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KOZMICKÝ
OBČASNÍK

FOTO: Edith Vrchovecká

SLOVO STAROSTY
Máme před sebou závěr letošního roku. Byl
to zvláštní rok, rok jaký jsme nikdy nezažili.
Bylo těžké se orientovat v množství zákazů,
nařízení a omezení. Pandemie "Covid-19"
zavřela školy, služby, zabrzdila firmy,
zastavila veškerý společenský život v obci
a z tradičních naplánovaných akcí se téměř
nic neuskutečnilo. Navíc je velice
pravděpodobné, že i začátek příštího roku
se ponese v pokračování určitých omezení
a společenský život se bude velmi pomalu
probouzet.

Co se nezastavilo byl základní chod a údržba
naší obce, včetně mnoha investičních akcí.
Pokračování na následující straně.

Petr Kozák
starosta
Obecní úřad Kozmice přeje
všem občanům klidné prožití
vánočních svátků a vše nejlepší
do nového roku 2021.
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SLOVO STAROSTY

POKRAČOVÁNÍ

Proběhla kompletní výměna elektroinstalace
v mateřské škole, zrekontruovali jsme otopnou
soustavu obecní restaurace, nainstalovaly se
dva semafory na silnici I/56 a vybudovala dvě
parkovací stání u starého hřbitova. (Zde patří
poděkovaní firmě FORM, že souhlasila
s umístěním na jejich pozemku.) Dále byla
zahájena nástavba základní školy, která
bude dokončena v prvním čtvrtletí příštího
roku. Na většinu investičních akcí se nám
podařilo získat dotace, takže i v této těžké
době jsme na tom finančně dobře.

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA
14.9. 2019

8. řádné ZO

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
Program zasedání včetně jeho doplnění.
Jmenování velitelem jednotky Sboru
dobrovolných hasičů obce Kozmice, ev. č.
jednotky 81563, kategorie JPO V, pana Jiřího
Hanslika. (Jmenování na základě vyjádření
HZS MSK ze dne 23. 6. 2020, ve smyslu §72
odst. 1 zákona o požární ochraně).
Pověření starosty zjištěním podrobností
ohledně nájemních smluv na pozemku
u jezera v souvislostí s prováděnou stavbou
Sanace, rekultivace a revitalizace území
po těžbě Štěrkopísku u Hlučína.
Plán financování a obnovy kanalizace.
Rozpočtové opatření č. ZO/3.
Prověření možnosti zřízení stop semaforu
na dvou nově vybudovaných semaforech
na silnici I/56.

Určitě většina z vás zaznamenala, že byla
zahájena Revitalizace Hlučínského jezera
tzv. Štěrkovny. Informace k této stavbě jsou
pravidelně publikovány na stránkách města
Hlučín, které je hlavním nositelem projektu
a rovněž regionální deníky se věnují této velké
investici.
Závěrem mi dovolte poděkovat našim
zastupitelům, členům komisí, zaměstnancům
obce, spolkům (zvláště pak našim hasičům
za pomoc s "Covidem" a při nedávných
povodních). Největší dík patří vám všem, kteří
pro své okolí a pro nás "kozmičáky" děláte
maximum, aby naše obec byla místem, kde
se dobře žije.

KOMPLETNÍ ZÁZNAMY
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
NAJDETE NA WEBU OBCE

Omezení pracovní doby
obecního úřadu

Z důvodu čerpání dovolené
bude obecní úřad ve dnech
23.12., 30.12. a 31.12.
uzavřen.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Dne 9. ledna 2021 proběhne v naší
obci TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Koledníci
přijdou do Vašich domovů předat
Vám radostnou zvěst. Děkujeme,
že je přijmete a zároveň svým darem
pomůžete potřebným. Koleda zazní
v ulicích měst po celé zemi a také
na webu Tříkrálové sbírky trikralovasbirka.cz.

WWW.KOZMICE.CZ

ZMĚNA CEN
VODNÉHO
A STOČNÉHO
OD 1.1. 2021
Na základě usnesení
představenstva
akciové společnosti
byly v souladu s platnou
legislativou schváleny nové ceny vodného
a stočného s účinností od 1. ledna 2021 takto:

VODA PITNÁ
43,52 KČ / M3 (BEZ DPH)
47,87 KČ / M3 (VČ. 10 % DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim
odběratelům po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. lednu 2021, popřípadě
bude postupováno dle uzavřených smluvních
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

ROZŠÍŘENÍ SBĚRU
BIOODPADU
Mimo již zavedené soboty, bude možné
odevzdat bio odpad i v pracovní dny a to
následovně:
pondělí a středa

8:00 - 16:00

úterý a čtvrtek 8:00 - 13:00
sobota (liché týdny) 8:00 - 11:00
Prosíme občany, aby odpad vhazovali
do kontejnerů, které jsou označeny (větve
a listí a tráva zvlášť). Jelikož u odběru
nebude žádná obsluha, bude prostor
monitorován. Rovněž chceme upozornit,
že z důvodu nárůstu odkládání odpadu
u sběrných míst pro tříděný odpad, budou
i tyto prostory monitorovány.

