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Úvodem
Vážení občané, vážení čtenáři.
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Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho co
jsme pročítávali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Uplynulo pár týdnů a
mnohé se v životě každého z nás změnilo. Prožívali jsme chvilky štěstí a radosti, ale také
bolesti a žalu. Prožívali jsme i dění a situaci v celé naší republice, ale obzvláště dění v naší
vesnici. A že se toho za těch několik měsíců událo hodně, jsme měli možnost se sami
přesvědčit. Nechceme zde bilancovat co se v tomto roce v obci změnilo, ale jen tak
namátkou si můžeme vzpomenout na výstavbu nového a velice pěkného chodníku podél
potoku Juliánka a kolem hřiště TJ Sokol. Celý nově vybudovaný úsek slouží zároveň jako
cyklostezka pro všechny turisty, kteří mají v oblibě vyjížďky na kolech a navštíví naši (a
nebojím se to napsat) hezkou vesnici. Celá akce byla financována z prostředků obce a bylo
na ni vynaloženo více než 2 mil. korun. Dále se započalo se stavbou nového Polyfunkčního
domu (více se dočtete v další kapitole), byla provedena oprava části vozovky na ulici
Budovatelská . Teď už může s klidem konstatovat, že všechny naše komunikace jsou ve
velice dobrém stavu. Byla provedena oprava chodníku a plochy pro stánky na
víceúčelovém hřišti, ve spolupráci s Českými dráhami byla provedena oprava propustku
na ulici Pod lipami. Tak to jsou akce, které jsou viditelnější, ale spousta akcí je pro mnohé
z nás téměř neznatelných a přesto se musejí dělat. Je to pravidelné sekání veřejných ploch
v obci a veškerá údržba s tím spojená, je to zimní údržba ulic, starost o zeleň v obci,
veřejné osvětlení, rozhlas apod.
Jak jsme se výše zmínili, mnoho občanů sledovalo politické dění v republice, ale
s velkým zájmem i dění v komunální politice. To je ta nejbližší, která se dotýká každého
občana a děje se právě v obcích. A že zájem našich občanů o dění ve vesnici byl velký,
svědčil i zájem voličů, kteří se zúčastnili voleb do obecního zastupitelstva. Měli jsme si
možnost vybrat své zástupce do zastupitelstva obce celkem ze tří politických stran. Jak
volby dopadly víme a o několik kapitol níže si můžete připomenout složení zastupitelstva.
Volby dopadly tak, jak si to voliči přáli. Pevně věříme, že jsme si vybrali ty správné lidi,
kteří teď po dobu 4 let povedou naši obec ,v současné nelehké době, k dalšímu rozkvětu a
rozmachu. Přejme si, aby naši zastupitelé pracovali ve prospěch nás všech občanů a ve
prospěch naší obce. Přejme si, aby u našich zastupitelů nikdy nedocházelo k rozkolům a
hádkám, jak se to děje v naší vrcholné politice, a že všichni ty, které jsme si zvolili
potáhnou za jeden provaz.
Přejme jim tedy, aby se jim práce dařila a my voliči jsme mohli po skončení tohoto
volebního období konstatovat, že jsme volili správně.
Ale dosti vážných věcí. Jsme téměř na konci adventní doby, kterou každý prožíval
po svém. Advent je doba zklidnění, očekávání. Očekávání Toho, který přišel na tento svět
před více než 2000 roky a jehož příchod si každoročně připomínáme. Je to doba rozjímání,
zamyšlení se nad sebou samým, nad smyslem života. Je to doba setkávání rodin a příprav
na ty nejtajemnější a pro mnohé z nás nejkrásnější svátky v roce – VÁNOCE. Ano, opět po
roce přicházejí. Přicházejí tak, jak jsme si to jako malé děti přály - se sněhovou nadílkou a
ledovým příkrovem na našich rybnících a vodních plochách. Děti se mohou vydovádět na
lyžích, saních a bruslích a nemusí jen vysedávat u počítače. My starší rádi vzpomínáme na
to, že jsme jako malí vzali lyže, brusle a vyšli v odpoledních hodinách na sníh a led a
vraceli se za tmy zmáčení, prokřehlí, ale šťastní domů. Byli jsme se svými kamarády, byli
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jsme mezi dětmi, byli jsme mezi svými. Aby takové dětství prožily i naše děti, to bychom ji
ze srdce přáli, protože pro mnohé je jejich nejlepším kamarádem jen POČÍTAČ.
Nezadržitelně se blíží doba Štědrého večera. Naše domovy jsou uklizené, jsou
provoněné napečeným vánočním cukrovím, jsou vánočně vyzdobeny a my již s napětím
očekáváme ten den, kdy se celá rodina sejde u štědrovečerní večeře a poté u rozsvíceného
vánočního stromku. Ne všem však je tato chvíle dopřána. Vzpomeňme na své blízké, kteří
navždy odešli z tohoto světa a věnujme jim svou vzpomínku. Pamatujme také na ty, kteří
musí vykonávat své povolání a službu, abychom my ostatní mohli nerušeně trávít vánoční
chvilky štěstí a pohody. Pamatujme také na ty, kteří nemají z různých důvodů svůj domov
a nemají to štěstí být mezi svými. Proto v ty chvíle vánoční, kdy je člověk člověku opravdu
nejblíže, otevřme nejen své příbytky, ale především svá srdce vůči bližním. Když už nic
jiného tak svým bližním darujme aspoň úsměv, ten nás nic nestojí a dovede potěšit.
Všem občanům naší hezké vesnice přejeme opravdu z celého srdce ty nejkrásnější,
nejšťastnější a nejpohodovější vánoční svátky.

