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Úvodem
Vážení spoluobčané.
Po celkem příznivé zimě a po mnoha důležitých či méně závažných událostech,
které se odehrály od posledního vydání občasníku v životě nejen každého z nás, ale také
naší vesnice, se setkáváme společně s vámi na těchto stránkách, abychom vám přinesli
zase několik nových postřehů a informací.
Těší nás váš zájem o každé číslo Kozmického občasníku. Těší nás, že v anketě,
která proběhla ke konci loňského roku jste vyslovili názor, že nejvíce informací o obci
získáváte právě prostřednictvím našich stránek. Je to pro nás důležitý fakt, že naše
stránky plní svůj účel, kvůli kterému jsme vlastně začali občasník vydávat. A v tomto
trendu bychom chtěli pokračovat i nadále, i když nám je jasné, že daleko rychleji se
informace dostanou k občanovi prostřednictvím různých medií, převážně internetu. Ne
každý občan však má možnost s těmito prostředky pracovat. Z toho důvodu budeme
vám – občanům - i nadále důležité informace poskytovat prostřednictvím Kozmického
občasníku.
Jsme na začátku období, kdy se příroda začíná projevovat v celé své kráse. Už se
všichni těšíme na hřejivé a laskavé sluneční paprsky, které nás vytáhnou do přírody a na
zahrádky. Opět se budeme radovat z rozkvetlých kytek, keřů a stromů a budeme
naslouchat jarnímu koncertování a zpěvu nejmenších hudebníků - ptáčků . Zase
budeme zkrášlovat své příbytky a těšit se z krásných slunečných dnů, které využijeme
nejen k práci, ale také i odpočinku. První příležitost užít si delšího víkendu máme již
o Velikonocích.
Přejeme všem děvčatům, aby je kluci pořádně polili a pánům klukům,
mládencům a mužům pak bohatou pomlázku a vám všem

Zasedání zastupitelstva
Od posledního Kozmického občasníku, vydaného před Vánoci loňského roku, se
uskutečnila dvě řádná zasedání Zastupitelstva obce a jedno pracovní.
5. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 18. 2. 2007 za účasti 14 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- program zasedání včetně doplnění
- rozpočtová opatření č. ZO/9
- zřízení sociálního fondu obce Kozmice
- zásady sociálního fondu obce Kozmice
- rozpočtové provizorium na r. 2008
- výběrovou komisi pro výběr firmy na opravy obecních komunikací
- výběrovou komisi na dodavatele vozidla pro SDH Kozmice
- termíny zasedání Zastupitelstva obce na r. 2008
- smlouvu o přijetí krátkodobé bezúročné půjčky
- rozpočtové opatření č. ZO/10
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bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi p.č. 1657/8 o výměře 2253m2
z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec Kozmice
- uplatnění požadavků k zadání Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení
- zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách v r. 2007
- vyhodnocení ankety “Jak dál v Kozmicích, řekněte občané“
- předání příkazů k provedení inventarizací předsedům inventarizačních komisí
-

6. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 26. 2. 2008 za účasti 14 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- program zasedání včetně jeho doplnění
- výsledky inventarizace majetku obce k 31. 12. 2007 včetně návrhů na vyřazení a
určení způsobu likvidace
- hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy Kozmice, přísp.organizace ve
výši 243,51 Kč a jeho příděl do rezervního fondu
- odložení rozhodnutí ve věci žádosti o odkoupení části pozemku p.č. 311/3 a pověřuje
starostu k jednání se zainteresovanými stranami
- rozpočet obce Kozmice na r. 2008
- určení výběrových komisí na akce v r. 2008
- poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
- přípravu a realizaci projektu – Vybudování zázemí pro konání sportovních, kulturních
a společenských akcí v r. 2008
- akční plán obce Kozmice pro r. 2008-2010
- zahrnutí pozemků u jezera parc. č. 1303/2, 1303/4 v k.ú. Kozmice do společného řešení
s Městem Hlučín v architektonické soutěži Cena Petra Parléře 2008
Zastupitelstvo obce neschválilo :
- zveřejnění záměru na odprodej části pozemku parc. č.1303/2
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení
- návrh partnerské účasti na projektu – Zvelebení areálu hlučínské štěrkovny
Zastupitelstvo obce ukládá:
- kontrolnímu výboru provést kontrolu odměňování zastupitelů obce dle příslušných
vyhlášek
Rozpočet obce na r. 2008
Jak jste se výše dočetli, Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo rozpočet
obce pro letošní rok. Rozpočet byl přijat jako vyrovnaný a počítá jak s příjmy , tak i
výdaji ve výši
20 622 000,-Kč.