ZIMNÍ ÚDRŽBA

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Tradiční rozsvícení vánočního stromu
v neděli 29.12. 2020 letos kvůli vládním
opatřením proběhlo netradičně pouze
v komorní atmosféře bez doprovodného
programu.
Také letos za podpory Skupiny ČEZ.

Za pomoc při zdobení a poskytnutí techniky
děkujeme jako každoročně p. Petru Kašparovi.
Odborný dozor zajistil Petr Dziehel.

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. Stále častěji se
na ulicích objevují také nepojízdné vraky.
Auto bez SPZ může být odtaženo.
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ZPRÁVY
Z KOZMICKÉ ŠKOLKY
Během letních prázdnin proběhla v naší MŠ
rozsáhlá rekonstrukce elektroinstalace,
dále výmalba ve všech třídách… . Zkátka
velká dřina! Ale už je to vše úspěšně
za námi a my se těšíme, až uvítáme v září
dětičky zpátky v MŠ.
A je to tady! Hurá! Školní rok 2020/2021
Prázdniny a horké léto utekly jako voda
a dětem zase nastaly školní povinnosti i těm
našim nejmenším, kteří už se nedočkavě krčili
u dveří mateřské školy. Myslím, že se první den
v mateřské škole vydařil a líbil.Teď už se jen
pustit do krásné práce s našimi natěšenými
dětmi!

Chceme, aby se u nás v mateřské škole
všechny děti cítily dobře, aby byly
spokojené. Velký důraz klademe na dětské
prožitky a pocity. Učíme děti empatii, lásce
k sobě, ale i k druhým, vzájemné pomoci
a toleranci. Rozvíjíme u dětí i sounáležitost
s přírodou, lidmi i okolím a základy
společenského chování /děkovat, prosit,
zdravit…./.

Nabízíme dětem hračky i pomůcky, které
rozvíjejí jejich celou osobnost a podněcují
zvídavost, myšlení a zdokonalují jejich
hrubou i jemnou motoriku.

WWW.KOZMICE.CZ

V současné době se chystáme na jedno
z nejkrásnějších období celého roku a tím
jsou Vánoce. A tak se chystáme na příchod
Mikuláše, pečení cukroví a vánoční nadílku
spojenou s koledami. Nic není, tak krásné
jako dětský rozzářený pohled a úsměv.
Plamínek první svíčky na adventním věnci
oznamuje začátek adventu, období příprav
a těšení se na Vánoce. Každou další neděli
zapalujeme na věnci o jednu. Až se rozhoří
všechny čtyři, Štědrý večer bude přede
dveřmi…

Vzhledem k současné epidemiologické
situaci není umožněn vstup rodičům do MŠ,
a tak jsme se rozhodli, že prostřednictvím
webových stránek www.ms-kozmice.cz
umožňujeme rodičům nahlédnout do
jednotlivých tříd. V týdenních intervalech
zveřejňujeme fotografie s průběhem
vzdělávání.

Vám všem přejeme, abyste prožili,
co nejpohodovější svátky se svými
nejbližšími ve zdraví a radosti.

Kolektiv MŠ
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ZPRÁVY
Z KOZMICKÉ ŠKOLY
VÁNOČNÍ POZDRAV ZE ŠKOLY
Tento bláznivý rok se nám chýlí ke konci a my
všichni jsme šťastní, že jsme zpátky ve škole.
V září začalo vše slibně. Žáci nadšeně
nastoupili do školy, pomalu si znovu zvykali
na školní režim a vše vypadalo ideálně. Menší
děti vyrazily na celodenní výlet do ZOO
Ostrava (financováno z projektu Šablony II).
V rámci tradičního školního celoročního
projektu – tentokrát „PRAJZSKA MISTO KAJ
MEŠKAM“ bylo připraveno spoustu
zajímavých projektů a akcí. Stihli jsme si
připravit Žádosti o vydání prajzského pasu
a vyzvednout si jej na obecním úřadu,
rozběhly se třídní projekty k danému tématu
a v úterý 13. října jsme upekli koláče
ke kozmickému krmašu. Ale následující den
už nám školu uzavřeli.
Období distanční výuky bylo náročné pro
všechny – děti, rodiče, prarodiče i učitele.
Avšak bylo to jiné než na jaře. Všichni už jsme
mnohem více zdatní v používání počítačů
(i babičky a dědečkové 😊 ). Tentokrát byli
připojeni všichni žáci (100 %) a pracovali
povinně. Několika žákům byly zapůjčeny
školní notebooky, podařilo se i stoprocentní
připojení k internetu (i díky poskytovatelům
internetu v Kozmicích). Téměř všichni žáci
měli možnost tištění materiálu, takže se
písemné materiály připravovaly ve škole
minimálně.
Žáci, kromě klasických online hodin výuky,
plnili i různé interaktivní i netradiční úkoly,
zapojovaly se celé rodiny a výsledky jsou
vskutku zajímavé.

