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Zveme všechny občany k příjemnému posezení
do nově zrekonstruovaného kulturního domu.

Úvodem
Vážení spoluobčané,
máme za sebou velmi náročné léto, máme za sebou žně, dovolené, prázdniny se
nebezpečně chýlí ke konci, děti jsou smutné, rodiče se těší na školu a určitý
režim...Mnohé věci "vodnes čas", ale nám nezbývá, než pár informací znovu
připomenout.
Od vydání velikonočního Kozmického občasníku se totiž uskutečnilo mnoho
vydařených akcí, za což vděčíme příznivému počasí, obrovské snaze všech organizátorů,
vystupujících a hlavně Vás - našich občanů, kteří jste svou přítomností na akcích
vytvářeli příjemnou atmosféru.
Takže Vám všem VELKÉ DÍKY.
Stavění MÁJKY spojené s rejem čarodějnic se těšilo velké účasti dětí a dospělých a
proběhlo v příjemné atmosféře.
Po letech se vydařil pokus o oslavy l. máje pod záštitou Klubu seniorů s tradičním
a nezapomenutelným průvodem.
Každý rok vítáme naše nové občánky. Potěšující byl nejen rekordní počet dětí - 25,
věcný i finanční dar, ale celá slavnostní akce se uskutečnila 14. 5. 2017 již v nově
zrekonstruovaném sále a vše přispělo k důstojnému průběhu akce.
Školní "Zahradní slavnosti" pořádané ZŠ a MŠ Kozmice u příležitosti Dne matek
a Dne dětí měly velmi vysokou úroveň nejen připraveným kulturním pásmem školkáčů
a školáků, ale i dalším bohatým programem. Zároveň v průběhu celého odpoledne
mohly děti prokázat své sportovní dovednosti se svými rodiči a prarodiči při
plnění různých disciplín, mohly si zaskotačit na skákacím hradu a povozit se na
kolotoči.
O velmi úspěšnou akci se zasloužili naši zastupitelé se členy kulturní a sportovní
komise, kdy v rámci "Kácení máje" zorganizovali vystoupení "Tvoje tvář má známý
hlas". V bílé limuzíně k nám do Kozmic přijel Leoš Mareš a slavní umělci jako Peter
Dvorský, Karel Černoch, Dan Nekonečný, Tina Turner, Elvis Presley, Michal David s
Karlem Janečkou, Simonová, Chladil, ale i Karel Gott s Marcelou Holanovou. Zároveň
skupina ABBA v podání aktivních seniorek přispěla k dobré náladě všech přítomných.
Členky Divadelního souboru DEVITKA z Ostravy si 16. 6. velké účasti na svém
představení "Opona nahoru" neužily. Je to velká škoda. Komedie v podání amatérského
divadélka vyzněla velmi dobře a krásný kulturní zážitek si odneslo opravdu velmi málo
Kozmičáků.
Velmi významná jsou pravidelná "Setkání seniorů" na obecním úřadě, kdy ti
nejstarší se "urvou" ze svého domova a užívají si příjemné odpoledne mezi přáteli a
obětavými členy sociální komise.
Nebyla to jen kultura, která "hýbala" Kozmicemi. Členové sportovní komise
obnovili tradiční volejbalový turnaj "Kozmický krygel", což potěšilo 9 týmů nadšených
sportovců.
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"Turnaj ulic" v malé kopané, který uspořádali členové TJ Sokol Kozmice na
víceúčelovém hřišti, měl výbornou úroveň. Zde se spojil sport s kulturou a přítomní byli
spokojeni.
Hasiči také nezaháleli, za solidní účasti diváků proběhla v neděli 2. 7. MSL v
hasičském sportu "O pohár starosty". Okolo 50 mužských a ženských týmů bojovalo o
výborné umístění, hodnotné ceny a o pohár starosty obce Kozmice. Organizování těchto
soutěží je velmi náročné, mají jich před sebou ještě několik u nás a také v jiných
vesnicích. Naši hasiči i se svojí drobotinou je zvládají na jedničku.
Nebylo toho málo, co všechno se u nás dělo, co proběhlo, co se podařilo lépe, či
méně dobře. Máme o čem přemýšlet, můžeme tvořit a vylepšovat.
Přejme si proto hodně sil, energie a nadšení do dalších kozmických aktivit.

