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Úvodem
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři.
Letošní rok se nenápadně, ale jistě blíží ke svému závěru a my máme poslední
možnost v tomto roce se s vámi občany setkat na našich stránkách. Také letos jsme vám
přinesli určitě dostatek informací, týkající se života naší obce. Nadále hodláme v tomto
trendu pokračovat tak, abyste byli průběžně informováni o problémech, které musíme
řešit společně s vámi nebo se také s vámi podělit o radost, když se v obci podaří něco
udělat či něčeho dosáhnout.
Letos se mohlo někomu zdát, že se toho v obci až tak moc nedělo, protože se
neprováděla žádná stavební akce. Přesto bychom se chtěli zmínit o největší akci, kterou
jsme v obci uskutečnili. Tou byla oprava místních komunikací. Nový živičný povrch byl
položen na ulicích Rušná, Pod lipami, Zelená, Nová a Nádražní. Finanční náklad na
opravu komunikací činil více než 4 milióny korun. Dále byly zpracovány studie a
v některých případech i projekty na akce:
- zpracování energetického auditu a zateplení objektů obecního úřadu, základní a
mateřské školy
- výstavba altánku na oddychové zóně za přispění dotace ve výši 50 000 Kč
z Regionservisu
- doplnění prolézaček pro děti v této lokalitě
- řešení obnovy alejí na hřišti TJ Sokol Kozmice, cesta do Darkoviček, bývalé višňové
aleje na Vápenici a cesta k jezeru
- projekt na výstavbu polyfunkčního domu (nový obecní úřad)
- studie prodloužení chodníku ul. por. Hoši směrem na Jilešovice
- projekt na výstavbu spojovacího chodníku mezi ul. K točně a Hlavní (podél
Juliánky) – v r. 2009 se počítá s jeho realizací
- v současné době se zpracovává studie na možnost napojení z hlavní silnice na
lokalitu nového hřbitova a na opravu spojovacího chodníku mezi ul. por. Hoši a SNP
- do konce dubna 2009 by měl být hotov projekt nového hřbitova ( ve II. polovině r.
2009 by mohla být zahájena výstavba )
- v měsíci listopadu byla provedena instalace umělého zavlažování hřiště TJ Sokol.
Všichni, kteří máte zájem se podrobněji seznámit s projekty, mohou přijít na obecní
úřad a zde se na tyto záležitosti informovat.
Mnoho dalších drobnějších akcí se podařilo uskutečnit. Jsou však i věci, které se
z různých důvodů nepodařilo zrealizovat. O které akce šlo se dozvíte z následujících
řádků.
1) Nepodařilo se provést opravu mostního zábradlí a nátěr konstrukce na mostě
přes řeku Opavu. Důvod spočívá v tom, že Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.
Ostrava měly v úmyslu v letošním roce provést přeložku vodovodního potrubí, které je
zavěšeno na mostní konstrukci. K těmto pracem dosud nedošlo, ale teď v závěru roku
již firma obdržela stavební povolení a možná v průběhu příštího roku zahájí práce. Až
potom bude možné, aby plánovanou opravu mostu zahájila i obec Kozmice. Firma na
tuto akci byla vybrána, půlmilionovou dotaci z krajského úřadu jsme obdrželi a také
příslib sousední obce Háj ve Slezsku, že se na této opravě bude obdobnou částkou
finančně podílet.
2) Další z nezrealizovaných akcí je úprava dopravní situace pro zvýšení
bezpečnosti chodců na silnici I/56 v naší obci. Tato akce se neprovedla z toho důvodu, že
i přes obdrženou dotaci z krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve výši 900 000,-Kč
obec Kozmice požádala o dotaci z evropských fondů, které jsou vyšší než jsme obdrželi
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z kraje. V současné době víme, že obci byla dotace přidělena. Kozmice by tak obdržely
