit tu pravou sváteční náladu. A jak ty letošní
Vánoce strávíme a prožijeme, záleží už je na nás.
Všem občanům přejeme, aby ta nálada byla co nejkouzelnější a nejsvátečnější.
Šťastné, pokojné a radostné prožití vánočních svátků r. 2009 všem přeje
Obecní úřad Kozmice
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Ze zasedání zastupitelstva obce
13. řádné zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo dne 15. září za účasti
13 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Háj ve Slezsku. Předmětem
smlouvy je poskytnutí finanční dotace ve výši 162 000,-Kč na investiční akci
„Oprava zábradlí mostu přes řeku Opavu a obnova PKO místní konstrukce“
- navýšení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Kozmice, příspěvkové
organizace o 50 000,-Kč za účelem nakoupení stolů a židlí do výdejny stravy
- rozpočtové opatření ZO/6, kterým se částka ve výši 50 000,-Kč převede z akce
„Studie a projekt spojovacího chodníku mezi ul. Hlavní a K točně“ odd. par.
2219 pol 6121 orj. 5 na posílení neinvestičního příspěvku zřízené PO ZŠ a MŠ
odd. par. 3117 pol. 5331
- odložení jednání o změně Vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek
- rozpočtové opatření ZO/5
- pověření kontrolního výboru provedením kontroly, zda čerpání ze sociálního
fondu probíhá v souladu se Zásadami pro čerpání z fondu sociálních potřeb
Zastupitelstvo obce neschválilo :
- zastřešení terasy obecní restaurace střechou sedlovou (vysoká varianta) dle
předloženého návrhu
- zastřešení terasy obecní restaurace střechou pultovou (nízká varianta) dle
předloženého návrhu
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení
- rozbor plnění rozpočtu obce Kozmice za období od 1.1. do 31.8. 2009
Dne 20. října 2009 se uskutečnilo 9. mimořádné zasedání zastupitelstva obce za
účasti 14 členů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- vnitřní předpis č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek
- provedení zastřešení terasy obecní restaurace střechou valbovou
- vyhodnocení akčního plánu obce a jeho další rozšíření
- zprávu kontrolního výboru včetně vyjádření starosty k zápisu a provedená
opatření
- rozpočtové opatření ZO/7
- úpravu zásad sociálního fondu – navýšení hodnoty stravného
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení
Další v pořadí 10. mimořádné zasedání zastupitelstva obce se konalo 24. listopadu
2009 za účasti všech 15 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok
2009 na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů
v celkové výši 2 100,-Kč.
Ihned po ukončení tohoto mimořádného zasedání se konalo pracovní zasedání
zastupitelstva obce a na programu byla otázka revitalizace štěrkovny.
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Triumfální návrat Městského orchestru mladých z Dolního Benešova z Mezinárodního
hudebního festivalu Euro – Musiktage Bősel
V průběhu podzimu jsme obdrželi dopis s žádostí o jeho uveřejnění. Píše se v něm
o vynikajícím úspěchu mladých muzikantů z Dolní Benešova, jehož členy jsou i
muzikanti z naší obce.S jeho plným zněním bychom vás rádi seznámili.
„Pro Městský orchestr mladých z Dolního Benešova (MěOM), ve kterém hraje
rovněž i několik mladých muzikantů z Kozmic, je letošní rok opět velmi hektický, ba,
v poslední době se zdá, že jeho členové jsou více na cestách než doma. Během jednoho
měsíce stačili potěšit svou hudbou diváky v několika městech Pikardie a Normandie,
poté zahráli svým dlouholetým přátelům a hudebním partnerům v Nové Dubnici. Po
návratu ze Slovenska tito hudebníci stačili nanejvýš vyleštit své nástroje, aby je opět
sbalili na cestu, tentokrát do německého Bőselu. Jinak poklidné městečko v Dolním
Sasku se ve dnech 10. až 13. září stalo svědkem velkolepého hudebního svátku EURO
Musiktage 2009. Jeho 48. ročníku se zúčastnilo 30 souborů, na tisíc mladých hudebníků
či tanečníků nejen z Německa, ale i z Holandska, Dánska, Polska, vzdálenějšího
Bulharska a konečně z České republiky.