Nebudeme se zde rozepisovat o jednotlivých kapitolách rozpočtu (s těmi se
můžete důkladně seznámit na internetových stránkách obce či na úřední desce). Jen
v krátkosti se zmíníme o tom, že letos obec předpokládá příjmy ve výši 13 542 380,-Kč.
Z roku minulého byl převeden zůstatek ve výši 7 079 620,-Kč. Největší položku příjmu
tvoří daň z přidané hodnoty v přepokládané výši 4 615 000,-Kč a daň z příjmu
právnických osob ve výši 2,9 mil. korun, dále pak daň z příjmu fyzických osob ze závislé
činnosti ve výši 2,3 mil.korun. Důležitým příjmem obce je příjem z pronájmu obecního
majetku ve výši 933 690,-Kč ( zde se počítá restaurace, kovovýroba, kemp, nebytové
prostory na obecním úřadě, pozemky).
Jak už bylo výše uvedeno, rozpočet je vyrovnaný, což znamená příjmy = výdaje.
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Opět nebudeme vyjmenovávat všechny kapitoly výdajů, ale za zmínku stojí ty největší
výdaje a na co z letošního rozpočtu obce jsou vyčleněny.
Výdaje :
3 000 000,-Kč oprava místních komunikací ( ul. Nádražní, Zelená, Nová, Pod lipami,
dle finančních možností i ul. Rušná)),
1 800 000,-Kč řešení dopr. situace u paneláků a hřbitova (nový přechod se semaforem)
1 200 000,-Kč mzdové náklady
900 000,-Kč zastupitelské orgány
735 000,-Kč sběr a odvoz kom. odpadu
720 000,-Kč příspěvek základní a mateřské škole
690 000,-Kč příspěvek na fasádu kostela
650 000,-Kč zpevněné a parkovací plochy na hřišti TJ Sokol
644 000,-Kč péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
625 000,-Kč zakoupení přepravního vozidla pro SDH
600 000,-Kč oprava mostu do Jilešovic (nátěr, nové zábradlí)
600 000,-Kč studie proveditelnosti + projekt nového obecního úřadu
600 000,-Kč dotace na dojíždějící žáky do Hlučína
500 000,-Kč územní plán I. etapa
400 000,-Kč odpadní vody, rozbory vody
340 000,-Kč příspěvek TJ Sokol Kozmice
300 000,-Kč projekt na výstavbu nového hřbitova.
Mimo tyto největší výdaje je zde řada dalších výdajů především na projekty se
zaměřením : např. na obnovu polních cest, cyklostezek, propojení chodníku ul. por. Hoši
a SNP, proluka na ul. por. Hoši , zavlažování na hřišti TJ Sokol Kozmice, zateplení
budov OÚ, ZŠ a MŠ, energetický audit budov OÚ, ZŠ a MŠ a další.
Z rozpočtu obce jsme vybrali jen ty kapitoly, na které jsou vyčleněny větší
položky. V rozpočtu je obsažena dále řada akcí, jejichž finanční náklad bude menší,
přesto mají dopad na chod naší vesnice.