cca 1,6 mil. z evropských fondů, což je asi 92,5 % nákladů celkové investice. Dotaci,
kterou jsme obdrželi z kraje obec vrátí. Realizace akce proběhne do konce května 2009.
3) Další akcí, která se neuskutečnila byla stavba zpevněné plochy v areálu hřiště
TJ Sokol Kozmice, která bude sloužit jako základna pro Sbor dobrovolných hasičů při
pořádání hasičských soutěží a mimo to bude sloužit jako plocha pro pořádání různých
akcí pořádaných společenskými organizacemi. V tomto případě jsme přes mikroregion
Silesia požádali o dotaci z evropských fondů v rámci příhraniční spolupráce s Polskou
republikou. Dosud nevíme, jak naše žádost byla vyřízena.
4) Taktéž se nepodařilo realizovat projekt revitalizace štěrkovny. V současné
době je společně s městem Hlučínem zpracováván projekt rekultivace štěrkovny, který
zahrnuje komplexní řešení celého prostoru areálu ( studie je rovněž k nahlédnutí na
obecním úřadě).
Všechny výše uvedené akce by se měly zrealizovat v roce 2009.
Tolik o akcích letošního roku. Když k nim připočítáme řadu společenských a
kulturních akcí, vidíme, že naše vesnici letos opět žila bohatým a plným životem a že
jako občané této obce se nemáme za co stydět. Ba právě naopak bychom měli být hrdi
na to, že v této pěkné vesnici můžeme klidně a spokojeně žít.
No a k pěknému a spokojenému životu patří také v klidu a pokoji prožitý závěr
roku. Jsme v období adventu - v době rozjímání a očekávání. Právě teď je vhodná doba
k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jak žijeme své životy a co je vlastně smyslem
našeho života. Jestli je to honění se a pachtění za majetkem, nebo zda je smyslem mého
života láska ke svým blízkým, rodině a spokojený rodinný život? Na tuto otázku si musí
odpovědět každý sám. Jak se pomalu blíží závěr roku, stupňuje se v našich
domácnostech každoroční shon a příprava na Vánoce. Opět stejný kolotoč jako
v loňském či předloňském roce, zase úklid doma, shánění a vymýšlení dárků. A to vše
jenom kvůli pár svátečním dnům. Vánoce jsou čím dál tím více komerčnější, manažeři
hypermarketů a supermarketů na nás spotřebitele chrlí prostřednictvím medií, že letos
potřebujeme právě tu či onou věc, že se bez ní v životě neobejdeme. Ale opak je
pravdou. I bez těchto „potřebných“ věcí se dá klidně žít a ještě ušetříme. Z našich
domovů a příbytků se téměř vytrácí pravý smysl Vánoc – oslava příchodu Božího Syna
na tento svět.
O vánočních svátcích bychom měli společně s rodinou strávit klidné a spokojené
dny naplněné láskou a dobrotou. Právě v tyto dny by z našich srdcí měl vytrysknout
pramen štědrosti a lásky k bližním. Ne všichni naši příbuzní však mohou s námi strávit
vánoční svátky z různých důvodů - pracovních, služebních nebo nemoci. Budou u
našeho společného stolu chybět. Ale ti se za nějaký čas vrátí z práce, ze služby atd. O to
více nám budou scházet ti, které jsme měli velice rádi a kteří již nikdy s námi
nezasednou ke stolu a k vánočnímu stromečku, aby se mohli společně s námi radovat.
Na ně budeme stále vzpomínat. Také bychom neměli zapomenout na ty, kteří nemají to
štěstí ve svém životě a nemají ( z různých důvodů a příčin) svůj domov a svou rodinu.
Právě takovým potřebným bychom měli o Vánocích otevřít svá srdce a dlaně a
poskytnout jim nezištnou pomoc.
Právě v této době naše děti a vnoučata denně s napětím otevírají políčka
adventních kalendářů a počítají, kolik ještě dnů schází do doby, kdy pod stromečkem
najdou tolik vysněné dárky, o které si Ježíškovi psali. Tak jako my kdysi za svých