Slavnosti byly oficiálně zahájeny v pátek 11. září večerním koncertem Dechového
orchestru mladých z polské Leśnicy a inauguračními proslovy organizátorů tohoto
prestižního festivalu, avšak již od rána zde probíhaly různé doprovodné akce. MěOM
z Dolního Benešova vystupoval pro děti ze základní školy v Petersdorfu a také pro
sponzory – banku z Friesoythu.
Neobyčejně příjemným zážitkem pro naše hudebníky bylo vystoupení v krásném
lázeňském městečku Bad Zwischenahn. Představte si uprostřed krásně sestřiženého
trávníku malé kaskádovité pódium, na němž usedá asi šedesátičlenný dechový orchestr.
Na promenádě před lázeňskou budovou usedají desítky lázeňských hostů. Kolem se
vinou chodníčky lemované bronzovými soškami, většinou s hudebními motivy – tu
chlapeček s flétnou, tam dívka s mandolínou nebo housličkami… Vzadu obrovské
jezero, ráj pro desítky plachetnic a všech druhu lodiček. A nad vámi slábnoucí letní
slunce zápasí o prvenství s prvními závany podzimu. Je docela příjemně, jen
mažoretkám v lehkých, téměř pavoučích šatičkách je trošičku chladno. Začíná koncert.
Česká hudba přitahuje i náhodně kolemjdoucí. Ladně pochodující mažoretky souboru
„Variace“ z Havířova, které během více než hodinového koncertu předvedou několik
různých choreografií, jsou nepochybně ozdobou celého koncertu. A orchestr? Ten
rozmazluje posluchače tím nejlepším, co má v repertoáru. Diváci neskrývají nadšení, ve
vzduchu se vznáší cosi romantického, v nedalekém rákosu divoká kachnička se zeleným
náhrdelníkem na krku jen tak pokyvuje hlavičkou a poté vzlétne, aby lépe viděla, kdo
se jí postaral o krásné sobotní odpoledne.
Vracíme se do Bőselu. Cestou obdivujeme krásné cihlové domečky, typické pro
tento kraj a vkusně upravené zahrádky. Na polích se pasou bílé kravičky, občas štíhlí
koně. Cestou někdo odpočívá, jiný možná už myslí na to, jak dopadne zítřejší soutěžní
den.
Skutečně, neděle se od předcházejících dnů bude lišit, vždyť je dnem soutěžním.
Ráno se sice hraje v petersdorfském kostele, ale poté následuje průvod, jež je součástí
divácké soutěže. Budeme se líbit, dostaneme od diváků nějaký ten hlas? Uvidíme.
Odpoledne bőselští čekají na velkolepý průvod, přehlídku všech zúčastněných
souborů, vždyť kromě různě krojovaných orchestrů jsou tu folklórní soubory, mezi
jinými i Žižkovaček z Moravy. Diváci ještě mají možnost se zapojit do hlasování a
vybrat svého favorita soutěže. Po průvodu následuje přehlídka všech souborů na pódiu.
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Každý soubor přihlásil do soutěže jednu skladbu. Úroveň předvedených skladeb
byla různá, soutěžilo se v několika kategoriích. Čekalo se s napětím na vystoupení
polského souboru, jejichž páteční koncert byl pro MěOM z Dolního Benešova signálem,
že pro obhajobu vítězství z roku 2001 bude třeba vyburcovat hudební dovednosti všech
členů orchestru.
Z našich souborů vystupují nejdřív „Variace“ se skladbou Baby face,
samozřejmě za doprovodu dolnobenešovského orchestru. Jejich nástup je precizní, bílé
kroje s fialovým lemem působí velmi jemně, dívky jsou skoro stejně vysoké, celkově jsou
elegantní. Zdá se, že se všem líbí.
Městský orchestr mladých z Dolního Benešova nastoupí na pódium v pořadí 21.
Hudebníci se usadí, chvilička soustředění. Taktovka pana dirigenta Nováka se zvedá.