Žáci vyráběli výrobky spojené s podzimem,
psali a ilustrovali různá slohovácvičení,
věnovali se i aktuálním tématům, jako je
např. výročí 350 let od úmrtí
J. A. Komenského atd. Žáci dostávali
i odkazy na cvičení hudební, tělesná
i výtvarná. A tak vůbec nezaháleli.
Mohlo by se zdát, že domácí učení je fajn –
ráno vstanete, v pyžamku s kakaem si
sednete k počítači v teple doma. Hodinku
až dvě vydržíte online výuku a ostatní úkoly
uděláte, až se vám bude chtít. Ale pro
většinu dětí to tak úplně není. Přály si vrátit
se co nejdřív do školy a být se svými
kamarády a učitelkami.
A tak jsme všichni rádi, že jsme se alespoň
částečně vrátili k normálu. Škola je
vyzdobená, advent je v plném proudu,
učíme se a užíváme si to! Jen nás všechny
mrzí, že si nemůžeme zazpívat
a „zablbnout“ v tělocvičně! A tak si hudbu
jen pouštíme a pohyb si užíváme
na dlouhých a častých procházkách.
I když, jak se říká, „vše zlé, je pro něco
dobré“ – určitě jste si všimli, že máme ve
škole staveniště. Staví se nám krásný nový
prostor ve 3. podlaží, na který se moc
těšíme. Stavba je ale náročná a nakonec
bylo dobře, že děti byly doma v období, kdy
tady byl velký hluk a spoustu prachu.
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ POHODOVÉ
RADOSTNÉ VÁNOCE!A V NOVÉM ROCE
HLAVNĚ ZDRAVÍ!
(Proto, prosíme, dodržujte všechna omezení.
A vydržte!!! )