dětských let jsme měli rádi Vánoce, tak je mají rády i dnešní děti. Jsou to vlastně jejich
svátky. Kdo by z nás dospělých neměl radost z rozzářených dětských očí, když tyto pod
stromečkem rozbalují dárky a výskají radostí. To je pro nás dospělé ten největší a
nejdražší dárek – radost dětí.
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My dospělí vzpomínáme na naše dětské Vánoce, které se tak odlišují od těch
současných. To se ještě o Štědrém dnu pracovalo a chodilo do školy. Domů ze školy jsme
přišli kolem poledne, naše mámy a tátové se vraceli z práce ještě později. A teprve pak
děti společně s tátou strojili stromeček a maminka připravovala štědrovečerní večeři.
Nebyla televize, nebyly pohádky. Netrpělivě jsme pozdě odpoledne a k podvečeru
vycházeli ven a dívali se zda už vyšla první hvězda, což byl a možná ještě je i v současné
době signál, že se má chystat štědrovečerní večeře. Po té, co jsme na obloze spatřili
hvězdičku, začalo se večeřet. Po večeři rodiče oznámili, že už přišel Ježíšek a děti se
rozeběhly k vánočnímu stromku rozbalovat dárky. Dárků však nebylo tolik a nebyly tak
drahé jako v současné době. Pod stromečkem byla pro děti vždy nějaká knížka, hra a
několik kousků oblečení. Byly to skromné dárky, ale ze všech dárků jsme měli velkou
radost. No a pak se u rozsvíceného stromečku ( také ještě nebyly tak rozšířeny elektrické
žárovky jako teď, ale na stromečku byly obyčejné svíčky a prskavky ) zpívaly koledy a
čekalo se na odchod na půlnoční mši. Když děti společně s rodiči odcházely z domu,
venku byla tma, protože vesnice nebyla tak osvětlena jako je tomu dnes. Nikde u
rodinných domků nic nesvítilo, neboť v té době nebylo žádné venkovní osvětlení na
stromcích jako nyní. A pokud právě padal sníh, bylo to velice nádherné a téměř
pohádkové. Bílé lehounké pápěří se snášelo z nebe a čerstvý sníh křupal pod nohami.
Z dálky bylo slyšet vyzvánění kostelních zvonů, které se neslo kouzelnou nocí z
okolních vesnic a my děti jsme si navzájem sdělovaly, co kdo dostal k Vánocům. Tak to
jen v krátkosti a vzpomínka na to, jaké byly Vánoce našeho dětství.
Nyní k úplné radosti našich dětí by o Vánocích už měl jenom napadat sníh, aby si mohly
užít vánočních prázdnin. Snad se i toto přání splní.
Všem spoluobčanům bychom chtěli popřát šťastné a veselé a klidné prožití
vánočních svátků a hodně dárků pod stromečkem. Do Nového roku 2009 pak všem
přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v rodinách i v osobním životě a
ať se nám všem vyhne krize, která v současné době doléhá na celý svět.
Všem občanům bychom chtěli poděkovat za práci ve prospěch našich
spoluobčanů a celé obce Kozmice a za podporu, kterou jste nám prokazovali po celou
dobu letošního roku.
Ze zasedání zastupitelstva obce
V době od pracovního zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo v srpnu
2008, se v průběhu následujícího období uskutečnila další zasedání našeho
zastupitelstva.
Dne 9. 9. 2008 se uskutečnilo 8. řádné zasedání, kterého se zúčastnilo 13 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- revokaci bodu 2b ze 7. řádného zasedání ZO o volbě člena kontrolního výboru
- odložení rozhodnutí v záležitosti odstoupení od kupní smlouvy – ul. Nová
- variantu č. 1 doplněnou o chodník podél hřiště TJ Sokol z varianty č. 2 spojovacího
chodníku mezi ul. Hlavní a K točně
- přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu “Polyfunkční