První tóny Skočné Bedřicha Smetany se linou sálem, tedy promiňte, obrovským stanem.
Jemné partie této nádherné pasáže z Prodané nevěsty se chvílemi ztrácejí v šumu už
poněkud unavených diváků. Mám trochu obavu, zda to neovlivní vnímání porotců.
Skladba je však velmi dynamická, graduje, rozkmitává poněkud těžký vzduch. Je to
paráda, taková změna po těch všech skladbách jiných orchestrů, jejichž základními
nástroji jsou xylofóny a flétny. Klobouk dolů, pane Bedřichu, jak jste to jen dokázal
vymyslet takový mistrovský kousek. Teď nám držte palce, Mistře, ať to benešovští
hudebníci naservírují divákům tak, jak byste si to sám přál. Ano, je tu finále a
velikánský potlesk. Diváci se vzchopili a pochopili, že tu slyšeli něco výjimečného.
Za námi vystoupí ještě dva soubory, bubeníci z Německa, velmi zajímavý kousek,
a nakonec bulharské baletky. Od vyhlášení výsledků soutěže nás dělí několik okamžiků.
Na scéně se připravují poháry a další ceny. Kdopak si je odnese?
Na pódiu se shromažďují všichni dirigenti a vedoucí tanečních souborů. Začíná
se od vyhlášení ceny publika, třetí místo získávají Holanďané, druhé Dánové, následuje
vyhlášení prvního místa. Pohár jako cenu publika se přiznává MěOM z Dolního
Benešova! Tleskáme, ale ne všichni chápou, za co to je. Vyptávají se a pak si oddychnou,
že se nám podařilo alespoň něco. Vyhlašuje se další vítěz z různých kategorií. Bravo,
získali jsme pohár za vystoupení mažoretek, jejich choreografka paní Edita Chwistková
získává ocenění jako nejlepší vedoucí taneční sekce. Přichází řada na mezinárodní
kategorii, vyhlašuje se umístění od 5. místa, Polsko překvapivě získává 4.místo. Jak se to
bude vyvíjet? Oceněno je Holandsko a Dánsko. Z našich nikdo ani nedutá, „No to není
možné, my snad vyhráli?“, vykřikne jeden z hráčů našeho orchestru, trumpetista David
Kašný z Kozmic. Ano, MěOM z Dolního Benešova se stává vítězem této kategorie.
Radost jej i všechny ostatní zvedá ze židle, k pódiu se nese popěvek „Richard je hvězda,
Richard je naše hvězda, Richard je nejlepší….“ Nevíte, kdo je Richard, pan dirigent
přece. Dirigent, který hned nato dostává medaili jako nejlepší dirigent eurosoutěže.
Vážení, to není všechno. Zbývá vyhlásit absolutního vítěze EURO Musiktage Bősel 2009.
Stává se jím na základě největšího počtu získaných bodů …. MĚSTSKÝ ORCHESTR
MLADÝCH z Dolního Benešova!!!
„Je to super, je to báječné,“ komentují celkové hodnocení a úspěch orchestru
další hráči orchestru pocházející z Kozmic, křídlovkář Antonín Küffel a trumpetista
Jaroslav Krbálek.
Bombastické vítězství. Počítejte s námi - 4 poháry a 2 medaile. Výkon těchto
mladých lidí předčil výborný výsledek souboru z roku 2001. Jsme opět na pódiu, všichni,
abychom popřáli panu dirigentovi a on poděkoval souboru za mravenčí práci a skvělou
souhru každého jedince, když šlo o všechno.
Ještě téhož večera odjíždíme. Sbalit, uklidit a nashledanou někdy příště. Co
takhle okořenit bőselským 50.ročník soutěže? Nu, uvidíme.
Mgr. Danuta Kulová „
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Obec Kozmice děkuje muzikantům z Kozmic za vzornou reprezentaci nejen
samotného dolnobenešovského orchestru mladých, ale také za dobrou reprezentaci a
další zviditelnění obce Kozmice. Do dalšího období přejeme panu dirigentovi a celému
orchestru hodně úspěchů a mnoho vynikajících muzikantů.

