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Úvodem
Vážení občané, vážení čtenáři.
Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Máme za sebou skoro
celý rok 2013, který nám přinesl spoustu změn a to hlavně na politické scéně. Po 10 létech
máme nového presidenta a po předčasných volbách se utváří i nová vláda. Z kraje roku
nás potrápila krutá zima, kterou vystřídalo extrémně horké, ale na srážky skoupé léto.
Toto vše se negativně odrazilo na kvalitě i kvantitě letošní úrody. Na druhé straně teplé
počasí umožnilo většině z nás prožívat chvíle odpočinku v okolní přírodě a kochat se její
krásou. Je opravdu potěšitelné, že do naší obce přijíždí čím dál více domácích i
zahraničních hostů. Líbí se jim hlavně okolí obce se štěrkovnou, ale i obec samotná. Navíc
návštěvníky lákají kulturní, sportovní a společenské akce, které jsou pořádány členy
dobrovolných spolků naší obce. Za to jim všem patří „SRDEČNÝ DÍK.“
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 rodina Hankeová z ulice Pod lipami, za což jim patří
poděkování stejně jako naším hasičům za jeho postavení a nazdobení.
Nezadržitelně se blíží sváteční čas. Snažíme se to, aby naše domovy byly uklizené,
provoněné napečeným vánočním cukrovím, vánočně vyzdobeny a s napětím očekáváme
den, kdy se sejdeme u štědrovečerní večeře. 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 svému okolí darujme úsměv, ten
nás nic nestojí a dovede potěšit.
Všem občanům naší vesnice přejeme opravdu z celého srdce
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Zasedání zastupitelstva obce.
Od posledního 2.čísla Kozmického občasníku se uskutečnilo jedno řádné zasedání
Zastupitelstva obce a dvě mimořádná zasedání.
12. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 17.9.2013 za účasti 8 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- program zasedání včetně jeho doplnění
- rozpočtové opatření ZO/2
- zápis do kroniky za rok 2012
- Dodatek č.1 ke stanovám „Svazku mikroregionu Hlučínska“.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení minulého zasedání
- zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole zápisů Rada a zastupitelstva obce
- zprávu o činnosti Rady obce za období červen – srpen 2013.
- informace pracovníka ČEZ, a.s. ohledně provozování veřejného osvětlení

Rekonstrukce účelové komunikace Hlučín-Darkovičky.

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska získal dotaci
v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského
kraje 2013
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska získal na projekt, „ Rekonstrukce účelové
komunikace Hlučín-Darkovičky – Kozmice“ dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v
rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013
Cílem projektu byla oprava účelové komunikace spojující obec Kozmice a městskou část
Hlučína - Darkovičky. Komunikace je hojně využívána jako cyklotrasa (značena jako
trasa "D", má přímé napojení na tzv. Jantarovou stezku, návaznost na trasy do PL), dále
je využívána jako náhradní objízdná trasa při opravách mostu SŽDC a při nehodách na
silnici č. I/56 směr Hlučín-Opava. Jako cyklotrasa má komunikace turistický význam z
hlediska celého mikroregionu, neboť spojuje největší turistické cíle v našem mikroregionu
- ve směru na Kozmice lze dojet k hlučínskému jezeru, ve směru na Darkovičky lze dojet k
muzeu - Areál čsl. opevnění a dále k zámku v Šilheřovicích a golfovému parku.
Oprava komunikace, která je v nevhodném technickému stavu, zatraktivní cyklotrasu
"D" a navazující cyklotrasy v mikroregionu. Došlo ke zvýšení bezpečnosti cyklistů,
bruslařů a chodců díky pohodlné a bezpečné trase mimo hlavní dopravní tahy. Pro
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motoristy z celého regionu přinese možnost plnohodnotné objízdné trasy v případě
dopravní uzavírky na silnici č. I/56 v úseku Hlučín - Kozmice. Přínos spočívá i ve společné
realizaci projektu prostřednictvím Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, kdy společnou
přípravou a realizací projektu došlo k upevnění spolupráce a zvýšení soudržnosti obcí.
Moravskoslezský kraj přispěl na projekt ze svého rozpočtu částkou ve výši 40 %
způsobilých výdajů projektu, zbyla část byla hrazena z rozpočtu Svazek obcí
mikroregionu Hlučínska.
Ordinace lékaře – volné prostory.
Svou činnost v měsíci říjnu ukončila firma Gynenatal ( ambulance gynekologa
v prostorách OÚ ). Obec hledá nejlépe praktického lékaře, ale i jiné odborné specialisty a
nabízí tyto prostory k pronájmu. Víte-li o někom, kdo by měl zájem provozovat lékařskou
praxi, ať se obrátí na vedení obce.