Zasedání zastupitelstva obce.
V tomto bodě se již nebudeme zabývat posledními zasedání minulého zastupitelstva
obce, ale začneme tím současným.
Dne 9. listopadu 2010 se konalo první – ustavující zasedání Zastupitelstva obce
Kozmice za účasti všech 15 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program zasedání
2. Zvolení jednoho místostarosty
3. Pro výkon funkce starosty a místostarosty obce budou členové zastupitelstva
dlouhodobě uvolněni
4. Tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím
5. Volební komisi dle návrhu
6. Volbu Ing. Petra Kozáka starostou obce
7. Volbu Ing. Jana Karčmáře místostarostou obce, který funkci uvolněného
místostarosty bude vykonávat od 1.12.2010 a bude odměňován dle přílohy č. 1 k
nařízení vlády č. 37/2003. Od 9.11. do 30.11.2010 bude funkci vykonávat jako
neuvolněný s odměnou dle přílohy č. 4 zápisu
8. Veřejnou volbu dalších členů rady obce
9. Volbu pana Fredyho Hilberta členem rady obce
10. Volbu pana Milana Beneše členem rady obce
11. Volbu pana Karla Turka členem rady obce
12. Zřízení finančního a kontrolního výboru. Oba výbory budou tříčlenné.
13. Volbu Ing. Jiřího Fojtíka předsedou finančního výboru
14. Volbu paní Rity Malchárkové předsedou kontrolního výboru
15. Volbu člena finančního výboru pana Jiřího Rošíka
16. Volbu člena finančního výboru pana Milana Konečného
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17. Volbu člena kontrolního výboru pana Petra Ircinga
18. Volbu člena kontrolního výboru pana Davida Rudola
19. V souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm.n) zákona o obcích stanovení odměn za výkon
Funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši dle přílohy č. 4, která je
součástí zápisu. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. od
9.11.2010 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se
zúčastnil.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
- informace z bodu 7) Diskuze
Výsledky voleb v obci
Jak jsme se již zmiňovali výše, do letošních komunálních voleb v obci kandidovali
občané ze tří politických uskupení : KDU-ČSL, ČSSD a TOP 09. Nejvíce hlasů a nejvíce
mandátů (zastupitelů) a to celkově 8 získala strana KDU-ČSL, 4 mandáty ČSSD a 3
mandáty TOP 09.
Pro volební období 2010 – 2014 pracuje Zastupitelstvo obce Kozmice v tomto složení:
Ing.

Ing.