Žáci a zaměstnanci
Základní školy Kozmice

WWW.KOZMICE.CZ

SVÁTEČNÍ SLOVO
OTCE PETRA
Drazí farníci, spoluobčané.
Vzhledem k současné situaci, ve které se nacházíme (míním tím epidemii koronaviru), jsem
přemýšlel nad tím, co Vám všem popřát k letošním svátkům Vánoc, tj. svátkům Kristova
Narození.
Odjakživa se mi příčilo používat fráze, a to jak obecně, tak duchovně užívané, protože jsou
často povrchní a prázdné, nic neříkající. Tak mě napadlo "nepřát" Vám, ale společně se
zamyslet. Nad čím? Nad smyslem života, zdraví, těžkostí, které přináší v tomto případě nemoc
zvaná covid. Mimochodem je slovo "koronavirus" nejčastěji citovaným slovem v našich
rozhovorech. Zamyslel jsem se nad slovem "smysluplné", které se užívalo v době, krátce
po změně režimu, díky bývalému prezidentu Havlovi. Čtu občas v denním i církevním tisku
o "smyslu" a dopadu té současné nemoci na myšlení lidí.
"Co mi "covid" dal a co vzal?" Rozporuplnost této otázky je evidentní a často tak protiřečící,
že mi jde z toho hlava kolem. Škála názorů tak široká (nebo úzká), že to člověka někdy až děsí.
Jde tedy o to, jak uchopím tento čas pro svůj "smysluplný" život, nebo to vzdám a zoufám si.
Optimistické i pesimistické názory a vidění této situace se střídají s takovou turbulencí, že to
lidé nestíhají. Jedni propadají smutku, jiní stávkují a nerespektují zdravotní (epidemiologické)
ustanovení. Dost rozboru.
Co my s tím? Co já osobně s tím? Kromě samého faktu, že nemoc může zasáhnout kohokoli
a kdykoli, si myslím, že bude vždy záležet na přístupu k ní z pozice mé podstaty. U někoho je to
optimismus (reálný) - ne naivní. U jiného skepse a pesimismus, daný povaze člověka. A to se
pak týká u těchto lidí VŠEHO. NIC PODLE NICH NENÍ "DOBŘE".
Jsem optimista (reálný), který se ke každé problematice staví čelem. Jsem tady a teď, abych byl
nablízku těm, kdo to potřebují a o to stojí. Dávám se k dispozici fyzicky i duchovně. Mám v sobě
postoj člověka, který řeší to, co může řešit ze svého postavení a pozice. V mém případě kněze
a duchovního doprovázejícího potřebné. Mimochodem, my kněží máme letitou zkušenost
s doprovázením nemocných, postižených, potřebných. Je to kromě hlásání evangelia J. Krista
také podstatná náplň našeho života a působení. Sv. Pavel napsal: "Všem stal jsem se vším,
abych zachránil aspoň některé." Proto mé přání (vidíte nevyhnul jsem se tomu - přát dobro je
dobré) je následující. Žijme svůj život pro druhé a náš vlastní život bude bohatší. Mysleme na
druhé v nouzi a naše nouze bude menší. Pomáhejme, kde můžeme pomoci a náš život bude
"smysluplnější".
Zahleděnost do sebe v této době, sobeckost a prosazování sebe a svých názorů nikomu (a tedy
ani nám) nepomáhá. Otevřenost a empatie (=vcítění) jsou vlastnosti, které druhým a potažmo
i nám pak pomohou.
.
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Ale abych nezapomněl na své povolání Kristova svědka v tomto světě, pár poznámek
z duchovní oblasti.
Do jakého světa se Ježíš narodil, v jakých poměrech obecných i osobních žil! Jaká to byla
"idylka" Jeho Vánoc - narození?! To víme z Bible. Co zkoušel ve svém životě, kolik těžkostí,
nepochopení a nezájmu, kolik zloby a nenávisti? A přece přišel, on Bůh, jako člověk mezi nás.
Aby s námi BYL, aby nám byl NABLÍZKU, aby řekl slova: "Nebojte se, já jsem s Vámi až do konce
světa."
JSEM S VÁMI - to je i můj postoj k problematice současné doby. Jak prožijeme Vánoce je na nás.
Nedávejme si "jenom" hmotné dárky. I těch je třeba a děti je potřebují obzvlášť. Ale co si
dávejme především je NAŠE LÁSKA K NEJBLIŽŠÍM V NAŠÍ RODINĚ (TÉ VLASTNÍ) I V RODINĚ
SPOLEČENSTVÍ V OBCI, MEZI SEBOU NAVZÁJEM. Láska přestává být frází ve chvílích, které jsou
pro všechny těžké, ale my ji chceme rozdávat, i přes nedostatek, který pociťujeme.
Kdy a jaký obrat nastane ve společnosti po "ukončení" - odchodu epidemie, nevíme! Ale
zůstane-li potom v nás láska, pak jsme zvítězili nejen nad nemocí (přes všechny bolestně
prožité nemoci či úmrtí v rodinách), ale především jsme zvítězili nad sebou samými a budeme
schopni utvářet nové myšlení. Pokojné, altruistické a hlavně ŽIVOTA SCHOPNÉ.
Krize ekonomické se nakonec v dějinách lidstva vždy nějak překonaly, ale jaká bude společnost
(společenství) nás lidí,to je vlastně na nás.
K Vánočním svátkům Narození Našeho Pána a Spasitele J. Krista i do nového roku 2021 Vám
žehnám, modlím se za Vás, svěřuji Boží lásce a dobrotě s opravdovostí svého srdce.

Váš P. Petr Šustáček
farář
Pokud bude možno a podle dispozic, které nám dává vláda ve spolupráci s biskupy naší
země budou bohoslužby následovné:

SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY
24.12.
25.12.

21:00
7:30 a 9:30

Štědrý den - "PŮLNOČNÍ"
Hod Boží Vánoční / Narození Páně

26.12.
31.12.

7:30 a 9:30
16:30

Svátek sv.Štěpána
Konec občanského roku

1.1. 2020 7:30 a 9:30

Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový rok

Pokud to situace dovolí, tak si v Kozmicích pro Betlémské světlo budete moci přijít
na Štědrý den od 10:00 do 11:00 před ZŠ Kozmice (k betlému).
Ještě bude upřesněno.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU

Vývoz všech popelnic na KOMUNÁLNÍ odpad - týdenních, 14ti denních i popelnic
se svozem 1 x 28 dní
Vývoz popelnic na KOMUNÁLNÍ odpad - týdenních i 14ti denních
Vývoz pouze popelnic na KOMUNÁLNÍ odpad s týdenním svozem
Vývoz popelnic na BIO odpad

Vývoz popelnic Kozmice - přelom roku
(poslední a první týden jsou liché…..)
52. týden - 25.12. 2020

řádný svoz - všech popelnic

53. týden - 2.1. 2020

řádný svoz - pouze týdenních popelnic

1.týden - 8.1. 2021

mimořádný svoz - všech popelnic i se svozem 1x28 dní

2. týden - 15.1. 2021

řádný svoz - všech popelnic