Alej kolem cesty do Darkoviček
Projekt: Aleje kolem silnice do Darkoviček
Registrační číslo: CZ.1.02/2.1.00/11.10316

V příštím roce bude naše obec realizovat obnovu „Aleje kolem silnice do Darkoviček.“
Tento projekt bude realizován za podpory Operačního programu Životní prostředí
z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR – prioritní osa 6 – zlepšení stavu
přírody a krajiny (ERDF)

Čistící stroj.
Projekt: Čistící stroj pro snížení prašnosti v obci Kozmice.
Registrační číslo: CZ.1.02/2.1.00/11.10316

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou únií – Evropským fondem pro regionální
rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu životní
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prostředí. Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Statním fondem
životního prostředí ČR v rámci operačního programu životní prostředí.
Předmětem podpory je omezování prašnosti z plošných zdrojů, projekt má pozitivní
dopad na životní prostředí. Pořízením čisticího stroje (malotraktor a zametací kartáč)
dojde k minimalizaci prašnosti a tím snížení emisi částic emitovaných do ovzduší.

Rekonstrukce hygienických zařízení kemp
Projekt: Všude dobře na štěrkovně nejlépe.
Registrační číslo: 13/019/41200/126/001636

Projekt „Všude dobře na štěrkovně nejlépe“ je spolufinancován Evropskou Unií
z Evropského zemědělského fondu pro „Rozvoj Venkova.“
Jedná se o výměnu starých nevyhovujících sociálních zařízení za nové. Rekonstrukci
elektrického vedení a zhotovení nových obkladů a dlažeb

Emergetické úspory ZŠ. MŠ starého obecního úřadu
Projekt: Energetické úspory Objektu MŠ v Kozmicích
Registrační číslo: CZ.1.02/3..00/12.14369
Projekt: Energetické úspory Objektu ZŠ v Kozmicích
Registrační číslo: CZ.1.02/3..00/12.14355
Projekt: Energetické úspory budovy na ulici Poručíka Hoši 3 v Kozmicích
Registrační číslo: CZ.1.02/3..00/12.14381

