Číslo 2

2010

Úvodem
Vážení občané, vážení čtenáři.
Po delší době se opět setkáváme na stránkách našeho občasníku.Od našeho
posledního setkání uplynulo poměrně hodně času a hodně se toho událo, nejen v naší obci,
ale i v regionu a celé republice. Prožili jsme vcelku přívětivé jaro, o něco horší to bylo
v létě. První polovina prázdnin a dovolených byla příznivější, druhá už byla podstatně
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horší. Po celý rok nejen náš region, ale celou republiku trápily rozmary počasí. Ještě jsme
nezapomněli na dlouhou a tuhou zimu a už nás v průběhu roku trápily povodně, bleskové
povodně a silné lijáky doprovázené často vichřicemi a dokonce i tornády. Ještě všichni
máme v živé paměti sobotu 15. a neděli 16. července t.r. kdy se i naše vesnice ocitla ve
stavu, který si dlouhou dobu nepamatujeme. Celou vesnicí se po vydatném přívalovém
dešti valily ulicemi proudy vody.To by ještě nebylo tak nejhorší, ale voda se valila
zahradami a doslova ničila plody lidské práce. Přívalová vlna zatápěla sklepy rodinných
domků, ničila úrodu na zahradách a v mnoha případech bylo nutné přivolat hasiče, aby
odčerpávali vodu ze sklepů a provedli úklid po povodni. Proto chceme tímto poděkovat
všem místním hasičům, kteří se na likvidaci následků bleskové povodně podíleli, ale také
i členům dalších hasičských sborů, z Háje-Smolkova, Mokrých Lazců, Lhoty u Opavy,
Bobrovníků, Podvihova, Kylešovic, Komárovských Chaloupek. Poděkování patří hasičům
i za následný úklid vesnice od nánosů bahna a kamení, které sebou přinesla velká voda.
Při této příležitosti nesmíme zapomenout také poděkovat členům jednotky Sboru
dobrovolných hasičů za jejich obětavou práci při povodni v měsíci červnu a za pomoc,
kterou poskytli obyvatelům kozmického mlýna.
Zvláštní dík také patří mladému hasičovi p. Davidovi Zlotému, který se v průběhu
měsíce srpna letošního roku zachoval velice duchapřítomně při dopravní nehodě, kdy
přivolal nejen rychlou lékařskou pomoc, ale pomáhal také při vyprošťování osob
ze zdemolovaného auta. I přes svůj poměrně mladý věk dokázal zachovat klidnou a
rozvážnou mysl a přispět k záchraně zdraví zraněných osob.
Všemi těmito skutky a činy dokazují naši hasiči, že zcela naplňují heslo, které mají
vepsáno na svém praporu „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“.
Ale dost již výčtu nepříjemných událostí a zážitků. Po době dovolených a prázdnin
se opět běh života vrátil do původních kolejí. Zase stojí před námi nemálo úkolů, které
musíme do konce roku stihnout a zvládnout. Ať je to v našich domácnostech příprava
na podzimní práce či na zimu. Také před zastupitelstvem obce a obecním úřadem stojí
hodně úkolů, které musí zajistit a zvládnout. V prvé řadě a v nejbližší době to bude
zahájení výstavby Polyfunkčního domu ( viz kapitola níže) a největší úkol letošního
podzimu – volby do zastupitelstva obce, které se konají v celé republice v pátek 15. října
(od 14,00 – 22,00) a v sobotu 16. října 2010 (od 08,00 – 14,00 hod.)
Volby v naší vesnici proběhnou v přízemí budovy obecního úřadu (školní jídelně).
Tak jako při minulých volbách budou i při těch letošních v naší obci dva volební okrsky.
Volební lístky s jednotlivými kandidátkami budou všem oprávněným voličům doručeny
nejpozději 3 dny před konáním voleb. Pokud občan volební lístky neobdrží, může si je
vyzvednou i ve volební místnosti. U volební komise se musí občan prokázat platným
průkazem totožnosti.