Na závěr této kapitoly jen malé shrnutí – letos se bude v obci zase investovat a
zavládne zde čilý stavební ruch. Budou se opravovat komunikace, pokud budou
přiděleny dotace z fondů EU, tak se vybuduje zpevněná plocha na hřišti TJ Sokol, která
bude sloužit jako základna pro starty družstev při hasičských soutěžích a dalších
akcích. Pokud budou přiděleny dotace z kraje, provede se otryskání starého nátěru
mostu do Jilešovic a zhotovení nového mostního zábradlí, které bude odpovídat
normám. Na této akci přislíbila finanční spoluúčast i Obec Háj ve Slezsku. A především
pokud obec získá dotaci z krajského úřadu, bude vybudován nový přechod pro chodce u
hřbitova (starý přechod bude zrušen a posunut cca o 20-30 m směrem na Hlučín). Na
přechodu bude pro chodce instalován semafor. Dále bude zřízen nový přechod u
bytových domů, nově bude nasvícen přechod u bývalého motorestu a instalován
přístřešek na zastávce autobusů směr Dolní Benešov.
V letošním roce bude zpracován projekt na nový hřbitov. Ve výběrovém řízení na
zpracovatele projektu uspěla firma KONY – ing. Konečný z Opavy. V projektu se již
bude počítat s vybudováním smuteční síně zhruba pro 20 osob (tak jak to vyplynulo z
požadavků občanů z loňské ankety). Projekt bude řešit i možnost napojení příjezdové
komunikace k novému hřbitovu z hlavní silnice ( pokud to Policie ČR a Ředitelství silnic
a dálnic ČR schválí).
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Zpracování územního plánu
V této kapitole bychom vás chtěli seznámit se současným stavem zpracování
územního plánu. Na jeho pořízení intenzivně pracuje p. ing. arch. Kovář, který již
zpracoval veškeré požadavky občanů (tak jak byly průběžně po dobu několika let
podávány), ale také obce. Jednotlivé požadavky byly zaneseny do přehledných map. Ke
všem žádostem o změnu se vyjádřil nejen samotný zpracovatel územního plánu ( ing.
arch. Kovář), ale také pořizovatel ( MěstÚ Hlučín, odbor výstavby a územního
plánování). Na zasedání Zastupitelstva obce, které se bude konat 25. 3. 2008 se budou
k těmto podkladům vyjadřovat i naši obecní zastupitelé. Se současným stavem a se
všemi podklady, které se týkají nového územního plánu se mohou již nyní občané
seznámit na obecním úřadě.
Po projednání v Zastupitelstvu obce budou dále požadavky projednány
s dotčenými orgány, které se musí k územnímu plánu vyjádřit (je jich snad kolem 40) .
Jedná se o vlastníky sítí, letištní provoz, radiokomunikace, krajský úřad, životní
prostředí aj. O dalším postupu prací na pořízení územního plánu vás budeme průběžně
informovat.
Odpady – třídění
Produkce odpadů - to je problém se kterým se potýkají všechny země světa,
včetně České republiky. Tato problematika se týká nejen velkých měst a obcí, ale i naší
vesnice.
Jen pro vaši informaci - v roce 2007 bylo firmou OZO Ostrava s.r.o. vyvezeno z
vesnice 347 tun odpadu, což činí cca 192 kg na osobu ( vč. dětí).
Do tohoto množství je započítáno také zhruba 43 tun odpadu tříděného , tzn. sklo, plast
a papír. Mnoho tohoto odpadu však nekončí tam, kde by mělo, tzn. v kontejnerech na
tříděný sběr, ale končí v lepším případě v popelnicích u našich rodinných domků,
v horším případě v ohništích kotlů na tuhá paliva. Tím pádem dochází k zamoření a
znečišťování ovzduší a sami to poznáváme, jak za posledních několik let i u nás došlo ke
zhoršení ovzduší. Chápeme, že veškeré druhy energií pro vytápění jsou drahé, a že tudíž
občan topí čím se dá. Ale cenou surovin a energie se musí zabývat vláda, to my zde
nevyřešíme. My však apelujeme na vás, abyste opravdu odpad třídili – tzn. plast, sklo,
papír a tyto suroviny neodkládali do popelnic, které jsou vyváženy na skládku. Tento
těžko rozložitelný odpad pak na několik staletí zatíží životní prostředí a my zanecháme
našim potomkům velký problém. Proto se všichni zaměřme na třídění odpadu –
kontejnerů je ve vesnici dostatečné množství a poměrně často je zajišťován i jejich
odvoz. Kontejnery se nacházejí u obou prodejen, dále na točně na Mexiku, na ul. Horní
konec a v neposlední řadě u bytových domů na ul. Hlavní.