Petr
Fredy
Karel
Milan
Jan

Ing.

KOZÁK
HILBERT
TUREK
BENEŠ
KARČMÁŘ

KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ČSSD

člen Rady obce
člen Rady obce
člen Rady obce
člen Rady obce
člen Rady obce

Jiří
FOJTÍK
KDU-ČSL
Jan
JANÍK
KDU-ČSL
Rita
MALCHARKOVÁ KDU-ČSL
Robert
OSMANČÍK
KDU-ČSL
David
RUDOL
ČSSD
Milan
KONEČNÝ
ČSSD
Tomáš
GAI
ČSSD
Jiří
ROŠÍK
TOP 09
JUDr. Mario
HARTMANN
TOP 09
Petr
IRCING
TOP 09
Zastupitelstvo obce zvolilo starostou obce pana ing. Petra KOZÁKA a
místostarostou pana ing. Jana KARČMÁŘE. Oba zvolení zastupitelé budou vykonávat
svou funkci jako uvolnění, tzn., že kdykoliv bude na obci dostupná vzájemná
zastupitelnost. Mimo úkoly a činnost, kterou je pověřen z titulu funkce místostarosty obce,
bude p. ing. Karčmář pověřen pracovní problematikou, kterou vykonával technik p.
Vrchovecký.
Přejeme všem zvoleným funkcionářům, aby se jim práce dařila a vedli naši obec
tak, aby se zde občanům líbilo, dobře žilo, byli tady spokojeni a šťastni.
Polyfunkční dům
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Všichni co projíždějí a procházejí kolem stávajícího obecního úřadu mohou
sledovat jak probíhá výstavba nového polyfunkčního domu – obecního úřadu. Stavba
nabrala určité zpoždění způsobené různými vlivy a okolnostmi, dále se přidaly i nepříznivé
geologické podmínky, kdy vzhledem k výskytu nestabilního podloží musely být prováděny
geologické sondy a navíc musela být provedena betonáž celé základové desky. To přispělo
také k určitému časovému skluzu a navýšení rozpočtu. No a v současné době je stavba
zazimována z důvodů včasného nástupu zimy a nepříznivých klimatických podmínek. Kdy
nám počasí dovolí zase pokračovat nikdo neví a nikdo s jistotou nemůže předpokládat kdy
bude stavba opět zahájena.
Přesto všechno chceme občany informovat, že v nově budované polyfunkčním domě
budou prostory určeny pro poskytování služeb. Proto se obracíme na občany s výzvou,
kteří by chtěli po dokončení stavby provozovat v nové budově své služby a měli zájem o
pronájem nebytových prostor, aby se dostavili na obecní úřad a zde se již informovali o
této možnosti.
Dále jsou v novém polyfunkčním domě místnosti určené pro lékaře. Pokud by měl
z doktorů z vašeho okolí zájem o poskytování lékařské péče v naší obci, informujte jej
s tím, aby se také přišel na obecní úřad poinformovat o této možnosti. A v neposlední řadě
s výstavbou nového polyfunkčního domu je spojena otázka co s prostorami ve stávající
budově obecního úřadu. I zde se po vystěhování naskýtá možnost pronájmu a proto se
obracíme na občany, kteří by měli zájem o pronájem nebytových prostor, aby se o
možnosti pronájmu informovali na obecním úřadě.
Zimní údržba v obci
Letošní předčasný nástup zimy překvapil všechny. S radostí můžeme konstatovat,
že v Kozmicích jsme byli připraveni a ty první nápory zimy jsme zvládli. Přesto opět
musíme kritizovat ty automobilisty, kteří nechávají stát svá vozidla na komunikacích a tím
ztěžují údržbu komunikací. Zároveň však musíme konstatovat, že takových jedinců je
opravdu málo a většina majitelů vozidel svá vozidla již parkuje mimo vozovku. Za to jim
patří dík. Jinak co se týče zimní údržby v obci, nic se nezměnilo, stále platí Zimní plán
údržby v obci Kozmice, kde je stanoveno pořadí co a jak se uklízí. O tomto jsme vás
informovali v posledním čísle Kozmického občasníku v loňském roce. A na závěr ještě
jedno upozornění :
na cestě do Darkoviček se zimní údržba neprovádí!!!!
Poděkování
Poděkování patří vedení firmy AUTOMOTOLAND Cz, s.r.o., manž. Voznicovým za
zprostředkování nevšedního zážitku v době adventní a to v sobotu 11. prosince 2010, kdy
se v místném kostele uskutečnil adventní koncert posluchačů Janáčkovy konzervatoře
v Ostravě.. Návštěvníci koncertu si mohli vyslechnout díla starých mistrů v průřezu
posledních 3 staletí, která mistři věnovali době adventní.
Ve zcela zaplněném kostele jsme se zaposlouchali do povznášejících se tónů staré
překrásné hudby a alespoň na chvíli tak naplnili to, co se od adventu čeká, a to je celkové
zklidnění a ztišení. A za to patří pořadatelům a sponzorům velký dík .
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Výstava betlémů
Stejně jako v loňském roce připravili naši zahrádkáři výstavu betlémů. I když
málokdo počítal s tím, že se pořadatelům podaří nashromáždit dostatečný počet exponátů,
výsledek předčil očekávání. V zasedací místnosti se vystavovalo 85 betlémů velkých i
menších i docela miniaturních. Betlémy byly z různých materiálů: perníkové, papírové,
dřevěné, keramické, háčkované atd. Výstavu za dobu jejího trvání shlédlo opět něco přes
300 návštěvníků, kteří při pohledu na betlémy zavzpomínali mnohdy na své dětství a
podivovali se nad tím, co kdo má ještě doma uschováno. Těm malým a nejmenším pak
betlémy připomněly, že se již blíží Vánoce, a že je nejvyšší čas napsat si Ježíškovi o dárky.
Tímto chceme poděkovat všem zahrádkářům, kteří se na velice úspěšné výstavě
podíleli za jejich snahu zpříjemnit všem občanům adventní dobu. Bylo to velice milé a
pěkné.

