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KOZMICKÝ
OBČASNÍK

SLOVO STAROSTY
Rok se blíží ke svému konci a za pár dní
začínají ty nejkrásnější svátky v roce.
Takže je na místě krátké ohlédnutí.
K větším investičním akcím patřila
výměna veřejného osvětlení, vybudování
poldrů v Důlkách nebo klimatizace sálu
a extrovky obecní restaurace. Myslím,
že se nám daří udržovat naši obec čistou
a upravenou. Rovněž je dobře,
že i po stránce sportovní, kulturní
a společenské to u nás žije.

Proto je na místě poděkovat Vám všem,
kteří na tom máte zásluhu - spolkům,
organizacím, firmám. Velké díky za práci
v roce 2019 patří zastupitelům, komisím
a pracovníkům úřadu.
Přeji Vám všem pohodové svátky plné
radosti, lásky a klidu. Pevné zdraví,
spokojenost a vzájemné porozumění
pro rok 2020.

Petr Kozák
starosta
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA
16.9. 2019

4. řádné ZO

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
Program zasedání včetně doplnění.
Obecně závaznou vyhlášku obce Kozmice
č. 2/2019 o stanovení systému sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce
Kozmice.
Úplatu za užívání obecní kanalizace ve výši
200,- Kč ročně za každou nemovitost
s číslem popisným.
Rozpočtové opatření č. ZO 4/2019.

KOMPLETNÍ ZÁZNAMY
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
NAJDETE NA WEBU OBCE

Oznamujeme občanům, že
23. a 31. 12. 2019 bude
obecní úřad UZAVŘEN.

OZO OSTRAVA
Cena svozu domovního odpadu a bio odpadu
zůstává pro rok 2020 stejná jako v roce 2019.
Svoz komunálního odpadu po novém roce
bude posunut na sobotu 4.1. 2020.

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ
Protože, mají obce povinnost celoročního
sběru JEDLÝCH (ne motorových) tuků a olejů,
připravili jsme pro Vás sběrnou nádobu. Tato
nádoba bude umístěna za školkou, oleje musí
být v plastových nebo skleněných nádobách.

ZMĚNA CEN
VODNÉHO
A STOČNÉHO
OD 1.1. 2020
Na základě usnesení
představenstva
akciové společnosti
byly v souladu s platnou
legislativou schváleny nové ceny vodného
a stočného s účinností od 1. ledna 2020 takto:

VODA PITNÁ (VODNÉ)
41,10 KČ / M3 (BEZ DPH)
47,27 KČ / M3 (VČ. 15 % DPH)

VODA ODVEDENÁ (STOČNÉ)
41,99 KČ / M3 (VČ. 15 % DPH)
NEPLATÍ PRO OBEC KOZMICE

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům
po prvním odečtu měřidel následujícím
po 1. lednu 2020, popřípadě bude
postupováno dle uzavřených smluvních
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

ÚPLATA ZA ODVÁDĚNÍ
ODPADNÍCH VOD
Jak jsme již vícekrát psali, musí naše obec dle
požadavku současné legislativy začít vybírat
určitou formu stočného. Zastupitelstvo obce
rozhodlo, že tzv. úplata za užívání obecní
kanalizace bude činit 200 Kč ročně za každou
nemovitost s číslem popisným. Tato úplata
bude splatná do 30.4. 2020. Platit lze hotově
na pokladně obecního úřadu nebo na účet
obce: 1847442319/0800, variabilní symbol je
číslo popisné (pozor, ne číslo orientační).
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NOVÉ PŘECHODY
PRO CHODCE
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, Obec Kozmice dlouhodobě
podniká aktivity za účelem zklidnění
dopravy v průtahu obce na silnici první
třídy I/56. Při této příležitosti bychom Vás
rádi informovali, že do konce roku 2019
hodláme požádat o získání dotace
na výstavbu nových přechodů pro
chodce („Obec Kozmice – realizace dvou
přechodů pro chodce na silnici I/56“),
a to v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu, 10. výzva
„MAS Hlučínsko z.s. – IROP – Dopravní
infrastruktura, ve vazbě na výzvu ŘO IROP
č. 53 Udržitelná doprava – integrované
projekty CLLD“. Obsahem projektu bude
úprava stávajícího přechodu pro chodce
v blízkosti fotbalového hřiště (úsek 1)
a výstavba nového přechodu pro chodce
u křižovatky ulic Hlavní x K Vápenici (úsek
2), stejně tak dojde v obou úsecích
k instalaci světelných signalizačních
zařízení s poptávkovým zařízením
pro chodce včetně vybudování elektro
přípojek, úpravám stávajícího osvětlení
přechodu pro chodce či veřejného
osvětlení (úsek 1) a vybudování nasvětlení
přechodu pro chodce (úsek 2),
a nejnutnějším úpravám chodníkových
ploch spojených s navrhovanou stavbou
(úsek 2). Tyto nové přechody pro chodce
budou hlavním prostředkem pro zklidnění
dopravy. Kromě celkového zklidnění
dopravy přispějí nové přechody pro
chodce ke zvýšení bezpečnosti
všech účastníků silničního provozu v obci,

