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Úvodem
Vážení čtenáři,
uplynulo několik měsíců r. 2007 a znovu se setkáváme na stránkách našeho občasníku.
Dosavadní průběh letošní roku, ve srovnání s minulým rokem a především zimním
obdobím, můžeme hodnotit velice pozitivně. Mírná a teplejší zima, jaká tady již nebyla
několik století, měla určitě několik nesporných výhod. Především se to projevilo v tom,
že asi nevydáme tolik finančních prostředků za energii jako v loňském roce. Další
vcelku dobrý dopad má i ten fakt, že jsme byli ušetřeni zimních depresí, neboť příznivé
počasí mělo a má určitě pozitivní vliv na naši psychiku. I příroda se s tímto stavem
dovedla vypořádat a podle odborníků by to nemělo zanechat na dalším průběhu žádný
následek. Nám nezbývá nic jiného než se přírodě podřídit, protože ona je silnější než
člověk, který přírodní zákony změnit nemůže, ale svým neuváženým chováním a
jednáním je pozměňuje ve svůj neprospěch.
Z jednání zastupitelstva obce
I. řádné zasedání Zastupitelstva obce po podzimních volbách se konalo dne
19. 12. 2006 za účasti 13 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- program zasedání Zastupitelstva obce včetně jeho doplnění
- jednací řád Zastupitelstva obce
- zrušení obytné zóny na ulicích Budovatelská, K pískovně a Malá Strana
- další jednání ve věci nabídky provozování sítě veřejného osvětlení
- vnitřní předpis č. 2/2006 o zadávání veřejných zakázek
- rozpočtová opatření č. 11
- rozpočtové provizorium na r. 2007
- dodatek k OZV č. 1/2003
- prodej pozemku p.č. 1747/2 o výměře 97 m2 p. L. Gajovi za odhadní cenu a
náklady s prodejem spojené
Zastupitelstvo neschválilo :
- žádost a darovací smlouvu Lesů ČR o převod pozemků (lesních cest) a pověřuje
starostu jednat o dalších podmínkách
- nabídku Vojenské a ubytovací správy Olomouc na bezúplatný převod objektů
stálého opevnění
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- termíny zasedání Zastupitelstva obce pro r. 2007
- přesunutí jmenování výběrových komisí na investiční akce v r. 2007 na příští
zasedání
- souhrnný příkaz k ročním inventarizacím
1. mimořádné zasedání Zastupitelstva obce se uskutečnilo dne 29. 12. 2006 a zúčastnilo
se ho všech 15 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- změnu č. 2 územního plánu obce Kozmice ( umístění nového hřbitova)
Zastupitelstvo obce vymezilo :
- dle § 29 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve
znění pozdějších předpisů, závaznou část územního plánu obce Kozmice – změna
č. 2, včetně veřejně prospěšných staveb, jak je vyjádřena v regulativech,
v rozsahu přílohy předloženého materiálu
Zastupitelstvo obce vydává:
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dle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů a dle § 29 odst. 3 zák. č. 50/1976 Sb. obecně
závaznou vyhlášku obce Kozmice, kterou se vyhlašuje závazná část územního
plánu obce Kozmice – změna č. 2, kterou se mění závazná část územního plánu
obce Kozmice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
- zprávu o veřejném projednání návrhu územního plánu obce Kozmice – změny č.
2 s dotčenými orgány st. správy, ost. orgány, orgány územního plánování
sousedních územních obvodů, právnickými a fyzickými osobami a občany a
vyhodnocení všech stanovisek a připomínek v rozsahu č. 2 předloženého
materiálu
- stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, vydané dle § 25 odst. 1 zák.
