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Úvodem
Vážení spoluobčané.
Končí nám doba dovolených, prázdnin, užívání si pěkného počasí i sluníčka a
život se pomalu vrací do starých vyjetých kolejí. Na žáky a studenty už zase čekají
školní lavice a na nás, kteří jsme již těmto lavicím dávno odrostli, čeká všední život
se svými každodenními radostmi, starostmi a povinnostmi. Vracíme se do svých
firem, závodů, kanceláří a na krásně prožité léto nám zůstanou už jenom vzpomínky
a několik fotografií, které jsme o dovolené pořídili.
Pomalu se začínáme připravovat na podzimní dny, kdy budeme sklízet na
zahrádkách a polích plody své práce a také na to, že se dny začnou rychle zkracovat,
že už nebude venku takové teplo a že přijdou podzimní plískanice i nevlídné počasí.
Ale to je zákon přírody. Ta bude stále nad námi vítězit . Člověk přírodní zákony
nezmění, ale svým nevhodným chováním a jednáním je může hrubě narušit. A každé
narušení přírodních zákonů má důsledky na vývoj přírody a změny klimatu. To
bychom si měli všichni uvědomit a chovat se k přírodě uctivě a životnímu prostředí
ohleduplně. Protože jak se budeme chovat k přírodě a v přírodě dnes, tak ona se
k nám bude chovat třeba za několik desetiletí.
A právě zde na tomto místě bychom chtěli vyzvednout partu nadšenců –
převážně hasičů z místního SDH, kteří zadarmo a bez nároku na nějakou odměnu si
vzali za své, že přírodě pomohou a pro všechny zpřístupní a upraví pramen naší
jediné říčky či potůčku „JULIÁNKY“. O celé akci se dočtete v samostatném
článečku. Přesto bychom chtěli poděkovat organizátorům celé akce panu Emilu
Osmančíkovi, panu Helmutu Dihlovi, panu Bruno Onderkovi, panu Gerhardu
Hruškovi a dalším občanům-nadšencům ( namátkou p. Rudolf Holeček, p. Leo Král)
a mnoha dalším členům dobrovolného hasičského sboru, kteří odvedli kus práce a
vytvořili v lese pěkné místo, kde se už teď scházejí lidé, aby v klidu lesa a tichého
zurčení pramenité vody načerpali sílu a osvěžili se nejen na duchu, ale i na těle. Stačí
jen ponořit ruce a nohy do čisté a chladivé vody studánky a ucítíte příjemný chlad
prostupující celým tělem a zároveň máte pocit, jako by se do vašeho těla vlévala
nová síla přírody.
Ale nyní se už vraťme do reality všedních dnů. Právě v tomto čísle vám zase
sdělíme několik informací, týkající se dění v naší - neustále svou podobu měnící
-vesnici. Také vám přinášíme několik pozvánek na akce, které se připravují a
chystají a v neposlední řadě vás seznámíme s tím, co ještě se v tomto roce bude ve
vesnici dělat.
Zasedání zastupitelstva
V době od posledního zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo v březnu
t.r. se do vydání tohoto občasníku konala 2 zasedání .
Dne 27. 5. 2008 se uskutečnilo 7. řádné zasedání za účasti 14 zastupitelů .
Zastupitelstvo obce schválilo :
- program zasedání včetně doplnění
- volbu nového člena kontrolního výboru
- přijetí dotace z rozpočtu MSK ve výši 900 000,-Kč na úpravu dopravní
situace pro zvýšení bezpečnosti chodců v obci Kozmice
- přijetí dotace z rozpočtu MSK ve výši 282 300,-Kč na pořízení projektové
dokumentace na zateplení objektu MŠ, ZŠ a OÚ
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přijetí dotace z rozpočtu MSK ve výši 129 000,-Kč na pořízení projektu
obnovy alejí v k.ú. Kozmice
přijetí dotace z rozpočtu MSK ve výši 500 000,-Kč na rekonstrukci zábradlí
mostu přes řeku Opavu a obnova nátěrů mostní konstrukce
závěrečný účet obce Kozmice za r. 2007 bez výhrad
závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za r. 2007 bez výhrad
závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Hlučínska za r. 2007 bez výhrad
rozpočtová opatření
variantu oplocení nového hřbitova ( čelní strana kovaná, 2 boční strany
budou z cihel klinker)
zadání právního posouzení žádosti odstoupení od smlouvy man. Kučerových
vyřazení kultivátoru z majetku obce ve výši 5 690,-Kč
zápis za r. 2007 do obecní kroniky
rozšíření oprav cest – část ul. Zelená, K pískovně, Pod lipami

