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Úvodem
Vážení spoluobčané.
Po velmi krátké době se spolu opět setkáváme na našich stránkách, abychom vám
sdělili nové poznatky a události, které se týkají života naší vesnice. I přes relativně
krátkou dobu od vydání našeho posledního občasníku je v současné době dostatek
informací, které vám chceme předat.
Zasedání zastupitelstva
Od doby vydání posledního čísla občasníku se konalo jediné zasedání
zastupitelstva obce.
5. mimořádné zasedání zastupitelstva obce se konalo 25. 3. 2008 a zúčastnilo se jej 14
zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- jednu z variant nového hřbitova a současně i variantu pro výstavbu smuteční síně
- smlouvu o zřízení věcného břemene na nemovitostech parc.č. 1791 a 1794,
týkající se křižování venkovního vedení nízkého napětí a práva vstupu a vjezdu
na zatěžované pozemky v souvislosti s provozem, opravami a údržbou energ .
zařízení
- stanovisko k požadavkům návrhu na pořízení územního plánu
- návrh zadání studie k využití štěrkovny se zachováním víkendové rekreace
s přírodním prostředím
- návrh zadání studie na prodloužení chodníku ul. por. Hoši a následné řešení
proluky .
Pozvání na zasedání Zastupitelstva obce Kozmice
Zveme všechny občany na další zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční
27. května 2008 v 18,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kozmice.
Program jednání bude ve stanoveném termínu uveřejněn na úřední desce obecního
úřadu a na internetových stránkách obce.
Vítání nových občánků
V neděli 20. dubna t.r. v odpoledních hodinách se uskutečnila v sále obecní
restaurace U krokodýla malá slavnost pro několik místních občanů.
V tento slavnostní den zástupce obce Kozmice pan místostarosta ing. Karčmář přivítal
mezi nás nové občánky, kteří se narodili v roce 2007. Celkem jsme přivítali 14 dětí. Ve
slavnostním projevu pan místostarosta přivítal všechny nově narozené děti, popřál jim,
aby se jim v naší vesnici dobře a spokojeně žilo, aby byli hrdi na to, že jsou občany
Kozmic a jejich rodičům popřál hodně radosti ze svých potomků. Každému dítěti pak
předal menší finanční dar a malou pozornost obce.
Také my chceme touto cestou popřát všem novým občánkům na cestu životem
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Hlučínská regionální televize
Pokud máte zájem shlédnout televizní reportáž z této akce a pokud vás také
zajímá, co se děje v regionu Hlučínska, máte možnost shlédnout televizní záběry a
reportáže z dalších měst a obcí Hlučínského regionu na webových internetových
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stránkách www.hlucinsko.tv nebo www.crtv.cz. Na těchto stránkách se můžete seznámit
s děním v našem regionu a poznat, jak žijí, jaké mají problémy či jak se baví občané
okolních obcí.
Velkoobjemový odpad
Jak už jsme vás v minulém čísle informovali, v letošním roce opět firma OZO
Ostrava s.r.o. připravila pro naše občany na jednu květnovou sobotu možnost na
bezplatné uložení velkoobjemového odpadu.
Sběr a svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 24. května 2008
od 07,00 – 12,00 hod. Kontejnery budou znovu přistaveny na nádvoří firmy FORM s.r.o.
Firma obci poskytuje toto prostranství zcela bezúplatně. Za to, že obci a nám občanům
vychází vedení firmy vstříc vyjadřujeme naše velké poděkování.
Do kontejnerů můžete odložit velkoobjemový odpad, vany, keramiku –
umývadla, WC mísy, starý nábytek, koberce, lino, pneumatiky od osobních automobilů
v přiměřeném množství, staré ošacení, elektroodpad – ledničky, pračky, ždímačky,
televizory, počítače. Aby nám byl uznán elektroodpad jako takový, musí být výrobek
kompletní a nesmí být z něho nic demontováno. Za kompletní elektroodpad obec
neplatí. Pokud je výrobek nekompletní, musí obec za takový odpad zaplatit poměrně
značný poplatek. Proto pokud odevzdáváte do odpadu elektrozboží , obracíme se na vás
s výzvou, aby toto bylo kompletní a obec tak zbytečně neplatila.