č. 510/1976 Sb. a dle § 15 vyhlášky č. 135/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 570/2002
Sb., které je obsaženo v příloze č. 3 předloženého materiálu
Zastupitelstvo obce na svém 2. řádném zasedání dne 20.2. 2007 za účasti 13 členů
zastupitelstva projednávalo následující :
Zastupitelstvo obce schválilo :
- program jednání včetně jeho doplnění
- výsledky inventarizací k 31. 12. 2006 včetně návrhu na vyřazení a určení způsobu
likvidace
- veřejný záměr prodeje části pozemku p.č. 1820 o výměře cca 30 m2
- delegování ing. Karčmáře k zastupování obce Kozmice, jakožto akcionáře na
všech valných hromadách SOMA Markvartovice ( v případě jeho nepřítomnosti
paní K. Osmančíková), a to do 31. 12. 2010. Dále navrhuje ing. Kozáka jako člena
dozorčí rady
- poskytnutí půjčky z FRB ve výši 150 000,-Kč p. Osmančíkovi
- žádost obce Háj ve Sl. s výstavbou lávky přes řeku Opavu a v rámci příprav na
zpracování územního plánu obce zohlední výstavbu jako návrh pro zpracovatele
územního plánu, zároveň prověří otázku výstavby v místě nadregionálního
biocentra ( území ekologické stability)
- rozpočet obce na r. 2007
- výběrové komise na investiční akce r. 2007
- hosp. výsledek Základní školy a mateřského školy Kozmice, přísp. organizace ve
výši 1 989,46 Kč a jeho příděl do rezervního fondu
- poskytnutí finančních darů
- ponechání 4 stromů před hřbitovem
Zastupitelstvo obce neschválilo :
- smlouvu na provozování veřejného osvětlení
Zastupitelstvo obce pověřuje :
- kontrolní výbor prověřením stavu polních cest ( zaorání, nájmy, aj.)
-

Rozpočet obce na r. 2007
V této kapitole bychom vás rádi seznámili se záměry Zastupitelstva obce Kozmice
pro letošní rok. Nebudeme vypisovat podrobně celý rozpočet, který si můžete najít na
obecních internetových stránkách www.kozmice.cz, ale seznámíme vás s akcemi, které
se dotýkají nás občanů.
Můžeme konstatovat, že se letos v Kozmicích opět bude stavět. V rozpočtu obce je
pamatováno na:
- obnovu nátěru fasády budovy márnice a
vybudování plochy pod kontejnery na odpad
250.000,-Kč
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- posílení kapacity veřejného osvětlení a úprava vedení
200 000,-Kč
- nasvícení kostelní věže – příspěvek farnímu úřadu
50 000,-Kč
- zpracování projektu výstavby nového hřbitova
400 000,-Kč
- zpevněné a parkovací plochy na hřišti TJ Sokol
400 000,-Kč
- oprava chodníku Horní konec a por. Hoši
1 200 000,-Kč
- sportovně rekreační zóna u školy – úprava chodníku u Jednoty
460 000,-Kč
- opravy komunikací K točně, SNP a Horní konec
3 600 000,-Kč
- vybavení obce mobilním inventářem – lavičky, koše apod.
100 000,-Kč
- prověření stavu kanalizace a její pasportizace
300 000,-Kč
Z přehledu je patrno, že i letos budeme pokračovat v trendu předcházejících let a
zase se bude u nás ve vesnici opravovat. Kdy přesně k jednotlivým akcím dojde ještě
nevíme, protože jsme v nedávné době zaslali výzvy na podání cenových nabídek na akce
opravy komunikací, opravu chodníku a zpracování územního plánu. Předpokládáme, že
akce budou probíhat od měsíce června do září letošního roku.Proto už předběžně
informujeme ty občany, kteří bydlí v lokalitách, které jsme výše uvedli, aby počítali
s touto eventualitou a byli na to připraveni, že po určitou dobu zde bude ztížený pohyb
vozidel k jejich bydlišti a také průchod osob.
Příprava nového územního plánu
Jak jste se dočetli v předcházející kapitole, obecní zastupitelstvo vyčlenilo
z letošního rozpočtu poměrně vysokou částku na zpracování územního plánu obce pro
příští období. K tomu zastupitelé obce přikročili ze dvou důvodů :
1) na obecním úřadě je již několik desítek požadavků na změnu územního plánu,
především se jedná o změny využití zemědělské půdy a její převedení na plochy ,
kde by bylo možno v budoucnu provádět bytovou zástavbu
2) v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona od 1.1. 2007 je v něm
stanoveno, že obce, jejichž územní plány byly zpracovány před více než 10 lety
musí mít nejpozději do 1.1. 2010 zpracovány územní plány nové .