dům Kozmice“ ve výši 318 000,-Kč. Zároveň schvaluje Smlouvu o přijetí dotace
z rozpočtu MSK
- přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „ Revitalizace
území štěrkovny“ ve výši 315 000,-Kč. Zároveň schvaluje Smlouvu o přijetí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
- navýšení rozpočtu TJ Sokol Kozmice pro hokejový klub o 25 000,-Kč (na nákup dresů)
a zároveň schvaluje rozpočtové opatření ZO/4
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- rozpočtová opatření ZO/5
- zřízení týdenního vkladového účtu s obnovováním
- odložení rozhodnutí o navýšení odměn členů zastupitelstva obce, výborů a komisí na
příští zasedání
- projednalo návrh na zapojení obce do plánování sociálních služeb a rozhodlo
plánovat sociální služby společně s městem Hlučínem na období 2010 až 2013 za
podmínky souhlasu města Hlučína. Zároveň určuje starostu obce jako kontaktní osobu
odpovědnou za plánování služeb.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí :
- kontrolu plnění usnesení
- rozbor plnění příjmů a výdajů obce za období od 1. 1. do 31. 8. 2008.
Dne 21. 10. 2008 se konalo mimořádné zasedání zastupitelstva za účasti 13 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- veřejný záměr prodeje pozemku p.č. 313/3 – část ulice Nová. Ve veřejném záměru
bude uvedeno, že se prodává za cenu v místě obvyklou, že zaměření se proveden na
náklady kupujícího a kupující zaplatí poplatky s prodejem spojené
- převod parcel na obec Kozmice dle návrhu pozemkového fondu ČR
- přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2008 na
úhradu výdajů za uskutečněné zásahy, odbornou přípravu, na věcné vybavení,
neinvestiční opravy a revize materiálů a techniky jednotky Sboru dobrovolných hasičů
v celkové výši 1 200,-Kč
- účast v projektu „ Hlučínsko se představuje“
- zastupitelstvo bylo seznámeno se strategií MAS Hlučínsko o.s. pro období 2008-2013 a
souhlasí se zařazením do územní působnosti Místní akční skupiny Hlučínsko o.s..
Zároveň zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce k zastupování v MAS Hlučínsko o.s.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
- kontrolu plnění usnesení
- schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ( revitalizace
štěrkovny přísluší Radě obce).
9. řádné zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 16. prosince 2008 .
Zimní údržba místních komunikací
V blížícím se zimním období se motoristé připravují na problémy způsobené
sněhovou nadílkou. Také silničáři prožívají těžké chvíle. Týká se to i nás a místních
komunikací. Aby naše ulice byly sjízdné, je i pro letošní zimní období připraven pan
Osmančík s pluhem pro odklízení sněhu a dostatek posypu na zasněžené ulice. K tomu,
abychom mohli udržovat ulice průjezdné, potřebujeme od vás motoristů shovívavost a
pochopení.
Z toho důvodu se obracíme na majitele vozidel se žádostí, abyste svá vozidla
v zimním období parkovali na svých pozemcích a nenechávali je stát na komunikacích.
Takové odstavené vozidlo při odklízení sněhu ztěžuje práci technice a hrozí i nebezpečí,
že může být poškozeno. Pokud na ulicích budou stát auta může se stát, že při plužení
sněhu nebude takový úsek odklizen a hrozí zde, že se ulice může stát i neprůjezdnou,
z čehož jistě ostatní občané mít radost nebudou.
Také vás chceme požádat o ohleduplnost vůči pracovníkům, kteří se na zimní
údržbě komunikací podílejí. Nelze upravit všechny komunikace najednou. V prvé řadě
se upravují páteřní komunikace obce – ul. por. Hoši, Horní konec, Rušná, Nádražní,