neboť míra dopravní intenzity
v předmětných úsecích dosahuje téměř
9,5 tis. motorových vozidel za 24 hodin.
Realizací projektu dojde k vytvoření
bezpečných míst pro přecházení přes silnici
první třídy I/56 pro chodce (obzvláště
pro malé děti, seniory, osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace, maminky
s kočárky apod.), čímž dojde k posílení
prvku bezbariérovosti (součástí světelných
signalizačních zařízení bude rovněž
akustická signalizace pro nevidomé, v okolí
přechodu pro chodce v úseku 2 budou
rovněž provedeny drobné úpravy - např.
hmatové úpravy), ke zvýšení atraktivity
bydlení v předmětné lokalitě a kvalitě
prostředí, které působí na všechny cílové
skupiny projektu.

O dalším vývoji Vás budeme průběžně
informovat.
Ing. Petr Kozák
starosta obce

ZIMNÍ ÚDRŽBA
Na prahu blížící se zimy se obracíme
na všechny občany a motoristy s výzvou,
aby byli nápomocni pracovníkům obce,
kteří zimní údržbu na našich chodnících
a komunikacích provádějí. Naše ulice
chceme včas a dle možností zbavit
sněhu, potřebujeme proto, aby motoristé
nenechávali svá vozidla odstavena
na ulicích. Odstavené vozidlo
na komunikaci brání pracovníkovi
provádějící plužení sněhu, nemůže
pak sníh řádně shrnout a komunikaci
zprůjezdnit.

PROSINEC 2019 | ČÍSLO 3

ZPRÁVY
Z KOZMICKÉ ŠKOLKY
POHÁDKOVĚ KAŽDÝ DEN HRAJEME SI
V NAŠÍ ŠKOLCE S ÚSMĚVEM.
Tak jako podzim hýří všemi barvami, tak
i paní učitelky z mateřské školy hýří svými
nápady. Jedním z nich je i Celoroční
projekt: Po stopách pohádkových
hrdinů.

V září totiž nastoupili do mateřské školy
už i ti nejmladší, kteří se setkávají
s vyprávěním pohádek a krátkých
příběhů. Pohádka dítěti nejlépe ukáže,
jak najít nového kamaráda, jak si poradit
v neznámém prostředí, jak zvládnout
odloučení od rodičů nebo jak si poradit,
když se na nás ostatní zlobí. Právě
pohádka Budka v poli mnohým pomohla
překlenout onen začátek a ukázala jim,
jak si najít svého kamaráda.
Druhou pohádkou O veliké řepě se děti
seznámily s tím, co všechno na podzim
sklízíme ze zahrady a z polí.
Poslední podzimní měsíc jsme se věnovali
pohádce Tři prasátka a děti zjistily
a pochopily, že nastává čas, kdy padá listí,
slunce málo hřeje a je nejvyšší čas hledat
si přístřeší před rychle se blížící zimou,
a že práce kvapná je málo platná!

A protože předškoláci jsou zvídavější
a zvídavější, navštívili jsme také místní
knihovnu, kde pro nás měla krásně
připravený interaktivní program paní
Dana Čichoňová. To bylo zábavy a to
bylo legrace!

A teď už pomalu nastává zimní čas,
kdy mateřskou školu provoní pečené
perníčky a s nimi spojená pohádka
O perníkové chaloupce.
Tímto pohádkovým projektem
nechceme v dětech probudit jen lásku
ke knížkám, ale především k lidem.
K lidem zdravým ale i handicapovaným.
Mnohdy o jejich postižení ani nevíme či
nechceme vědět. Ale jsou tady! Žijí mezi
námi a stávají se i součástí nás a naší
školky. Víme, že to není pro rodinu
těchto dětí jednoduché. Naštěstí
existuje Společnost pro ranou péči,
která pomáhá dětem i jejich rodičům
vidět svět jinak.
Proto bychom tuto Společnost chtěli
podpořit naší vánoční veřejnou
sbírkou s názvem „I malý človíček
může dělat velké věci!“
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Pohádky a vyprávění vždy patřily k lidem
a jejich životní cestě. Pomáhaly navštívit
jiný svět, prožít dobré i zlé, vybrat si
a hlavně nalézt smysl života.
A je zřejmé,
že začíná další dobrodružství
„nový pohádkový příběh“. Příběh,
ve kterém se samy děti stávají hlavními
hrdiny a pomůžou těm, kteří pomoc
potřebují. Tohle je pro všechny ten
kouzelný okamžik, kdy dobro opět zvítězí
a my se staneme o něco moudřejší.