Proto ještě jednou apelujeme na všechny občany, kteří se potřebují vyjádřit ke změnám
v územním plánu, aby tak učinili v co možná nejkratším termínu. Všechny požadavky
vás občanů pak budou předány zpracovateli územního plánu, který s nimi bude dále
pracovat. Tímto nechceme říci, že by se v průběhu přípravy nebylo možno vyjadřovat a
dělat návrhy k územnímu plánu, ale čím dříve, tím lépe pro obě strany.
V současné době je zpracována studie nového hřbitova, která je dispozici na
obecním úřadě. Pokud má někdo z občanů zájem se s touto studií seznámit, může se
kdykoliv dostavit na obecní úřad, kde mu bude studie předložena k nahlédnutí.
Informace o Fondu rozvoje bydlení
S platností od 1. 7. 2002 obec Kozmice poskytuje na opravu nebo modernizaci
bytového fondu úvěr poskytnutý obci Státním fondem rozvoje bydlení. Tyto prostředky
se půjčovaly na dobu 5 let. Jelikož obec musí splatit fondu úvěr nejpozději do 31. 3. 2012
bude možné další půjčky poskytnout na dobu kratší než 5-i leté období a to tak, aby
obec uhradila poslední splátku do výše uvedeného termínu.
Bližší informace o možnosti těchto půjček vám poskytneme na obecním úřadě.
Zároveň upozorňujeme občany zejména mladší 36 let na možnost čerpání výhodných
půjček ze Státního fondu rozvoje bydlení ( bližší informace na www.sfrb.cz).
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Komise výstavby
Když už jsme začali téma související s výstavbou, informujeme vás všechny, kteří
hodláte cokoliv stavět, provádět změny staveb a vše co souvisí se stavbami, že s přijetím
nového stavebního zákona byla v naší obci zrušena komise výstavby a veškeré
náležitosti spojené s výstavbou je nutno řešit na Městském úřadě Hlučín, odboru
výstavby a územního plánování. Proto se před jakoukoliv stavbou informujte na odboru
výstavby, co je třeba ke stavbě či ohlášení doložit, jaké podklady a doklady je třeba si
zajistit. A je toho třeba dost, co je nutno stavebnímu úřadu předložit, aby vydal
stavební povolení či souhlas s ohlášením. Jen tak pro zajímavost - na výstavbu oplocení
je nyní třeba stavební povolení, na zateplení rodinného domku je nutno také stavební
povolení atd.
Problematika odpadů
Téměř v každém čísle občasníku apelujeme na naše občany, aby se zabývali
tříděním odpadů a vytříděný odpad odkládali tam, kam patří , tj. do označených
kontejnerů u obou prodejen. Vytříděný odpad znamená vytříděné plasty, sklo, papír a
tetrapakové obaly. Vytříděný odpad ale neznamená, že to co nepotřebujete
v domácnosti odložíte u kontejnerů, vždyť on to tam už někdo uklidí, nebo se to hodí do
kontejnerů, protože tam se zase už nevidí, co tam je a kdo tam něco vhodil. Obec pak
dostává ze strany svozové firmy OZO Ostrava výtky, že v kontejnerech se nachází věci,
které tam nepatří a které znehodnocují tříděný odpad. Také odložený odpad u
kontejnerů nám svozová firma neodveze, protože sváží jenom právě tu komoditu, na
kterou je svozový vůz určen. Proto opravdu vyzýváme ty, kteří kazí dobré jméno naši
obce svým neuváženým odkládáním věcí do kontejnerů, aby se už konečně zamysleli nad
svým jednání a do tříděného odpadu odkládali jenom věci, které zde patří.
Pokud se jedná o odpad velkoobjemový, opět v letošním roce budou přistaveny ve
vesnici kontejnery na tento odpad, a to v sobotu 9. června 2007 od 07,00 hod. až do 13,00
hod. Přesné místo, kde kontejnery budou stát ještě upřesníme, neboť na původním
stanovišti je již plocha víceúčelového hřiště a náhradní stanoviště ve spolupráci s firmou
OZO Ostrava v současné době zajišťujeme.
