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Úvodem

Váţení občané, váţení čtenáři,
Obrázek na čelní straně nám připomíná, ţe i v době nedávné, bylo u nás dostatek
sněhu, na kterém se hlavně děti mohly pořádně vydovádět. Nechceme ho tímto přivolávat,
i kdyţ v době Vánoc, přece jen působí daleko líp neţ ponurá sychravá a zablácená krajina.
Počasí s námi laškuje a střídají se nepravidelně teplejší dny s mrazivějšími. Podzim byl
slunečný a tak úroda na naších polích byla velmi dobrá. Problémem zůstává deficit vody a
tak i naše studánka Juliánka se ocitla bez vody a nekonalo se tradiční setkání.
VÁNOCE opět po roce přicházejí a hlavně ti nejmenší, se uţ nemohou dočkat.
Druhým rokem máme 2 vánoční stromy. Vytvářejí nádhernou atmosféru
nastávajících vánočních svátku a radostný vstup do nového roku 2017. K této
atmosféře přispěla i nová vánoční výzdoba na ulicích Hlavní, K trati, Rušná a
Poručíka Hoši.
Doba zklidnění, očekávání, rozjímání, zamyšlení, sblíţení, doba radosti je
tady a snaţme se ji proţít tak, ať jsme opravdu spokojeni.
Všem občanům přejeme šťastné a poklidné vánoce a úspěšný vstup do nového
roku.

Zasedání zastupitelstva obce.
Od posledního 2. čísla Kozmického občasníku se uskutečnilo jedno mimořádné
zasedání, a to 21.11.2016.
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Oznámení SmVaK Ostrava a.s.
V posledních dnech jsme obdrţeli 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 2017 takto :
Voda pitná (vodné)
36,01 Kč/m3 (bez DPH)
41,41 Kč( vč. 15% DPH)
3
Stočné (nás se netýká)
32,45 Kč/m (bez DPH)
37,32 Kč /vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům, po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. lednu 2016, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem

Odpady a informace OZO
Je velmi potěšitelné, ţe společnost OZO Ostrava, která pro naší obec provádí svoz
odpadů pro rok 2017, nezvyšuje ceny, takţe tyto zůstanou stejné, jako byly ty letošní.
Také v příštím roce Vám nabídneme bezplatnou sluţbu likvidace „většího“ bioodpadu
(větví thují apod.) a moţnost odevzdání velkoobjemového odpadu a to dvakrát ročně
(termíny budou včas zveřejněny).
Chtěli bychom touto cestou poděkovat společnosti OZO Ostrava, ale i panu Sassaroli
a firmě FORM – Design za pomoc a spolupráci. I jejich zásluhou máme obec čistší a bez
černých skládek.

