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Úvodem
Vážení občané, vážení čtenáři.
Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Je před námi konec
roku 2012 a s ním přichází k Vám i poslední číslo pro mnohé z Vás oblíbeného občasníku.
Uplynul rok 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. Jsme v polovině adventní doby, kterou každý prožívá po
svém. Advent je doba zklidnění, očekávání. 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. Naše obec se honosí překrásným „Vánočním
stromkem,“ který věnovala paní Lazorová z ulice Budovatelské, za což ji patří
poděkování stejně jako naším hasičům za jeho postavení a nazdobení.
Nezadržitelně se blíží sváteční čas. 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 trávit 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, otevřeme 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

Zasedání zastupitelstva obce.
Od posledního 2.čísla Kozmického občasníku se uskutečnilo jedno řádné zasedání
Zastupitelstva obce a jedno pracovní zasedání.
8. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 11.9.2012 za účasti 13 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- program zasedání včetně jeho doplnění
- vyřazení z evidence majetku obce a zrušení vedení operativní evidence v obecní
knihovně. Zároveň schvaluje likvidaci vyřazeného majetku a knih vhozením
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-

do velkoobjemových kontejnerů
zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole záboru veřejného prostranství
u štěrkovny.
pověření kontrolního výboru k provedení kontroly převodu parcely 456/6 (silnice I/56)
na Ředitelství silnic a dálnic
nákup audiotechniky, která bude k použití pro složky v obci při pořádání kulturních a
sportovních akcí
rozpočtové opatření ZO/3
Dodatek č.1. Smlouvy o budoucí smlouvě směnné v rámci stavby „Sanace, rekultivace a
revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína.“

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce za období červen – srpen 2012.

Nový hřbitov
Jak již všichni víte, došlo v říjnu ke zprovoznění nového hřbitova. Proto Vám
poskytujeme pár základních informací. Cena za 1 m² hrobového místa je shodná jako na
starém ( 28,- Kč/m²). Je ale přesně určen rozměr hrobu, který činí – 2,5 x 1,2m jednohrob,
2,5 x 2,4 m dvojhrob a 1,2 x 1,2 m urnový hrob. Navíc je možnost pronájmu tzv.
kolumbária ( skříňky na 2 urny ) a to za cenu 100 Kč/skříňka. Tlecí doba byla určena
na 17 let, proto je vždy nutné zaplatit dopředu za celou tuto dobu. Pro úplnost ještě znovu
uvádíme, že na starý hřbitov lze pohřbívat do konce roku 2016, pak pouze manželka
(manžel) do roku 2026. Po této době bude pohřbíváni na starém hřbitově ukončeno.