Problematika černých skládek v obci je další zarážející fakt, který se stále více
rozrůstá. Je to nevhodné chování některých jedinců, kteří se neštítí toho, že vyjedou za
vesnici směrem na Darkovičky, pod skálu, k lesu a pod. a zde odhazují to, co jim doma
překáží. Tím nejen hyzdí přírodu, ale porušují obecně závaznou vyhlášku o čistotě a
ochraně veřejného pořádku v obci a mohou být za tento přestupek pokutováni.
V letošním roce se zaměří i městská policie na dodržování obecně závazných vyhlášek
v naší obci a při zjištění ukládání odpadu na místa kam nepatří, budou strážníci
Městské policie ukládat pokuty. Ještě pořádně ani nezačalo jaro a už někteří buďto
místní nebo přespolní občané odkládají odpad na místa, která k tomu nejsou určená.
Proto upozorňujeme takové občany, kteří porušují obecně závaznou vyhlášku, že při
zjištění jejich totožnosti budou následovat sankce !!
Dalším problémem v oblasti odpadů je zapojení občanů do systému sběru a
svozu komunálního odpadu. V této oblasti se obecní úřad v letošním roce zaměří na
kontrolu, jak jsou nejen občané, ale také právnické osoby ( tj. podnikatelé, kteří mají
provozovny v obci) do tohoto systému zapojeni, tj. bude provedena kontrola zda mají
všichni popelnici. Informujeme o této kontrole s předstihem, aby ti co dosud do systému
obce nejsou zapojeni, si řádně přihlásili popelnici a uvedli vše do souladu s obecně
závaznou vyhláškou a vyhnuli se tak komplikacím.
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Vše kolem studní
V současné době je aktuální otázka kolem studní. Mnozí občané si myslí, že se
jedná o otázku legalizace studní, což ovšem není tak zcela pravda. Vůbec se nejedná o
vydání stavebního povolení, ale správně se jedná o „ Povolení k odběru podzemních
vod“.
A k tomuto bude směřovat celá naše základní informace k odběrům povrchových a
podzemních vod k 1. 1. 2008 .
Novela vodního zákona č. 20/2004 Sb., v článku II, závěrečná a přechodná ustanovení,
bodu 2 omezila platnost, výše uvedených vodohospodářských povolení do konce r. 2007,
s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální
zásobování domácností pitnou vodou.
Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost povolení k odběru povrchových nebo podzemních
vod a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních, která nabyla právní moci do 31. 12. 2001, s výjimkou povolení k odběrům
podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou
vodou.
Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí i nadále.
O prodloužení stávajícího o povolení k odběrům povrchových nebo podzemních vod je
možno požádat v termínu do 30.12. 2007 ,v souladu s § 9 odst. 5 zák. č. 254/2001 Sb., o
vodách a změně některých zákonů ( vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Dobu platnosti povolení k nakládání s vodami lze k návrhu oprávněného prodloužit,
pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno ( §9 odst. 4 vodního
zákona).
Vydání povolení k nakládání s vodami není zpoplatněno. Odběr podzemní vody je
zpoplatněn od výše odběru 500 m3 za měsíc nebo 6000 m3 za rok ( § 8 odst. 2 vodního
zákona). Bližší informace o výše uvedené problematice lze získat na vebových stránkách
www.zanikpovoleni.cz, či bezplatné informační lince ministerstva zemědělství 800 101 197.
Každý kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít povolení vodoprávního
úřadu.
Užíváte vodu např. jako :
- fyzická osoba – odběr vody k zalévání zahrady či napájení drobného zvířectva
- živnostník – odběr vody pro zahradnictví, vypouštění předčištěných odpadních vod
z technologií, myček aut, penzionů, malých čistíren odpadních vod
- zemědělec – odběr vody k zavlažování či napájení zvířat
- rybníkář – odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží
- provozovatel veřejného koupaliště - odběr či vypouštění vody
- provozovatel lyžařského areálu – odběr vody k výrobě sněhu vodními děly
K takovému nakládání s vodami musíte mít platné povolení vodoprávního úřadu.
