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Úvodem

Duben 2009

Vážení spoluobčané.
Poprvé v letošním roce se vám do rukou dostává Kozmický občasník, ve kterém
vám chceme poskytnout zase několik informací, co nás v tomto roce v obci čeká a na co
se máme připravit.
Nebudeme vzpomínat na letošní dlouhou a nepříjemnou zimu, která určitě měla
a bude mít dopad na naše rodinné úspory a peněženky, nebudeme zde řešit „krizi“,
která postihla celý svět, nebudeme se zamýšlet nad politickou situací naší země, ale
budeme se zabývat záležitostmi a životem naší vesnice.
Jen v krátkosti se chceme zmínit o tom, co nás občany této republiky čeká
v nejbližší době. Určitě to bude sestavení nové vlády a její program, který nás bude
zajímat, bude nás zajímat řešení celosvětového hospodářství a jeho dopad na
obyvatelstvo jednotlivých zemí, tudíž i naší republiky.
Jednou z nejbližších akcí, a to evropského měřítka, jsou volby do Evropského
parlamentu, které se budou konat ve všech zemích evropské unie. Volby se budou konat
v pátek 5. června a v sobotu 6. června 2009.
V těchto volbách občané zemí EU zvolí své zástupce, kteří budou hájit zájmy svých
zemí a občanů v Evropském parlamentu. Bližší informace o samotných volbách, době a
místě konání voleb, jakož i o hlasování na voličský průkaz můžete získat na úřední desce
obecního úřadu. Jistě jste zaregistrovali, že se naše úřední deska rozšířila a úřední
listiny teď jsou vyvěšeny i v nových vitrínách .
O akcích, které se týkají naší obce se dozvíte z dalších stránek tohoto občasníku.
A protože máme jaro v plné síle a rozkvětu, tak už nám nezbývá než se s plnou vervou a
chutí pustit do jarních prací a úklidu svých zahrádek a okolí domků. Aby se nám práce
dařila a šla nám lépe od ruky k tomu nám ptáčci zazpívají své nejlepší písně a svou
barevnou škálou a nejrůznějšími vůněmi nás určitě velmi dobře naladí rozkvetlé květiny
a keře našich zahrádek.
Jelikož za pár dnů na nás čekají ty nejkrásnější svátky jara – Velikonoce –
přejeme klukům i děvčatům bohatou pomlázku a všem našim občanům opravdu