Revitalizace štěrkovny
Naše obec ve spolupráci s městem Hlučín, který je hlavním nositelem projektu, se podílí na
revitalizaci štěrkovny. Pro zájemce je možné na Obecním úřadě nahlédnout na aktuální
situaci a stav zpracované dokumentace. Předpokládá se, že v příštím roce a v roce
následném 2014 by se mělo začít se samotnou realizací. Závěrem chceme všechny
upozornit, že areál štěrkovny bude v zimním období uzamčený vždy od 20:00 hodin večer
do 8:00 hodin ráno.
Chodník podél ulice Poručíka Hoši, proluka tzv. Menšíkovec.
Jak jste již mohli postřehnout, obec odkoupila dům pana Březiny a provedla jeho
demolici. Nyní i Vy můžete přispět s návrhem, jak vzniklý prostor využít. Předběžně se
počítá s vybudováním chodníku podél celé ulice Poručíka Hoši. Máme zpracovanou studií
řešení, ale v některých úsecích je nutno provést případné výkupy pozemků, aby chodník
splňoval požadované parametry. Na Obecním úřadě již proběhla pracovní schůzka
s občany žijícími podél této ulice a do konce roku by zastupitelstvo mělo rozhodnout o
rozsahu zpracování projektové dokumentace na tento chodník.
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Projektová dokumentace „Cyklostezkami po linii objektů opevnění“
Euroregionální řídící výbor Euroregionu Silesia na svém zasedání dne 14. 4. 2011 rozhodl
o přidělení dotace z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika 2007-2013 na realizaci projektu Svazku obcí
mikroregionu Hlučínska „Cyklostezkami po linii objektů opevnění“, registrační číslo
CZ.3.22/3.3.04/11.02298.
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, který sdružuje patnáct obcí (Bělá, Bohuslavice,
Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice,
Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina a Závada) byla přiznána dotace ve výši 85 %
konečných způsobilých výdajů projektu. Zbývajících 15 % uhradí svazek obcí ze svého
rozpočtu.
Partnerem projektu je Gmina Krzyżanowice, která již dlouhodobě spolupracuje s
některými obcemi Svazku obcí mikroregionu Hlučínska v mnoha oblastech života, mimo
jiné kulturní či sportovní. Název projektu polského partnera zní: Na kole přes sousední,
příhraniční obce I. etapa /Rowerem przez sąsiednie, przygraniczne miejscowości. Etap I.
Podoba společného projektu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska a Gminy Krzyżanowice
nabyla reálných obrysů v průběhu roku 2010, kdy bylo iniciováno několik jednání za
účasti zástupců samospráv české i polské strany. Cílem společného projektu je posílit
spolupráci komunit na obou stranách hranice a rozšířit nabídku pro aktivní trávení
volného času na území česko-polského příhraničí, především v regionech hlučínském a
krzyżanowickém.
Předmětem projektu je pořízení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, v
rámci níž budou řešena opatření k rozšíření a zkvalitnění sítě cyklostezek, které se
nacházejí na katastrálním území Svazku obcí mikroregionu Hlučínska (Darkovice, Hať,
Hlučín, Kozmice, Markvartovice, Šilheřovice, Vřesina).
Projektová dokumentace bude řešit vedení cyklostezek ve směru z Hlučína do areálu čs.
opevnění v Hlučíně-Darkovičkách, dále podél linie opevnění na katastrech obcí
Šilheřovice, Markvartovice, Vřesina, Kozmice, Darkovice a v neposlední řadě projekt řeší
napojení na polské Krzyżanowice přes katastr obce Hať. Snahou svazku obcí je vytvořit
předpoklady pro realizaci napojení na již existující a reálně sjízdné úseky s cílem
následného rekreačního využití uceleného systému tras ze strany cyklistů. Projekt je také
logickým vyústěním dlouhodobých snah Svazku obcí mikroregionu Hlučínska o
zatraktivnění Areálu čs. opevnění v Hlučíně - Darkovičkách, který je vysoce ceněnou
prezentací ojedinělého fortifikačního systému České republiky a těší se velkému zájmu
návštěvníků.
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Na aktuální téma – parkování, psi, topení.
V našich domácnostech přibývají auta, ale horší je již situace s jejich parkováním.
S ulic se stává hromadné parkoviště a jejich průjezdnost je velmi špatná. V pravomoci
obecního úřadu je pouze možnost domluvy, ale to se mnohdy mine účinkem. Chceme
apelovat na všechny majitele aut, aby své miláčky nenechávali na ulicích ( obzvlášť v zimě
při uklizení sněhu ), ale zajistili si parkování na svých parcelách. Asi bychom nechtěli, aby
naší obci projížděla policie a pokutovala tyto majitelé, toto je až to poslední, ale pokud
nedojde k zlepšení, je to jediné možné řešení !
Podobná je situace s pobíháním psů a odklizením jejich „exkrementů.“ Každý ví, že
nemá volně nechat pobíhat svého psa ( i když „prý nic nedělá“). Rovněž tyto případy může
obec řešit pouze domluvou. Ale pokud není vzájemná vůle a ohleduplnost, tak jediné
řešení je přestupková komise v Hlučíně, s kterým má naše obec smlouvu.
Rovněž pravomoc obce v případech „topení“ a znečišťování ovzduší je velmi malá.
I tady lze řešit věci nejlépe domluvou a vzájemnou ohleduplností.
Co říci závěrem? Pokud se budeme všichni chovat slušně a ohleduplně, lze hodně věcí
vyřešit domluvou, dohodou, vzájemným jednáním. Byla by škoda, abychom vše začali řešit
voláním policie, přestupkovou komisí, případně žalobami. Vždyť toto je to poslední, co
bychom v naší obci chtěli. Proto zkusme se všichni zamyslet, zda to nejsem zrovna já, kdo
obtěžuje souseda. Zkusme si to sami vyřídit ve vzájemné shodě a spokojenosti.
31.12.2012 v pondělí bude Obecní úřad uzavřen