Problematika psů
V letošním roce jsme zaznamenali nárůst odchytů psů. Je potěšitelné, ţe vţdy se
našel „majitel“ a pes byl vrácen. Chtěli bychom touto cestou apelovat na majitele psů, aby
si své kamarády hlídali a zabránili jejich výletům po naší obci
V současné době stojí odchyt psa 600,- Kč a tuto částku, budeme nuceni vymáhat
po jeho majiteli. Rovněţ děkujeme těm z Vás, kteří po svých miláčcích uklízí, ale ještě je
hodně takových, kteří to nedělají. Umístili jsme drţáky na sáčky v centru obce a na
obecním úřadě jsou zdarma rovněţ k dispozici.
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Informace Klubu seniorů
Je tomu jiţ více neţ rok a půl kdy v rámci Komise pro občanské záleţitosti Obecního
úřadu Kozmice byl zaloţen Klub seniorů. Na samém počátku stála hrstka nadšenců, kteří
se rozhodli, ţe svůj seniorský čas hodlají trávit aktivně v kolektivu svých kamarádů a
přátel. Neměli jsme ţádné zkušenosti, ale měli jsme chuť a elán něco sami pro sebe udělat.
A ţe se nám podařilo dát dohromady opravdu dobrý kolektiv svědčí i akce, které Klub
seniorů v letošním roce uskutečnil.
Nechtěli bychom vyjmenovávat jednotlivé akce, ale je třeba jen vzpomenout návštěvy
krytého bazénu v Aquaparku v Kravařích, návštěvu Muzea Hlučínska, kde jsme si
prohlédli výstavu o historii našeho regionu, společné návštěvy na akcích pořádaných
sloţkami ať uţ to bylo stavění, či kácení máje nebo ukončení prázdnin.
Velký úspěch pak měly akce pořádané u příleţitosti vítání jara na hájence, či opékání
párků na chatce u rybníků Bohušáků. Zvláště zde se pak vydařila akce Posezení s
vodníkem Kozmíkem, kdy jsme se sešli a v retro stylu a dobovém oblečení jsme si
připomněli dobu našeho raného mládí. Pěkně jsme se pobavili a také zavzpomínali na to,
co jiţ dávno odvál čas.
A pak přišly další akce, turnaje v bowlingu, kdy jsme se zápolili o nejlepšího hráče. Byla
to radost sledovat s jakým nadšením a zápalem pro hru a snahu o co nejlepší výsledky
jednotliví hráči přistupovali ke hře. Takový elán by jim mohli závidět i mnohem mladší.
Na podzim se pak uskutečnilo na hájence další setkání, kde pod zkratkou VŘSR se
ukrýval podtitul Velké Říjnové Setkání Rentiérů.
Ve svém výčtu se dostáváme zatím k poslední akci, kterou bylo posezení u adventního
věnce opět na hájence. Protoţe posezení se uskutečnilo v období svátku sv. Mikuláše, přišel
mezi účastníky i samotný Mikuláš, který předal všem přítomným (protoţe byli po celý rok
hodní) , svůj dáreček a k některým účastníkům přidal i pár slov, která měl zaznamenána
ve své nebeské Knize hříšků . Akce měla velký úspěch a největší potlesk sklidil samotný
Mikuláš, za svá slova k některým přítomným.
Společně jsme se zúčastnili X. setkání seniorů v sále obecní restaurace. Zde bychom
chtěli zvláště vyzvednout vystoupení Seniorek z Kozmic, které nás přišly pobavit se svým
programem, tj. Tancem popelářů, „ povědanim v našim nařeču“, hezkou písničkou a
hymnou našich seniorek My jsme holky z Kozmic. Vystoupení našich seniorek mělo velký
úspěch. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem seniorkám, které si program pod
vedením paní Marie Kurové připravily. Náš dík patří paní Kristě Mokré, paní Drahuši
Krömrové, paní Miluši Gavelčíkové, paní Anně Doubkové, paní Růţeně Kašparové, paní
Hedě Turkové, paní Lucii Strakové.
Na závěr letošního roku ještě chystáme rozloučení se starým rokem u studánky
Juliánky. Zde se rozloučíme s letošním rokem a připijeme si na ten rok příští. Akce se
uskuteční v pátek 30. prosince a sraz je ve 13:00 hod. na hřišti TJ Sokol.
Protoţe máme zájem, aby se činnost Klubu v příštím roce ještě více rozvíjela zveme
všechny seniory, kteří mají zájem účastnit se pořádaných akcí, ve čtvrtek 19. ledna 2017
od 16,30 hod. do zasedací místnosti Obecního úřadu, kde si společně připravíme plán akcí
na příští rok.
Máme zájem na tom a chceme, aby účastníci na setkání přišli s konkrétními náměty a
návrhy co bychom mohli v příštích měsících uskutečnit.
V samotném závěru pak přejeme nejen našim seniorům, ale všem občanům naší pěkné
vesnice, spokojené a hezké Vánoce, pod stromečkem hodně dárků a v roce 2017 hlavně
zdraví a spokojenosti.
Za Klub seniorů
Jan Vrchovecký, Vilém Krömer
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Informace ZŠ a MŠ Kozmice