5

K točně, SNP, Pod lipami a pak přicházejí na řadu další. Jako poslední se pak upravují
komunikace do lesa.
Děkujeme za vaše pochopení a všichni bychom si přáli, aby letošní zima byla
příznivá pro všechny.
Dotace z evropských fondů
Jak jsme již výše uvedli, naše obec žádala v letošním roce o dotaci z evropských
fondů na realizaci projektu „Úprava dopravní situace pro zvýšení bezpečnosti chodců
na silnici I/56 v obci Kozmice“. Naše žádost byla kladně vyřízena a z peněz evropské
unie, podpořené Regionálním operačním programem NUTS II Moravskoslezsko na tuto
akci obdrží obec dotaci ve výši až 92,5%, což bude činit cca 1 600 000,-Kč.
V průběhu roku bylo vyhlášeno výběrové řízení na výběr zhotovitele této akce a
v rámci podaných cenových nabídek byla vybrána pro realizaci akce firma ELTODO
dopr. systémy z Brna. Akce by měla být zahájena na jaře r. 2009 a dokončena
nejpozději do konce května 2009. Jak jsme vás již dříve informovali, v rámci tohoto
projektu bude provedena změna stávajícího přechodu u hřbitova. Nový přechod bude
posunut o několik metrů směrem na Hlučín, bude nasvětlen a bude zde osazen semafor.
Chodec si na semaforu vyžádá přechod přes komunikaci. Dále bude zřízen nový
přechod u panelových domů, tento bude rovněž nasvětlen a bude k němu vybudován
přístupový chodník. Taktéž bude nasvětlen stávající přechod u křižovatky ulic Polní
s Hlavní a v neposlední řadě v zájmu zvýšení bezpečnosti silničního provozu budou na
hlavní silnici namontovány ukazatele rychlosti ( radary).
Po realizaci tohoto projektu a za přispění dotací Evropské unie mohou naši
občané, ale především naše děti, s větší bezpečností a větším klidem přecházet velice
frekventovanou hlavní komunikaci.

Odpady – cena , změna ve svozu po dobu svátků, velkoobjemové kontejnery
V této a další stati se už bude hovořit jen o cenách a současném zvyšování cen
všech druhů energií.
Na posledním jednání zástupců měst a obcí se svozovou firmou OZO Ostrava
s.r.o. bylo představiteli této firmy oznámeno, že zvyšování cen se pro příští rok dotkne i
nakládání s odpadem. Vzhledem k tomu, že se každoročně zvyšuje poplatek za uložení
odpadu, musí OZO Ostrava s.r.o. toto zvýšení zakalkulovat do svých cen pro odvoz a
likvidaci odpadu.
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Cena za popelnicové nádoby pro rok 2009 je stanovena následovně:
Objem nádoby

tarif

počet obsluh

70 litrů (plastová)
70 litrů
110 litrů (velká)
110 litrů
110 litrů
110 litrů
1100 litrů (kontejner)

P101
1 x za 14 dní
P191
1 x za měsíc
P201
1 x za 14 dní
P211
1 x týdně
P261 1x týdně zima, lx za 14 dní léto
P2T1
1 x týdně zima
K111
1 x týdně