V letošních volbách půjdou v naší vesnici do voleb kandidáti 3 volebních stran ČSSD, KDU-ČSL,TOP 09. Mnoho z dřívějších zastupitelů skončilo a již kandidovat
nebude, ale naproti tomu se na kandidátních listinách objevila nová jména občanů, kteří
se budou ucházet o přízeň nás voličů,
Každý volič bude mít možnost vybrat si kandidáta, kterému dá svůj hlas a o němž
je přesvědčen, že bude pracovat ve prospěch a rozvoj naší obce. My voliči tak můžeme v
letošních volbách rozhodnout jakým směrem a jaký vývojem bude procházet naše vesnice
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po dobu nového 4-letého volebního období . Teď už jen záleží na nás, koho si zvolíme a
jak tito noví zastupitelé budou reagovat na přání a potřeby nás občanů a jak budou
postupovat při správě naší hezké vesnice. Mějme při volbách proto šťastnou ruku.
A když už jsme u voleb, musíme se zmínit o uplynulém volebním období.
Především bychom chtěli poděkovat celému Zastupitelstvu obce Kozmice i jednotlivým
zastupitelům, za práci, kterou ve prospěch naší obce vykonali. Mnohé se za volební
období podařilo udělat, mnohého naši zastupitelé dosáhli. Proto bychom se jen v krátkosti
chtěli zmínit o větších investičních akcích, které se za poslední 4 roky v naší vesnici
uskutečnily.
V prvé řadě to jsou místní komunikace, které jsou všechny opravené a
v naprostém pořádku a občané mnoha vesnic na Hlučínsku by si také přáli mít takové.
Rovněž naše chodníky jsou v pořádku a plně vyhovují požadavkům bezpečnosti a
potřebám občanů. Na všechny tyto akce bylo vynaloženo nemálo finančních prostředků a
hodně úsilí, ale výsledek stojí za to.
Když už jsme u komunikací jedním z dalších splněných bodů volebního programu
bylo vybudování a nasvětlení přechodů, realizace nového přechodu se semaforem
hřbitova, nové dopravní značení a zhotovení přístřešku na autobusové zastávce ve směru
na Opavu. To vše bylo vybudováno v rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu a
chodců na silnici I/56.
Další velkou akcí byla rekonstrukce hrací plochy fotbalového hřiště TJ Sokol
Kozmice, výstavba vrtané studně pro umělé zavlažování fotbalového trávníku, výstavba
přístřešku před budovou šaten. V rámci spolupráce s družební jednotkou hasičů
z polského Rudyszwaldu proběhla na sportovním hřišti výstavba zpevněných ploch pro
pořádání soutěží v požárním sportu.
Pamatovalo se také na bezpečnost účastníků provozu na mostě přes řeku Opavu
do Jilešovic, kde bylo odstraněno staré a nevyhovující zábradlí a namontováno zcela
nové, které odpovídá všem požadavkům a normám.
Také na naše nejmenší zastupitelé pamatovali a v mateřské škole byly vybudovány
prolézačky, nová pískoviště a další herní prvky. Současně i hřiště na oddechové zóně je
stále doplňováno různými prvky a celá zóna byla doplněna výstavbou nového altánu.
Průběžně a dle potřeby je vybavována mateřská a základní škola a školní jídelna.
Zastupitelé v uplynulém volebním období pamatovali také na zvelebování vzhledu budov,
které jsou ve vlastnictví obce. A tak jsme mohli zaznamenat, že u obecní restaurace
vyrostl přístřešek nad terasou a bylo provedeno její předláždění. Také na budově
kovářství byla provedena oprava střechy a provádí se větší či menší úpravy a opravy i na
budově obecního úřadu, školy či mateřské školy.
Zastupitelstvo obce také v průběhu volebního období přispělo Římskokatolické
farnosti Kozmice na opravy, které se prováděly v našem kostele. Ať už se jednalo o
malování kostela, či provedení nové fasády. I to přispělo ke zkrášlení celkového vzhledu
naší obce.
Jednou z velkých akcí bylo pořízení nového územního plánu obce. Tento úkol se v
letošním roce podařilo dotáhnout až do samého úspěšného závěru. Územní plán byl letos
v jarních měsících schválen a naše obec se jím bude po dobu nejméně 10 let řídit.
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Velká část výše uvedených akcí byla zrealizována ze získaných dotací, ať už se
jednalo o dotace z evropských fondů, ze státních zdrojů či ze zdrojů Moravskoslezského
kraje. V současné době jsou ještě podány žádosti o dotace na zateplení budovy základní a
mateřské školy a revitalizaci 4 stromových alejí : cesta do Darkoviček, cesta k jezeru,
polní cesta na Vápenici a aleje na hřišti TJ Sokol Kozmice. Ve všech případech se jedná o
přestárlé stromy, jejichž životnost je téměř u konce a jsou již svým způsobem svému okolí
nebezpečné.