Zasedání zastupitelstva
V době od vydání vánočního čísla občasníku se uskutečnila několik dalších
zasedání zastupitelstva obce.
Dne 16. 12. 2008 se uskutečnilo 9. řádné zasedání zastupitelstva, kterého se
zúčastnilo 13 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- variantu jednostranného parkování a požaduje prověřit možnost přesunutí
parkování ke hřbitovní zdi
- rozpočtové provizorium obce Kozmice na r. 2009
- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace na projekt
realizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko
2007-20013, a to v souladu s usnesením Výboru regionální rady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko č. 17/157 ze dne 1. 10. 2008. Název projektu : Úprava dopravní
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situace pro zvýšení bezpečnosti chodců na silnici I/56 v obci Kozmice. Dotace se
poskytuje ve výši 92,5% celkových výdajů projektu
- vrácení dotace ve výši 900 000,-Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje z důvodu
obdržení dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
- rozpočtové opatření ZO/10
- opakované zařazení odměňování neuvolněných členů ZO na program jednání
- odměňování členů Zastupitelstva obce Kozmice s platností od 1. 1. 2009, zároveň
schvaluje dle návrhu odměny ostatních členů výborů a komisí, kteří nejsou členy
ZO, s platností od 1. 1. 2009.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- zahrnutí páteřních polních cest do pasportu místních komunikací
- tajné hlasování ve věci odměňování neuvolněných členů ZO
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení
- termíny zasedání zastupitelstva obce na r. 2009
- předání příkazů k inventarizaci majetku za r. 2008
- zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole (výběrová řízení)
Dne 21. 1. 2009 se konalo pracovní zasedání zastupitelstva obce za účasti 14
zastupitelů. Na pořadu jednání byly aktuální informace týkající se územního plánu
obce, otázka prodeje a výkupu pozemků, příprava projektu na revitalizaci dobývacího
prostoru bývalé štěrkovny, návrh rozpočtu obce na r. 2009 a další body.
Dne 17. 2. 2009 se konalo 10. řádné zasedání zastupitelstva obce za účasti 14
zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- tajné hlasování ve věci prodeje pozemku p.č. 311/6
- prodej pozemku parc. č. 311/6 v k.ú.Kozmice manž. Kučerovým za 16 885,-Kč a
náklady s prodejem spojené
- hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy Kozmice, přísp. organizace
ve výši 196,34 Kč a jeho příděl do rezervního fondu
- rozpočet obce Kozmice na r. 2009
- vrácení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 315 000,-Kč z důvodu
společného projektu ( Hlučín, Kozmice, Háj ve Slezsku, Dobroslavice)
- výkup parc. č. 1419/9 v k.ú. Kozmice o výměře 2 959 m2 za cenu 32 000,-Kč od
manželů Vitáskových a J. Vitáska
- podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zřízení místa Czechpoint
- odložení problematiky nádraží a okolních parcel
- výsledky inventarizací majetku obce k 31. 12. 2008 včetně návrhů na vyřazení a
určení způsobu likvidace
- poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení paní D. Buchtelové
- rozhodnutí o připomínce k územnímu plánu obce, kterou podala paní Mgr. Sassaroli
a Obec Kozmice.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení
- další informace z bodu různé
Rozpočet obce na r. 2009
V předešlé kapitole byla zmínka o schválení rozpočtu obce na letošní rok . Stejně tak
jako v letech předešlých, byl pro letošní rok přijat rozpočet obce jako vyrovnaný a
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počítá jak s příjmy tak i výdaji ve výši 24 500 000,-Kč ( z toho je počítáno s příjmy ve
výši 14 437 579,-Kč zbývajících cca 10 mil. korun je převod zůstatku z běžného účtu r.
2008).
Stejně tak jako v loňském roce nebudeme zde rozepisovat jednotlivé kapitoly
příjmů či výdajů (s těmi máte možnost podrobně se seznámit na úřední desce obecního