Zastupitelstvo obce ukládá:
- ředitelce ZŠ a MŠ Kozmice vypracovat výhled rozpočtových nákladů na 3 roky
dopředu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
- kontrolu plnění usnesení
- vzdání se mandátu člena ZO pana Richarda Dombka
- zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za r. 2007
- zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Sdružení obcí Hlučínska za r. 2007
- zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Sdružení obcí Hlučínska za r.
2007 ze dne 25. 3. 2008
- zprávu kontrolního výboru obce Kozmice
Dne 4. srpna 2008 se konalo pracovní zasedání zastupitelstva obce za účasti
10 zastupitelů.
Zastupitelé projednali na tomto zasedání otázky související s přípravou
projektu na revitalizaci štěrkovny.
Změna ve složení Zastupitelstva obce Kozmice
V předcházející stati jste se dočetli, že dlouholetý člen zastupitelstva obce
p. Richard Dombek ( ČSSD) se vzdal svého mandátu. Pan Dombek je jedním z mála
zastupitelů obce, kteří působili v obecním zastupitelstvu obce od osamostatnění obce
Kozmice v r. 1993. Za dobu svého působení v samosprávě obce prošel různými
komisemi a funkcemi a získal hodně zkušeností z práce obecní samosprávy.
Touto cestou chceme poděkovat p. Dombkovi za jeho dlouholetou práci
ve prospěch obce a kozmických občanů a popřát mu hodně zdraví a osobních i
pracovních úspěchů .
Novým členem zastupitelstva obce se stal p. David Rudol, taktéž člen ČSSD.
Přejeme p. Rudolovi hodně zdaru v odpovědné práci člena zastupitelstva obce.
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Výstavba v obci
V letošním roce byla největší investiční akcí v obci oprava povrchu místních
komunikací. Tuto se nám podařilo zrealizovat ještě před prázdninami a v poměrně
krátkém termínu. Během několika dnů v měsíci květnu a počátkem června jsme mohli
pozorovat pracovníky firmy Strabag při frézování živičných povrchů, ale zejména při
pokládce samotné živice. Bylo to v době, kdy byla největší vedra a mnoho občanů
v místech, kde firma živičný povrch pokládala, kladně hodnotilo a oceňovalo těžkou a
náročnou práci za velmi nepříznivých klimatických podmínek. Přesto všechno se práce
nijak nezdržely a dílo bylo předáno ve stanoveném termínu. Jednalo se o ulice
Nádražní, Nová, Pod lipami, Rušná a Zelená. Celkový náklad na tuto akci činil téměř 4
milióny korun.
Závěrem můžeme konstatovat, že v obci máme již veškeré komunikace
opraveny a také chodníky jsou v pořádku.
Co nás ještě čeká v letošním roce? Jak jste se mohli dočíst výše, naše obec
byla velice úspěšná při žádostech o dotace z Moravskoslezského kraje. Tyto nám
byly přiděleny v rozsahu, jak jsme uvedli. Nejvyšší dotaci jsme získali na bezpečnost
chodců kolem silnice I/56 v průtahu obcí. Zároveň je podaná žádost o dotaci
z programu evropských fondů, kde by případě, že by obec byla úspěšná, byla dotace
vyšší – až 92,5 % z celkové investice. To znamená, že snad koncem letošního nebo
začátkem roku příštího se započne s výstavbou nového přechodu řízeného
semaforem. Kdo bude po vybudování nového přechodu přes něj přecházet, zmáčkne
si tlačítko na semaforu a po naskočení zelené barvy může bezpečně projít. Součástí
této dotace je i zřízení nového přechodu pro chodce naproti panelové zástavbě a
v neposlední řadě nasvětlení přechodu u autobusové zastávky a zřízení přístřešku
na autobusové zastávce směrem na Dolní Benešov. Celá akce si vyžádá více než 2
milióny korun.
Další velkou akcí bude oprava zábradlí mostu do Jilešovic. I na tuto akci obec
obdržela z kraje dotaci. Už proběhlo výběrové řízení a víme, že finanční náklad bude činit
více než 1,8 mil. Kč. Máme přislíbenou finanční spoluúčast obce Háj ve Slezsku
( předběžně 500 000,-Kč). Na mostě bude vyměněno zábradlí, které bude odpovídat
technickým normám a bezpečnostním parametrům. Dále bude provedeno otryskání
ocelové mostní konstrukce a následně její protikorozní nátěr.
Akce by měla být ukončena v květnu 2009. S opravou mostu se začne ihned poté, co
firma Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. Ostrava odstraní z konstrukce
mostu přívodní vodovodní potrubí ( předpoklad - v září 2008).