V současné době je rozpracována ještě jedna akce a tou je výstavba spojovacího
chodníku mezi ulicemi Hlavní a K točně podél potoku Juliánka a kolem hřiště TJ Sokol
a navazujíc na lesní cestu. Tato akce by měla být ukončena do poloviny měsíce října.
To by byl v krátkosti výčet akcí investičního charakteru. Ale nejen samou prací je
živ člověk, ale také se musí pobavit. A k tomu zase přispěly různé akce, kterých se
podařilo v Kozmicích úspěšně realizovat.
Vezmeme jen namátkou pořádání divadelních představení, setkání seniorů při
tanci a zábavě na obecním úřadě, ale také úspěšné setkání seniorů v sále obecní
restaurace, dále to jsou tradiční country večery. Pravidelně se koná každým rokem vítání
nových občánků a předvánoční trhy. Velké oblibě se těší také stavění a kácení máje.
V neposlední řadě to jsou tradiční sportovní dny obce, kterých se každým rokem účastní
více a více občanů, kteří se docela dobře baví. Osvědčilo se také pravidelné bruslení pro
kozmickou veřejnost a mikulášská nadílka na ledě.
Novou tradicí se asi stane rozsvícení vánočního stromu. V loňském roce se při
rozsvícení vánočního stromu hodně místních podnikatelů vyjdařovalo, že by sponzorkým
darem přispěli na rozšíření vánoční výzdoby. Proto se místní dobrovolní hasiči obrací
na místní firmy se žádostí, zda by nebyly ochotné přispět na zakoupení další vánoční
výzdoby. Pokud by se sponzor našel, ať se obrátí na místní Sbor doborovolných hasičů a
společně pak prokonzultovali další postup. Předem velký dík.
Významné místo v našem kulturním kalendáři také mají adventní a velikonoční
koncerty pořádané v našem kostele. No a aby toho nebylo málo, tak se obec podílí také na
různých sportovních akcích jako jsou turnaje ve volejbale, tenise, minikopané.
Zastupitelstvo obce velice významně podporuje rozvoj nejen kozmické kopané, ale také
ledního hokeje a kulturního dění v obci.
Závěrem je nutno konstatovat, že naše obec je „finančně zdravá“ – bez dluhů a
navíc se slušnou finanční částkou na účtu obce. A tak také bude předána novému
zastupitelstvu obce do jeho správy.
Z výše uvedeného si každý občan může udělat přehled, jak naše obecní
zastupitelstvo pracovalo v čase právě končícího volební období. Nám nezbývá než ještě
jednou poděkovat celému zastupitelstvu obce, jednotlivým zastupitelům a celému vedení
obce za vše, co se v obci za uplynulé 4 roky volebního období v obci podařilo udělat.
Zasedání zastupitelstva obce.
V době od února až do současné doby se konala celkem 4 zasedání zastupitelstva
obce.
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Dne 23. března 2010 se konalo 11. mimořádné zasedání zastupitelstva za účasti
všech 15 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Hospodářský výsledek Základní a mateřské školy Kozmice příspěvkové
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 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 dne 30.4. 2011“.
Zastupitelstvo obce neschválilo :
- Prodej pozemků části parcel č. 1804,1898/1, pozemek p.č. 1897 za účelem realizace
stavby „ Obnova tůní a mokřadu Kozmické louky“ a doporučuje radě obce
zveřejnit veřejný záměr dlouhodobého pronájmu na 10 let
- Podmínky žadatele – prodej nebo věcné břemeno části parcely č. 1771 a svedení
dešťových vod z nemovitosti ze strany 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
Dne 27. 4. 2010 se konalo 16. řádné zasedání zastupitelstva obce za účasti všech 15
zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Program zasedání včetně jeho doplnění
- Provedení provizorních oprav koupelen v kempu a zpracování projektové
dokumentace na vybudování nových koupelen v příštím roce
- Provedení opravy asfaltového povrchu části ul. Budovatelská a Příčná v souvislosti
s havarijním stavem kanalizace
- Opravu části chodníku k Juliánce současně s výstavbou chodníku podél Juliánky
- Odložení realizace stavby Rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch ZŠ Kozmice
včetně rozšíření o parkoviště pro MŠ, ZŠ a sousední hřbitov z důvodu nepřidělené
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a navýšení rozpočtu
Zastupitelstvo obce pověřuje:
Starostu obce ing. Petra Kozáka k jednání o odkupu nemovitosti
Zastupitelstvo obce neschválilo :
- Jednání ohledně požadavku na omezení zvonění kostelních zvonů a hodin
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Kontrolu plnění usnesení
- Zprávu o činnosti Rady obce Kozmice v měsíci březnu a dubnu t.r.