Tyt
o projekty byly spolufinancovány Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální
rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu životní
prostředí. Evropskou unií. Předmětem projektu byla realizace úspor energie v objektu ZŠ,
MŠ a budovy na ulici Poručíka Hoši. Navrhovaná opatření spočívají v zateplení
obvodových stěn, střech a výměna výplní otvorů.
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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 účinností od l. ledna 2014 takto:
Voda pitná - (vodné)
33,08 Kč/m3 (bez DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům, po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. lednu 2014, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Tříděný odpad- tam nepatří všechno
Firma OZO Ostrava, která pro naší obec sváží tříděný odpad ( sklo , papír, plasty ) nás
důrazně upozornila na znečištění kontejnerů jinými druhy odpadu, než které do nich patří .
Tento trend má stoupající tendencí a pro obec to znamená vyšší náklady na přetřídění a menší
přínos za recyklaci odpadů. Proto není vyloučeno, že na daná místa budou instalovány kamery,
případně tzv. fotopasti, abychom zamezili těmto jevům. Proto, Vás znovu všechny žádáme,
abyste do kontejneru na sklo, plast a papír vhazovali pouze tyto suroviny a ne stavební suť a
komunální a jiný odpad, jak se tomu nyní děje.
Ceny u OZO Ostrava zůstávají pro rok 2014 stejné jako v roce 2013.
Informace o změně svozového dne v obci.
páteční svoz po Novém roce se posouvá na sobotu 4.1.2014, jinak se nic nemění
Informace ZŠ a MŠ Kozmice
Hurá jsou tu Vánoce!
Na adventní čas se vždycky moc těšíme – ať už ve škole, tak i doma. Děti se dají (alespoň
trošku) zkrotit, známým „Ježíšek to vidí…“ a my dospělí jsme taky tak trochu
„naměkko“. Letošní advent ve škole začal opravdu příjemně – ve společnosti maminek,
tatínků i babiček a dětí – na tradičním pečení štrůdlů a přípravě výrobků pro vánoční
trhy. A že nás tentokrát bylo! Je vidět, že dobrou náladu si nedáme vzít ani v tom
neustálém shonu a zmatku, který se kolem nás děje.
Děkujeme touto cestou Klubu rodičů, který má největší zásluhu na pomoci při všech
mimoškolních akcích pro naše – vaše děti. Navíc se Klub rodičů rozhodl z výtěžků z akcí
zaplatit školní zimní výlet do Vánoční valašské dědiny v Rožnově p. Radhoštěm – DÍKY!!!
Nyní Klub rodičů a přátel školy připravuje Maškarní ples pro děti na 2. února 2014 a
Maškarní ples pro dospělé na 22. února 2014. Neustále platí, že kdokoli z Vás je srdečně
vítán.
Na konci dalšího kalendářního roku – 2013 – by se určitě hodilo poděkovat všem, kdo mají
o školu, školku, děti i žáčky zájem. Děkujeme tedy hlavně paním učitelkám, paní
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vychovatelce školní družiny a všem provozním zaměstnancům. Děkujeme Obecnímu
úřadu za trpělivost, zájem a štědrost, díky níž jsme mohli jet zdarma na školní výlet,
dostali jsme příspěvky na pomůcky pro prvňáčky, vybavili jsme nové oddělení ve školce a
pořídili nový nábytek a podlahy ve všech odděleních MŠ a spoustu pomůcek. Děkujeme
hasičům, kteří nám vyšli vstříc a zajistili nám přepravu zavazadel na školní výlet. Díky
všem rodičům a přátelům školy, kteří ochotně pomáhají, naslouchají a uvědomují si, že
jedině společně s učiteli mohou docílit, že se budou děti v kozmické škole cítit dobře.
Klidný adventní čas a krásné pohodové Vánoce, hodně zdraví a radosti v novém roce 2014
přejí všem zaměstnanci základní a mateřské školy Kozmice.

Informace Sdružení obcí Hlučínska

Sdružení obcí Hlučínska aktivně pracovalo i v roce 2013
Konec roku je v každé oblasti našeho života ve znamení bilancování dosažených výsledků