Děkujeme za pochopení.
Současně s kontejnery bude přistavena i sběrna na nebezpečný odpad, kde
můžete odkládat zbytky barev a ředidel, autobaterie i normální baterie, zářivky a
výbojky, léky a různé zbytky tuků a olejů.
Do kontejnerů nepatří stavební odpad – suť, větve, tráva, listí, sklo, pneumatiky
od nákladních aut a traktorů.
Využijte této možnosti zbavit se nepotřebného velkoobjemového odpadu ze svých
domácností.
Zelená obec
V souvislosti s velkoobjemovým odpadem vás chceme informovat, že se naše obec
přihlásila do unikátního projektu „Zelená obec“. Tento projekt zajišťuje firma REMA
Systém, a.s. a spočívá v tom, že nabízí obcím a jejich občanům zbavit se vysloužilých
menších elektrospotřebičů i v době , kdy nemáme možnost odvozu velkoobjemového
odpadu.
V rámci projektu firma umístí do obce l menší sběrnou nádobu (box), která
bude umístěna v přízemní budovy obecního úřadu. Zde mohou občané v době provozu
obecního úřadu odložit do připravené sběrné nádoby (boxu) baterie, či menší vysloužilé
elektrospotřebiče – hol. strojky, menší ruční šlehače či mixéry. Pokud bude box zcela
naplněn, firma REMA jej na své vlastní náklady zdarma odveze.
Tento sběrný box by měl být instalován na obecním úřadě nejpozději do 5 týdnů.
O přesném datu vás budeme informovat.
Využijme tedy i této příležitosti zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů a tím
významně přispět k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví nás všech.
Oprava místních komunikací
V minulém čísle jsme vás informovali, že zastupitelstvo obce vyčlenilo z rozpočtu
obce pro letošní rok finanční prostředky na opravu místních komunikací. Bylo vypsáno

3

výběrové řízení, kterého se zúčastnily celkem 3 firmy a jako nejvýhodnější cenová
nabídka se výběrové komisi jevila firma Strabag, a.s., která ve výběrovém řízení
zvítězila a opravy místních komunikací bude provádět. V souvislosti s těmito opravami
chceme už v předstihu upozornit všechny občany bydlících na ulicích
NOVÁ, POD LIPAMI, RUŠNÁ, NÁDRAŽNÍ a ZELENÁ, že pravděpodobně již na
přelomu dubna a května se započne s pracemi na těchto komunikacích. Nejdříve se
započne s frézováním živičného povrchu, po té se bude vyfrézovaný povrch penetrovat
a nakonec se bude pokládat živičný koberec. Kdy a která ulice se bude opravovat, všem
občanům včas sdělíme .
Současně se obracíme na všechny občany bydlících ve výše jmenovaných
lokalitách, aby po dobu oprav byli shovívaví k pracovníkům firem, které se na opravách
budou podílet, aby pochopili ztíženou dopravní situaci v místě jejich bydliště a
především v době oprav nevyjížděli se svými auty ze svých domů nebo svá vozidla
parkovali mimo lokalitu bydliště. Včas do každé domácnosti dostanete upozornění, kdy
se opravy na ulici budou provádět.
Víceúčelové hřiště
Informujeme všechny zájemce o jednu z posledních příležitostí a možností na
zakoupení předplatné (permanentní) vstupenky na víceúčelové hřiště.
Doklad za úhradu permanentní vstupenky lze předložit zdravotním pojišťovnám,
které svým klientům hradí finanční prostředky na relaxaci či sportovní vyžití.
Současně chceme upozornit všechny uživatele víceúčelového hřiště, aby po
skončení sportovní činnosti po sobě uklidili prostor hřiště, do skladu sportovních potřeb
uložili sítě a stojany na sítě a v neposlední řadě provedli zametení hrací plochy a úklid
okolí sportoviště.