- Další informace z bodu 6) Různé
Další (pracovní) zasedání zastupitelstva obce se konalo 7. 6. 2010 za účasti 12 zastupitelů.
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Na tomto jednání se zastupitelé zabývali problematikou štěrkovny – projektu sanace,
rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína. Projednávala se
problematika cyklostezky okolo severního břehu jezera a odstavné plochy u stávajících
objektů jednotlivých klubů. Dále pan starosta podal informaci o stavu rozpracovanosti
projektu – změna zrušení tzv. „velkého oka“, problematika přívodu inženýrských sítí,
úprava břehů apod. V závěru byli zastupitelé informováni o bodech zasedání řádného
zastupitelstva obce tak, aby byli schopni se připravit na projednávané body – územní
plán, investiční akce, oprava komunikací, propadlá kanalizace aj.
V pořadí 17. Řádné zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo dne 22. 6. 2010
za účasti 14 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- program zasedání
- Podle § 17 odst. A) zák. č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění pozdějších předpisů, projednalo zastupitelstvo obce Závěrečný účet obce
Kozmice za r. 2009 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodaření, a to bez výhrad
- stanovení počtu členů zastupitelstva obce Kozmice pro příští volební období v počtu 15
- rozpočtová opatření ZO/1
- rozpočtová opatření ZO/2
- zrušení investičního výdaje na akci terénní úpravy jezera ve výši 57 975,-Kč
- náhradníky členů komise pro otevírání obálek na investiční akci Polyfunkční dům a
nový hřbitov : Kristina Osmančíková ( za ing. P. Kozáka)
Milan Beneš ( za J. Vrchoveckého)
Lenka Rybaříková ( za H. Konečnou)
- Provedení stavby nového hřbitova v příštím roce a provedení stavby chodníku ul.
Hlavní – K točně ještě v letošním roce
- závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska
- zápis do Kroniky obce za r. 2009
Zastupitelstvo obce vydává :
V souladu s § 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy Územní plán obce Kozmice
Zastupitelstvo obce ukládá:
Kontrolnímu výboru Obce Kozmice provést kontrolu plnění akčního plánu obce
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Kontrolu plnění usnesení
- Zprávu o výsledcích hospodaření obce Kozmice za r. 2009
- Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za r. 2009
- Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Sdružení obcí Hlučínska za r. 2009
- Zprávu kontrolní a revizní komise SOH ze dne 12.4. 2010 o výsledku kontroly
hospodaření Sdružení obcí Hlučínska za r. 2009
- Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného Svazku obcí
mikroregionu Hlučínska za r. 2009
- Zprávu kontrolní a revizní komise SOMH o výsledku hospodaření Svazku obcí
mikroregionu Hlučínska za r. 2009
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Zprávu o činnosti Rady obce Kozmice v měsíci květnu a červnu 2010
další informace z bodu 12) Různé

Výstavba nového polyfunkčního domu
Po dlouhém období vyřizování stavebního povolení a následně pak dotací dospěla
už doba, kdy se blíží zahájení samotné výstavby. Podle předpokladu by firma měla se
stavebními pracemi začít koncem září . Stavební část celého objektu by pak měla být
ukončena za 7 měsíců, pak bude následovat vnitřní vybavení. Po celou dobu výstavby
bude na staveništi čilý ruch v jehož důsledku bude značně ztížen dopravní provoz na
komunikaci por. Hoši před stávajícím obecním úřadem, školou, poštou. V prvé řadě
nebude k dispozici parkoviště, na staveniště budou také dojíždět auta s materiálem. Proto
se obracíme na všechny občany s prosbou o trpělivost a shovívavost po celou dobu
výstavby, řidiče pak žádáme, aby parkovali svá vozidla tak, aby nebránila a neztěžovala
zaměstnancům stavební firmy postup při provádění stavebních prací.