Zasedání zastupitelstva.
Od posledního Kozmického občasníku, vydaného před velikonočními svátky, se
uskutečnilo jedno řádné zasedání a dvě mimořádná Zastupitelstva obce.
11. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 19. 6. 2017 za účasti 12 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo:
-

-

Program zasedání včetně jeho doplnění
Účetní závěrku obce Kozmice sestavenou k 31.12.2016
Závěrečný účet obce za rok 2016
Podle §17(7) odst. A) zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidel územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, projednalo zastupitelstvo obce Závěrečný
účet obce Kozmice za rok 2016 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad.
Zadání zpracování studie na parkoviště před prodejnou Tempo, obchodní družstvo
na ul. Poručíka Hoši
Rozpočtové opatření ZO 1/2017
Zprávu Kontrolního výboru a výsledky kontroly zápisu rady a zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

Kontrolu plnění usnesení minulého zasedání
Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Kozmice za rok 2016
Zprávu starosty o činnosti Rady obce v době od 15. 3. 2017 do 5. 6. 2017
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Projekt „ Rekonstrukce kulturního domu v Kozmicích.“

Projekt „Rekonstrukce kulturního domu v Kozmicích byl
spolufinancován Moravskoslezským krajem a to z programu Podpory a
obnovy venkova Moravskoslezského kraje 2017 (RRC/01/2017)
Předmětem projektu byla rekonstrukce kulturního domu po
provedeném statickém zajištění. V rámci projektu bylo rekonstruováno
předsálí (extrovka), WC muži a ženy, pokoje pro ubytování a venkovní
fasáda.
Sběr „Velkoobjemového bioodpadu“
Jelikož se osvědčila služba možnosti odevzdání a drcení velkoobjemového bioodpadu,
bude i letos na podzim ve spolupráci s p. Sassarolim možné tento přivést na drcení.
Toto bude probíhat v sobotu 11.11.2017 od 8.00 hodin do 12.00 hodin na proluce
„Menšíkovec“ na ulici Poručíka Hoši.
Žádáme občany, aby nevozili odpad den předem, ale pouze v uvedeném čase!!!
Komu tato jednorázová akce nevyhovuje, může si na obecním úřadě objednat hnědou
popelnici na bioodpad.
Zároveň žádáme občany, aby v uvedeném termínu na tomto místě neparkovali.
Sběr odpadů
Jako již tradičně na tomto místě upozorňujeme, že kontejnery jsou určeny pouze
pro plasty, konzervy, kartony, spreje, polystyrén, sklo a papír. Nepatří tam stavební suť,
nebezpečný odpad, pneumatiky, elektrozařízení a autobaterie.
Na podzim budou mít naši občané příležitost k odložení velkoobjemového odpadu, a to:
v sobotu 21. října 2017 od 08.00 do 12.00 hod.
Kontejnery budou opět přistaveny na nádvoří firmy FORM s.r.o.
A jako vždy v této kapitole musíme připomenout těm občanům, kteří odkládají ke
kontejnerům na tříděný odpad, veškeré nepotřebné haraburdí – jako např. koberce,
hadry, oblečení a další – že takový odpad právě patří do velkoobjemového a ne
k tříděnému odpadu. Svým chováním a jednáním se dopouštějí přestupku proti obecně
závazné vyhlášce č. 1/2003, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
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třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v naší obci, konkrétně podle čl. 6
odst. 1 a 2, kde je stanoveno, že odpad se ukládá na místa k tomu určená!!!!!
Upozorňujeme a prosíme všechny občany, aby elektrospotřebiče a kovový odpad
odevzdali našim hasičům, kteří jsou zapojeni do zpětného odběru. Stačí zavolat na
obecní úřad nebo kontaktovat Davida Dziehela a tento odpad Vám odveze. Je přece
velká škoda, že platíme za něco, co si umíme zlikvidovat sami.
Oblečení, boty, hračky můžete celoročně vhazovat do kontejneru naproti obecnímu
úřadu a u paneláků.
Nová služba OZO Ostrava – pytle na mimořádný odpad
Po dohodě se společností OZO Ostrava, která v naší obci provádí svoz odpadů,
rozšiřujeme službu o tzv. jednorázový mimořádný odvoz. Na obecním úřadě jsou
k dispozici za poplatek 30,- Kč černé pytle s logem OZO (cca 80 l), takže pokud má
občan jednorázově větší množství odpadu, může si pytel zakoupit a v den svozu přidat
ke své popelnici a firma OZO tento odpad odebere. Rovněž po dohodě bude navýšen
svoz plastů a papíru, a to plasty 3 x týdně a papír 2 x týdně.
Opravy a rekonstrukce Kulturního domu.
Jak jsme uvedli, již v úvodu po dobu rekonstrukce po statickém zajištění se rovněž
provedly úpravy extrovky a sálu obecní restaurace. Bylo provedeno nové obložení,
výměna parket, výměna opony a žaluzií a doplnění o obrazy s motivy naší obce.
Samotný návrh a realizaci provedla naše místní firma FORM – DESIGN. Podle ohlasů
se dílo opravdu zdařilo a dobře odvedená práce je vizitkou této firmy. Tímto bychom
jim rádi poděkovali a jsme rádi, že funguje oboustranná spolupráce.
Pramen Juliánka
V současné době probíhají úpravy pramene Juliánka. Věříme, že se vše podaří a
voda opět poteče, a to přesto, že za poslední roky hladiny spodních vod klesají. Myslíme,
že těmito úpravami vznikne ještě lepší oáza klidu, jako byla doposud.
Chtěli bychom již nyní poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a zaslouží se o to, že
voda opět poteče a prosíme všechny, aby tento klidný kout neničili.
Na aktuální téma