Ve dnech 29. 4. – 6. 5. 2008 rezervaci na víceúčelové hřiště a klíče vydává
v mimopracovní dobu sl. Kamila Gorná nebo v pracovní době si je můžete vyzvednout
přímo na obecním úřadě v Kozmicích.
Dárcovství krve
V nedávných dnech jsme obdrželi od Českého červeného kříže v Opavě
uvědomění o tom, že našemu občanovi panu Pavlovi LECIÁNOVI Český červený kříž
udělil vyznamenání „Zlatý kříž III. třídy“ za 80 bezplatných odběrů krve.
Touto cestou děkujeme našemu spoluobčanovi za jeho ochotu darovat krev pro
zdraví a možná i záchranu života spoluobčanů.
Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat také dalším dárcům krve – našim
spoluobčanům, kteří mají již na svém kontě několik desítek bezplatných odběrů. Jen tak
namátkou - náš dík patří panu Janu KOČÍMU, panu Pavlu GAZDOVI, panu Pavlu
JANOSCHOVI, kteří svým postojem pomohli navrátit zdraví těm, kteří jejich krev
potřebovali a která jim zachránila život.
Tito dárci krve jsou natolik skromní, že o jejich přístupu k otázce dárcovství krve
se dozvídáme jen sporadicky, a to často i ze sdělovacích prostředků. O to víc si jich všech
musíme vážit, protože nikdo z nás neví, kdo a kdy zrovna krev bude potřebovat.
Rádi bychom vyzvali vás všechny, kteří se cítíte natolik zdraví, že byste se mohli
stát dárci krve, abyste se přihlásili na transfuzních stanicích v Ostravě-Porubě či Opavě
a rozšířili řady těch, kteří svým přístupem k dárcovství krve vyjadřují svůj hluboce
lidský postoj ke svým spoluobčanům.
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Připravované kulturní akce v obci
Bruslení a hokej pro veřejnost
Hokejový klub Kozmice zve všechny zájemce na již tradiční hokejový zápas
KOZMICE – KOZMICE,
který se uskuteční na posledním bruslení dne
27. dubna 2008 od 07,00 hod. v Buly aréně v Kravařích.
Po skončení hokejového zápasu se uskuteční od 08,45 – 09,45 hod. volné bruslení
(zcela zdarma) pro občany Kozmic.
Příznivci a milovníci ledního hokeje a bruslení využijte poslední možnost v jarní
sezoně si zahrát hokej a zabruslit.
Stavění máje
Jak se již stalo tradicí i v naší vesnici místní muži budou opět letos stavět obecní
májku.
Zveme všechny občany na tuto akci, která se uskuteční dne 30. dubna 2008
v době od 17,00 hod. Májka nebude jako v minulosti postavena na prostranství za
autobusovou čekárnou, ale přímo naproti budovy obecního úřadu v místě, kde stál
v prosinci vánoční strom.
Májová oldies party v JZDáckém stylu
Zveme všechny JZDačky a JZDáky na výroční schůzi tanečního výboru, která se
koná u příležitosti 2008 výročí 1. Máje.
Akce se uskuteční ve středu 30. dubna 2008 ve 20:08 hod. v sále restaurace U
Krokodýla.
I když větru a dešti poručíme, přesto 30,-Kč zálohu na úrodu budou pořadatelé
vybírat.
Vstup pouze v čistém pracovním oděvu – nářadí si vezměte s sebou !!
Májová oldies na hřišti TJ Sokol Kozmice
Milovníky hudebních žánrů a hitů 80. a 90. let zveme na májovou oldies veselici
na hřiště TJ Sokol Kozmice dne 2. května 2008 od 20,00 hod. V případě nepříznivého
počasí se akce uskuteční v klubovně na hřišti Tělovýchovné jednoty .