Štěrkovna Hlučín
Jak jste se mohli výše dočíst v současné době se zpracovává projekt revitalizace a
sanace dobývacího prostoru bývalé štěrkovny. Na tuto rozsáhlou akci byly vyčleněny
prostředky ze státních fondů. Po realizaci celého projektu bude vybudováno dílo, které
svým rozsahem výrazně napraví škody, které způsobil člověk přírodě při dobývání štěrku
v této lokalitě. Zájemci, kteří by se chtěli více dozvědět co a jak bude u štěrkovny
vybudováno, se mohou přijít podívat na obecní úřad, kde je jim dispozici celá rozsáhlá
studie.
Studánka Juliánka
O této kapitole jsme se ve výčtu akcí vůbec nezmiňovali. Není to až tak zásluha
obce, která pouze celou akci financuje, ale party dobrovolníků z řad našich hasičů
(převážně seniorů), kteří ve svém volném čase studánku zprovoznili a přivedli do podoby,
kterou v současné době má. Studánka se pomalu stává místem, kde se rodí nová tradice
setkávání se kozmických občanů v lůně přírody. Je to místo, kde se rádi zajdou podívat
nejen místní, ale také i přespolní, jen tak se občerstvit pramenitou vodou, nebo případně
jedou po cyklostezce a ze zvědavosti se zajdou podívat jak to u studánky vypadá.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem hasičům, ale také ostatním občanům, kteří se
na obnově studánky Juliánky podíleli a vytvořili tak dílo, kde se budou lidé rádi vracet.
Opravdu za několik let až nově vysázené stromy vzrostou, to bude místo, kde člověk
načerpá nové síly, vnitřně se zklidní a v tichu lesa bude moci meditovat a přemýšlet. Při
této příležitosti bychom chtěli poděkovat všem, kteří toto místo navštíví, že si váží práce
druhých a jejich dílo neničí. Přáli bychom si, aby tato vlastnost – vážit si práce druhých –
zůstala v nás všech navždy.
Velkoobjemový odpad
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Pomalu se blíží doba, kdy firma OZO Ostrava s.r.o. ,uspořádá v naší obci svoz
velkoobjemového odpadu. Tento se uskuteční v sobotu 2. října 2010 od 07,00-12,00 hod.
v prostorách firmy FORM s.r.o. V této době můžete do kontejnerů ukládat velkoobjemný
odpad ze svých domácností – starý nábytek, plastový nábytek, koberce,staré oblečení,
lino,vany, umývadla, staré televizory a rozhlasové přijímače počítače, různé
elektrospotřebiče, mrazničky a chladničky a v neposlední řadě staré pneumatiky (pouze
z osobních automobilů a v přiměřeném množství, tj. 1 sada pneumatik).
Zároveň proběhne i sběr nebezpečného dopadu, kde můžete uložit staré zbytky
barev, ředidel, hnojiv a různých postřiků, léků, autobaterií, zářivek.
Do kontejnerů nepatří stavební suť, popel, tráva, ořezané větve, sklo.
Využijte této možnosti a zbavte svou domácnost přebytečných věcí, které vám doma
překáží.
V závěru bychom chtěli poděkovat vedení firmy FORM s.r.o. Kozmice za pomoc,
kterou nám poskytuje při svozu velkobjemného odpadu tím, že nám na celé dopoledne
umožní na nádvoří své firmy přistavit kontejnery a umožnit našim občanům svoz
odpadu.
Je to důkaz dobré spolupráce firmy FORM s.r.o. a obce.
Nový územní plán
Jak jsme se výše zmínili, Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo v letošním roce
nový územní plán. Je to plán, kterým se naše obec bude řídit po dobu několika let a který
stanoví jakým směrem se bude naše obec vyvíjet a rozvíjet. Protože se jedná o rozsáhlý
materiál, nebudeme se v občasníku rozepisovat o jednotlivých kapitolách této
problematiky. Ale každý, kdo má zájem nahlédnout do územního plánu, může přijít na
obecní úřad a do územního plánu nahlédnout.
Upozornění řidičům
Pomalu se blíží konec termínu povinné výměny řidičských průkazů, a to těch,
které byly vydány v době od 1.1.1994 do 31. 12. 2000. Povinná, bezplatná výměna vychází
ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. O výměnu řidičského
průkazu může majitel požádat na odboru dopravy Městského úřadu Hlučín. Při žádosti
nutno vzít s sebou platný průkaz totožnosti ( občanský průkaz nebo cestovní pas
1 fotografii o rozměrech 3,5x4,5 cm, řidičský průkaz, který podléhá povinné výměně.
Využijte této možnosti a neodkládejte výměnu řidičských průkazů na pozdější dobu.