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 a stočného s účinností od l. ledna 2013 takto:
Voda pitná - (vodné)
31,82 Kč/m3 (bez DPH)
37,39 Kč( vč. 17,5% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům, po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. lednu 2013, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
Svoz velkoobjemového odpadu, tříděný odpad
I v letošním roce jste hojně využili možnosti odevzdat bezplatně velkoobjemový odpad.
Obec za tyto dva svozy zaplatila celkem 221 365,- Kč, což není malá částka. Jelikož existuje
podezření, že nám s odpadem pomohli i cizí občané, bude nutno při příštím sběru kontrolovat
občanské průkazy, zda s odpad odevzdávají pouze občané Kozmic.
Rovněž je naše obec zapojena ve sběru tříděného odpadu. Máme zájem rozšířit počet
sběrných míst a proto přivítáme Vaše možné tipy, kde by šly nádoby na plasty, papír a sklo
přidat. Chtěli bychom apelovat na Vás všechny, abyste do nádob vhazovali pouze to, na co jsou
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určeny. Je zarážející, že týden po svozu velkoobjemových odpadů se v nádobách na plasty
objevili matrace a staré skříně. Likvidace těchto materiálů odčerpává z rozpočtu další peníze,
které pak někde chybí.
OZO Ostrava po třech létech nezvyšování cen, pro rok 2013 navyšuje ceny o 10%.
Jelikož doposud není známa sazba DPH pro rok 2013, přesné ceny uvedeme až v jarním čísle
občasníku a aktuálně zveřejníme na webových stránkách obce a na vývěskách.
Informace o změně svozového dne v obci v době od 24.12.2012 do 5.1.201
24.12.2012 - nejede se
25.12.2012 – 29.12.2012 - posun svozového dne (tzn. pondělní svozový den se přesouvá na
úterý, úterý na středu, atd. až do soboty 29.12.2012)
31.12.2012 – normální svozový den
1.1.2013 – nejede se
2.1.2013 – 5.1.2013 - posun svozového dne (tzn. úterní svozový den se přesouvá na středu,
středa na čtvrtek, atd. až do soboty 5.1.2013)
Dále chceme apelovat na všechny občany, aby třídili odpad, čímž budou mít více
místa ve svých nádobách. Do nádob s plasty lze vhazovat i plechovky, krabice tzv.
tetrapaky (od mléka, džusů aj.)
Žádáme, ale všechny, aby právě tyto krabice a nádoby od plastů co nejvíce
zamačkali, abychom nevozili vzduch a maximálně využili objem nádoby.

Komerční hlášení obecního rozhlasu
Jednou ze služeb, kterou poskytujeme je i „Komerční hlášení obecního rozhlasu.“
Chceme Vás všechny upozornit, že hlášení má informační charakter a obec neprověřuje
obchodníky a firmy, které si nechají své nabídky vyhlásit. Proto ho nelze chápat jako
doporučené!
Informace ZŠ a MŚ Kozmice
A VÁNOCE UŽ JSOU ZASE TADY!
Ve škole ten čas letí jako bláznivý. Tři měsíce jsou pryč a my jsme je prožili velmi
intenzivně učením, zábavou i přípravou na letní expedici TALAMA. Naši žáci pilně sbírali
body, které vyměňovali za penízky, aby si mohli začít pořizovat horolezeckou výbavu, bez
které se na expedici neobejdou. Navíc získávají i zkušenosti při práci ve skupinách, které
se nedají za žádné peníze koupit. A to: co znamená přátelství, jak být platným členem
týmu, že na mě musí být spolehnutí….
Ve škole jsme s dětmi uskutečnili podzimní projekt Jablíčko se kutálelo, který byl
zakončen tradičním lampionovým průvodem – tentokrát s nádherným vystoupením živých
broučků a zimní víly s nádechem zimy s prvními vločkami. Dále děti s učitelkami
připravili krásnou zimní výzdobu, spoustu nádherných výrobků a krátké vystoupení se
školním sborem na Vánoční trhy v obci.
Do školy i školky 5. prosince zavítal Mikuláš, čert i anděl, kterým děti musely slíbit, že
budou celý rok zase hodné.
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A teď už všichni netrpělivě očekáváme 24. prosinec a celé Vánoce.
Příští rok bude určitě velice náročný, ale moc se těšíme na akce tradiční i nové, na
expedici, školní projekty i výstavy, které ve škole připravujeme. Chtěli bychom poděkovat
skvělému Klubu rodičů, který již nyní pracuje na přípravě Maškarního plesu pro dospělé
(11. 1. 2013 – lístky jsou již v prodeji) i Maškarního plesu pro děti (20. 1. 2013). Rovněž
děkujeme za přízeň a pochopení Obecnímu úřadu Kozmice, který je vždy nakloněn
naslouchat a vyjít vstříc naší škole.

