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Úvodem
Vážení občané, vážení čtenáři,
Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme
pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim byl krásně dlouhý,
jako by paní Zima k nám ani nechtěla…Kde jsou ty časy, kdy zdobil v tomto období
přírodu sníh, pod nohama křupal led a do nosu štípal mráz…Příroda s námi špásuje, ale
kalendář se nedá oklamat.
Pro mnohé z nás nejkrásnější svátky v roce – VÁNOCE opět po roce přicházejí…
Jistě jste si všimli, že máme v Kozmicích 2 vánoční stromy: stromeček s betlémem a
jesličkami před školou a viditelný vánoční strom před OÚ. I když je to modřín, ale
společně se smrčkem (než ten doroste do úctyhodných rozměrů důstojného vánočního
stromu) a kometou nad betlémem, připomínají výjimečnou atmosféru
následujících dnů…
Doba zklidnění, očekávání, rozjímání, zamyšlení, sblížení, doba radosti je
tady a snažme se ji prožít 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 řádné zasedání
Zastupitelstva obce a jedno mimořádné zasedání.
4. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 21.9.2015 za účasti 13 zastupitelů.
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
-

-

-

Program zasedání
Pověření starosty obce prověřením možnosti Petice za zneprůjezdnění účelové
komunikace Kozmice – Darkovičky pro motorová vozidla. Vzhledem k tomu, že
Rada města Hlučína doporučila ponechat stávající stav, přichází v úvahu omezení
provozu značkou zákaz vjezdu motorových vozidel pouze z kozmické strany, nebo
umístění retardéru – nutno prověřit, zda je možno umístit retardéry i mimo
zastavěné území obce, další možností je přednost zprava.
Používání jednotného názvu nádrže „Hlučínské jezero.“
Rozpočtové opatření ZO/2
Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole zápisu rady a zastupitelstva obce.
Program rozvoje obce na období 2015 – 2020.
Připojení k projektu cyklostezka Dolní Benešov – motorest Šipka – Kozmice.
Žádost ZŠ a MŠ Kozmice, příspěvkové organizace o navýšení neinvestičního
příspěvku na rok 2015 ve výši 305 762,- Kč na pokrytí zvýšených výdajů spojených
s rekonstrukcí elektroinstalace a opravy podlah v základní škole a dovybavení
nového oddělení mateřské školky vzniklé vestavbou do budovy bývalého obecního
úřadu.
Rozpočtové opatření ZO/3 ve výši 310 000,- Kč

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
-

Spolufinancování výměny kotlů v rámci tzv. kotlíkové dotace

Zastupitelstvo obce bere na vědomí…
-

Kontrolu plnění usnesení minulého zasedání.
Rozbor plnění výdajů a příjmu k 31.8.2015.
Zprávu o činnosti rady obce za období od 10.6. do 26.8.2015.

Poděkování
Děkujeme všem organizátorům i účastníkům velmi zdařilé akce “Rozsvícení
Vánočního stromu.“ Obzvlášť děkujeme všem ochotníkům, kteří se podíleli na realizaci
„Živého betlému. Poděkování rovněž patří panu Marku Kasparovi za dodání dřeva na
betlém, panu Janu Bialasovi za jeho zhotovení a trubačům za vytvoření podmanivé
atmosféry pří rozsvicování stromů. Členům SDH za nazdobení stromu a přípravu
občerstvení. DĚTEM a PANÍM UČITELKÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLY děkujeme za
realizaci programu. Všichni si zahájení adventu užili a věříme, že byli spokojeni.
Komise pro občanské záležitosti při Obecním úřadu Kozmice - Klub seniorů
uspořádal pro všechny zájemce dne 8. prosince t.r. v odpoledních hodinách posezení u
adventního věnce. Akce se uskutečnila v překrásném prostředí zcela zrekonstruované
hájenky. V nádherně vyzdobené a upravené společenské místnosti se sešlo téměř 40
seniorů, aby zde strávili příjemné adventní odpoledne a odreagovali se tak od
každodenních starostí a vánočních příprav. Nejenže jsme se velmi dobře bavili, ale
zazpívali jsme si také některé známé koledy a vánoční písně. Navzájem jsme se podělili
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nejen se svými radostmi, ale také s těžkostmi a problémy. Při dobré zábavě a velice milé
společnosti odpoledne velice rychle uteklo a za svitu krásně vyzdobeného vánočního
stromu a osvětlení celé hájenky jsme se v podvečerních hodinách vraceli plni dojmů a
pohody do svých domovů. Touto cestou bych chtěl jménem všech, kteří se adventního
odpoledne účastnili, poděkovat manželům Kamilovi a Janě Mokrým za umožnění strávit
tak pěkné odpoledne v prostorách jejich hájenky. Zároveň chci poděkovat Kristě a
Karlovi Mokrým za velice pěknou výzdobu místnosti, laskavé teplo z kachlových kamen a
velmi bohaté občerstvení.
Za Klub seniorů: Jan Vrchovecký