ZPRÁVY

Pozvěme tedy pohádky do svého života,
přijměme je, čtěme si, vyprávějme a
hlavně v této předvánoční a vánoční
době se oddejme snění. Snít totiž také
potřebujeme všichni.

ZPRÁVY
Z KOZMICKÉ ŠKOLY
A už jsou tady zase Vánoce! I tento rok
běží jako o závod a už máme za sebou tři
měsíce školy. Proběhly velmi hekticky,
děti se naučily mnoho nového, zažili
jsme spoustu zábavy a dobrodružství.

Krásného podzimu jsme využili k výuce
Ve škole běží od září nový celoškolní
v terénu – uklidili jsme cestu k Juliánce,
projekt „Finance pro radost“. V rámci
pracovali jsme v našem arboretu, chodili
projektu je naplánováno, a částečně již
na vycházky. Na začátku října jsme
Přejeme
Vám,
aby období
vneslo
do Vašich
domovů
zrealizováno,
mnoho
činností
a pořadů.Adventu
„uspali
broučky“
při našem
tradičním
Našipokoj,
žáci se hravou
formou
učí
klid, rozjímání, dobrou vůli lampionovém
a radost. Abyste
si našli v tom
průvodu.
hospodařit s penězi, získávají povědomí
věčném shonu i chvíli na příjemné posezení s vašimi dětmi,
o nutných životních nákladech, školní
společné
popovídání,
čtení pohádek a hraní.
peníze mohou na
získat
jako „odměnu“,
ale
Protože
kdy jindy,Žáci
než
právě o Vánocích, které jsou k tomu
též ztratit
– jako „pokutu“.
si spoří,
mají i platební karty, výpisy z účtu…
jako stvořené.
Projekt je sice zábava, ale v dnešní době
i velmi cenná zkušenost a finanční
gramotnost, kterou si osvojí, má pro
jejich skutečný život velký význam.
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Navštívili jsme loutkové divadlo, ve
třídách proběhly zajímavé třídní projekty.
Intenzivně se věnujeme environmentální
výchově – využíváme možností našeho
arboreta, třídíme odpad, sbíráme starý
papír a víčky od plastových lahví (které již
mnoho let věnujeme na léčbu nemocného
Tomáška). Ve škole proběhla dopoledne
s programy Odpaďáček a Tonda Obal, při
kterém jsme se dozvěděli mnoho nového
o třídění a zpracování odpadů.

V předvánočním období ve škole vrcholily
přípravy na náš 1. vánoční koncert.
Koncert jsme připravili pod vedením
p. Michaely Fojtíkové.
Pro žáky školy jsme připravili
předvánoční dárek (ze sponzorských
darů) - filmové představení v Bolaticích
„Ledové království 2“ na pátek 20.
prosince 2019.
Po Vánocích nás čeká Tříkrálová sbírka
(11. ledna 2020), při které pravidelně
pomáhají i naši žáci a zaměstnankyně.
Sraz dětí bude v 8 hodin u školní jídelny.
A v lednu Vás srdečně zveme na školní
maškarní ples v neděli 26. ledna 2020.

I v letošním roce pokračujeme v projektu
z 02 OP VVV Šablony II, díky němuž máme
ve škole i v mateřské školce školního
asistenta, financujeme kluby zábavné
logiky a čtenářské kluby. Naši žáci 4. a 5.
třídy v rámci projektu navštívili v říjnu
Prahu.

Příjemné prožití vánočních svátků, radost, lásku, zdraví
v novém roce přejí zaměstnanci a děti
kozmické školy a mateřské školky.

WWW.KOZMICE.CZ

KLUB MLADÝCH

MODELÁŘŮ

Kroužek začal letos po prázdninách, děti se
scházejí každou středu v 17:00 na starém OÚ.
Kroužek navštěvuje 13 dětí a vedou
ho manželé Osmančíkovi. Noví členové vítáni.

KLUB SENIORŮ
INFORMUJE
Již třetím rokem je při Komisi
pro občanské záležitosti při OÚ Kozmice
v činnosti Klub seniorů Kozmice.
Při jeho založení jsme vůbec neměli
představu jak se bude jeho činnost
vyvíjet. Za ty tři roky se ukázalo, že náš
klub je plně života schopný a plní svůj
význam pro seniory. Loni jsme
bilancovali, že se nám několik věcí
nepodařilo uskutečnit. Tento rok
můžeme konstatovat, že jsme uspořádali
několik akcí, které byly velice úspěšné .
Chtěli bychom jen připomenout akce , které
Klub seniorů letos pořádal.
Mimo těchto akcí, které jsme si sami pořádali,
jsme se zúčastnili 11. září druhého ročníku
Dne legionáře, které pořádal Městský úřad
Hlučín ve spolupráci s Československou obcí
legionářskou. Do této soutěže jsme vyslali tři
trojčlenná smíšená družstva. Celkem se
soutěže zúčastnilo 20 družstev.