Vánoční pozdrav ze školy
Vše letí jako voda a uţ máme zase Advent a Vánoce. První čtyři měsíce školního roku
byly naplněny pilnou prací, učením, radostí z objevování i spoustou nových záţitků.
V rámci našeho celoročního projektu „Krok za krokem celým rokem aneb Poznáváme
přírodu, svátky a tradice“ jsme podnikli zajímavé výpravy za přírodou do ZOO Ostrava,
vycházky do nejbliţšího okolí, pracovali jsme v našem školním arboretu a v rámci
podzimního projektu Stromy jsme zasadili nové stromečky a rostliny, mapovali a
poznávali stromy v Kozmicích. Společně s dětmi jsme objasňovali původ podzimních
svátků a tradic sv. Václava, sv. Martina, Adventu atd. S cílem uvědomit si nutnost ochrany
přírody a účel třídění odpadů jsme navštívili centrum zpracování odpadů OZO Ostrava.
Naši školu navštívila delegace ze školy v Okrugle na Ukrajině. Děti i návštěva se
pobavili při společné besedě, pan ředitel s paní učitelkou z ukrajinské školy byli nadšeni
nejenom bezprostředností našich ţáků, ale i moderní a krásnou školou a školkou. Jak pan
ředitel podotknul – „Hned po návratu jdu s fotkami vaší školy za naším starostou…“
(pozn. „ s bednou plzeňského piva“…).
Na podzim proběhly také všechny naše oblíbené tradiční akce – Drakiáda, Uspávání
broučků, vánoční dílny učitelů a rodičů s dětmi, pečení štrúdlů. Naši školu i školku
navštívili Mikuláš, Anděl i Čert – naštěstí všechny
děti obstály a nikoho nám čertík neodnesl…
Jsme velmi rádi, ţe se připojila spousta nových
rodičů k přípravě těchto akcí. Uţ se těšíme na
společnou dílnu k organizaci maškarního plesu pro
děti (neděle 29. ledna 2017 v 14.30 hodin tradičního
maškarního plesu pro dospělé (pátek 24. února
2017).
V prosinci jsme si pro školní děti připravili
překvapení – pojedeme do opavského Cinestaru na
filmové představení „Anděl Páně 2“ – uţ se všichni
moc těšíme. Vánoční náladu podpoříme i v pondělí 19. prosince - návštěvou školky, kde
nám naši malí předvedou program, který si připravují pro vánoční besídku ve školce (20.
prosince), a projektem Vánoce ve škole (21. prosince), při kterém se ţáci seznámí
s vánočními tradicemi a vyzkouší si staré vánoční zvyky.
Všem dobrým lidem přejeme radostné a poţehnané Vánoce.
Zaměstnanci a děti kozmické školy a školky.

Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy.
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Informace Sdružení obcí Hlučínska

Sdruţení obcí Hlučínska - ohlédnutí za rokem
2016
Konec roku je v kaţdé oblasti našeho ţivota vţdy příleţitostí k
bilancování dosaţených výsledků. Ne jinak je tomu u Sdruţení obcí
Hlučínska, které v roce 2016 opět zrealizovalo mnoho aktivit
směřujících k rozvoji a propagaci regionu. Tento rok se zapíše
významně do jeho historie také tím, ţe sdruţení oslavilo jiţ 25 let od svého zaloţení.
Mezi letošní hlavní činnosti svazku obcí patřila mimo jiné i organizace a podílení se na kulturních
a společenských akcích, jako např. Bál Hlučínska v Hlučíně, Den učitelů v Kravařích, Setkání
schol regionu Hlučínska v Píšti, Setkání chrámových sborů Hlučínska v Sudicích, Darování krve se
starosty Hlučínska, Otevírání turistické sezóny a mnoho dalších akcí pro veřejnost.
Mezi nejvýznamnější letošní propagační akce však řadíme prezentaci Hlučínska na
Malostranském náměstí v Praze a v Poslanecké sněmovně, kde v květnu sdruţení představilo to
nejlepší ze své kultury a tradic prostřednictvím folklorních souborů, regionálních potravin, obrazů
a fotografií s regionálními motivy.
Ani v létě se návštěvníci na Hlučínsku nenudili. Mohli se totiţ zúčastnit vyhlášené soutěţe
„Putování Hlučínskem za sakrálními stavbami a dětskými hřišti“ a putovat na kole či pěšky po
jednotlivých vyznačených trasách regionu. Milovníci kultury a tradic mohli opět v červenci
navštívit Festival kultury a hlučínských řemesel v Hlučíně.
Významným počinem roku 2016 bylo jistě také vydání knihy „Prajzáci III aneb k osudům
Hlučínska v době nacistické okupace 1938 – 1945“ PhDr. Viléma Plačka, CSc., kterou sdruţení na
podzim vydalo. Knihu můţete koupit v obcích a městech na Hlučínsku, v Informačním centru
Hlučín a na zámku v Kravařích.
Sdruţení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným ţadatelům o dotace. Z Moravskoslezského
kraje obdrţelo SOH letos hned 4 finanční podpory, a to na realizaci projektů „Rozvoj regionu
Hlučínska“ (150 000 Kč), Šetrně s vodou doma, na zahradě i v přírodě“ (148 782,59 Kč), „Festival
kultury a hlučínských řemesel 2016“ (81 542 Kč) a „Manažer regionu Hlučínska“ (100 000 Kč).
V realizaci projektů plánuje sdruţení pokračovat i
v příštím roce. Ve spolupráci s polskými gminami
Kietrz, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie byla letos
podána ţádost o dotaci na realizaci společného projektu „Jak na invazivní druhy rostlin na
Hlučínsku a v polských gminách“. Pokud Euroregion Silesia - CZ schválí projekt k financování,
mělo by dojít ke komplexnímu zmapování výskytu těchto rostlin v celém příhraničním regionu,
které pak bude podkladem pro jejich likvidaci.
V letošním roce byla rovněţ podána ţádost o dotaci na Státní fond ţivotního prostředí na projekt
„Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“, prostřednictvím kterého by měla na Hlučínsku vzniknout
regionální učebnice a komplexní metodika výuky EVVO pro ZŠ se zaměřením na přírodu a ţivotní
prostředí regionu.
Věříme, ţe všechny tyto i budoucí aktivity a projekty povedou k rozvoji regionu Hlučínska,
spokojenosti obyvatel zde ţijících i k propagaci regionu navenek.
Více informací o regionu Hlučínska i aktivitách SOH, obcí a měst Hlučínska i jeho občanů
naleznete na www.hlucinsko.com, na internetové televizi www.hlucinsko.tv.
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Sdruţení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2017 a děkuje všem starostům a
starostkám z Hlučínska a spolupracujících polských gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům,
organizacím, podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým způsobem podílejí a spolupracují
na rozvoji a propagaci tohoto specifického příhraničního regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková

Co chystáme pro rok 2017
V závěru prosince (19.12. 2016) schválilo zastupitelstvo rozpočtové provizorium na rok
2017. Detailní rozpočet je k dispozici na stránkách obce, kde jsou rozepsány jednotlivé
poloţky. Opět se počítá s podporou školy, školky, spolků, kultury, sociálních sluţeb aj.
Z větších investic se počítá s těmito projekty:
- Dokončení chodníku na ulici Poručíka Hoši os dolního obchodu po ulici Rušnou
- Projekt a realizaci a přechodu přes koleje a nádraţí (mimo nástupiště) v místě bývalých
schodů z ulice Budovatelská
- Projektová dokumentace chodníku na ulici Horní konec
- Oprava obecní restaurace (extrovka, sociálky, obytné pokoje.
Dále připravujeme projekty, kde se budeme snaţit o získání dotace a následnou realizaci,
zde patří:
- Výstavba suchých poldrů v oblasti vápenice
- Výstavba cyklostezky Dolní Benešov – Kozmice
- Výstavba nového hřiště u mateřské školky
- Výstavba hřiště s umělým trávníkem na hřišti TJ
- Studie a realizace bezpečnostních prvků na zklidnění dopravy na I/56
Samozřejmě rozpočet také počítá s drobnými opravami a běţnou údrţbou obecního majetku.
Díky dobrému hospodaření se z letošního roku přesouvá 20 milionu Kč na rok 2017, takţe
obec je po stránce financí ve velmi dobré kondici.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou. Věříme,
ţe stejně jako v předcházejících létech budou naši občané štědří a svými peněţními dary
přispějí potřebným, kteří jsou odkázáni na pomoc svých bliţních. Předem děkujeme za Vaše
dary.
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Nový přepravní automobil pro hasiče
Koncem listopadu převzala naše jednotka dobrovolných hasičů nový přepravní
automobil. Auto bylo pořízeno v rámci programu „DOTACE PRO JEDNOTKY SDH
OBCÍ“ a to z rozpočtu generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky (50% nákladu, max. 450 000,- Kč) a dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje
z dotačního titulu „Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2016 (25% nákladů max.
225 000,- Kč)

Plesová sezóna 2017
14.1 2017
28.1.2017
29.1.2017
11.2.2017
18.2.2017
24.2 2017

sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
pátek

Ples zahrádkářů
XXII. Obecní bál
Dětský maškarní ples od 14:30 hodin
Ples YACHT klubu Kozmice
Ples „TJ SOKOL“
Ples SRPŠ „Pochování basy.“
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Akce do konce roku 2016

24. prosince 2016 k nám jako jiţ tradičně kaţdoročně dorazí „Betlémské světlo“.
Všichni, kteří chtějí ozářit své domovy světlem pocházející z místa narození Jeţíše Krista, si
mohou donést svíce, lucerny od 10:00 hodin do 11:00 hodin k betlému před základní školou.

Schola z Ostravy – Přívozu pod vedením Kláry Borovičkové a její hosté Barbora
Jirásková – zpěv a Michal Ţáček – soprán saxofón pro Vás připravili VÁNOČNÍ
KONCERT. Zazní známé klasické i populární vánoční skladby a spirituály.
Koncert se koná v pondělí 26. 12. 2016 v kostele sv. Floriána v 17:30 hodin.

27. 12. 2016 coţ je úterý proběhne v Buly aréně v Kravařích nejdříve od 14:45 do 16:15
hodin Vánoční bruslení pro občany Kozmic a jejich přátelé.