Cena s DPH
1 179,-Kč
676,-Kč
1 447,-Kč
2 471,-Kč
2 044,-Kč
1 608,-Kč
9 700,-Kč

Sváteční termíny svozu odpadu
V souvislosti s likvidací odpadu nám bylo sděleno, abychom tlumočili občanům,
že svoz odpadu pokračuje i o vánočních a novoročních svátcích s tím, že termín svozu
bude o jeden den posunut.
V našem případě to znamená, že plánovaný svoz popelnic z pátku 26. prosince
2008 bude přesunut na sobotu 27. prosince 2008 a plánovaný svoz z pátku 2. ledna 2009
bude přesunut na sobotu 3. ledna 2009.
Žádáme občany, aby tuto změnu vzali na vědomí.
I pro rok 2009 obec pro své občany zajišťuje odvoz velkobjemového odpadu.
Není to levná záležitost. Jen na podzim letošního roku bylo odvezeno z obce dalších
161 m3 a za odvoz velkoobjemového odpadu obec ze svého rozpočtu vynaložila částku
cca 118 000,-Kč. Když k tomu připočteme částku, kterou obec zaplatila za jarní svoz,
tak se tato částka blíží téměř 200 000,-Kč. V přepočtu to znamená, že obec v průměru
na každého obyvatele zaplatila 111,-Kč za likvidaci velkoobjemového odpadu, ať odpad
do kontejnerů přivezl či ne.
Oznámení Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.
I v letošním roce jsme dostali oznámení SmVaK Ostrava a.s. o změnách cen
vodného.
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou
legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2009.
Cena vč. DPH
Voda pitná ( vodné)
Voda odvedená ( stočné)

28,62 Kč/m3
25,92 Kč/m3 ( pozn.obce Kozmice se toto netýká)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. lednu 2009, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
Dotazník – počítačový kurz
Obec Kozmice hodlá v roce 2009 realizovat pro občany počítačový kurz a
potřebuje si ověřit, zda mezi občany bude o tento kurz zájem. Z tohoto důvodu tvoří
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zadní stranu občasníku Dotazník pro zájemce o počítačový kurz.. Pomocí dotazníku se
dozvíme o zájmu našich spoluobčanů o případném zahájení kurzu. Přihlásit a zúčastnit
se kurzu by mohl kterýkoliv občan. V případě většího zájmu budou zájemci rozděleni
do „věkových kategorií“. Výuka by probíhala v počítačové učebně naší základní školy.
Vyplněný dotazník můžete oddělit od občasníku a vyplněný vhodit do
připravených schránek ve vchodu na poštu a obecním úřadě do 9. ledna 2009.
Stolní tenis
Zájemcům o stolní tenis sdělujeme, že mají možnost každou středu a pátek
v době od 17,00 do 20,00 hod. zahrát si v klubovně na hřišti TJ SOKOL Kozmice.
Pozvánky na vánoční akce
Bruslení
Zveme všechny na veřejné bruslení , které se uskuteční v neděli 28. 12. 2008
v době od 09,00 do 11,00 hod. na zimním stadionu Buly aréna v Kravařích. Vstup je pro
kozmické občany zdarma. Pro děti je připraveno p ř e k v a p e n í. Zájemci mohou
přijít kdykoliv během bruslení.
Stolní tenis
Všechny děti i dospělé zveme v úterý 30. prosince 2008 do sálu obecní restaurace U
krokodýla na „Vánoční turnaj“ ve stolním tenise. Začátek je v 10,00 hodin a hraje se dle
platných pravidel a soutěžního řádu stolního tenisu. Startovné činí pro dospělé 20 Kč,děti
startovné neplatí. Nejlepší účastníci obdrží zajímavé ceny.
Organizátoři turnaje vás srdečně zvou.
Pravá vesnická zabíjačka
Milovníky dobrého jídla a pití zvou místní dobrovolní hasiči v pondělí 29. 12.
2008 v době od 11,00 hod. do prostor hasičské zbrojnice na ochutnávku výrobků z pravé
domácí vesnické zabíjačky. K dobrému jídlu patří i dobré pití – pivo, svařák, grog vše je pro vás připraveno.
Hokej
Všechny , kteří mají zájem zahrát si hokej zveme v neděli 4. ledna 2009 v době
od 08,45 do 09,45 hod. na led Buly Arény v Kravařích na hokejový zápas Kozmice proti
Kozmicím. Doporučujeme si vzít s sebou alespoň holenní chrániče. Na zápas je třeba
přijít před stanoveným limitem, aby mohli být hráči rozděleni do družstev.
Betlémské světlo u vánočního stromu
V průběhu soboty 20. prosince 2008 naši skauti dovezou do vesnice poselství všem
lidem dobré vůle, světlo a plamínek lásky, pokoje míru a naděje - „Betlémské světlo“.
Světlo se bude zájemcům vydávat pod vánočním stromem naproti budovy obecního
úřadu. Vezměte si z domu s sebou lucerny, lampičky či svíčky, abyste si mohli světlo
odnést domů a ozářit tak své příbytky .
Přesný termín, kdy si můžete toto světelné poselství odnést do svých domovů
bude vyhlášeno v obecním rozhlase.
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Plesová sezóna r. 2009
Každým rokem vás v této kapitole informujeme o nastávající plesové sezóně.
I pro příští rok 2009 jednotlivé společenské organizace chystají pro občany své plesy. V
příjemném prostředí sálu obecní restaurace U krokodýla můžete strávit některou zimní
sobotu na setkání se svými příbuznými, kamarády a známými na společenském večeru.
Zveme vás na následující akce:
10. ledna 2009 – sobota
17. ledna 2009 – sobota
24. ledna 2009 – sobota
25. ledna 2009 – neděle
31. ledna 2009 – sobota
14. února 2009 – sobota
20. února 2009 – pátek