DEN LEGIONÁŘE 2019
Tým ve složení paní Kurová, pan Turek
a Vrchovecký se umístil na pěkném 7. - 8.
místě, další tým ve složení paní Niklová,
p. Krömer a p. Beneš skončil na 9. - 10. místě
a družstvo ve složení paní Straková, p. Straka
a p. Kašpar skončili na 19. místě. Soutěžilo se
celkem v 7 disciplinách, jako byla střelba
z různých zbraní, orientace v terénu,
zručnosti. Soutěž byla náročná a dlouhá a
všem našim seniorům, kteří se této soutěže
zúčastnili patří velký dík za vzornou
reprezentaci nejen našeho klubu, ale také
i obce Kozmice.
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LEDEN
Ůspěšná přednáška pana
bylinkáře, jak na co se která
bylinka dá užít
Schůzka seniorů a příprava
programu na rok 2019
Účast na přednášce Senior bez
nehod
Návštěva Muzea Hlučínska
a zhlédnutí výstavy betlémů
a prostorových knížek malíře
pana Kubašty

ÚNOR
Návštěva aquaparku v Kravařích

BŘEZEN
Bowling v Hlučíně
Návštěva jarní Prahy

1. října se zástupci našeho Klubu zúčastnili
v Kulturním domě v Hlučíně akce pořádané
MÚ Hlučín pro kluby seniorů obcí Hlučínska.
Na dvě stovky seniorů se sešlo v sále
kulturního domu, aby zde zhlédli program
se kterým vystoupily jednotlivé kluby.
A že se bylo na co dívat, to nám věřte. Škoda
jen, že se letošní přehlídky činnosti
jednotlivých klubů nezúčastnil nikdo
z našeho klubu. Jak už víte naše seniorky,
které vystupovaly se svým pásmem, ukončily
svou činnost, z důvodu odchodu několika
seniorek. V omezeném počtu se nedá nově
věci nazkoušet. Proto apelujeme na naše
seniorky, které by měly zájem o činnost
a opět něco nového nazkoušet, aby se nám
přihlásily. Jejich iniciativu bychom velice
uvítali.

KVĚTEN
Místo recesistické oslavy 1. Máje
jsme uspořádali smažení vajíček
na hájence

ČERVENEC
Návštěva Jacht klubu Kozmice
a celodenní pobyt na štěrkovně
s projížďkou motorovým člunem
po hladině jezera

SRPEN
Opékání párků na hájence

LISTOPAD
Bowling v Hlučíně

PROSINEC
Posezení u adventního věnce
na hájence
Rozloučení se starým rokem
na Juliánce

SETKÁNÍ NA HÁJENCE

SETKÁNÍ SENIORŮ
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24. října se dvě družstva našeho Klubu
zúčastnila akce pořádané Krajským klubem
seniorů v Oticích. Jednalo se o akci nazvanou
Kvíz seniorů 2019. Celkem se v Oticích sešlo
na 3 desítky trojčlenných družstev, která
soutěžila ve vědomostních kvízech. Jednotlivé
kvízy byly zaměřeny na různé oblasti, celkem
soutěžící měli vypracovat 100 otázek.
Z našeho klubu se účastnila dvě družstva.
První družstvo ve složení paní Kuchejdová,
p. Dombek a p. Marcol se umístilo na velice
hezkém 5. místě a druhé družstvo ve složení
paní Feldmannová, paní Rasochová
a p. Kantor nevíme na kterém místě skončilo,
neboť hodnoceno bylo jen 10 nejlepších. Také
těmto našim seniorům patří poděkování
za vzornou reprezentaci Klubu a obce Kozmice.
I v letošním roce bychom chtěli poděkovat
vedení obce Kozmice, celému zastupitelstvu
obce za jejich podporu a finanční pomoc
celému našemu Klubu. Naše poděkování patří
nepochybně také našim seniorům, kteří se
do činnosti klubu zapojují nebo se účastní
pořádaných akcí. Je škoda, že ne všechny akce
jsou hojně navštěvovány. No zkrátka, ne vždy
se trefíme do vkusu našich seniorů, tak jsou
některé akce pořádány jen pro několik
zájemců. V neposlední řadě patří naše
poděkování Jacht klubu Kozmice za jejich
spolupráci s našimi seniory a za to, že nám
umožňují v letních měsících prožít nejen
krásný den mezi nimi , ale i strávit nádherný
den v přírodě a v překrásném prostředí
hlučínského jezera. Máme zájem, aby tato
spolupráce se rozvíjela i v příštím období.
Protože máme zájem na tom, aby naše činnost
byla pestrá a zajímavá zveme všechny seniory,
kteří by se chtěli zapojit do činnosti našeho
klubu na společnou schůzku, která se
uskuteční ve čtvrtek 30. ledna 2020 od 17:00
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Na samotný závěr nám dovolte,
abychom my - dříve narození - popřáli
nejen sobě, ale všem občanům
Kozmic, klidné prožití zbývajících dnů
adventní doby, šťastné, veselé a
spokojené Vánoce, ať se Vám splní
i ta nejtajnější přání a do nového roku
2020 všem přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti
a celkové pohody.