Oznámení SmVaK Ostrava a.s.
V posledních dnech jsme obdrželi oznámení Severomoravských vodáren a
kanalizací Ostrava a.s. (SmVaK) o změně cen vodného, ve kterém se píše:
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou
legislativou schváleny nové ceny vodného s točného s účinností od l. ledna 2011 takto :
Voda pitná (vodné)
29,16 Kč/m3 (bez DPH)
32,08 Kč( vč. 10% DPH)
3
Stočné ( nás se netýká)
26,34 Kč/,
28,97 Kč /vč. 10% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům, po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. lednu 2011, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
Odvoz odpadu v době vánočních a novoročních svátků
6

Potěšitelná zpráva pro všechny občany, kteří mají zajištěn svoz odpadu u firmy OZO
Ostrava a.s., že pro rok 2011 se cena za odvoz domovního odpadu zvyšovat nebude.
Akce do konce roku 2010
24. prosince 2010 od 10,00 hod. budou místní skauti před vánočním stromem u školy
rozdávat zájemcům „Betlémské světlo“. Všichni, kteří chtějí ozářit své domovy světlem
pocházející z místa narození Ježíše Krista, si mohou donést svíce, lucerny a v uvedený termín
jim bude plamen lásky, porozumění a pokoje předán.
Dne 27.prosince 2010 se od 10,00 hod.uskuteční v sále obecní restaurace Vánoční turnaj
ve stolním tenise. Jelikož tenisové stoly budou nainstalovány v sále již o několik dnů dříve,
mají všichni možnost si přijít zatrénovat již od 23. prosince 2010.
Dne 28. prosince 2010 od 17,30 hod. se koná v místním kostele Vánoční koncert dechové
hudby Kobeřanka. Srdečně zveme všechny občany.
Plesová sezóna 2011
Protože se blíží závěr roku a mnozí se již těší na novou plesovou sezónu, uvádíme
termíny konání plesů v roce 2011.
15. 1. 2011 sobota
Ples TJ Sokol a MO ČSSD
22.1.20111
sobota
Ples zahrádkářů
29. 1. 2011 sobota
XVI. Obecní bál
6. 2. 2011
neděle
Dětský maškarní ples
12. 2.2011
sobota
Námořnický bál – YACHT Clubu Kozmice
19. 2. 2011 sobota
Pochování basy – Sdružení přátel školy
I pro nadcházející sezónu je nabídka plesů bohatá a každý si může vybrat. Těm, kteří se
rozhodnou kterýkoliv ples navštívit, přejeme příjemnou zábavu a pěkný kulturně společenský
zážitek.
Tříkrálová sbírka
V sobotu 8. 1. 2011 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou. Věříme,
že stejně jako v předcházejících rocích budou naši občané stejně štědří a svými peněžními dary
přispějí potřebným, kteří jsou odkázáni na pomoc svých bližních. Předem děkujeme za Vaše
dary.
Čísla z matriky