Ples TJ Sokol Kozmice
Myslivecký ples z Hlučína
Zahrádkářský ples
Dětský maškarní ples
XIV. Obecní bál
Ples Jachting klubu Kozmice
Pochování basy

Plesová nabídka pro sezónu 2009 je opět bohatá a věříme, že si každý z vás z této
nabídky vybere. Svou účastí podpoříte nejen společenské organizace naší vesnice, ale
celé kulturní dění v obci.
Těm, kteří se některého z plesů zúčastní přejeme příjemnou zábavu.
Čísla z matriky
Naše matrika v období od 1. ledna do 15. prosince 2008 zaznamenala tyto údaje
Přistěhovalo se
odstěhovalo se
sňatků bylo uzavřeno
narodilo se
zemřelo

30 občanů
20 občanů
13 (14 občanů)
18 dětí (11 kluků, 7 holčiček)
18 občanů (7 mužů, 11 žen)

Celkový počet obyvatel

1804

Přání pana starosty
Vážení spoluobčané,
další rok uplynul jako voda a my na prvních stránkách našeho občasníku opět
hodnotíme, co se podařilo, co je rozpracováno a na co se chystáme v roce příštím.
Dovolte mi, abych poděkoval všem z Vás, kteří jste se podíleli na zvelebování naší
obce. A takových Vás opravdu nebylo málo. Těší mě, že do dění v obci se stále více
zapojují další složky, které pro nás připravily mnoho krásných kulturních, sportovních
a společenských akcí, ale i pomohly při práci.
Náš dík patří všem firmám, které se podílely na investičních akcích, ale i těm
firmám, které nám pomáhají mnohdy nenápadnou výpomocí, vstřícností a ochotou,
která je skryta zraku Vás občanů.
Děkuji zastupitelům, jednotlivým výborům, komisím a v neposlední řadě i
zaměstnancům obecního úřadu, za celoroční práci.
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Přeji Vám všem radostné prožití vánočních svátků v atmosféře lásky, klidu a
pohody a v novém roce 2009 pevné zdraví, pěkné mezilidské vztahy a naplnění všech
očekávání.