a představování výhledů do budoucna do roku nadcházejícího. A že toho ve Sdružení obcí
Hlučínska nebylo málo…..
V roce 2013 totiž Sdružení obcí Hlučínska opět realizovalo mnoho aktivit směřujících
k rozvoji regionu a spokojenosti obyvatelstva v něm žijící. Mezi hlavní činnosti patřila
mimo jiné i organizace kulturních a společenských akcí, jako např. Bál Hlučínska v
Kravařích, Den učitelů v Hlučíně, Setkání chrámových sborů Hlučínska v Píšti, Setkání
schol regionu Hlučínska ve Strahovicích, Festivaly přeshraniční kultury v Tworkowě a v
Hlučíně, setkání a spolupráce s podnikateli a zemědělci, Darování krve se starosty
Hlučínska a mnoho dalších akcí pro veřejnost.
Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace ať už z evropských
nebo národních programů. V letošním roce obdrželo dotace na realizaci projektů
„Výměnou zkušeností ke zkvalitnění života na Hlučínsku“ (MMR), „Ovocnářské vzdělávání
na Hlučínsku“ (SZIF) a „Projektovým managementem k rozvoji regionu Hlučínska“ (MSK).
Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie
to pak byly dotace na projekty "Partnerstvím k poznávání regionu" a "Na kole bez hranic"
(Euroregion Silesia - CZ) v rámci kterých byly vydány propagační materiály a cyklomapy.
V letošním roce byly navíc ukončeny také 2 další projekty financované z Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013, a to
„Partnerstvím k propagaci regionu“, v rámci kterého se SOH i polské gminy prezentovaly
na výstavách cestovního ruchu Regiontour 2013 v Brně (17. - 20. 1. 2013) a GLOB 2013 v
Katowicích (22. - 24. 3. 2013) a „Festival přeshraniční kultury“, v rámci kterého proběhly
dva festivaly (2. 6. v Tworkowě a 14. 7. v Hlučíně), na kterých se prezentovaly folklorní
soubory z Hlučínska i spolupracujících polských gmin a byl vydán společný česko-polský
zpěvník lidových písní.
Významným projektem pro rozvoj cestovního ruchu je jistě projekt „Česko-polský příběh
na mapě regionu Hlučínska a čtyř partnerských gmin“, v rámci kterého bude vytvořen
interaktivní mapový portál ve 4 jazykových mutacích a aplikace pro chytré telefony.
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V létě byla zahájena realizace šestého společného projektu „Hlučínsko a polské gminy
očima malířů a fotografů“ v rámci kterého proběhla fotografická soutěž pro veřejnost a byl
vytvořen společný česko-polský kalendář s fotografiemi. V příštím roce nás čekají dva
malířské plenéry a výstavy s prezentací vytvořených obrazů a fotografií.
V lednu 2014 bude zahájeno vzdělávání v rámci projektu „Zahrada plná plodů a radosti“
(SZIF) jehož cílem bude prohloubit u obyvatel schopnosti a dovednosti zahrádkářství.
V současné době probíhají přípravy realizace projektu „Propagací a výměnou zkušeností
k rozvoji regionu Hlučínska a partnerských gmin“, jehož součástí bude opět prezentace na
veletrzích cestovního ruchu v Brně a v Katowicích v roce 2014 a dva vzdělávací zájezdy
pro představitele SOH a polských gmin.
Věříme, že všechny tyto i budoucí aktivity a projekty povedou k rozvoji regionu
Hlučínska, spokojenosti obyvatel zde žijících 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 nebo také na internetové televizi www.hlucinsko.tv .
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem krásné a klidné prožití Vánočních svátků, úspěšný
vstup do roku 2014 a děkuje všem starostům a starostkám z Hlučínska a spolupracujících
polských gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům, podnikatelské veřejnosti a všem,
kteří se nějakým způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci tohoto
specifického příhraničního regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková

Akce do konce roku 2013
14.12.2013 se uskuteční v Obecní restauraci U krokodýla 12. ročník turnaje v mariáši.
Začátek je ve 9:00 hodin.
22. prosince 2013 budou místní skauti před Kostelem sv. Floriána po ranní a velké mši
svaté 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 28. prosince 2013, to je v sobotu, se od 10:00 hod. uskuteční v sále Obecní
restaurace „Vánoční turnaj ve stolním tenise.“
Dne 28. prosince 2013 v sobotu v 16:00 hodin pořádá ČZS v Kozmicích „Vánoční
koncert“, na kterém vystoupí dechová hudba Kobeřanka.

Pozvánka do knihovny
Obecní knihovna je umístěna ve druhém patře obecního úřadu. Přístup je bezbarierový.
Půjčovní doba je každou středu od 12:00 hodin do 18:00 hodin. V současné době je
zaregistrováno 170 čtenářů. K dispozici je asi 4000 knih. Ve spolupráci s knihovnou Petra
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Bezruče v Opavě je knižní fond knihami v putovních souborech. V těch najdete mnoho
zajímavých publikací a také knižní novinky.
V kozmické knihovně se neplatí poplatky, ale je třeba dodržovat výpůjční dobu.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Vánoční koncert
Vánoční koncert se uskuteční v sobotu 28. prosince v 15:00 hodin v kostele sv. Floriána.
Vystoupí dechová hudba Kobeřanka s dirigentem Miroslavem Panocem. Na programu budou
koledy a vánoční sklady.
Vstupné je dobrovolné. Výtěžek bude použit na opravu varhan.
Organizátorem koncertu je ČZS Kozmice a zahrádkáři se těší na vaši hojnou návštěvu.
Plesová sezóna 2014
Protože se blíží závěr roku a mnozí se již těší na novou plesovou sezónu, uvádíme
termíny konání plesů v roce 2014.
17. 1. 2014 pátek
Ples TJ Sokol a MO ČSSD
18. 1. 2014 sobota
Ples zahrádkářů
25. 1. 2014 sobota
XVIII. Obecní bál
2. 2. 2014 neděle
Dětský maškarní ples
8. 2. 2014 sobota
Námořnický bál – YACHT Club Kozmice
15. 2. 2014 sobota
Ples mladých
22. 2. 2013 sobota
Ples základní školy
Tříkrálová sbírka
V sobotu 4. 1. 2014 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou. Věříme,
že i letošní bude stejně úspěšná jako v předcházejících letech a vykoledované prostředky
pomohou těm, kteří jsou odkázání na pomoc s podporu Charity Hlučín. Pro nás je pak i ten
sebemenší dar závazkem, abychom stále naplno pracovali pro všechny naše klienty, občany
Hlučínska. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
Na aktuální téma.
Jak jsme již mnohokrát psali, velmi se rozmohlo parkování na místních komunikacích.
Upozorňujeme a žádáme majitelé, aby obzvláště nyní v zimě neparkovali na ulicích a nebránili
jednak zimní údržbě a pak vystavení se nebezpečí poškození.
Omlouváme se za neuvedené údaje z matriky, ale bohužel nejsou doposud dostupné
z celostátního registru.
Upozorňujeme všechny občany, že obecní úřad bude z důvodu čerpání dovolené
ve dnech 23.12.2013 a 31.12.2013 uzavřen. Děkujeme za pochopení.
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Vánoční a novoroční přání starosty obce
Čas nelze zastavit, takže je tu opět konec roku. Jak píšeme v předešlých článcích ) je
to tzv. povinná publicita projektu ) podařila se zrealizovat řada akcí.
Myslím si, že naše obec má za sebou úspěšný rok. Proto je na místě poděkovat všem,
kteří byli nápomocni a podíleli se na zvelebování naší obce.
Velké díky také patří všem spolkům a organizacím za velký počet kulturních,
sportovních a společenských akcí, které letos proběhly.
V neposlední řadě děkuji všem zastupitelům a pracovníkům úřadu za zodpovědnou
prací v roce 2013.
Přeji Vám všem klidné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů, spokojenosti a
hlavně zdraví v roce 2014.

10

Vánoční a novoroční přání Otce Petra
Vážení a milí spoluobčané, farníci.
Opět se blíží čas vánoční a nový rok 2014.
A my si k těmto údobím přejeme.
Co je vlastně přání, které vyslovujeme? Co v něm dáváme těm druhým? Myslím, že
přání nejsou jen „slova“, nebo neměla by být jen slovy, co časem zapadnou. Přáním dávám
kus sebe, svého srdce, svého já. Jinak by neměla být vyslovena, protože pouhá „slova“
nejsou nic.
Proto o Vánocích dávejme každý kus sebe, svého „Já“, svého srdce a celé své bytosti.
To je ten pravý a veliký dar, co dáváme druhým. Nezáleží na velikosti darů a dárků pod
stromečkem, ale na velikosti lásky, s jakou je dáváme. Někdy totiž dary mohou zakrývat
nedostatek naší lásky k těm, co jsou kolem nás.
Že někdy jsou zklamané oči dětí, protože si přáli něco jiného, je z přirozeností dětství
jasné, normální. My dospělí udělejme v tu chvílí obdarování radost tím, co dáváme, ale i
tím, co dostáváme. Hledejme za vším lásku, jako nejvyšší hodnotu. O vánocích nám Bůh
Otec dal to nejdražší co měl, svého Syna. Kristus nám dává sebe, jako dar jednou pro
vždy. A protože „Bůh je láska“, čerpejme i my ve svých vzájemných vztazích z této Božské
Síly, to je lásky. To Vám všem přeji o Vánocích i v celém roce novém roce 2014. Nevíme, co
nás příští rok čeká, jaké starosti, obtíže či problémy, ale víme, že v blízkosti Boží a blízkosti
našich bližních, nejbližších, to zvládneme.
Bůh Vám všem žehnej
Váš P. Petr Šustáček – farář.
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Bohoslužby o svátcích
24. 12. 2013 úterý
25. 12. 2013 středa
26. 12. 2013 čtvrtek
31. 12. 2013 úterý
1. 01. 2014 středa

Štědrý den – mše svatá „Půlnoční“
Narození Páně
svátek sv. Štěpána mučedníka
sv. Silvestr – „děkovná mše svatá“
Nový rok Panny Marie, Matky Boží

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

Příležitost ke Svátost smíření
21. 12. 2013 sobota
Pondělí – pátek

od 9:00 – 11:00 hod
od 14:00 – 16:00 hod
Vždy ½ hodiny před mší svatou a případně po.
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