Termín pro výměnu výše uvedených řidičských průkazů je stanoven do 31.12.2010.
Bezplatná právní poradna Charity Hlučín
Charita Hlučín nabízí svým klientům, kteří se nacházejí v sociální tísni, další
službu. Jedná se o bezplatnou právní poradnu, která bude otevřena každý první pátek
v měsíci od 15,00 do 17,00 hod. v sídle Charity na Mírovém náměstí 19/18 v Hlučíně.
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K návštěvě je potřeba se předem objednat na e-mailové adrese
pravni.poradna@charitahlucin.cz a stručně zde také popsat daný problém. Podrobnosti o
způsobu objednání, poradenství a oblastech práva, kterými se poradna zabývá, jsou
uvedeny v PROVOZNÍM ŘÁDU, kterému prosíme, věnujte svou pozornost. Provozní
řád naleznete také na www.charitahlucin.cz.
Nejbližší termín poradny je v pátek 1. října 2010 v 15,00 hod.
Tato právní poradna není sociální službou a je provozována na základě spolupráce
s advokátkou Mgr. Karin Blokešovou, advokátem zapsaným v České advokátní komoře
pod číslem 13110. V případě dalších dotazů volejte na telefon 728 550 637 nebo
595 043 275.
Připravované kulturní akce
26. 9. 2010
První podzimní veřejné bruslení v Buly Aréně v Kravařích
15.10. 2010
Country zábava v sále obecní restaurace
25.10.2010
Lampionový průvod – uspávání broučků
7.11. 2010
IV. Setkání kozmických seniorů v sále obecní restaurace
16.11.2010
Divadelní představení ochotníků z Těškovic - komedie Dámský krejčí
Od 6. 12. 2010
Výstava betlémů v zasedací místnosti obecního úřadu
11. 12. 2010
Adventní koncert
11.12. 2010
10. Ročník turnaje v mariáši – obecní restaurace
Další akce budou upřesněny ve vánočním čísle Kozmického občasníku. Přesné časy akcí,
případně změny termínu budou upřesňovány na našich internetových stránkách obce,
v obecním rozhlase a ve vývěsních skříňkách.
Sportovní akce – rozlosování soutěží - podzim r. 2010
Fotbal – muži A
3.10.2010
Kozmice – Píšť
16,00 hod.
10.10.2010 Markvartovice – Kozmice
15,30 hod.
17.10.2010 Kozmice \ Strahovice
15.30 hod.
24. 10.2010 Kozmice – Velká Polom
15,00 hod.
30.10.2010 Klimkovice – Kozmice
14,00 hod.
7.11.2010
Kozmice – Svinov
13,30 hod.

Fotbal – muži B
2.10.2010
Služovice B – Kozmice B
9.10.2010
Kozmice B – Hněvošice B
16.10.2010 Šilheřovice B – Kozmice B
23.10.2010 Kozmice B – Rohov
30.10.2010 Chuchelná B – Kozmice B
Fotbal – dorost
2.10.2010
Hradec n/Mor.- Kozmice
10.10.2010 Kozmice – Štěpánkovice
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16,00 hod.
15,30 hod.
15,30 hod.
15,00 hod.
14,00 hod.
16,00 hod.,
13,15 hod.

16.10.2010 Hlučín C – Kozmice
24.10.2010 Kozmice – Budišov n/Bud.
30.10.2010 Pustá Polom – Kozmice
7.11.2010
Kozmice –Holasovice
Fotbal – žáci
3.10.2010
Kozmice – Slavkov
9.10.2010
Oldřišov – Kozmice
17.10.2010 Kozmice – Vávrovice
23.10.2010 Kobeřice – Kozmice
Fotbal – minižáci
30.9.2010
Kozmice – Píšť
4.10.2010
Šilheřovice – Kozmice
9.10.2010
Kozmice – Vřesina
16.10.2010 Hať – Kozmice
24.10.2010 Darkovičky – Kozmice

12.30 hod.
12,45 hod.
11,15 hod.
11,15 hod.
10,00 hod.
13,45 hod.
10,00 hod.
12,45 hod.
17,00 hod.
16,30 hod.
13,30 hod.
14,00 hod.
11,00 hod.

HOKEJ – Muži
27.9.2010
HC Isotra – Kozmice
20,30 hod.
12.10.2010 HC Kozmice – HC Čas Mančaft 18,45 hod.
19.10.2010 HC Kozmice – HC Sršni Píšť
17,00 hod.