Zveme na poslední akci v letošním roce
a tou je rozloučení se starým rokem
u Juliánky v neděli 29. prosince 2019.
Sraz je ve 13.30 hod. na hřišti TJ Sokol.
U Juliánky se rozloučíme se starým
rokem a připijeme si na to,
aby ten nadcházející rok 2020 byl dobrý,
šťastný a veselý.
Za Klub seniorů JAN VRCHOVECKÝ

ČESKÝ ČERVENÝ
KŘÍŽ OCEŇUJE...
Vážení,
Český červený kříž uděluje Zlatý kříž 1. třídy
dárcům krve, kteří dovršili 160
bezpříspěvkových odběrů. S potěšením Vám
sdělujeme, že mezi vyznamenanými je:
pan TOMÁŠ HRUŠKA z KOZMIC.
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OBECNÍ
KNIHOVNA
Vážení čtenáři, ale i ti, kdo do knihovny vůbec
nechodíte. Snad mi dáte za pravdu,
že knihovna by mohla být nejen místem,
kde si půjčím knihu, která mě zajímá,
ale i místem pro setkání se zajímavými lidmi,
kteří jsou ochotni podělit se s námi o své
zážitky z cest, o svoje vědomosti nebo se jen
tak dozvědět něco nového a zajímavého,
a tak jsem pro příští rok naplánovala jednou
za měsíc (kromě prázdnin) nějaké setkání.
Snažila jsem se, aby byla nabídka pestrá,
aby si v ní každý mohl najít, co ho baví nebo
těší, či naopak zabrousit do oblastí, o kterých
moc neví, ale rád se dozvídá i něco nového.

Upozorňujeme, knihovna bude
25. 12. 2019 a 1. 1. 2020 UZAVŘENA.
Na čtenáře se budeme těšit 8. 1. 2020.

A na co bych vás ráda pozvala? Tak třeba
na setkání s regionální spisovatelkou paní
Evou Tvrdou. O svoje zážitky, jak se dá zdolat
Mount Everest, se s námi přijde podělit člen
horolezecké výpravy P.Darek Sputo. Můžeme
se dozvědět o tom, co nám v dějepise neřekli
nebo to bylo trochu jinak od historika
PhDr. Jiřího Nemináře. Zajímáte se o šetrnou
přírodní kosmetiku a rádi byste si vyrobili
sami něco přírodního? Přijďte si nechat
poradit od paní Ing. Hany Zuchnické. Jak jste
na tom s pamětí? Také chodíte do spíže
dvakrát? Prý se to dá trénovat, říká trenérka
paměti, paní Jana Slezáková, která se nás
o tom pokusí přesvědčit.
O těchto i dalších akcích, které jsou v plánu,
vás budu včas informovat pomocí plakátů,
na webu kozmické knihovny i v rozhlase.
Moc ráda se s vámi v knihovně uvidím nejen
každou středu v půjčovních hodinách
od 12°° do 18°°, ale i na kterékoliv z výše
zmíněných akcí. Přeji vám pokojný adventní
i vánoční čas a těším se na setkání s vámi.
Mgr. DANUŠE ČICHOŇOVÁ

MS DUBINA
KOZMICE
Vážení spoluobčané, jménem mysliveckého
sdružení MS Dubina Kozmice z.s., bych Vám
chtěl představit celoroční práci našich členů,
která není tak viditelná, ale o to víc je důležitá.
Naši členové v rámci Dne země připravili
pro ZŠ Kozmice ukázky fauny, flory,
mysliveckých tradic, sokolnictví a lovectví.
Jednu z našich ukázek také připravili přátelé
Kozmických luk. Odchytali a přinesli ukázat
žákům čolky, užovky a jiné obojživelníky.
Ukázka byla doplněná fotografiemi vzácných
vodních ptáků, které se zdržují v našich
Kozmických mokřadech.