Rovněž v proběhlém výběrovém řízení byla vybrána firma, která bude
zpracovávat projekt na obnovu alejí na katastru obce Kozmice. I na zpracování
tohoto projektu obec obdržela dotaci . Projekt bude řešit výsadbu či údržbu alejí
směrem na štěrkovnu, kolem hřiště TJ Sokol Kozmice, do Darkoviček a na Vápenici.
Další dotací budeme řešit zpracování projektu na zateplení budov mateřské
školy, základní školy a obecního úřadu. I zde už ve výběrovém řízení byla vybrána
firma, která bude tento projekt zpracovávat.
Ke všem získaným dotacím je třeba ještě poznamenat, že tyto finanční částky
kryjí finanční potřeby na tu kterou akci z méně než poloviny. Větší polovinu
finančních prostředků musí vynaložit obec.
Poslední z dotačních akcí je zpracovávání projektu na výstavbu nového
obecního úřadu. Zde bychom chtěli uvést na pravou míru informaci z tisku, kde se
psalo, že v Kozmicích se už málem staví nový obecní úřad. Jde o zkreslené informace
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- zatím se bude zpracovávat projekt a v budoucnu se uvidí, zda se obci podaří získat
finanční prostředky na celou akci.
Ve fázi podání žádosti na vydání územního rozhodnutí je připravena akce
výstavba nového hřbitova.
Dále se zpracovávají podklady pro nový územní plán. Byly provedeny veškeré
potřebné úkony a MěÚ Hlučín už obeslal všechny dotčené orgány k vyjádření
k novému územnímu plánu. Také občané, jichž se nový územní plán bude týkat,
mohou uplatnit své připomínky ve lhůtě do 4. 9. 2008 u pořizovatele územního plánu
t.j. Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, oddělení územního plánování,
regionálního rozvoje a památkové péče.
V září budeme podávat žádost z fondu Euroregionu Silesia na zpevněné
plochy na hřišti TJ Sokol (tato plocha bude sloužit pro hasičské soutěže a vstup
na hřiště).
Dotazníkové šetření
Jak jsme uvedli, obec zpracovává projekt na výstavbu nového obecního
úřadu (polyfunkčního domu). Abychom získali více informací, co by si občané
v nové budově obecního úřadu přáli, rozhodli jsme se pro malé dotazníkové šetření.
Součástí tohoto občasníku je dotazník k tomuto tématu ( vyplnění dotazníku není
povinné, je však jednou z podmínek k podání žádosti o dotaci). Občané tak mají
možnost ovlivnit zpracování projektu. Ke každému občasníku jsme přidali 1 kus
dotazníku. Pokud vícečlenné rodiny budou mít zájem vyplnit další dotazníky, budou
prázdné tiskopisy připraveny na obecním úřadě, či si jej budete moci stáhnout
z kozmických webových stránek nebo budou přichystány u boxů pro zpětný sběr
vyplněných dotazníků, které budou umístěny na poště a u vchodu do obecního
úřadu nebo jej můžete předat pracovníkům OÚ.
Termín pro odevzdání dotazníků je do 09,00 hod. dne 5. září 2008. Dotazníky bude
zpracovávat agentura HRAT Třinec, která bude sestavovat celou žádost k dané
problematice.
Studánka Juliánka
V současné době se připravuje vše pro to, aby v neděli 7. září 2008
v odpoledních hodinách náš pan farář vysvětil pramen Juliánky a tato lokalita
mohla sloužit k odpočinku a oddechu.
Opravdu se skupině nadšenců, které jsme jmenovali v úvodu, podařilo
zvelebit samotný pramen Juliánky a jeho okolí tak, že tento koutek lesa bude sloužit
všem, kteří sem zajdou a zde si odpočinou. Všichni, kdo tato místa navštíví uvidí, že
celá skupina odvedla bez nároků na jakoukoliv odměnu kus poctivé práce. Když
jsme byli v létě loňského roku v lese a hledali jsme pramen, o kterém jsme věděli,
kde se nachází, nemohli jsme jej najít, jak byl zarostlý křovím a buřinou. A samotný
pramen – to byly jen povalené kameny, které ležely v bahně a jen největší kámen
s vytesaným nápisem Julienquelle nám prozradil, že jsme našli to, co jsme hledali.
Jinak člověk, který nevěděl, že zde nějaký pramen byl, by si jen stěží představil, že
v minulosti to bylo místo, kde se pravidelně chodilo při návštěvě kozmického lesa.
A nyní se podívejte, jak toto místo vypadá. Opravdu si zaslouží ti, kteří zde
pracovali velké poděkování nás všech. Poděkování také patří Lesům České
republiky, jmenovitě panu Janu Mučkovi, který se velkou měrou podílel na tom, co