Zimní údržba v obci
Na prahu blížící se zimy se obracíme na všechny občany a motoristy s výzvou,
aby byli nápomocni pracovníkům obce, kteří zimní údržbu na našich chodnících a
komunikacích provádějí. Aby byly naše ulice včas a dle možností zbaveny sněhu, chce to
jen, aby motoristé nenechávali v zimním období svá vozidla odstavena na ulicích, ale
aby je parkovali na vlastním pozemku. Odstavené vozidlo na komunikaci brání
pracovníkovi provádějící plužení sněhu, aby mohl sníh řádně shrnout a komunikaci
zprůjezdnit. Navíc majitel vozidla, které parkuje na komunikaci, riskuje, že sněhová
radlice či traktor může vozidlo nechtěně poškodit. Musíme počítat s tím, že se na silnici
může vyskytnout ledový zmrazek, který radlici nadhodí a ta pak může do odstaveného
vozidla narazit a toto poškrábat či způsobit větší škodu. Pokud je na ulici zaparkováno
více aut, hrozí nebezpečí, že na takovém úseku nebude sněhová vrstva odstraněna a
ulice se pak může stát v krátké době neprůjezdnou.
Pokud se týká zimní údržby v obci, byl zpracován a schválen Radou obce
Kozmice „Plán zimní údržby v obci Kozmice“, který je k nahlédnutí na obecním úřadě.
V tomto plánu je stanoveno co, kdo a jakým způsobem zimní údržbu provádí, kdy se
provádí odstraňování sněhu, co je povinností majitele komunikace (obce), co je
povinnosti uživatelů komunikací, čím se zimní údržba provádí. Je zde stanoveno pořadí
odstraňování a zmírňování následků podle důležitosti komunikace. Celkem jsou tři
pořadí důležitosti.
V prvním pořadí se provádí zimní údržba na ulicích por. Hoši, Horní konec,
Rušná, Pod lipami, Nádražní, K točně, SNP, Budovatelská, Zelená, Nová.
Ve druhém pořadí jsou ulice Polní, K trati, Oběžná,Do kopce, Okrouhlá, Hlavní
( k rod. domku manž. Golových a Čermákových), K Vápenici, K trati.
Ve třetím pořadí důležitosti jsou ulice K Pustkovci, K pískovně, K hájovně,
Příčná, Spojná, Malá Strana, Strmá.
Po údržbě těchto komunikací pak následuje údržba cest do lesa k hájovně a
k rod. domku manž. Slívových a cesta do Jilešovic.
Upozornění : na cestě do Darkoviček se zimní údržba neprovádí!
Revitalizace dobývacího prostoru bývalé štěrkovny
V této kapitole bychom chtěli občany informovat o projektu revitalizace
dobývacího prostoru bývalé štěrkovny. Tato velice náročná akce se dotkne všech obcí,
na jejichž katastru se bývalá štěrkovna nachází, tj. Města Hlučín, Obce Kozmice, Obce
Háj ve Slezsku a Obce Dobroslavice. V současné době je vypsáno výběrové řízení
na zpracovatele projektu. Celou akci řídí Ministerstvo financí ČR. Cílem revitalizace
bývalého dobývacího prostoru je uvést tuto lokalitu do takového stavu, aby sloužila
všem občanům, ale především aby byly zahlazeny veškeré šrámy a viditelné stopy,
kterých se dopustil člověk vůči přírodě a životnímu prostředí při těžbě štěrkopísku. O
dalším vývoji vás budeme průběžně informovat.
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Víceúčelové hřiště v roce 2010
Také v roce 2010 bude víceúčelové hřiště fungovat za stejných podmínek jako
v roce letošním. Permanentky na pevný termín budou platit od 15. 3. do 31. 10 2010, tzn.
33 týdnů. Zájemce o hru tak zaplatí 30 Kč/hod. a má rezervaci svého času. Permanentní
časy je možné si objednat hned po novém roce. Předplatné na „neurčitý čas“ bude
1 000,-Kč na 25 hodin hry a jednotlivé hraní 50,-Kč/hod. Při umělém osvětlení zaplatí
zájemce 80,-Kč/hod.