úřadu či na internetových stránkách obce). Jen okrajově se zmíníme , že největší
položku příjmů pro letošní rok předpokládáme v kapitole daně z přidané hodnoty ve
výši cca 4 600 000,-Kč a daně z příjmů právnických osob ve výši 3 400 000,-Kč.
Následuje daň z příjmů fyzických osob–závislá činnost ve výši 2 300 000,-Kč.
Významnou složku příjmů tvoří i pronájmy ( za restauraci, kovovýrobu, kemp,
nebytové prostory, pozemky, víceúčelové hřiště apod.), kde se předpokládá příjem ve
výši 986 000,-Kč. Zda se příjmová část rozpočtu naplní, se pozná až v průběhu roku.
Podle toho jak vypadá současná situace ve světovém a také našem hospodářství, bychom
mohli usuzovat, že předpokládané příjmy budou stěží naplněny. Ale to se pozná až
v průběhu či samotném závěru letošního roku. Pokud příjmy nebudou naplněny, budou
se podle toho odvíjet i výdaje.
V této části bychom vás chtěli seznámit s těmi akcemi, které v obecním rozpočtu
mají plánované největší výdaje, které budeme postupně realizovat.
Řešení dopravní situace na I/56 – přechod pro chodce
1 800 000,-Kč
Realizace spojovacího chodníku ul. K točně a Hlavní
950 000,-Kč
Zpevněné a parkovací plochy – hřiště TJ Sokol
800 000,-Kč
Projekt a realizace parkoviště u školy
750 000,-Kč
Oprava zábradlí mostu do Jilešovic
700 000,-Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
500 000,-Kč
Výstavba nového hřbitova – I. etapa
5 532 000,-Kč
Velká část rozpočtu obce je rovněž určena na chod školy, dojíždějící žáky, chod
úřadu, zimní údržbu komunikací a platbu za svoz velkoobjemového odpadu, který u nás
probíhá 2x ročně.
To jsou v krátkém přehledu nejvyšší výdajové položky rozpočtu obce. Z něho je
patrno, že v letošním roce se uskuteční akce, se kterými jsme počítali už v loňském roce.
Vzhledem k okolnostem, že na některé tyto akce nám byly přiděleny dotace až
v průběhu roku 2008, byly tyto akce přesunuty na letošní rok. Jedná se především o
výstavbu přechodu se semaforem na ul. Hlavní u hřbitova a nového přechodu u
panelových domů, realizace výstavby nového hřbitova, oprava zábradlí na mostu
do Jilešovic. Pravděpodobně se nezrealizuje výstavba spojovacího chodníku mezi ul. K
točně a Hlavní u Juliánky. V tomto bodě obec požádala o dotaci na realizaci chodníku,
ale je téměř jisté, že se obci letos tuto dotaci nepodařilo získat. Proto se budeme snažit
získat dotaci v příštím roce, případně se pokusíme získat dotaci z fondu EU jako tomu
bylo v případě dotace na silnici I/56.
O další dotaci jsme požádali krajský úřad v souvislosti s výstavbou parkoviště a
chodníků u základní školy. Pokud bude obci dotace přidělena, bude letos akce
zrealizována.
Dotace z evropských fondů – Zpevněné a startovací plochy na hřišti
Projekt obce Kozmice „ Zpevněné startovací plochy pro konání česko-polských soutěží
v požárním sportu v obci Kozmice“ reg. č. CZ.3.22/3.3.04/08.00513, předkládaný do
Operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2007-2013 Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia byl schválen k financování.
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Maximální výše dotace činí 20 105,44 EUR při 85 % konečných způsobilých výdajů
mikroprojektu.
Projektovým záměrem je zpevnění startovacích ploch při soutěžích v požárním
sportu a hasičských cvičeních v areálu hřiště v Kozmicích včetně jejich odvodnění a
přístupových chodníků. Kvalitní startovací plochy jsou nezbytným předpokladem pro
rozvoj spolupráce mezi Sborem dobrovolných hasičů v Kozmicích a polském
Rudyszwaldu. Na závěr celé výstavby proběhne slavnostní otevření stavby s ukázkami
požárního sportu, které předvedou družstva dospělých i mládežnických dobrovolných
hasičů obou družebních obcí.
V současné době se již započalo se stavebními pracemi a samotná stavba by měla
být dokončena do konce dubna.
Slavnostní otevření a společné setkání polských a našich dobrovolných hasičů je
plánováno na neděli 21. června 2009. Na tuto akci srdečně zveme všechny občany. Další
informace o připravované akci budou včas zveřejněny.