5

bylo u Juliánky zbudováno. Dík patří také panu Josefu Kučerovi z Borové, který zde
vyrobil pěkné posezení a dřevěný můstek. Všem za to velký dík.
Teď už je jenom na nás samotných, jak si práce druhých budeme vážit a zda
si toto pěkné zákoutí kozmického lesa nenecháme zničit vandaly.

Tak to vypadalo v létě r. 2007. Jak
vypadá studánka v srpnu 2008 vidíte na titulní stránce.
Volby do zastupitelstev krajů a Senátu
Prezident republiky vyhlásil 17. a 18. října 2008 ( pátek a sobota) za dny
konání voleb do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu České republiky.
Také v naší obci budeme v uvedené dny volit nové kandidáty do Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje a nového senátora. Volby proběhnou v uvedený termín
opět ve volebních místnostech jak bývá v naší vesnici zvykem, tj. ve výdejně stravy
v přízemí budovy Obecního úřadu v Kozmicích. Každému oprávněnému voliči bude
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR.
Zatím neznáme kandidáty jednotlivých stran a uskupení, ale až nadejde
jejich čas - jako vždy před každými volbami - přijdou nám voličům „slibovat“, co
všechno pro nás udělají. Takže se můžeme „těšit“, co pro nás v novém volebním
období připraví.
Elektroodpad – sběrný box
Jak jsme psali v minulém občasníku, naše vesnice se přihlásila do projektu
„ZELENÁ OBEC“, vyhlášený firmou Rema, která se zabývá systémem nakládání
s elektroodpadem. Tato firma už dodala sběrný box - menší plastovou nádobu, kde
občané mohou odložit menší a drobnější elektroodpad. Do boxu můžete odložit :
vybité baterie, mobilní telefony, menší fény, holicí strojky, kalkulačky, počítačové
myši, digitální teploměry a fotoaparáty, elektronické hračky.
Do sběrného boxu nepatří – počítače, televizory a monitory, autobaterie.
Sběrný box bude umístěn ve vchodu na poštu a pokud bude naplněn, firma
REMA jej na své náklady vyprázdní a elektroodpad zlikviduje.
Žádáme proto občany, aby do malého sběrného boxu vhazovali jen ten druh
odpadu, pro který je určen.
Zapojte se i vy do tohoto projektu a přispějte tím k ochraně životního
prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.
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Víceúčelové hřiště – oddychová zóna
Stále se opakující téma. Na tomto hřišti se letos již uskutečnilo několik
zdařilých kulturních i sportovních akcí, se kterými byli návštěvníci i sportovci
spokojeni. Je to místo, kde mohou trávit pěkné chvíle maminky s dětmi na pískovišti,
na prolézačkách, houpačkách. Nově zde přibyly nové průlezky a přibude dřevěný
vláček. To všechno je pěkné a mělo by sloužit našim nejmenším. Stává se často, že
nějaký poberta z domečku (skluzavky) ve své chamtivosti odřezává provazy, které
slouží malým dětem, aby se po nakloněné rovině vyšplhali ke skluzavce. No a protože
lano chybí, menší děti se nemohou na skluzavce sklouznout. Hlavně, že někomu
„udělá radost“, když má doma 2 metry silného lana.
Zastupitelstvo obce vyčlenilo z obecního rozpočtu částku na výstavbu nového
altánu, který má sloužit návštěvníkům oddychové zóny , tj. dětem, sportovcům,