Pozvání
Klub seniorů zve všechny na další společnou akci, která se uskuteční 31. prosince t.r., tj.
na Silvestra. Společně se půjdeme rozloučit se starým rokem k naší studánce Juliánce.
Nezapomeňte se vzít s sebou něco na přípitek k ukončení a přivítání Nového roku. Sraz
všech zájemců bude ve 12:45 hodin na hřišti TJ Sokol.

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 točného s účinností od l. ledna 2016 takto :
Voda pitná (vodné)
35,39 Kč/m3 (bez DPH)
40,70 Kč( vč. 15% DPH)
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Stočné (nás se netýká)
32,33 Kč/m (bez DPH)
37,18 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

Odvoz odpadu v době vánočních a novoročních svátků
Ceny za svoz odpadů se na rok 2016 nemění.
Svoz o Vánocích bude probíhat následovně. 25.12. 2015 v pátek řádný svoz - všech
popelnic, 2.1.2016 sobota řádný svoz – pouze týdenních popelnic, 8.1.2016 v pátek
mimořádný svoz – všech popelnic, 15.1.2015 v pátek řádný svoz – všech popelnic.
(tzv. sudé týdny)

Sběr „Velkoobjemového bioodpadu.“
V měsíci listopadu jsme zkusili novou službu – drcení velkoobjemového bioodpadu
(větvi, thují a jiné). Jelikož se tato služba osvědčila a využilo jí mnoho z Vás občanů,
chystáme její pokračování i v příštím roce. Předběžný termín konání bude 12.3.2016
(podle vývoje počasí). Naše poděkování patří panu Sassarolimu za zprostředkování této
služby.
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Informace ZŠ a MŠ Kozmice
Přejeme krásné Vánoce Vám všem!
S tímto pozdravem se hlásí zaměstnanci a děti kozmické základní a mateřské školy.
I u nás ve škole vrcholí předvánoční přípravy, shon a horečnaté úsilí vše
zvládnout. Děti nacvičovaly vystoupení u vánočního stromu, zdobily školu i školku, pekly
perníčky, malovaly čertovi, Mikulášovi a andělovi, a nyní chystají malé dárečky pro svoje
blízké.
Tento školní rok se ve škole nese v duchu poznání, vědy, techniky, zkoumání
zákonitostí přírody i techniky. Náš letošní projekt „To je nápad aneb Každý se může stát
géniem!“ se již rozběhl. Škola se občas promění na velkou laboratoř, učitelky za vědkyně a
děti za laboranty, a všichni společně hledají odpovědi na zajímavé otázky, zkoumají a
vedou pokusy. V rámci projektu jsme měli dílny – laboratoře s profesionálem – fyzikem,
navštívili jsme laboratoře na Základní škole Hornická v Hlučíně, jeli jsme všichni do
laboratoří a na interaktivní výstavu do Dolních Vítkovic, do Planetária v Ostravě, a
dokonce jsme měli zajímavý projektový den „Pokusy – Živly“ ve škole. Děti si vedou
deníky, kde své badatelské úspěchy zaznamenávají. A cíl projektu?..... Probudit zájem
dětí, motivovat je k učení a poznávání – a hlavně ukázat, že věda a poznávání je zábava.
Školku v listopadu navštívil sv. Martin na bílém koni, také obávaná – i když
očekávaná návštěva Mikuláše, čerta a anděla. V adventním čase děti pekly a zdobily
perníčky a chystaly malé dárečky a přáníčka.
Na podzim rovněž proběhla Drakiáda, která se stává stále oblíbenější. Byl krásný
den, i když vítr zůstal za kopcem, akce se vydařila.