V letošním roce jsme uspěli s dotačním titulem:
„Ozeleňování krajiny“ vyhlášeného
Moravskoslezským krajským úřadem a díky
tomu jsme v rámci brigádnických hodin
obnovili remízku v „Tománkových dolech„,
kde naši členové zasadili 1000 ks smrků a keřů.
Naší další činností v letošním roce byl odchov
bažanta obecného v počtu 200ks, na který jsme
také dostali finanční příspěvek od obecního
úřadu, kterému chci touto cestou poděkovat.
Jménem našeho spolku bych Vám všem
chtěl popřát klidné a pohodové prožití
vánočních svátků a do nového roku hodně
štěstí, zdraví a mnoho krásných zážitků
prožitých v naší přírodě. Myslivosti zdar!
KAMIL MOKRÝ

WWW.KOZMICE.CZ

Jestli to bylo stříbrná nebo bronzová, bohužel
zlatá jim vždy utekla, chybou – možná
SDH KOZMICE
nervozitou na posledním kole. Bohužel nebo
spíš bohudík, tento sport není o jednotlivcích,
Rok 2019 byl pro sportovní družstva
ale o celém sehraném týmu. Muži sice nebyli
kozmických hasičů velmi úspěšným rokem.
Ostatně stejně tak, jako předešlé dva roky zpět. v letošní sezoně tak úspěšní jako naše ženy,
ale i tak se z většiny nepodařených kol umístili
Nejen, že se členové sboru zapojují
v Noční hasičské lize na třináctém místě
do obecních akcí, starají se také o rozvoj těch
a v MS poháru, kde mají, na rozdíl od žen,
nejmenších kozmických občanů a aby toho
delší dráhu skončili na jedenáctém místě.
nebylo málo, sami reprezentují obec
v hasičském sportu. A jaký byl tento rok
Naši nejmladší hasiči jsou přihlášeni, stejně
pro naše sportovní družstva?
jako každý rok do Hlučínské ligy mládeže Na začátku sezony to vypadalo, že holky ukončí
svou sportovní kariéru, protože ze
sedmičlenného týmu, jich zbylo pět. Holky
se ale s tímto problémem popraly a opět
se postavily na startovní čáru. Naše děvčata
opět nezklamala. Jak asi víte děvčata v roce
2017 a 2018 vyhrála zlatou medaili v Noční
hasičské hlučínské lize a v Moravskoslezské lize
(MS lize). Děvčata se také účastnila
Moravskoslezského poháru (MS pohár), kde
předešlé dva roky dosáhly jen na medaili
stříbrnou. Letos ale ženy rozběhly jinou taktiku
a to dosáhnout na příčku nejvyšší v lize, která
jim vždy unikala o zlomek sekundy. Vynechaly
proto účast na Noční hasičské hlučínské lize
a začaly se soustředit pouze na MS pohár a MS
ligu… A evidentně to byla taktika velmi plodná,
protože letos to konečně dopadlo a holky si
došly pro ty vysněné zlaté medaile v MS poháru.
Na MS lize se sice holky umístily až na sedmé
příčce, ale radost ze zlaté medaile
z Moravskoslezského poháru nemůže nic
překazit.

Naši muži se letos přihlásili do Noční hasičské
hlučínské ligy a stejně jako ženy do MS
poháru. V předešlých letech se muži v Noční
hasičské hlučínské lize vždy umístili
na medailových příčkách.

Memoriálu Martina Smolky. Chlapci a děvčata
se této ligy účastní ve smíšených družstvech
rozděleni na dvě kategorie. A to kategorie
mladších hasičů do 12ti let a starších hasičů
do 15ti let. Sezona u dětí je jiná než
u dospělých. Dětem začíná sezona v září
a končí v červnu, aby si mohly užít prázdniny.
V předešlé sezoně se mladší žáci umístili
na desátém místě a starší žáci na místě
devátém. Děti se během roku scházejí každý
čtvrtek v 16.00 hodin v hasičské zbrojnici nebo
ve sportovním areálu, kde se učí uzly,
topografické značky, práci s mapou,
zdravovědu a v létě hlavně štafety a požární
útoky. Před Vánoci pak mají v klubovně
hasičské zbrojnice přichystané pohoštění,
kde si vyměňují dárečky, zdobí stromeček
a samozřejmě na ně čeká překvapení
od Mikuláše. Rádi přivítáme další členy všech
věkových kategorii. Dobrých lidí totiž nikdy
není dost, jestli se jedná o ženy, muže či děti,
kteří mají rádi sport, chtějí se něco nového
naučit, poznat nové přátele a zažít spoustu
legrace, tak se nás neváhejte kontaktovat.
Všem kozmickým občanům přejeme
za celý Sbor dobrovolných hasičů
v Kozmicích, krásné prožití Vánočních
svátků a šťastný a úspěšný rok 2020.
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TJ SOKOL KOZMICE
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
příznivcům kopané za přízeň a podporu
v rámci podzimní části fotbalové sezóny
2019/2020. Všechny hrající mužstva jako je
A tým, B tým a žáci cítili na každém svém
utkání Vaši účast jako by byl dvanáctý hráč
na hřišti. Zároveň bychom chtěli poděkovat
vedení obecního úřadu a celému zastupitelstvu
obce za finanční podporu na zvelebování
celého sportovního areálu, jakožto i Vám
bezpočtu dobrovolníku za odvedenou práci.