Děkujeme všem, kteří se chovají ke hřišti šetrně a věříme, že i nadále udržíme
naše hřiště v dobré stavu.
Sdělení obecního úřadu
Obecní úřad Kozmice oznamuje, že v těchto dnech byl zahájen provoz Czech
Pointu. Občan tak bude mít možnost získat i na našem obecním úřadě různé dokumenty.
Např.:
„ Výpis z obchodního rejstříku“
„ Výpis z katastru nemovitostí“
„ Výpis z rejstříku trestů“
„ Výpis bodového hodnocení osoby z centrálního registru řidičů“
„ Výpis ze živnostenského rejstříku“
„ Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů“
„ Registrace účastníků provozu Modulu autovraky ISOH“
Pro žádost o výpis z Czech Pointu musí žadatel předložit průkaz totožnosti. Každý výpis je
podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, sazebníku pol. č. 3 d)
zpoplatněn. Za první stránku výpisu žadatel zaplatí 100,-Kč a za každou další pak 50,-Kč.
Pouze za „Výpis z rejstříku trestu“ žadatel zaplatí jednorázově 50,-Kč.
Další oznámení obecního úřadu
Oznamujeme občanům, že dne 23. prosince 2009 bude provozní doba obecního
úřadu pouze do 14,00 hod.
Dne 31. prosince 2009 (Silvestr) bude obecní úřad u z a v ř e n.
Počítačový kurz
V době vydání tohoto občasníku byl ukončen první kurz pro zájemce o počítače.
Kurz navštěvovalo 18 občanů, kteří se naučili nejen základům práce na počítači, ale
získali ještě další znalosti důležité pro to, aby mohli s počítačem běžně pracovat.
Obec Kozmice i pro příští rok počítá s tím, že by pro zájemce opět uskutečnila
stejný kurz, jen s tím rozdílem, že tentokrát by se kurz konal pro úplné začátečníky,
kteří počítač vůbec neovládají.
Protože by se jednalo pouze o omezený počet zájemců (malá kapacita počítačové
učebny v základní škole), mohou se zájemci přihlásit do kurzu ihned po Novém roce.
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Poděkování
Téměř všichni občané, kteří jdou na poštu či na úřad, nebo s dětmi do školy
obdivují vánoční strom na parkovišti u obecního úřadu. Letošní pěkný vánoční strom
darovala obci pro potěšení všem občanům paní Anna Wolfová z ulice Hlavní.
Za tento dar ji děkujeme.
Současně se obracíme s výzvou na naše občany (kteří mají u svého rodinného
domku vzrostlý jehličnatý strom a mohli by jej darovat obci pro Vánoce r. 2010), aby
svůj úmysl včas oznámili. Pokácení stromu, odvoz a další náklady s tím spojené zajistí
obec. Pořezané dřevo ze stromu se vrátí zpět majiteli.
Upozornění
V poslední době se z některých našich komunikací opět ztratily poklopy a mříže
z kanalizačních vpustí. Upozorňujeme ty, kteří se takových krádeží dopouštějí, že
odstraněním mříže či poklopu ohrožují na zdraví své spoluobčany, ale především malé
děti. Copak to někomu nedojde, že když odstraní mříž může dítě do kanálu spadnout a
polámat si nohy nebo se více poranit? Copak to takovým lidem nedojde, že když pojede
někdo na kole a vjede do otevřeného kanálu, že by mohlo dojít k velkému neštěstí? A to
nemluvíme o automobilistech, kteří by v případě najetí do otevřené kanalizační vpustě
mohli způsobit velkou dopravní nehodu.
Tak se ty, který takové věci činíš a děláš, zamysli nad svým nevhodným
chováním. Anebo si máme přát, abys do takového otevřeného kanálu spadl sám? Stále
ještě platí lidové přísloví, že „ kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.“
Oznámení o změně ceny vodného
Už si zvykáme, že se běžně zvedají ceny všech surovin. I pro rok 2010 nám
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznámily zvýšení ceny vodného.