O tom, že likvidace odpadu je drahá záležitost svědčí i fakt, že obec ze svého
rozpočtu v loňském roce vynaložila velkou finanční částku na svoz a likvidaci
velkobjemného odpadu. Pokud si někteří občané myslí, že tento svoz je poskytován
firmou OZO Ostrava s.r.o. zcela zdarma, můžeme vám sdělit, že zdarma je pouze určité
množství - cca 160 m3 , zbytek je již za úhradu. A právě za loňský rok z obecního
rozpočtu bylo uhrazeno za odvoz a likvidaci velkoobjemného odpadu 147 000,-Kč.
Rovněž v letošním roce budou mít naši občané příležitost k odložení velkobjemného
odpadu, a to
v sobotu 24. května 2008 od 07,00 – 12,00 hod.
Kontejnery budou opět přistaveny na nádvoří firmy FORM s.r.o.
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Dalším problémem, který budou muset řešit nejen občané, ale také obce, je
biologický odpad. S prvním návrhem zákona již přišel ministr životního prostředí a
znamenalo by to, že by občan měl třídit kompostovatelný odpad – tj. pravděpodobně
zbytky potravin, posekanou trávu, listí a pod. Obec by pak, podle ministrova návrhu,
měla tento odpad likvidovat. Další podrobnosti nejsou ještě známy, určitě vás ale
budeme informovat.
A jako vždy v této kapitole musíme připomenout těm občanům, kteří odkládají ke
kontejnerům veškeré nepotřebné haraburdí – jako např. koberce, hadry, oblečení a
další – že takový odpad nepatří do kontejneru. Svým chováním a jednáním se dopouštějí
přestupku proti obecně závazné vyhlášce č. 1/2003, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadu v naší
obci, konkrétně podle čl. 6 odst. 1 a 2, kde je stanoveno, že odpad se ukládá na místa
k tomu určená!!!!!, což v žádném případě nejsou samotné kontejnery na tříděný odpad
či stanoviště, kde jsou umístěny.
No a v neposlední řadě vám musíme sdělit i to, co není moc potěšitelné. To je
skutečnost, že tak jak dochází ke zdražování všeho, dojde v následujících měsících a
letech i k prudkému nárustu cen za skládkování odpadu a tím i ke zdražování služeb za
svoz a likvidaci odpadu. A to bude další důvod k tomu, aby občan odpad ještě více třídil
a na skládku se vyváželo jen to, co již opravdu nejde zrecyklovat.
Čistota a pořádek v obci
Na tomto místě se přísluší, abychom poděkovali všem občanům, nejen dětem,
našim mladým, ale i těm věkově starším za to, že naše klidová zóna i samotné hřiště
vypadá po více než dvou letech užívání velice dobře a pěkně, že si toho všichni váží a
šetří. Pak také těší i uznání všech návštěvníků, kteří do vesnice zavítají, že se jim toto
prostranství velice líbí a že můžeme být hrdi na to, co v Kozmicích máme. Pro letošní
rok se počítá s dalším dovybavením zóny a v neposlední řadě i vybudováním krytého
altánku na betonové ploše.