Přejeme všem radostné prožití vánočních svátků a v novém roce hlavně zdraví!
Zaměstnanci, děti i žáci ZŠ a MŠ Kozmice.

Akce do konce roku 2012
15.12.2012 se uskuteční v Obecní restauraci U krokodýla 12. ročník turnaje v mariáši.
Začátek je ve 9:00 hodin.
13.-16.12.2012 v době od 13:00 do 18:00 hodin proběhne v zasedací místnosti Obecního
úřadu „Vánoční výstava, kterou pořádá ČZS V Kozmicích. Vystavovat se budou betlémy,
cukroví, vánoční vazby, perníčky, adventní věnce a jiné.
23 prosince 2012 v době od 7:30 hodin do 8:30 hodin proběhne v Buly Aréně
v Kravařích hokejové utkání Kozmice versus Kozmice a v době od 8:30 hodin do 9:30 hodin
Vánoční bruslení pro občany Kozmic zdarma. Srdečně Vás všechny zve HC Kozmice.
23. prosince 2012 budou místní skauti před Kostelem sv. Floriána po ranní a velké mši
svaté rozdávat zájemcům „Betlémské světlo.“ Všichni, kteří chtějí ozářit své domovy světlem
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pocházející z místa narození Ježíše Krista, si mohou donést svíce, lucerny a v uvedený termín
jim bude plamen lásky, porozumění a pokoje předán.
26.12.2012 od 16:00 hodin si můžete vyslechnout pásmo „U jesliček,“ v podání Scholy
z Velkých Hoštic, které pořádá Farní úřad společně s OÚ Kozmice.
Dne 27. prosince 2012, to je ve čtvrtek, 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 2011.
Dne 30. prosince 2012 od 9:00 hod. se koná v klubovně na hřišti TJ Sokol Kozmice
„Vánoční turnaj v šachu.“
Vánoce na ledě, zimní florbal.
Hokejový klub Kozmice zve všechny zájemce v neděli 23.12.2012 na každoroční
amatérské hokejové utkání – „Kozmice proti sobě,“ které začne v 7:30 hodin v do 8:30 hodin
v Buly aréně v Kravařích. Ihned po utkání v 8:30 hodin do 9:30 hodin následuje veřejné
bruslení pro všechny občany Kozmic. Přijďte si před svátky zasportovat, vstup je zdarma.
Rovněž zveme zájemce o florbal na pravidelné zápasy, které se konají každou neděli od
18:00 hodin v hale v Dolním Benešově. Bližší informace Vám poskytne pan Vlastimil Birtek.

Pozvánka do knihovny
Upozorňujeme všechny občany, kteří rádi navštěvují naši knihovnu, že je možné si
půjčovat knihy i přes internet na adrese www.kozmice.cz ikona obecní knihovna, kde si můžete
knihu najít buď podle názvu nebo jména autora.
Jinak je knihovna otevřena každou středu od 12:30 hodin do 18:00 hodin.

Plesová sezóna 2013
Protože se blíží závěr roku a mnozí se již těší na novou plesovou sezónu, uvádíme
termíny konání plesů v roce 2013.
11. 1. 2013 pátek
Ples základní školy
18. 1. 2013 pátek
Ples TJ Sokol a MO ČSSD
20. 1. 2013 neděle
Dětský maškarní ples
26. 1. 2013 sobota
XVIII. Obecní bál
2. 2. 2013 sobota
Ples zahrádkářů
9. 2. 2013 sobota
Námořnický bál – YACHT Club Kozmice
16. 2. 2013 sobota
Ples mladých
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.
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. 1. 2013 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou. Věříme,

že stejně jako v předcházejících létech 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 1.1.2012 do 31.10.2012 naše matrika zaznamenala
53 občanů
Přistěhovalo se
Odstěhovalo se
22 občanů
Narodilo se
19 dětí (z toho 9 holčiček a 10 chlapců)
10
Sňatků bylo uzavřeno
Zemřelo
13 občanů (z toho 8 mužů, 5 žen)
Celkový počet občanů ke dni 31. 10. 2012
1870