Od 1. ledna 2010 je stanovena cena vodného následovně :
voda pitná

27,91 kč/m3 (bez DPH)

30,70 Kč/m3 (vč. DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. lednu 2010, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
Odvoz odpadu v době vánočních a novoročních svátků
Firma OZO Ostrava. s.r.o. se na obecní úřad Kozmice obrátila s žádostí o sdělení
informaci občanům, týkající se svozu domovního odpadu v období vánočních a
novoročních svátků.
Svoz domovního odpadu proběhne v naší obci následovně :
25. prosince 2009 (pátek - svátek) proběhne pravidelný svoz všech popelnicových nádob
Mimořádně neproběhne svoz l. ledna 2010, ale až následující den 2. ledna 2010
(jedná se o svoz u těch občanů, kteří mají přihlášen týdenní odvoz). Žádáme občany,
kteří mají tento svoz, aby tento termín vzali v úvahu.
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Další svoz všech popelnicových nádob se uskuteční 8. ledna 2010.
Následovat bude další svoz všech popelnicových nádob 15. ledna 2010 a od tohoto
termínu pak pro většinu občanů, kteří mají přihlášen odvoz nádob jednou za 14 dnů, už
budou termíny pravidelné.
Nakonec potěšitelná zpráva pro všechny občany. Firma OZO Ostrava s.r.o.
pro rok 2010 ceny odvozu domovního odpadu zvyšovat N E B U D E.
Výstava Betlémů
V uplynulých dnech skončila úspěšná výstava Betlémů na obecním úřadě. Na
této výstavce se sešlo 73 exponátů, z nichž byly pouze 3 stejné. Děkujeme občanům, kteří
pro tuto výstavku Betlémy zapůjčili, rovněž děkujeme našim zahrádkářům, kteří celou
akci zorganizovali a připravili. Pokud bude ze strany občanů zájem uspořádat stejnou či
podobnou výstavku i v příštím roce, mohla by se opět uskutečnit v předvánočním čase r.
2010.
Návštěva betlémů v předvánočním – adventním – čase byla takovým pěkným
pohlazením po duši každého, kdo výstavu navštívil. Pro ty dříve narozené pak pohled na
některé starší exponáty vyvolal vzpomínku na své dětství a mládí.
Tříkrálová sbírka
V prvních týdnech měsíce ledna proběhne jubilejní l0. Tříkrálová sbírka, kterou
pořádá Charita. V rámci hlučínské Charity se sbírka uskuteční i ve městech a obcích
Hlučínska. V naší obci proběhne Tříkrálová sbírka v sobotu 9. ledna 2010 a jejím
garantem, jak je tomu od samého vzniku Tříkrálové sbírky, je pan ing. Jiří Borovička a
jeho rodina. Tříkrálová sbírka započne v sobotu ráno mší svatou, na které pan farář
požehná všem koledníkům. A po mši svaté se pak rozejdou tři králové po obci, aby
popřáli lidem dobré vůle vše nejlepší v novém roce.
Věříme, že Tříkrálová sbírka roku 2010 opět potvrdí fakt, že našim kozmickým
občanům není lhostejný lidský osud a že jako každoročně svým darem přispějí těm
potřebným, kteří jsou odkázání na pomoc a podporu ostatních.