maminkám s dětmi a všem, kteří si potřebují ve stínu odpočinout při cestě do nebo
z kostela, nebo jen tak posedět. Téměř pravidlem je, že se zde scházejí někteří
„chlapi“ od kontejnerů u trati Českých drah. A zde v klidném a pěkném prostředí
kouří, popíjejí své oblíbené alkoholické nápoje, někdy se také porvou a znemožňují
dalším občanům možnost si posedět v altánku. Nepůsobí to dobře na veřejnost,
nepůsobí to dobře na ty malé děti hrající si na hřišti, které musí slyšet spoustu
neslušných slov a výrazů. Bylo by rozumné, aby si to konečně ti, kteří zde vysedávají
za účelem konzumace alkoholických nápojů uvědomili a na tomto prostranství se
vůbec neukazovali. Vždyť jsou ostatním lidem jenom pro smích a kazí celkově dobrý
dojem vesnice. A pokud to nebudou brát vážně, je tady připravena další možnost, že
by zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejném prostranství. A každé takové porušení vyhlášky
by bylo pokutováno. To by se potom pití piva na veřejnosti mnohým prodražilo. Pak
už by bylo levnější zajít si na pivo do nějaké restaurace.
A jako autor těchto řádků si neodpustím ještě jednu věc, kterou jsem
vypozoroval. Je to jen pár týdnů, co byl altánek zbudován, ale běžte se podívat kolik
nápisů je vyřezaných do desek stolů a lavic, kolik je tam popálených míst . Opravdu
si mnozí neumí vážit práce jiných a vynaložených peněžních prostředků.Navíc nejen
mně, ale i ostatním občanům vadí, že někteří mladí s velikou oblibou vysedávají na
opěradlech lavic a zašpiněnými botami znečišťují místo na sezení. Kdo si má potom
sednout na špinavou lavici? Jestli někoho přistihneme, že si takto na opěradlech
lavic lebedí, vyfasuje kbelík a hadr a veškeré lavice v celé zóně očistí a omyje. Když
někoho pak uvidíte s kýblem jak drhne v oddychové zóně lavice, není to nový
pracovník na veřejně prospěšné práce, ale „obyčejný vandal“.
Tenisový turnaj – provoz víceúčelového hřiště
Žádáme všechny účastníky tenisového turnaje, aby své zápasy odehráli do
24. srpna 2008 a nahlásili výsledky. Semifinálové zápasy se odehrají v posledním
týdnu prázdnin tak, aby finále jednotlivých kategorií bylo odehráno 30. srpna 2008.
Upozorňujeme, že klíče od víceúčelového hřiště budou ve dnech
21. – 24. 8. 2008 k dispozici na obecním úřadě, nebo u slečny Kamily GORNÉ .
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Sport v obci
Jak již většina z vás ví, náš fotbalový tým Kozmice A postoupil do I. B třídy,
skupiny B. Níže uvádíme rozpis zápasů všech fotbalových týmů (mužů A, B, dorostu,
žáků).
Méně fandů už ví, že svou soutěž AHL –Amatérskou hokejovou ligu – bude od
letošního roku hrát také družstvo našich hokejistů ( více na www.hckozmice.ic.cz),
které sehraje svůj první zápas v neděli 31. srpna od 17,00 hod. v Buly aréně.
Soupeřem našich hokejistů bude družstvo HC STK Kravaře. Níže taktéž uvádíme
rozpis všech zápasů našeho týmu.
Přejeme všem našim družstvům hodně úspěchů a úspěšnou reprezentaci naší
vesnice. Věříme, že naše sportovce přijdete povzbudit v co největším počtu.
Rozpis hokejových zápasů
31. 8.
9. 9.
16. 9.
22.9.
25.9.
30.9.
11.10.
16.10.
28.10.
1.11.
15.11.
22.11.