Dotace z evropských fondů – Bezpečnost chodců
Jak jsme vás již informovali v prosincovém občasníku, naše obec získala dotaci
z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko na projekt „Úprava
dopravní situace pro zvýšení bezpečnosti chodců na silnici I/56 v obci Kozmice“, reg. č.
CZ.1.10/1.1.00/03.00148. Na základě této dotace dojde k vybudování následujících
bezpečnostních prvků : vyznačení nového přechodu a chodníku pro pěší se zábradlím u
nízkopodlažní panelové zástavby před odbočením na ul. K hájovně, osazení přístřešku
autobusové zastávky pro cestující ve směru na Opavu, nasvětlení stávajícího a nového
přechodu a osazení dvou ukazatelů rychlosti projíždějících vozidel na začátku a konci
obce, světelné signalizační zařízení u přechodu v křižovatce u hřbitova. Tato investice
navazuje na již zrealizovaná bezpečnostní opatření vybudovaného přechodu pro chodce
na hřiště a výstavbu chodníku podél komunikace I/56.
Samotná realizace bude zahájena koncem měsíce dubna a ukončení prací by
mělo být koncem května 2009.
Upozorňujeme občany, že z důvodu výstavby dojde k drobným dopravním
úpravám, taktéž i částečnému omezení dopravy v místě stavby. Proto prosíme všechny
řidiče a občany , aby dbali zvýšené opatrnosti v těchto místech.
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Zpracování studie na výstavbu chodníku
V současné době probíhá zpracování studie na výstavbu chodníku podél ulice
por. Hoši od křižovatky s ulicí Rušná až po výjezd na Jilešovice. Projekt je pracovně
rozdělen na 6 úseků tak, aby byly řešeny postupně, a to hlavně podle možností realizace.
Celá studie má naznačit řešení a odpovědět na otázku, zda lze chodník realizovat v celé
délce (nutnost výkupu pozemků, zúžení vozovky, přeložky inženýrských sítí a další
možné překážky, které by mohly nastat).
Základní náčrt studie je již k dispozici na obecním úřadě a v nejbližší době bude
vyvěšen na úřední desce obecního úřadu.
Oprava zábradlí mostu do Jilešovic
V kapitole „ rozpočet obce“ je uvedena částka na opravu mostu do Jilešovic. Ve
výběrovém řízení zvítězila firma Bögl a Krysl, která dle sdělení už po Velikonocích
zahájí opravu mostního zábradlí. Na tuto akci obec získala 50% dotaci z rozpočtu
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Další polovina bude uhrazena z rozpočtu
obce Kozmice a finančně se na opravě bude podílet také obec Háj ve Slezsku. Celá
oprava by měla být ukončena nejpozději v měsíci květnu.
Vzhledem ke složité dopravní situaci, která v důsledku opravy na mostě přes
řeku Opavu do Jilešovic nastane, obracíme se na všechny občany, především řidiče s
výzvou, aby po čas opravy mostního zábradlí dbali zvýšené opatrnosti při průjezdu či
průchodu tímto úsekem a uposlechli příkazů pracovníků, kteří budou opravu
zajišťovat.
Děkujme za pochopení celé situace a věříme, že vybudování nového zábradlí
přispěje ke zvýšení nejen bezpečnosti silničního provozu, ale také chodců.
Plánovaná oprava železničního podjezdu
V souvislosti s probíhající opravou železničního mostu v Hlučíně, Správa
železniční a dopravní cesty sdělila, že se chystá oprava – nátěr železničního mostu i
v naší obci. Přesný termín opravy dosud není znám, přesto se obracíme na všechny
občany, aby pochopili situaci, která v této záležitosti nastane a po dobu jeho opravy vzali
toto na vědomí a v daném úseku se chovali ukázněně a dbali všech pokynů pracovníků,
kteří budou na opravě mostu pracovat.
Výstavba nového hřbitova
V rozpočtu obce na letošní rok je vyčleněna vysoká částka na výstavbu nového
hřbitova. Předběžný finanční náklad na realizaci tohoto díla činí více než
12 miliónů korun, a to je pro obec naší velikosti opravdu hodně. Zatím se nenašel žádný
dotační titul, ať už z evropských fondů či regionálního operačního programu, ze kterého
by bylo možné na tuto akci finanční prostředky použít. Přesto naši zastupitelé v čele
s panem starostou hledají možnosti, jak na tuto akci získat prostředky.
V současné době jsou v závěru projektové práce a ve druhé polovině roku by se
mělo začít s realizací díla. Pro letošní rok je vyčleněna částka vyšší než 5 miliónů korun,
ale vše záleží na tom, jaké budou příjmy obce.
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Velkoobjemový odpad
Stejně jako v minulých letech, tak i v roce letošním obec připravila pro své
občany svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu. Letošní svoz proběhne v sobotu
16. května 2009 v době od 07,00 hod. – 12,00 hod. opět na nádvoří firmy FORM s.r.o.
Další podrobnosti budou uvedeny na vývěskách obecního úřadu a v místním rozhlase.
Odvoz odpadů o Velikonocích
Svozová firma OZO Ostrava s.r.o. sdělujeme všem občanům, že dochází k
posunu svozu odpadu z důvodu velikonočních svátků o jeden den. To znamená, že odvoz
popelnic v obci Kozmice nebude v pátek 17. dubna, ale posouvá se na sobotu 18.dubna
2009. Žádáme občany, aby vzali tuto změnu na vědomí.
Víceúčelové hřiště
Na našem víceúčelovém hřišti začíná další sezóna. Zase jsme letos zůstali na
stejné cenové hladině a do nákladů na pronájem sportoviště jsme nepromítli žádnou
inflaci, žádné navýšení. Tak můžeme konstatovat a všem zájemcům o sportování na
tomto hřišti sdělit, že ceny pronájmu jsou pro letošní rok stejné jako v roce minulém.
Rovněž se nemění systém objednávek a permanentek. Zájemci o pravidelné termíny si
mohou již na obecním úřadě objednat a nahlásit hrací termíny.
Volné pobíhání psů – upozornění
Jelikož se na obecním úřadě množí stížnosti občanů na volné pobíhání psů,
apelujeme na majitele těchto „tuláků“, aby své psy zajistili tak, aby nedocházelo k jejich
volnému pobíhání po vesnici. Zároveň vyzýváme všechny „pejskaře“, kteří venčí pejsky,
aby po svých psech sebrali z trávníků a chodníků jejich exkrementy. Uvědomte si, že
majitelé rodinných domků nejsou povinni kolem svých plotů uklízet výkaly po vašich
psech . Zároveň apelujeme na všechny, kteří venčí psy, že je velice nevhodné, aby vodili
psy na dětské hřiště do parku, kde si hrají malé děti. Z hygienických důvodů je
naprosto nepřijatelné, aby psi měli na hřiště přístup. Děkujeme za pochopení.
Dne 2. 5. 2009 proběhne v době od 13,00 hod. do 14,30 hod. před obecním
úřadem očkování psů. Cena za jedno očkování je 80,-Kč. Se psem musí přijít dospělá
osoba, pes musí mít náhubek. S sebou si vezměte očkovací průkaz psa.
Další termín očkování N E B U D E ! ! !
Kulturní a sportovní akce pro r. 2009
V této kapitole vás chceme seznámit s připravovanými sportovními a kulturními
akcemi pro tento rok. Výběr je opravdu bohatý, a tak si každý může vybrat oblast, která
ho bude zajímat a kterou akci navštíví. Akce se budou konat na oddychové zóně obce,
velkém hřišti, či v sále obecní restaurace. Všichni jste již teď srdečně zváni.
Datum akce
Název akce
Datum akce
Název akce
19.4. 2009
Vítání občánků nar. r. 2008
17.5. 2009
Oslava Dne matek
25.4. 2009
Hasičská pouť Bystřice
30.5. 2009
Kácení máje+Den dětí
30.4. 2009
Stavění máje
31.5. 2009
První svaté přijímání
3. 5. 2009
Kozmický odpust
21.6. 2009
Česko-polské slavnosti
při zprovoznění zpev. ploch
27.6. 2009
Volejbalový turnaj
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O prázdninách proběhne tenisový turnaj jednotlivců a beach volejbalový turnaj družstev.
6.7. 2009
25.7. 2009
8.8. 2009
21.8. 2009
29.8. 2009