V období od 1. 1. 2010 do 17. 12. 2010 naše matrika zaznamenala:
Přistěhovalo se
25 občanů
Odstěhovalo se
22 občanů
Narodilo se
21 dětí (z toho 13 holčiček a 8 kluků)
Sńatků bylo uzavřeno
11 (celkem 13 kozmických občanů)
Zemřelo
13 občanů (z toho 6 mužů, 7 žen)
Celkový počet občanů ke dni 17. 12. 2010 1813
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Vánoční a novoroční přání starosty obce
Vážení spoluobčané,
děkuji vám všem za důvěru, kterou jste mi dali svým zvolením. Chci vás ujistit , že
tuto důvěru nezklamu a všechny své síly budu směřovat k tomu, aby se naše obec ještě více
rozvíjela. Stojí před námi nelehké cíle, ale věřím, že s Vaší pomocí všechno zvládneme.
Chci Vám všem poděkovat za pomoc, kterou jste vynaložili při zvelebování naší
obce v letošním roce, chci poděkovat všem jednotlivcům, složkám, firmám, zastupitelům
obce, pracovníkům obecního úřadu nejen za tuto práci, ale také za to, že se podíleli
v průběhu roku na pěkných akcích pro naše spoluobčany.
Přeji Vám klidné, spokojené a ničím nerušené prožití vánočních svátků, hodně
radosti a pohody, kupu dárků pod stromečkem a v novém roce 2011 hlavně pevné zdraví,
spokojenost a osobní i rodinnou pohodu.
Ing. Petr Kozák
starosta obce
Vánoční a novoroční přání Otce Petra
Vážení spoluobčané, bratři a sestry .
K nastávajícím svátkům vánočním svátkům Božího narození Vám všem přeji hodně
vnitřní radosti a pokoje. Pokoj přáli andělé lidem, když chválili zpěvem Boha nad
Betlémem, kde se narodil Kristus. Osobně pokoj a mír v duši považuji za největší hodnotu
v životě a jsem přesvědčen, že mi ji dává sám náš Pán. Přeji proto tento pokoj i Vám.
Dnešní svět nevykazuje příliš pokoje. Mnoho věcí nás mrzí, tíží, trápí a rozrušuje. Jsou to
věci, které jsou těžké pro život a my na ně nemáme prostředky ani často sílu je řešit. Proto
Vám vyprošuji velké Boží dary od Narozeného Spasitele a přeji, aby ten vnitřní klid a
pokoj, spolu s dalšími potřebnými věcmi byl Vám dán o Vánocích a v celém novém roce
2010.
Bůh, nejlepší dobro, ať Vám žehná a naplní Vás pokojem
Váš P. Petr Šustáček
Farář a bratr a spoluobčan Kozmic
Bohoslužby o svátcích
24. 12. 2010 pátek – Štědrý den – mše svatá „Půlnoční“
21,00 hod.
25. 12. 2010 sobota – Narození Páně
07,30 a 09,30 hod.
26. 12. 2010 neděle – svátek sv. Štěpána
07,30 a 09,30 hod.
31. 12. 2010 – pátek Silvestr – „děkovná mše svatá“
1. 1. 2011 sobota - Nový rok
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16,30 hod.
07,30 a 09,30 hod.