Přání Otce Petra
Vážení a milí farníci, spoluobčané.
Vánoční svátky, které slaví křesťané jako slavnost Narození Ježíše Krista, Božího
syna, jsou svátky začátku naší spásy. Pro všechny jsou a doufám, že i pro Vás budou,
svátky vzájemné lásky a radosti ve Vašich rodinách. Přeji Vám všem vzájemnou radost
a pokoj v srdcích.
Do nového roku 2009 Vám přeji a vyprošuji hodně síly, zdraví, duševní a
duchovní pohody a vůbec všechno dobré. To Vám vyprošuji na našem Pánu a za to se
modlím.
Ve všech Vašich snahách a úsilí Vám ze srdce žehná
Váš P. Petr Šustáček, farář
P.S.
Chci poděkovat velmi upřímně a od srdce všem, kteří pomohli prací (brigádami) při
opravě našeho chrámu. Také těm, kdo přispěli finančně i osobní radou a pomocí.
Zvláštní dík patří Zastupitelstvu obce Kozmice.
Generální oprava chrámu byla ukončena. Čekají nás však ještě opravné akce
na kostele. V budoucnu to bude obnova schodiště do kostela, úprava chodníku do
sakristie kostela, natření střešních trámů proti dřevním chorobám, oplechování věžních
okrajů proti zatékání a další menší věci. To pro Vaši informovanost. Víte, že farnosti
zůstává splatit dluh na opravách v celkové výši 1 255 310,-Kč. Tento dluh budeme
splácet bezúročně biskupství (500 000 Kč) po dobu 5 let a České spořitelně a.s.
(755 310 Kč) po dobu 2,5 roku.
Jistě nás všechny těší krásný vzhled našeho kostela. Je opravdu chloubou celé
obce a je obdivován mnoha cizími lidmi.
A proto na závěr ještě ode mne jedna velká prosba o Vaši finanční pomoc při
splácení dluhu.
Předem velký a upřímný dík za Vaši příp. finanční štědrost.
Váš vděčný P. Petr Šustáček, farář

10

Duchovní program Vánoc
Svátost smíření – svatá zpověď
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý

20.12. 2008
21.12. 2008
22.12. 2008
23.12.2008

09,00 – 12,00 hod.
14,00 – 17,00 hod.
----------15,00 – 17,00 hod.
1 hodinu přede mší svatou, případně po mši
1 hodinu přede mší svatou, případně po mši
Na vlastní svátky se zpovídat nebude!

Bohoslužby o vánočních svátcích a Nový rok
středa 24. 12. 2008 „Štědrý den“ mše sv. tzv.“půlnoční“ ve
21,00 hod.
čtvrtek 25.12. 2008 Narození Páně mše svaté v
07,30 a 09,30 hod.
pátek 26. 12. 2008 sv. Štěpán mše svaté v
07,30 a 09,30 hod.
neděle 28. 12. 2008 mše svaté v 07,30 a 09,30 hod. – odpoledne ve 14,30 hod. koledy u
Betléma
Při mších bude obnova manželských slibů.
středa 31. 12. 2008 Silvestr – děkovná mše svatá v 16,30 hod.
čtvrtek 1.1. 2009
NOVÝ ROK – mše svatá v 07,30 a 09,30 hod.
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D o t a z n í k – počítačový kurz
Chtěli byste počítačové kurzy v Kozmicích?
a) ano
b) ne
c) ne, stydím se, raději budu jezdit jinam kde mně neznají
Jak často by se měl kurz konat?
a) 1x týdně
b) 2x týdně
c) častěji
d) 1x za 14 dnů
Kurzy by měly být:
a) v pracovní dny
b) b) o víkendu
c) je mi to jedno
Máte přístup k počítači?
a) ano
b) ne
c)
Pokud ano, upřesněte k čemu jej využíváte
a) pro práci
b) pro zábavu
c) pro komunikaci ( e-mail, ICQ, Skype atp.)
Máte přístup k internetu?
a) ano
b) ne
Pokud ano, upřesněte k čemu je využíváte
a) hledám informace
b) bavím se
Kolik je vám let?
a) do 30
b) 30-45
c) 46-60
d) více než 60
Kolik členů rodiny by mělo o kurz zájem?
a) 1
b) 2
c) 3
d) více –vypsat .........
Své odpovědi zakroužkujte.
Dotazník oddělte od Kozmického občasníku a odevzdejte do schránek na poště a OÚ.
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