17,00
17,00
18,45
20,30
19,15
18,45
17,15
19,15
20,15
13,45
13,45
17,15

STK Kravaře –
HC Mexiko HC Bohuslavice HC Isotra HC Čus Manšaft HC Zábřeh HC Štěpánkovice HC Buly Aréna HC Horní Lhota HC Monako HC Derby Kouty HC Bolatice -

Kozmice
Kozmice
Kozmice
Kozmice
Kozmice
Kozmice
Kozmice
Kozmice
Kozmice
Kozmice
Kozmice
Kozmice

Rozpis fotbalových zápasů – Podzim 2008
1.B třída, skupina "B"
3. kolo
24. 8. NE
4. kolo
31. 8. NE
5. kolo
7. 9. NE
6. kolo
14. 9. NE
7. kolo
20. 9. SO
8. kolo
27. 9. SO
9. kolo
5.10. NE
10. kolo
11.10. SO
11. kolo
19.10. NE
12. kolo
25.10. SO
13. kolo
2.11. NE

16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:30
14:00

HB Tisk soutěž DOROST
4. kolo
31. 8. NE 14:15
5. kolo
7. 9. NE 14:15
6. kolo
14. 9. NE 13:45
7. kolo
21. 9. NE 13:45
8. kolo
28. 9. NE 13:45

Darkovičky
Kozmice
Píšť
Kozmice
Darkovice
Klimkovice
Kozmice
Dolní Lhota
Kozmice
Velká Polom
Kozmice

- Kozmice
- Vřesina
- Kozmice
- Šilheřovice
- Kozmice
- Kozmice
- Hrabová
- Kozmice
- Ostrava-Jih
- Kozmice
- Hať

Kozmice
Darkovičky
Kozmice
Kozmice
Kozmice

- Bělá
- Kozmice
- Píšť
- Velké Hoštice
- Šilheřovice
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9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
1. kolo

5.10. NE
12.10. NE
19.10. NE
25.10. SO
2.11. NE
9.11. NE

VÁŽEME soutěž ŽÁCI
5. kolo
6. 9. SO
6. kolo
14. 9. NE
7. kolo
20. 9. SO
4. kolo
28. 9. NE
3. kolo
4.10. SO
2. kolo
12.10. NE
1. kolo
19.10. NE