Na druhé straně pak kontrastuje skutečnost, že si někteří mladí (a možná by stálo
za to je vyjmenovat) pletou vybudovanou čekárnu na nádraží Českých drah
s klubovnou, ve které si mohou dovolit téměř vše – od rozdělávání ohně, otisku bot na
zdích a v neposlední řadě vystřelování zápalek na strop. Jestli to tak půjde opravdu
dále, může se stát, že díky těmto výtečníkům bude čekárna uzavřena a cestující tak
budou opět vystaveni nepřízni počasí. Proto opravdu nyní vážně – zamyslete se ti, co na
nádraží vysedávají a tráví zde svůj volný čas, zda nejde tento čas trávit opravdu
smysluplněji než ničit to, co vybudovali jiní. Doma byste si určitě dětský pokoj nebo váš
domek neničili.
Tady se musíme ještě pozastavit nad „umělcem“, který v nedávných dnech svým
uměleckým dílem „vyzdobil“( posprejoval) nově omítnutý přístřešek autobusové
čekárny. Věř nadějný umělče, že pokud se zjistí autor takového poškozování veřejného
majetku, může být tento po zásluze opravdu „ odměněn“ třeba tím, že na své náklady a
veřejně dá do pořádku to, co poškodil. Tak se chovej tak, abys za své „lidové umění“
nemusel za odměnu malovat celou „zastávku“.
Za zmínku ještě stojí uvést několik poznámek, týkající se úklidu veřejných
prostranství. Jak jistě všichni víte, obecní úřad má k dispozici 3 pracovníky z úřadu
práce. S takovým malým počtem zaměstnanců nemůžeme dělat velké věci. Přesto se
snažíme, aby naše vesnice byla čistá a žilo se nám zde dobře. Tito pracovníci nemohou
jenom chodit a zametat místní komunikace – zatím v zimním období to ještě jde, ale až
začne sekání a úklid trávy, nebudou již tito pracovníci tak často viděni při úklidu
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místních komunikací. Proto se obracíme na vás občany, abyste nám s úklidem
komunikací v průběhu roku byli nápomocni, tak jako tomu bylo i v letech minulých.
Zatím není známo, zda i pro letošní rok úřad práce poskytne finanční prostředky na
zaměstnání dalších pracovníků a kolik jich dá obci k dispozici.
V nedávných dnech celou střední Evropu postihla další přírodní ničivá pohroma
– vichřice Emma. Došlo nejen k velkým materiálním škodám, ale co je horší, došlo
dokonce k usmrcení několika osob. Z převážné většiny byly ztráty na lidských životech
způsobeny padajícími stromy. A to je otázka, která trápí také nás. Máme v obci několik
alejí starých a přestárlých stromů, které při každém silnějším větru mohou ohrozit
život a zdraví občanů. Jedná se o stromy – topoly na hřišti TJ Sokol, či na cestě
k jezeru. Podle vyjádření zástupce agentury ochrany přírody se jedná o stromy, které
mají již v podstatě svou životnost a svůj život za sebou a jsou už nebezpečné okolí. Proto
obec požádala o dotaci na zpracování projektu na revitalizaci těchto alejí. Pokud by
peníze na tento projekt přišly, bude otázka alejí a stromů řešena. V každém případě
budou z hlediska bezpečnosti staré stromy vykáceny a vysázeny nové.
Víceúčelové hřiště
Jak jsme Vás již informovali v závěru loňského roku, u provozu víceúčelového
hřiště nedochází k žádným změnám jak v samotném provozu, tak k cenám za
pronájem. Jediná změna spočívá v uložení sportovních potřeb – tj. branek a sítí –
v objektu márnice (vstup do objektu je ze strany hřiště).
Žádáme zájemce o “permanentní vstupenky s pevným termínem“, aby si tyto
přišli zahlásit a uhradit v termínu do konce března 2008.
Hokejový klub Kozmice – bruslení
Hokejový klub zve zájemce o hokej a bruslení do Buly areny v Kravařích, a to
v následujících termínech :
neděle 27. 4. 2008 od 07,00 – 08,30 hod. - hokej Kozmice proti Kozmicím
neděle 27.4. 2008 od 08,45 – 09,45 hod. – veřejné bruslení pro občany Kozmic zdarma.