MSL v požárním sportu
Turnaj v malé kopané
Turnaj „ulic“ ve fotbálku
Noční hasičská soutěž
Konec prázdnin, sportovní
den obce
6.9. 2009
Procházka k Juliánce
1.výročí otevření studánky
19.9. 2009
Pouť Cvilín a okolí
20.-21.9.2009 Výstava ovoce a zeleniny

1.10.2009 Setkání seniorů v Hlučíně
9.10.2009 Country k poslechu i tanci
18.10.2009 Kozmický krmáš
8.11.2009 III. setkání seniorů obce
28.11.2009 Stavění vánočního stromu
29.11.2009 Předvánoční trhy
12.12.2009 Vánoční turnaj v mariáši
28.-30.12.2009 Turnaj ve stol.tenise
Šachový turnaj
Pravá vesnická zabíjačka

Další aktuality a zajímavosti , týkající se kozmického sportu, se můžete dozvědět
na našich webových stránkách v kapitole „SPOLKY“, kde pod oddílem HC Kozmice
jsou uvedeny nejen termíny fotbalových a hokejových utkání našich týmů, ale také
výsledky jednotlivých zápasů.
A protože už začala fotbalová sezóna zveme všechny fanoušky na mistrovská
utkání kozmických týmů. Přijďte povzbudit naše hráče do pěkného sportovního areálu
a vytvořit jim tu pravou fotbalovou atmosféru.
Zájemcům o práci na počítači sdělujeme, že kurzy budou zahájeny v měsíci září
t.r. Bližší informace budou podány v dalším čísle občasníku.
Bohoslužby o Velikonocích
9. 4. 2009
10.4.2009
11.4.2009
12.4. 2009
13.4. 2009

Zelený čtvrtek
Velký pátek

17,30 hod
14,30 hod. Křížová cesta
15,00 hod. Velkopáteční obřady
Bílá sobota
19,00 hod. Vzkříšení
Velikonoční neděle 07,30 a 09,30 hod.
Velikonoční pondělí 07,30 a 09,30 hod.

Příležitost ke svátosti smíření - zpovědi bude ještě v úterý 7. 4. a středu 8. 4. 2009
od 16,00-17,30 hod., případně po mši svaté. Na vlastní svátky se nezpovídá.
Velikonoční přání Otce Petra
Chci Vás srdečně pozdravit u příležitosti Velikonočních svátků, kdy si my ,
křesťané, připomínáme dílo Boží spásy na nás vykonané Ježíšem Kristem skrze jeho
utrpení, smrt i slavné zmrtvýchvstání. Pro věřící je to velká vzpruha a povzbuzení
k novému a dobrému životu. A nejen pro ně. I všichni ostatní lidé prožívají radost
z probouzejícího se jara, nové zeleně a zpěvu ptáčků. Je to příslib nového života
v přírodě, která je tu pro nás, Bohem daná a nám do péče svěřená.
Přeji proto Vám všem radost, pokoj do duše a novou naději, i přes složitou situaci
současného dění v životě nás všech.
Žehnám Vám a jsem s Vámi v upřímném přátelství a lásce spojený
P. Petr Šustáček, farář
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