28. 12. 2016 ve středu od 14:30 do 16:00 hodin se uskuteční v Buly aréně v Kravařích,
hokejové utkání Kozmice proti sobě ( nutná základní výzbroj ).

Dne 29. prosince 2016 ve čtvrtek se od 10:00 hodin uskuteční v sále obecní restaurace
„Vánoční turnaj ve stolním tenise.“

V pátek 30. prosince 2016 se od 9:00 hodin uskuteční v klubovně na hřišti TJ SOKOL
Kozmice „Tradiční vánoční turnaj v šachu.“

Poděkování
Toto cestou chceme poděkovat naším občankám paní Marii Mochové a paní Adéle
Ranošové za zviditelnění naší obce
Paní Maria Mochová reprezentuje jiţ několik let naší obec na „Plavecké soutěţi měst
v Kravařích“ a obdrţela „DIPLOM NEJSTARŠÍ ŢENA.“
Paní Adéla Ranošová – viz článek níţe.
Oběma ještě jednou děkujeme a touto cestou gratulujeme.

9

Vánoční a novoroční přání starosty obce
V předešlých článcích je uvedeno, co základního se chystáme zrealizovat v roce
2017. Co se nám povedlo nebo i nepovedlo v roce letošním, toto je na Vašem posouzení.
Nelze, abych vyzdvihl úplně všechno a všechny, ale velmi mě těší práce komise pro
občanské záleţitosti, kde se úspěšně rozjel klub senioru. Rovněţ akce rozsvícení vánočního
stromu byla velmi pěkná.
Ale mé poděkování patří všem z Vás, kteří ač nenápadně pomáháte při zvelebování
naší obce. Všem spolupracujícím firmám, zemědělcům, spolkům, škole, zastupitelům,
komisím a pracovníkům úřadu.
Přeji Vám klidné proţití vánočních svátků, pevné zdraví a jen to nejlepší do roku
2017.
Ing. Petr Kozák
starosta obce

Vánoční a novoroční přání Otce Petra
Váţení a milí spoluobčané, farníci.
Opět budeme proţívat dobu, která má být dobou pokoje a lásky, zvláště v našich
rodinách. Těchto vlastností je třeba kaţdému z nás. Proto Vám i sobě přeji, aby Ten, který
je zdrojem pravého pokoje a radosti v srdci, nám je dal, náš Pán a Spasitel Jeţíš Kristus.
Proto se narodil, a proto přišel na svět, aby pomohl, zachránil kaţdého z nás „Nám, nám
narodil se“, budeme o Vánocích zpívat. Ať je v nás plné vědomí, ţe Jeţíš Kristus, náš Pán
je tu pro nás a s námi nejen o Vánocích, ale také v celém novém roce 2017.
Za Vás se modlí a ţehná Vám v celém Vašem ţivotě
P. Petr Šustáček – farář.

Bohoslužby o svátcích
24. 12. 2016 sobota – Štědrý den – mše svatá „Půlnoční“
25. 12. 2016 neděle – Slavnost Narození Páně
26. 12. 2016 pondělí – Svátek sv. Štěpána
31. 12. 2016 sobota – „Silvestr“ – děkovná mše svatá
1. 1. 2017 neděle - Nový rok – Slavnost Matky Boţí p. Marie

Zpovídání: 17.12.2016 sobota
18.12.2016 neděle
V týdnu od 19.12. do 23.12.

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

9:00 - 12:00 hodin
14:00 - 16.00 hodin
před mši svatou
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Naše paní varhanice a kostelnice současně paní Adéla Ranošová obdrţela od Otce
biskupa Mons. Františka Václava LOBKOWICZE vyznamenání za dlouholetou sluţbu za
varhanami našeho kostela. Hraje 66 let a sluţbu kostelnice koná obětavě uţ 5 let.
Vyznamenání obsahuje děkovný list Otce biskupa a medaili svaté Hedviky, patronky
ostravsko-opavské diecéze.
Děkujeme i tímto paní Ranošové za její obětavou sluţbu farnosti potaţmo obci,
kterou koná pro své spoluobčany a přejeme jí hodně zdraví a Boţí poţehnání do dalších
let. Oslavila v září 80 roků, je to proto opravdu velká oběť, koná tyto práce velmi ráda, ale
sil a zdraví ubývá.
Prosím tímto také a zamyšlení se, zda by někdo z Vás nebyl ochoten převzít sluţbu
kostelníka, aby ulevil paní Ranošové a mohla se věnovat sluţbě u varhan.
Děkuji za pochopení a přeji vše dobré
P. Petr Šustáček – farář
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