Tradiční akce Uspávání broučků byla velmi hezká. Rodiče z Klubu rodičů, učitelky a děti
připravili na závěr nádherné vystoupení. Snad díky počasí, snad díky chuti obětovat dětem
chvilku času, i v očekávání avizovaného překvapení – byla letos účast opravdu rekordní.
Snad jen škoda, že rodičů v našem Klubu ubývá, a tak jsme nuceni některé tradiční akce
rušit (např. Maškarní ples pro dospělé).
A tak na závěr – chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům školy i školky za jejich
nelehkou práci a nadšení, a zároveň také těm rodičům, kteří přijdou vždy ochotně pomoci.
Krásné Vánoce a v novém roce hlavně zdraví!
Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy.
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Přednost zprava
Z důvodu zklidnění dopravy v naší obci a snížení rychlost na místních komunikacích
zastupitelstvo schválilo na svém poslední zasedání zavedení pravidla PŘEDNOSTI ZPRAVA
a to na celém Horním konci.
Tato problematika byla zadána odborné firmě, aby zpracovala vše potřebné, hlavně
zavedení značek.

Vánoční pracovní doba Obecního úřadu
23.12.2015 středa – do 11:00 hodin
30.12.2015 středa – do 11:00 hodin
31.12.2015 čtvrtek – zavřeno

Ordinace zubaře.
V přízemí obecního úřadu se připravuje otevření ordinace zubní lékařky (MUDr.
Kozlová). Po provedení drobných úprav a schválení příslušných formalit, Vás budeme
informovat o přesném zahájení činnosti ordinace.

Akce do konce roku 2015
20.12.2015 což je neděle proběhne v Buly aréně v Kravařích nejdříve od 7:00 do 8:30
hodin tradiční hokejové utkání Kozmice versus Kozmice a po úpravě ledu od 8:45 hodin
do 9:45 hodin bruslení pro občany Kozmic a jejich známé. Na místě bude připraveno
občerstvení, drobné dárky pro děti a dovednostní soutěže.

24. prosince 2015 k nám jako již tradičně každoročně dorazí „Betlémské světlo“.
Všichni, kteří chtějí ozářit své domovy světlem pocházející z místa narození Ježíše Krista, si
mohou donést svíce, lucerny v 9:00 hodin před Obecní úřad.
Kapela z farnosti Ostrava – Přívoz s dirigentkou Klárou Borovičkovou a Cimbálová
muzika sourozenců Borovičkových pro Vás připravila Vánoční koncert, kde uslyšíte
vánoční koledy, vánoční barokní duchovní hudbu a jako host vystoupí Michal Žáček.
Koncert se koná v sobotu 26.12. 2015 v kostele sv. Floriána v 17:00 hodin.
Dne 29. prosince 2015 v úterý se od 10:00 hodin uskuteční v sále obecní restaurace
Vánoční turnaj ve stolním tenise.
Ve středu 30. prosince 2015 se od 9:00 hodin uskuteční v klubovně na hřišti TJ
SOKOL Kozmice Tradiční vánoční turnaj v šachu.
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Plesová sezóna 2016
23.1 2016
24.1.2016
30.1.2016
13.2.2016
20.2.2016

sobota
neděle
sobota
sobota
sobota

Ples zahrádkářů
Dětský maškarní ples od 14:00 hodin
XXI. Obecní bál
Ples YACHT klubu Kozmice
Ples „TJ SOKOL“

Tříkrálová sbírka
V sobotu 9. 1. 2016 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou. Věříme,
že stejně jako v předcházejících létech budou naši občané štědří a svými peněžními dary
přispějí potřebným, kteří jsou odkázáni na pomoc svých bližních. Předem děkujeme za Vaše
dary.