Jako každoročně i v příštím roce pořádáme
„Sportovní ples“ a to 11.1.2020 od 20:00
hodin v sále obecní restaurace U krokodýla,
na který Vás tímto srdečně zveme. Svou
činnost za uplynulé období budeme hodnotit
na „Výroční členské schůzi“ a to v sobotu
22.2.2020 v klubovně na hřišti TJ SOKOL,
a na kterou jste rovněž srdečně zváni.
Za výbor TJ SOKOL přejeme všem
spoluobčanům, zvláště příznivcům kopané,
příjemné prožití vánočních svátků, hlavně hodně
zdraví a spokojenosti v novém roce 2020.
Přijďte povzbudit v co největším počtu naše
hráče v jarní části fotbalové sezóny 2019/2020!!!
Za TJ SOKOL Kozmice
JAN KARČMÁŘ

YACHT KLUB
KOZMICE
Letošní rok byl pro Yacht club Kozmice rokem
zajímavých změn. Přišla „mladá krev“, jak
mezi členy, tak do vedení klubu. Jsme rádi,
že je v Kozmicich o tento sport zájem
a věříme, že tento trend bude pokračovat.
V červnu, už tradičně proběhla v našem
areálu akce pro žáky ZŠ Kozmice. Počasí
vyšlo, k dispozici byly dvě plachetnice,
motorový člun a pramice a na dětech bylo
vidět, že si to užily. V červenci následovalo
setkání s našimi seniory. S těmito akcemi
počítáme i v roce 2020. Během celé sezóny
se naši členové účastnili několika regat,
od krajských pohárů tady na Štěrkovně,
mistrovství republiky na Nových Mlýnech,
až po námořní regaty v Chorvatsku (7. místo).

a v Řecku, kde se umístili na fantastickém
druhém místě.
Chtěli bychom tímto poděkovat obecnímu
zastupitelstvu za dlouholetou podporu.
Všem občanům přejeme krásné vánoce
a vše nejlepší v novém roce.
Za Yacht Klub Kozmice
Petr KUCHEJDA
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SVÁTEČNÍ SLOVO
OTCE PETRA
Milí bratři a sestry, přátelé spoluobčané.
Po roce si opět připomeneme velkou událost pro nás věřící v Krista, a to Narození Pána, tedy
Vánoce. Pro nás věřící je to příležitost k vděčnosti za lásku Boha Otce, který nám dal svého
Syna, aby se stal člověkem a zachránil nás od hříchů pro věčný život s ním. To je pro nás pravý
důvod slavení Vánoc. Jsou to svátky lásky a Božího pokoje, jak nám všem to přejí andělé nad
Betlémem. A v tomto bodě, tedy prožívání vánočních svátků v lásce a v pokoji mezi sebou nás
toto spojuje, bez ohledu na naše životní přesvědčení. To Vám tedy přeji, aby dárky, které si
dáváme byly naplněny láskou a zabaleny pokorností k druhým, zvláště našim blízkým.
Ať budou větší nebo menší, co do obsahu světského, ať jejich velikost doplňuje naše
vnímavost a pozornost k druhým, kterou projevíme nejen o Vánocích.
A tím se dostávám k druhému přání pro Vás. Jednou kdosi řekl: "Minulost svěřuji Božímu
milosrdenství, budoucnost Boží prozřetelnosti a přítomnost Boží lásce." Proto žijme celý příští
rok 2020, pokud možno, v této síle motlidby výše uvedené a ať je každý den prožit NOVĚ,
s novou a novou láskou, odpuštěním a nadějí. Buďme tady pro ty druhé, naše nejbližší zvlášť,
a pak poznáme, co znamená "žít naplno".
Tak těch nových 366 dní procházejme každý den jako novou možnost začínat znovu a lépe,
s pokojem a radostí v srdci. Čas, Bohem nám daný, je v našich rukou. Nepromarněmě
příležitost k dobrému!
Na závěr přeji Všem dar zdraví, úspěchů, lásky a Božího požehnání do každého nového dne
roku 2020.
P. Petr Šustáček
Žehná Vám a za Vás všechny se modlí
farář

SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY
24.12.
25.12.