Využijte poslední možnosti navštívit v této sezoně ledovou plochu.
Hokejový klub zároveň zve všechny, kteří mají rádi hokej, aby se přišli podívat a
povzbudit naše hráče při jejich zápasech, které se hrají každou neděli v době od 08,15 –
09,45 hod.
Informace TJ Sokol Kozmice –oddíl kopané
TJ Sokol Kozmice zve všechny příznivce fotbalu na mistrovská utkání všech
svých oddílů. Jarní část soutěže mužů začíná v neděli 6.4. 2008 a naše oddíly sehrají svá
utkání s týmy Malých Hoštic :
Malé Hoštice B – Kozmice B
Malé Hoštice A – Kozmice A

začátek ve 13,15 hod.
začátek v 15,30 hod.

Družstvo dorostu zahajuje svá utkání v sobotu 5.4. 2008 od 15,30 hod. proti Malým
Hošticím.
Družstvo žáků sehraje své utkání v neděli 6. 4. 2008 od 09,00 hod. ve Slavkově.
Fanoušci a příznivci fotbalu přijďte povzbudit naše hráče!
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Připravované kulturní akce na I. pololetí r. 2008
Dne 20. 4. 2008 odpoledne se uskuteční v sále obecní restaurace vítání občánků,
kteří se narodili v loňském roce. Zveme nejen všechny rodiče dětí, kteří se narodili
v roce 2007, ale také sourozence malých občánků a jejich babičky a dědečky, aby se
zúčastnili slavnostního aktu.
V neděli 11. května 2008 se v odpoledních hodinách v sále obecní restaurace
uskuteční oslava Dne matek. Našim maminkám a babičkám za jejich lásku, péči a
starost o rodinu poděkují naši nejmenší gratulanti – žáci základní školy.
Zveme všechny maminky a babičky.
Sdělení oční ambulance Hlučín
Oční ambulance MUDr. Kačmářové v budově polikliniky Hlučín, ČSA 6a,
rozšiřuje svou kapacitu do ordinace č. 2 ve III. patře. Jedná se o zrekonstruovanou,
moderní a klimatizovanou ordinaci se špičkovými přístroji. Denní provoz je 07,00 –
14,30 hod. ( v ostatních časech dle individuální domluvy) – telefon 595041059.
Do 10,00 hod. je prováděno vyšetření bez objednání, pak dle objednání. Minimální
objednací lhůty do 1 týdne. Nejmodernější zahraniční vyšetřovací přístroje bez dotyku a
bez bolesti. Příjemné, přátelské prostředí vlídné k pacientům. NOVĚ – APLIKACE
KONTAKTNÍCH ČOČEK špičkové kvality za dostupně nízké ceny, vč. zaškolení.
Jediným našim přáním : „ VAŠE ZDRAVÉ OČI PRO VÁŠ SPOKOJENÝ ŽIVOT“.
Čísla z matriky
Naše matrika v období od 1.1. do 12.3. 2008 zaznamenala tyto údaje:
Přistěhovali se
4 občané
Odstěhovalo se
6 občanů
Sňatky byly uzavřeny
2
Narodilo se
2 děti (holčička, chlapeček)
Zemřeli
4 občané (2 muži, 2 ženy)
Bohoslužby o velikonočních svátcích
Zelený čtvrtek
Velký Pátek
Bílá sobota
Velikonoce – neděle a pondělí

16,30 hod.
14,30 hod.
15,00 hod.
19,00 hod.
07,30 a 09,30 hod.

Křížová cesta
Velkopáteční obřady
Vzkříšení Páně

Příležitost ke svátosti smíření bude ještě v týdnu před Velikonocemi, a to
od 17. – 19. března 2008 vždy 1 hodinu před konáním mše svaté, případně po mši svaté.
Velikonoční přání Otce Petra
Pravou Velikonoční radost a velkou naději přeje a vyprošuje na Vzkříšeném
Pánu
Otec Petr Šustáček
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