2.11.2010
HC Jaktař – HC Kozmice
17,00 hod.
11.11.2010
HC Kozmice – HC Buly Aréna
19,15 hod.
16.11.2010 HC Bohuslavice – HC Kozmice 17,00 hod.
23.11.2010 HC Horní Lhota – HC Kozmice 17,00 hod.
11.12.2010 HC Kozmice – HC STK
13,45 hod.
21.12.2010 HC Štěpánkovice – HC Kozmice 17,00 hod.
4.1. 2011
HC Kozmice – HC Monaco Kouty 17,00 hod.
Zveme všechny sportovní fanoušky, aby přišli podpořit naše hráče na jednotlivé
zápasy a svým povzbuzováním je přimět k co nejlepším výkonům na hřišti.
Výstava betlémů
V loňském roce naši zahrádkáři připravili úspěšnou výstavu betlémů, kterou
zhlédlo více než 300 návštěvníků. Akce se vydařila a proto chtějí letos zahrádkáři
uspořádat výstavu znova. Obrací se na všechny občany, kteří by byli ochotni zapůjčit na
výstavu své exponáty, aby s touto možností v uvedeném termínu tj. od 6. prosince t.r.
počítali a na obecní úřad donesli své betlémy. Zde je zahrádkáři převezmou a po skončení
výstavy opět vrátí. Přesný termín odběru exponátů bude ještě dodatečně upřesněn. Jedná
se o betlémy všech velikostí, tvarů, zpracování.
Zahrádkáři již předem děkují za kladný přístup našich občanů a za případné
zapůjčení betlémů.
Hlášení obecního rozhlasu
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Občas se mezi občany vyskytnou hlasy a připomínky, že neslyší hlášení místního
rozhlasu. Pokud má občan přístup k počítači, může si nechat posílat hlášení rozhlasu na
svou e-mailovou adresu. Postup je velice jednoduchý, na webových stránkách obce
www.kozmice.cz v sekci Různé stačí kliknout na rozhlas e-mailem a zaregistrovat se svou
e-mailovou adresou. Po příchodu aktivačního odkazu je nutno kliknout na odkaz Rozhlas
emailem a po této aktivaci budou na vaši adresu docházet veškerá hlášení místního
rozhlasu.
Čísla z matriky
V období od 1. 1. 2010 do 26.9.2010 naše matrika zaznamenala:
Přistěhovalo se
19 občanů
Odstěhovalo se
15 občanů
Narodilo se
17 dětí ( z toho 6 chlapců, 11 děvčátek)
Sńatků bylo uzavřeno
7 ( celkem 9 kozmických občanů)
Zemřelo
8 občanů ( z toho 5 mužů, 3 ženy)
Celkový počet občanů ke dni 20. 9. 2010 1815
Dotační program – domácí kompostéry – anketa
Naše obec má možnost žádat v rámci operačního programu životního prostředí
(zkvalitnění nakládání s odpady) o dotaci na pořízení domácích kompostérů (cca 900 lt)
na biologicky rozložitelný odpad ( hlavně trávu). Abychom mohli rozhodnout zda se do
tohoto programu přihlásit, potřebujeme znát kolik našich domácností by mělo o tyto
kompostéry zájem. Program je z 90% hrazen z dotací a zbylých 10% by hradila obec.
Pokud by občané měli o kompostéry zájem, dostali by na své zahrady zapůjčené
kompostéry zdarma. Jedinou podmínkou je používat tento kompostér nejméně 5 let.
Prosíme proto, kdo by měl v případě získání dotace zájem o kompostér, aby vyplnil
„návratný lístek“, případně se přihlásil na obecním úřadě ( lze osobně, telefonicky,emailem). Jedná se o prvotní průzkum, ale v případě podání a úspěšnosti žádosti o dotace
by tito zájemci byli bráni v úvahu.
Jak jsme již uvedli lze anketní lístek vhodit do připravené schránky na obecním
úřadě nebo se přihlásit výše uvedenými způsoby v termínu do 6. října 2010.
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---------------------------------------------zde oddělte ----------------------------------------------------ANO - mám zájem o vybavení domácnosti kompostérem
Přibližná velikost sekané plochy v ……… m2

Jméno a příjmení ……………………………………………….
Adresa : ulice ……………………………………………..orientační číslo……………….
Podpis : …………………………………………………..
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