21:00
7:30 a 9:30

Štědrý den - "PŮLNOČNÍ"
Slavnost Narození Páně

26.12.
31.12.

7:30 a 9:30
16:30

Svátek sv.Štěpána
"Silvestr" - Děkovná mše

1.1. 2020 7:30 a 9:30

Slavnost Matky Boží Panny
Marie - Nový rok

V Kozmicích si pro
Betlémské světlo
budete moci přijít
na Štědrý den od 10:00
do 11:00 před ZŠ
Kozmice (k betlému).

PŘÍLEŽITOST KE SV. SMÍŘENÍ (ZPOVĚĎ)
SOBOTA 21.12. od 9:00 do 11:00
NEDĚLE 22.12. od 15:00 do 17:00
Od 16.12. do 20.12. vždy 1 hodinu přede mší svatou.
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DIVOCÍ KONĚ
V KOZMICÍCH
Na louky u Kozmic na Opavsku bylo vypuštěno
13 divokých koní. Pást se a volně žít budou
na ploše o rozloze 63 hektarů. V budoucnu by
k nim měly přibýt i klisny a stádo by se mohlo
rozrůst na dvojnásobek. Řekl to Kamil Lisal,
jednatel společnosti Semix Pluso, která jako
vlastník pastvin projekt zaštiťuje.Jde už
o šesté místo, kde v Česku stáda divokých koní
žijí, Kozmické louky jsou výjimečné tím, že jde
o mokřad.

Koně tam dlouhodobě půjčila společnost
Česká krajina z pastvin v Milovicích
na Nymbursku. Koně by podle něj měli
pozemek ošetřovat tím, že budou spásat
trávu, a to na vhodných místech.
Lidé by je ale v žádném případě neměli
krmit. „Mohlo by to koním dokonce ublížit,
návštěvníci proto budou upozorněni,
že do ohrady nemají nic vozit, ani zeleninu
nebo suché pečivo,“ uvedl Lisal. Majitelé
pastvin do života koní nebudou nijak
zasahovat, pouze budou hlídat, aby měli
dostatek potravy, a v případě nouze jim
dovezou seno.
FOTO: EDITH VRCHOVECKÁ

ARNOŠT OBRUSNÍK
JE ŽIVNOSTNÍKEM ROKU
Arnošt Obrusník získal v Ostravě titul
Živnostník roku Moravskoslezského kraje.

Gratulujeme
FOTO: FIRMAROKU.CZ
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POZVÁNKA
DO DIVADLA
Ve čtvrtek 5.3. 2020 Vás zveme do sálu
obecní restaurace na komediální
představení Člověka nepochopíš.
Představí se Vám divadelní spolek DIOS
Propadlo Václavovice.

ROZVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Den před první adventní nedělí, v sobotu
30.11. 2019 jsme se sešli u rozsvícení
vánočního stromu. Letos opět
na víceúčlovém hřišti, za podpory
Skupiny ČEZ.
O program se postarali žáci ZŠ Kozmice
se svým pěveckým vystoupením, děti
mohly poslat dopis Ježíškovi, navštívil nás
Mikuláš, anděl i čert.

O pohoštění na akci se postarali naši
hasiči.
Strom, který jde nyní vidět ze všech
stran, společně nazdobili Petr Kašpar,
který poskytl techniku, odborný dozor
zajistil Petr Dziehel. Děkujeme.

FOTO: MARTIN PŘIBYLA
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PLESOVÁ SEZÓNA 2020
11.1. 2020
18.1. 2020
25.1. 2020
26.1. 2020
15.2. 2020

Ples TJ Sokol Kozmice
XXV. Obecní ples
Zahrádkářský ples
Maškarní ples pro děti
Střelecký ples

VÁNOČNÍ
KONCERT

Farnost Kozmice pořádá
v kostele sv. Floriána
v sobotu 28.12. 2019
od 16:00 hod koncert sboru
z Valašské Bystřice s pásmem
vánočních písní a koled.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Dne 11. ledna 2020 proběhne v naší obci dvacátý ročník TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY.
Koledníci přijdou do Vašich domovů předat Vám radostnou zvěst. Děkujeme,
že je přijmete a zároveň svým darem pomůžete potřebným. Umírající, vážně
nemocní, handicapovaní a opuštění lidé potřebují naši společnou pomoc
a podporu. Děkujeme Vám za ni. Charita Hlučín

Obecní úřad Kozmice přeje
všem občanům klidné prožití
vánočních svátků
a vše nejlepší do nového
roku 2020.