Pečujete o nevyléčitelně nemocného člena rodiny doma? Řekněte si o
pomoc.
Přijde-li chvíle, kdy není možné pokračovat v léčbě nevyléčitelné nemoci, kladou
si nemocní i jejich blízcí otázku: „A co bude dál?“ Přichází rozhodování, kdo bude o
nemocného v domácím prostředí pečovat, přicházejí obavy: „Zvládneme to sami? Je to
vůbec možné?“ Je zcela přirozené si tyto otázky klást, tyto obavy mít. Málokdo z nás ví,
jak pečovat.
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Mobilní hospic Ondrášek (MHO) pomoc s péči o nevyléčitelně nemocného
dospělého či dětského člověka nabízí, a to zdarma. Poskytuje nepřetržitou zdravotní,
sociální, psychologickou i duchovní podporu všem členům rodiny v domácím prostředí.
Pečující, klienti hospice, tak mohou zavolat o pomoc, kdykoli potřebují nebo se kdykoli
poradit, neví-li si rady.
Mobilní hospic Ondrášek působí i na území vašeho města. Nebojte se ho
kontaktovat. K rozhodnutí vám může pomoci zkušenost těch, kteří už služby využili:
„Sestra již od první návštěvy poskytovala manželovi i nám (pečujícím) neuvěřitelnou
podporu, vše v klidu vysvětlila, na naše otázky neúnavně odpovídala, s pacientem
jednala velmi důstojně, aplikovala medikaci a pořád nás ujišťovala, že pečujeme
správně.“
V současné době MH Ondrášek spouští také kampaň s názvem DOMA. Pomocí
kampaně chce říci, že je možné strávit poslední chvíle doma, že existují služby, které
péči doma umožní. Už nyní můžete na facebookovém profilu hospice shlédnout krátká
videa, která vám přiblíží, proč a pro koho tady Ondrášek je. Facebooková událost
„DOMA: Týden pro mobilní hospic Ondrášek “, sděluje nejnovější informace. Od září
můžete očekávat články v časopisech a novinách, tváře týmu MH Ondrášek můžete
vídat na obrazovkách České televize a jejich hlasy slýchat v Českém rozhlase. V týdnu
od 9. do 15. října pak budete moci v Ostravě vídat MH Ondrášek v městské hromadné
dopravě, kde na vás budou vykukovat informační letáčky. V hospůdkách, kavárnách,
restauracích i obchodech naleznete kasičky veřejné sbírky. Zvláštností nebude ani to,
pokud narazíte na pokoj s polohovacím lůžkem. V pondělí 9. října si můžete udělat
pohodlí jako doma a stejně jako zaměstnanci dalších organizací vyrazit do zaměstnání
v papučích, vyfotit se, sdílet na našem či svém facebookovém profilu a dát tak světu
najevo, že podporujete Mobilní hospic Ondrášek. My je mít budeme! Budeme moc rádi,
pokud se jakkoliv zapojíte a už teď se těšíme na vaše krásné papuče. Současně MH
Ondrášek přizval k tomuto týdnu další hospice, a tak se může stát, že na podobnou
aktivitu narazíte i v městech, kde MHO nepůsobí.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava – Zábřeh,
tel: 725 409 411. Více informací lze najít na www.mhondrasek.cz nebo na facebookovém
profilu.

Kulturní a společenské akce pro podzimní sezónu.
-

Ukončení prázdnin již 26.8.2017

Tradiční ukončení prázdnin se bude konat již v sobotu 26.8. 2017. Jako vždy je
připraveno bohaté občerstvení ( tentokrát v režii našich hasičů), ale hlavně bohatý
program. Již od 16.00 hod bude připraveno občerstvení, zábava pro děti a další
program. Po setmění nebude chybět i tradiční ohňostroj.
-

Výstava oříšků a bleší trh se uskuteční v měsíci září
O termínech těchto akcí budete informování rozhlasem a plakáty.