13:15
12:45
12:45
12:15
11:45
11:45

Darkovice
Kozmice
Strahovice
Kravaře "B"
Kozmice
Chuchelná

- Kozmice
- Bohuslavice
- Kozmice
- Kozmice
- Hlučín "B"
- Kozmice

16:30
10:00
14:00
10:00
13:30
10:00
10:00

Šilheřovice
Kozmice
Darkovice
Kozmice
Hněvošice
Kozmice
Kozmice

- Kozmice
- Strahovice
- Kozmice
- Píšť
- Kozmice
- Vřesina
- Bohuslavice

Kozmice "B"
Budišovice
Kozmice"B"
Strahovice"B"
Darkovice"B"
Kozmice"B"
Rohov
Kozmice"B"

- Malé Hoštice"B"
- Kozmice "B"
- Hrabyně
- Kozmice "B"
- Kozmice "B"
- Deportivo Opava
- Kozmice"B"
- Služovice"B"

Bohemaland IV. třída, sk. A
4. kolo
30. 8. SO 16:30
5. kolo
7. 9. NE 16:30
6. kolo
13. 9. SO 16:00
7. kolo
20. 9. SO 16:00
8. kolo
28. 9. NE 16:00
9. kolo
4.10. SO 15:30
3. kolo
12.10. NE 15:00
2. kolo
18.10. SO 15:00
1. kolo
VOLNO
Pozvánka na akce

Zveme občany na níže uvedené akce, které jsou připraveny pro nejbližší
období :
22. 8. – Noční soutěž „ O putovní pohár Memoriálu Františka Hanslika“.
Začátek soutěže ve 22,00 hod. Současně bude probíhat Velký noční karneval.
Vstup zdarma.
30. 8. Sportovní den obce Kozmice – bližší informace v následujícím odstavci
7. 9. Slavnostní otevření pramene Juliánky – viz další článek
10.10. Country zábava se skupinou COUNTRY SRO z Opavy
9. 11. Setkání důchodců – seniorů
Těšíme se na hojnou účast.
Sportovní odpoledne a ukončení prázdnin
Zveme všechny občany, ale hlavně děti, na zábavné odpoledne k ukončení
prázdnin, spojené se sportovním kláním, ve kterém se představí všechny zájmové
složky naší obce. Pro děti je připraven skákací hrad, koně, indiánské "teepee" a
různé soutěže. Zájmové složky budou soutěžit v duchu olympijských tradic, ovšem
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v netradičních disciplínách. Zahájení akce je v 15,30 hod. na oddychové zóně u
víceúčelového hřiště. Není nutné vyhrát, ale zúčastnit se.
Zajištěno je bohaté občerstvení ( mimo jiné srnčí guláš, opékané klobásy ),
kolo štěstí a večer diskotéka. V dopoledních hodinách proběhnou finálové zápasy
tenisového turnaje.
Bližší informace o celé akci budou na plakátech.
PS: Přijďte všichni včas, zahájení olympiády je vždy velkolepé a nejlepší.
Slavnostní otevření studánky Juliánky
Jak jsme výše uvedli, místní Sbor dobrovolných hasičů připravuje na neděli
7. září 2008 v době od 15,00 hod. slavnostní otevření obnoveného pramene studánky
Juliánky. Pramen posvětí náš pan farář Petr Šustáček. Starší občany, kteří se již
necítí na to, aby se v uvedenou dobu vydali na kole či pěšky do lesa, místní hasiči
odvezou od hasičské zbrojnice novým hasičským autem. Odjezd bude ve 14,30 hod.
Pro ostatní zájemce, kteří se dopraví do lesa sami, bude sraz v 15,00 hod. na
parkovišti u lesního altánku. Po té se společným průvodem půjde ke studánce.
Zveme všechny občany.
Správa hřbitova informuje
Protože se současné době množí případy, že se naši občané setkávají na
místním hřbitově se znaky vandalismu a krádeží, chceme apelovat na všechny,
kterým není lhostejné stejně jako nám, aby si všímali takových negativních jevů na
místě posledního odpočinku našich předků a blízkých. A ty, kteří se takových činů
dopouštějí, chceme jen upozornit na to, že svým jednáním mohou naplnit i
skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu a za své jednání pak mohou být
trestně odpovědni.
Dále se správa hřbitova obrací na občany, kteří mají ve své péči případně více
hrobů a chtěli by některé z hrobových míst dát k dispozici, aby se s nabídkou
volného hrobového místa dostavili na obecní úřad za sl. Gornou Kamilou.
Upozorňujeme všechny nájemce hrobových míst, aby zkontrolovali a dali na
viditelné místo označení (číslo) hrobu tak, aby byla snadnější orientace. Pokud
někomu na hrobě schází označení, má možnost si nové číslo vyzvednout na obecním
úřadě.
Oprava chrámu sv. Floriána
Vážení spoluobčané, milí farníci.
Obnovou fasády kostela v naší obci skončila generální oprava tohoto chrámu.
Probíhala po etapách v letech 1998-2008. Podrobnější informace o obnově najdete ve
vánočním vydání Kozmického občasníku, až bude oprava definitivně ukončena.
Zbývá ještě dokončit sokl kostela, vchod do sakristie a automatické okenní větrání
kostela, což bude ještě dodatečně potřeba uhradit.
Nyní informace k současnému stavu letošních prací. Chtěl bych především
poděkovat těm občanům a farníkům, kteří přispěli k opravě fasády jak manuální
prací, tak finanční pomocí při pravidelných sbírkách v kostele nebo osobními dary.