Přehled akcí v závěru roku 2009
19. prosince - rozdávání Betlémského světla od 15,00 hod. (u vánočního stromu)
27. prosince - rybníkový hokej 08,15-10,00 hod. a od 10,00-11,00 hod. bruslení pro
občany Kozmic ( Buly Aréna v Kravařích)
29. prosince – „Pravá domácí vesnická zabíjačka“ od 10,00 hod. v hasičské zbrojnici
29. prosince – Vánoční turnaj ve stol. tenise od 10,00 hod. (obecní restaurace)
30. prosince – V. ročník vánočního turnaje v šachu – klubovna na hřišti TJ Sokol
Plesová sezóna r, 2010
Neúprosně rychle se blíží závěr roku a mnozí z vás již vznášejí dotazy na termíny
plesů sezóny 2010. V naší obci se konají plesy v tyto termíny:
9. ledna 2010
Ples TJ Sokol Kozmice
15. ledna 2010 - pátek
Maškarní ples dospělých (sdružení rodičů při ZŠ)
16. ledna 2010
Myslivecký ples ( Hlučín)
23. ledna 2010
XV. obecní bál
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31. ledna 2010 - neděle
6. února 2010
13. února 2010

Dětský maškarní ples ( základní škola)
Zahrádkářský ples
Ples Jacht Club Kozmice

Nabídka plesů pro r. 2010 je opět bohatá. Kdo má zájem může se vydat na ples,
který mu vyhovuje termínově, či chce podpořit pořádající složku a společenský život ve
vesnici. Všem, kteří se plesů zúčastní, přejeme příjemnou zábavu a pěkné setkání se
svými příbuznými a známými.
Čísla z matriky
Od 1. ledna do 15. prosince 2009 naše matrika zaznamenala tyto údaje :
přistěhovalo se
odstěhovalo se
sňatků bylo uzavřeno
narodilo se
zemřelo

38 občanů
22 občanů
13 (celkem 17 kozmických občanů)
15 dětí (z toho 8 kluků)
23 občanů (z toho 12 mužů)

Přání pana starosty
Vážení spoluobčané,
jako každý rok, tak i ten letošní můžeme hodnotit i z hlediska toho co se v naší obci
podařilo realizovat, co máme rozpracované, co nás čeká. Myslím si, že toho nebylo málo
a ještě více je toho před námi.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem z Vás, ať už jednotlivcům, složkám,
firmám, zastupitelům obce, zaměstnancům obecního úřadu, kteří jste se podíleli na
nejen na zvelebování naší obce, ale i na pěkných akcích pro naše občany.
Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků, hodně radosti a pohody a v novém
roce 2010 hlavně pevné zdraví a hodně spokojenosti.
ing. Petr Kozák
starosta obce
Přání Otce Petra
Milí farníci, bratři a sestry, spoluobčané.
Srdečně Vás chci pozdravit u příležitosti letošních Vánoc. K Vánocům se přeje a dávají
se dárky milým. I já bych chtěl přispět svým přáním. Prožijte, prosím, Vánoce, svátky
narození našeho Pána, ve velké radosti, pokoji a duchovní pohodě. Ať Vás ten, který
přišel na svět jako Kníže pokoje obdaruje sám tou největší láskou. Ať vzájemná láska a
blízkost, kterou si o Vánocích projevíte je odrazem té pohody, lásky a pokoje, které se
snažte prožívat celý rok.
Do celého roku 2010 přeji hodně Božího požehnání, zdraví, duchovní a duševní
pohody. Ke všem Vaším snahám a úsilí, práci i radostem, Vám žehnám a za Vás se
modlím
Váš P. Petr Šustáček
Farář
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Příležitost ke sv. smíření ( zpověď) :
19. 12. 2009 v době od 09,00 – 12,00 hod. a 14,00 – 16,00 hod.
20. 12. 2009 v době od 14,00 – 16,00 hod.
Zpovídat se ještě bude přede mší svatou a případně i po mši svaté od pondělí 21. 12. do
středy 23. 12. 2009.
Na vánoční svátky se zpovídat nebude!
Bohoslužby o svátcích
24. 12. 2009 čtvrtek – Štědrý den - mše sv. „ Půlnoční „
25. 12. 2009 pátek – Narození Páně
26. 12. 2009 sobota – svátek sv. Štěpána
27. 12. 2009 neděle – svátek svaté Rodiny

21,00 hod.
07,30 a 09,30 hod.
07,30 a 09,30 hod.
07,30 a 09,30 hod.

31. 12. 2009 čtvrtek – svátek sv. Silvestra – „Děkovná mše svatá“ - 16,30 hod.
1. 1. 2010 pátek - NOVÝ ROK
07,30 a 09,30 hod.
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PF 2010

Exponát z výstavy betlémů na Obecním úřadě Kozmice
(vyřezal pan Onderka Leonhard)
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