Povolení není třeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické zařízení.
Povolení není nutné ani tehdy, pokud je voda dodávána nebo odváděna jinou osobou
( vodárenskou či kanalizační společností, obcí apod.)
Ten kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu, nebo kdo do těchto vod vypouští
odpadní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se pokutě, která může činit:
- u fyzické osoby až 50 000,-Kč
- u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000,-Kč
Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních
vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31.12. 2001.
Co z toho pro nás občany vyplývá?
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Přílohou tohoto občasníku je žádost o povolení k odběru podzemních vod pro
potřeby jednotlivých občanů (domácností). Tuto žádost vyplní všichni občané, jejichž
studny byly vybudovány po r. 1955. Ti občané, kteří mají studnu vybudovanou před
rokem 1955 a používají vodu ze studny jako pitnou, nemusí o povolení žádat. Pokud
používají vodu ze studně na zalévání zahrádek, nebo pro splachování WC a pod. musí
také o povolení žádat.
K vyplněné žádosti přiložíte snímek katastrální mapy ( pokud nemáte, tak vám ho
na obecním úřadě na požádání zhotovíme), do kterého zakreslíte umístění studny i
s jednotlivými kótami ( jak daleko od domu, od plotu, od budovy apod).
Takto vyplněnou žádost předáte na Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a
komunálních služeb – vodoprávní oddělení, které se nachází v I. poschodí budovy MěÚ
Hlučín. A to je vše. Poté vodoprávní úřad vydá rozhodnutí k odběru podzemní vody a vaše
žádost je tímto vyřízená. Za vydání rozhodnutí se neplatí.
Dodržování veřejného pořádku v obci
K této problematice se musíme neustále vracet a neradi konstatujeme, že naše slova
asi nikdo nebere vážně. Vždyť pouze chceme, aby ti, kteří nějakým způsobem porušují
pravidla veřejného pořádku a slušného chování se nad svým jednáním zamysleli a přispěli
tak ke zlepšení vzhledu obce a k většímu zajištění pořádku ve vesnici.
Máme tím na mysli chování části naší mládeže na nádraží, kde se často scházejí a
zanechávají po sobě značný nepořádek. Dále tím myslíme chování a jednání opět části naší
mládeže u víceúčelového hřiště a v celé sportovně rekreační zóně. Jen se podívejte kolik
mladých sedí na opěradle laviček a nohy mají na sedačce, kolik je kolem laviček nedopalků
cigaret a metr dále je připevněn koš. To je jim tak zatěžko odhodit nedopalek do koše.
Nevíme jak by se chovali v tom případě, kdyby opravdu vešel v platnost protikuřácký
zákon, kde je navrhován zákaz kouření na sportovištích a jeho překročení je
sankcionováno. No a o ježdění na kolech po chodníku v parku, to už je škoda se zmiňovat.
Po chodníku chodí lidé a naproti nim si to ženou na kolech nejen děti, ale mnohdy i dospělí
a nikdo z nich z kola nesleze, ale jede si klidně po chodníku dál. Opravdu je to chodník,
po kterém se chodí a nejezdí. Dále si všimněte kolik je po hřišti rozházeno plastových lahví
a papírků, i když košů je na tomto prostranství značný počet. Kolik je na celé ploše
rozházeno skleněných střepů. Což si někdo neuvědomí, že rozbité sklo je velice
nebezpečné, že na plochu chodí malé děti , které mohou upadnout a na střepu se mohou
těžce poranit. Ale zatím je naše upozorňování zbytečné - každý si dělá co chce.
Máme za to, že náš sportovně rekreační areál je na velmi pěkné úrovni, že se naše
obec opravdu má čím pochlubit a mnoho okolních obcí nám tento areál může závidět. Také
od mnoha přespolních občanů slyšíme slova uznání, že se nám podařilo vybudovat něco,
co třeba v jejich vesnici schází. Teď opravdu záleží už jen na nás, jak dlouho nám tento
areál vydrží k prospěchu nás všech, ale především našim mladým. Ti místo toho, aby řekli
budeme si zde něco sami vylepšovat nebo jej udržovat, mnohdy naopak zařízení ničí a
poškozují.