10

Zvláštní poděkování patří zastupitelstvu obce za odhlasování finančního příspěvku
sumou 690 000,-Kč. Upřímný dík.
Dále patří poděkování všem brigádníkům, kteří svou prací přispěli k tomu, že se
konečná částka faktury od firmy snížila o 700.000,-Kč. Upřímný dík patří také p.
Hubertu Hřivňackému za denní obětavou službu při zajišťování brigádníků i vlastní
práci na kostele.
Velký dík patří také p. Josefu Zawadskému z Dolního Benešova, který svou
bezplatnou činností jako častý dozor nad pracemi stavební firmy, přispěl ke
značnému snížení konečné faktury.
Hodnota celého díla původně činila (podle smlouvy o dílo) - 2 881 748,-Kč
po připočtení víceprací. Zbývá nám ještě zaplatit dluh ve výši 1 280 000,-Kč ( z toho
780 000,-Kč půjčka od České spořitelny a 500 000,-Kč půjčka od biskupství).
Proto Vás chci v této chvíli poprosit o Vaši finanční podporu. Můžete tak učinit
přímo u místního faráře osobním předání daru nebo zaslat poštovní složenkou na
účet Římskokatolické farnosti Kozmice.
Číslo účtu : 35-1843432359/0800, Česká spořitelna a.s.
V obou případech budete-li chtít, můžete si vyžádat na faře potvrzení o Vašem
finančním daru.
Ještě jednou chci tímto poděkovat všem, kteří obětavě pomáhali jakoukoliv
formou ke zdárnému ukončení díla obnovy našeho chrámu Páně.
Upřímný dík a velký Pán Bůh zaplať.
Za vše vděčný
Váš P. Petr Šustáček
farář
Čísla z matriky
Naše matrika zaznamenala v době od 1. 1. 2008 do 15. 8. 2008 tyto údaje:
Přistěhovalo se :
Odstěhovalo se :
Narozeno dětí :
Sňatků bylo uzavřeno :
Zemřelo :

21 občanů
14 občanů
12 dětí (6 chlapců, 6 děvčat)
6
13 občanů (z toho 8 žen)

Celkový počet obyvatel Kozmic k tomuto datu je

1 798
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