-

Výstava betlémů
Na 4. - 5. 11. 2017 chystají naši zahrádkáři „Výstavu betlémů“.
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-

Setkání seniorů

Jako již tradičně každý rok i letos komise pro občanské záležitosti a místní klub
seniorů Vás srdečně zve na již desáté setkání, které proběhne v neděli 5. 11. 2017 od
15.00 hodin v sále restaurace U Krokodýla. K tanci a poslechu bude hrát skupina
p. Meleckého z Kravař a seniorky si sami připravily bohatý program. Připraveno bude i
tradiční občerstvení.
-

Vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu
V neděli 3. 12. 2017 se uskuteční vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu. Bližší
informace budeme hlásit rozhlasem a na obvyklých informačních místech.

Informace TJ Sokol Kozmice – oddíl kopané
TJ Sokol Kozmice zve všechny příznivce fotbalu na mistrovská utkání všech svých
oddílů na sezónu 2017/2018 – část podzim.
,A muži, I. B třída skupina B – CANIS
Klimkovice : Kozmice
Kozmice : Hať
Dolní Lhota : Kozmice
Kozmice : Píšť
Petřvald na Moravě : Kozmice
Kozmice : Ostrava Jih
Bohuslavice : Kozmice
Kozmice : Darkovice
Šiheřovice : Kozmice
Kozmice : Vřesina
Kozmice : Chuchelna

neděle
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

27.08. v 17:00 hod
03.09. v 16:30 hod
09.09. v 16:00 hod
17.09. v 16:00 hod
23.09. v 16:00 hod
01.10. v 15:30 hod
08.10. v 15:00 hod
15.10. v 15:00 hod
22.10. v 14:00 hod
29.10. v 14:00 hod
05.11. v 14:00 hod

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota

26.08. v 17:00 hod
02.09. v 16:30 hod
09.09. v 16:00 hod
16.09. v 16:00 hod
23.09. v 16:00 hod
30.09. v 15:30 hod
08.10. v 15:00 hod
14.10. v 15:00 hod
21.10. v 14:00 hod
28.10. v 14:00 hod
04.11. v 14:00 hod

B muži, III. skupina A – ONDRAŠOVKA
Strahovice B : Kozmice B
Kozmice B : Štěpánkovice B
Hať B : Kozmice B
Kozmice B : Bolatice B
Darkovičky B : Kozmice B
Kozmice B : Běla
Sudice : Kozmice B
Kozmice B : Bohuslavice B
Závada : Kozmice B
Kozmice B : Dolní Benešov B
Oldřišov B : Kozmice B
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Soutěž dorostu – ONDRAŠOVKA
Chlebičov: Kozmice
Kozmice : Štěpánkovice
Otice : Kozmice
Kozmice: Velké Hoštice
Skřípov: Kozmice
Kozmice: Raduň
Kozmice: Chuchelna
Jakartovice: Kozmice
Pustá Polom: Kozmice

sobota 26.08. v 13:45 hod
neděle 03.09. v 14:00 hod
sobota 09.09. v 13:00 hod
neděle 17.09. v 13:30 hod
sobota 23.09. v 13:00 hod
neděle 01.10. v 13:00 hod
neděle 08.10. v 12:30 hod
sobota 14.10. v 12:00 hod
sobota 21.10. v 12:00 hod

Přebor st. žáci 1+10 RABIO Opava
Kozmice : Hať
Slavkov : Kozmice
Kozmice : Kylešovice
Vávrovice : Kozmice
Štěpánkovice: Kozmice
Stěbořice : Kozmice

sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle

02.09. v 14:30 hod
10.09. v 09:30 hod
16.09. v 14:00 hod
01.10. v 10:00 hod
08.10. v 13:00 hod
15.10. v 15:00 hod

Fanoušci a příznivci fotbalu přijďte povzbudit naše hráče!
Kotlíková dotace.
Využijte dotaci až 150.000 Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného čerpadla
a zlepšete životní prostředí ve vašem kraji ještě dnes.
Dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Je
poskytována díky Ministerstvu životního prostředí z Operačního programu Životní
prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo
zrekonstruovanou otopnou soustavu a úpravu spalinových cest.
Bližší informace Vám poskytneme na OÚ nebo na stránkách: www.lokalnitopeniste.msk.cz, telefon:595 622 355, E-mail: kotliky@msk.cz.
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