Vánoční a novoroční přání starosty obce
Vážení spoluobčané,
Jako každým rokem na stránkách našeho občasníku bilancujeme, co se v naši obci
událo. Myslím si, že toho nebylo málo a to jak po stránce oprav, údržby a investic, ale i po
stránce sportovní, kulturní a duchovní. Opět jsme byli úspěšní při získávání dotací a
v tomto trendu chceme pokračovat, pokud tyto možnosti budou.
Rovněž v předešlých článcích vyjmenováváme některé nešvary, které nás trápí.
Jsem si vědom, že je velmi složitá doba, přesto Vás prosím o vzájemnou ohleduplnost a
spolupráci. Vždyť komunikací a vstřícností se dá hodně problémů vyřešit a změnit.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem z Vás, ať už jednotlivcům, složkám,
firmám, ale i zastupitelům a zaměstnancům obecního úřadu za práci při zvelebování naší
obce, ale i za pořádání pěkných akcí pro naše občany.
Přeji Vám klidné prožití Vánočních svátků, hodně radosti a pohody v roce 2013 a
hlavně pevné zdraví a spokojenost.
Ing. Petr Kozák
starosta obce
Vánoční a novoroční přání Otce Petra
Vážení a milí spoluobčané, farníci.
Opět se přiblížil vánoční čas a také začátek nového občanského roku. Chtěl bych se
proto s Vámi podělit o několik postřehů ze svého života pro zamyšlení na Vánoce a při
konci starého roku. Stále mne provází myšlenky na to , proč život utíká tak rychle a že
nám často jakoby „protéká mezi prsty,“ jako voda. Čím to je, že vlastně „nic nestihám,“
nemám čas, honím se, trpím různými pocity frustrace z toho či onoho? Všechno rychle
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přeběhne a je za chvíli zatlačeno do podvědomí dalšími událostmi. Pak mě jednou
napadlo, že je to tím, že nedokážu dobře prožít PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK. Myslím na to
„ztracené „ v minulosti a bojím se toho “co přijde, jak bude“ Minulost není důležitá,
protože na ni nic už nemohu změnit. Proto je dobré vzpomínat na to pozitivní a to špatné
odevzdat BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ. Budoucnost také není v mých rukou. Mohu
plánovat, ale jak říká moje víra: JAK BŮH DÁ! Proto svěřuji své budoucí starosti,naděje i
plány BOŽÍ PROZŘETELNOSTI.
PŘÍTOMNOST, to je situace, kterou mám intenzivně prožívat. Věnovat se přítomné
chvíli, dnes a tady. Zastavit se, ztišit se, zklidnit mysl a věnovat pozornost v LÁSCE
BOHU a BLIŽNÍM PRÁVĚ TEĎ a TADY. Nevím, jestli bude nějaké „ZÍTRA.“
Toto je velký lék na stres a napětí současné doby.
SÍLU ČERPÁM Z „LÁSKY? KTERÁ PŘIŠLA NA SVĚT V OSOBĚ JEŽÍŠE KRISTA.“
Bůh se stal člověkem, aby se člověk jako jeho dítě mohl schoulit do jeho náruče. Proto se
,prosím, o Vánocích i v celém novém roce obdarovávejme LÁSKOU, PROTOŽE JEN
ONA MÁ SKUTEČNOU CENU. Dárky jsou jen malou částečkou této lásky a samozřejmě
ji nenahradí !!! Proto si dávejme stále vzájemnou lásku, NEJVZÁCNĚJŠÍ DAR NAŠEHO
ŽIVOTA. Proto Vám ze srdce přeji tu velkou milost Boží dobře prožívat čas, který nám
dal Bůh dnes a tady a vzájemně se naplňujme nejvyšší hodnotou života – LÁSKOU.
P. Petr Šustáček – farář.
Bohoslužby o svátcích
24. 12. 2012 pondělí – Štědrý den – mše svatá „Půlnoční“
25. 12. 2012 úterý – Narození Páně
26. 12. 2012 středa – svátek sv. Štěpána mučedníka
26. 12. 2012 středa - Zpívaní u „Jesliček“
31. 12. 2012 pondělí – sv. Silvestr – „děkovná mše svatá“
1. 01. 2013 úterý Nový rok Panny Marie, Matky Boží

21:00 hod.
07:30 a 09:00 hod.
07:30 a 09:30 hod.
16:00 hod.
16:30 hod.
07:30 a 09:30 hod.

Příležitost ke Svátost smíření
22. 12. 2012 sobota
od 9:00 – 11:00 hod
od 14:00 – 16:00 hod
Pondělí – pátek
Vždy ½ hodiny před mší svatou a případně po ní.
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