Kozmický odpust
Při příležitosti našeho odpustu, který v obci budeme slavit v neděli 4. května 2008
jsou připraveny další akce. Po slavnostní „velké“ bohoslužbě, která se koná v 09,30 hod.
a bude sloužena za všechny místní hasiče, náš pan farář slavnostně posvětí nový
přepravní hasičský dodávkový automobil Ford Transit. Po té zájemci o hasičskou
techniku mohou zajít v rámci Dne otevřených dveří na návštěvu do hasičské zbrojnice,
kde naši dobrovolní hasiči připravují pro občany ukázku soudobé techniky, kterou mají
k dispozici. Pro návštěvníky budou mít také připraveno menší občerstvení. Den
otevřených dveří bude ukončen ve 12,00 hod.
Všichni jste srdečně zváni.
Nový přepravní automobil zakoupila Obec Kozmice a bude sloužit nejen Sboru
dobrovolných hasičů, ale v případě potřeby i samotné obci Kozmice k přepravě
rozměrnějších nákladů, které nelze převážet v osobním služebním autě.
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Oslava Dne matek
Základní škola Kozmice zve všechny maminky, babičky, ale i ostatní občany na
oslavu Dne matek, která se uskuteční v sále obecní restaurace dne 11. května 2008 od
14,00 hod. Na této akci chtějí děti poděkovat všem maminkám za jejich lásku, péči a
starostlivost o rodinu a předvést také to, čemu se ve škole naučily.
Kácení máje spojené s oslavou Dne dětí
Na konec měsíce máje – měsíce lásky - zveme všechny občany na tradiční kácení
máje spojené s dětským dnem. Kácení máje se uskuteční 31. května 2008 od 17,00 hod.
v naší oddechové zóně. Pro návštěvníky je připraven bohatý program ( hry pro děti,
skákací hrad, hudební produkce, občerstvení) a od 20,00 hod. pak diskotéka.
Bližší informace budou upřesněny na plakátech, internetu a obecním rozhlase
před samotnou akcí.
Volejbalový turnaj – zahájení prázdnin
Ještě před odjezdem mnoha z vás na letní dovolenou si můžete dne 28. 6. 2008
zahrát volejbal na tradičním volejbalovém turnaji. Ti, kteří volejbal nehrají, mohou
přijít fandit a povzbuzovat své favority. V rámci zahájení prázdnin jsou připraveny pro
naše děti různé doprovodné akce a soutěže.
Jako vždy pořadatelé připravují bohaté občerstvení a večer bude posezení
spojené s diskotékou.
Fotbalové jaro v Kozmicích
Zveme všechny fanoušky a příznivce kozmických fotbalových mužstev na jarní
zápasy jednotlivých týmů. V současné době mají nejlépe rozehranou svou soutěž naši
muži, kteří po třech jarních kolech jsou na l. místě tabulky. A jestli jim forma a nadšení
vydrží po celou sezónu, mohli bychom se v závěru soutěže těšit z případného postupu do
vyšší třídy.
Přijďte v hojném počtu povzbudit naše hráče, a to nejen prvního mužstva A, ale
i B-týmu a dorostu, který má na jaře rovněž výborné výsledky, ale také naše žáky. Ve
sportu a fotbale zvlášť stále platí, že dobré publikum je dalším hráčem na hřišti.
Obecní úřad informuje
Obecní úřad v Kozmicích provádí pro občany ověřování podpisů a listin. Za
ověřený podpis se platí správní poplatek ve výši 30,-Kč. Rovněž tak se platí poplatek 30,Kč za každou ověřenou stránku. K ověření podpisu je nutno předložit platný občanský
průkaz. Ověřování se provádí v pracovní době na obecním úřadě.
V pátek 2. května 2008 v době od 08,00 do 09,00 hod. proběhne před Obecním
úřadem v Kozmicích očkování psů.
Cena očkovací dávky je 80,-Kč. Se psem musí přijít dospělá osoba a pes by měl
mít náhubek.
Vezměte si sebou očkovací průkaz psa.
Další termín očkování je sobota 17. května 2008 v době od 13,00 hod. do 13,30 hod.
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