Provozní řád víceúčelového hřiště
Před několika dny jsme vyvěsili na víceúčelové hřiště Provozní řád a Ceník
pronájmu sportoviště. Všichni, kteří máte zájem, si tento ceník můžete prohlédnout na
kozmických internetových stránkách www.kozmice.cz. S pravidly pro chování na
sportovišti se můžete seznámit na plakátech – letáčcích, které jsou vyvěšeny při vstupech
na hrací plochu.
Pro informaci uvádíme následující :
Víceúčelové hřiště bude provozováno za úplatu v letošním roce v době od 2. dubna
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do 28. října 2007. Provozní doba je stanovena od 08,00 hod. do 22,00 hod ( tato nesmí být
překročena z důvodu rušení nočního klidu).
Cena za 1 hodinu používání hřiště je stanovena na 50,-Kč, s umělým osvětlením pak
80,-Kč.
Permanentní vstupenka na 1 hodinu týdně po dobu 30 týdnů bude stát 1 000,-Kč a majitel
bude mít stanovený pevný termín ( den a hodinu) po celou dobu provozování sportoviště ,
tj. 30 týdnů. Pokud mu nevyjde počasí nebo svůj termín zmešká, tato hodina propadne.
Další možností je permanentní vstupenka za cenu 1 000,-Kč na 25 hodin s tím, že si
majitel permanentky objedná termín dle volné kapacity.
Upozorňujeme, že součástí ceny není „instalace“ sítí z důvodu, že areál nemá
stabilního správce a proto si hráči musí sítě připravit sami. Sítě jsou umístěny v přístavbě
budovy márnice – vstup od hřiště.
Preferují se předem permanentky před jednotlivými hodinami. Objednávky je
možno provádět v pracovní dny na obecním úřadě osobně nebo na tel. 595032140 ,
595031469, kde se také zaplatí poplatek.
V mimopracovní dny budou k dispozici na telefonu pověření pracovníci obecního
úřadu, u kterých je možno si hřiště objednat i zaplatit. Služby budou zajišťovat
v jednotlivých volných dnech :
p. ing. Kozák
– tel. 774 674 711 – ul. Rušná
p. Vrchovecký
- tel. 774 574 711 – ul. Pod lipami
p. Dziehel
- tel. 774 374 711 – ul. Hlavní
Rozpis služeb bude vyvěšen na sportovišti.
Kulturní akce
Dne 22. 4. 2007 v odpoledních hodinách proběhne v sále obecní restaurace přivítání
12 občánků narozených v r. 2006. Zveme na tuto akci nejen rodiče malých občánků, ale
také jejich babičky a dědečky.
V rámci oslav Dne matek obecní úřad připravuje pro všechny občany
na pátek 11. května 2007 od 19,00 hod.
divadelní představení ochotnického souboru DIOS PROPADLO z Václavovic pod názvem
„KOMEDIE PRO TŘI DIOPTRIE“.
Vstup pro všechny babičky, maminky a děvčata je zdarma, pro mužský doprovod pak
symbolická cena 30,-Kč. Pro všechny maminky a babičky bude připravena v rámci oslav
Dne matek malá pozornost od žáků naší základní školy.
Zveme všechny k návštěvě představení a srovnání předvedení divadelní hry dalšího
ochotnického souboru s uměním těch, které již v obci vystupovaly.
Bohoslužby o velikonočních svátcích
Zelený čtvrtek
Velký Pátek
Bílá sobota
Velikonoce - neděle a pondělí

17,30 hod.
14,30 hod.
15,00 hod.
19,00 hod.
7,30 a 9,30 hod.

Křížová cesta
Velkopáteční obřady
Vzkříšení Páně

Velikonoční přání Otce Petra
Kristus vzkříšený ať všechny naše občany naplní pokojem a vnitřní radostí.
Přeje a za všechny se modlí a žehná
Otec Petr Šustáček
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