Vánoční a novoroční přání starosty obce
Vážení občané,
Rok uplynul jako voda a listy v kalendáři nám neúprosně hlásí jeho konec. Co se
vše povedlo, případně nepovedlo, to zhodnotíte vy, občané, ale určitě je na místě
poděkovat všem z Vás, kteří jste byli nápomocni a podíleli jste se na zvelebování naší
obce.
Poděkování patří všem spolkům a organizacím za organizaci kulturních a
společenských akcí, všem zastupitelům a pracovníkům úřadu za práci v roce 2015.
Přeji Vám krásné vánoce, plné lásky, pohody, klidu a štěstí a nový rok 2016
naplněný pevným zdravím, úctou a vzájemným porozuměním.
Ing. Petr Kozák
starosta obce
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Vánoční a novoroční přání Otce Petra
Milí farníci, spoluobčané.
I do 3 tisíciletí se do našich životů, rodin a společnosti přenáší Světlo, kterým je
pro křesťany a chce být i pro všechny lidi, Ježíš Kristus, jehož narození si o Vánocích
znovu a znovu připomínáme.
On to o sobě sám řekl: „Já jsem Světlo světa!“
Toho vnitřního světla a dobra je nám všem velmi potřeba, protože žijeme v neklidné
době, velkém napětí ba i nejistotě z budoucích událostí ve světě. Jsme plni obav o své
životy, práci, zdraví, nebo i o tu obyčejnou lidskou pohodu.
Proto se Bůh stal člověkem, aby nám zprostředkoval všechny ty velké hodnoty lidství, jako
je láska, radost, pokoj, přátelství, vzájemná sounáležitost.
Kristus s námi chce sdílet všechny naše obavy i naděje, radosti i smutky.
Víme, co ohrožuje pravý pokoj a mír v lidských srdcích: lidská zloba, nenávist, moc,
nadřazenost a pýcha. Proto si o Vánocích chceme nejen my křesťané, ale všichni lidé
dobré vůle připomenout narozeniny Ježíše Krista, krále pokoje a lásky.
On je s námi – vždyť jeho hebrejské jméno „Emanuel“ znamená v překladu „BŮH JE
S NÁMI.“
Ať Vás všechny proto naplňuje Boží pokoj, láska a dobrota, radost i pohoda ve
Vašich srdcích, rodinách a domovech.
A nezapomínejme být tvůrci pokoje také my sami pro všechny lidi. Jsme spolupracovníky
Božími na dobré budoucnosti tohoto světa.
Přeji Vám o Vánocích a v Novém roce 2016
Hodně zdraví, síly a Božího požehnání.
Ze srdce Vám všem žehná a
Za Vás se modlí
P. Petr ŠUSTÁČEK - farář

Bohoslužby o svátcích
24. 12. 2015 čtvrtek – Štědrý den – mše svatá „Půlnoční“
25. 12. 2015 pátek – Slavnost Narození Páně
26. 12. 2015 sobota – Svátek sv. Štěpána
27. 12 .2015 neděle – Slavnost sv. rodiny
31. 12. 2015 čtvrtek – „Silvestr“ – děkovná mše svatá
1. 1. 2016 pátek - Nový rok – Slavnost Matky Boží p. Marie

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

14:00 - 17:00 hod
15:30 (přede mší svatou)
15:30 (přede mší svatou)
15:30 (přede mši svatou )

Zpovídání: 20.12.2015 neděle
21.12.2015 pondělí
22.12.2015 úterý
23.12.2015 středa
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