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Nově budované oplocení starého hřbitova přispěje
ke zkrášlení naší obce.

Úvodem
Vážení spoluobčané,
Celá naše republika se chystá na oslavy. 28. října uplyne sto let od jejího založení.
Hlučínsko si ale bude muset ještě něco málo počkat, protože k připojení
k Československu došlo až 4. února 1920 a to na základě článku 83 Versailské smlouvy,
která vstoupila v platnost 10. ledna 1920. Jižní část okresu Ratiboř v opolském vládním
obvodu hornoslezské provincie poraženého Pruska, která následně vstoupila ve známost
jako Hlučínsko, se tak v rámci redefinice státních hranic poraženého Německa stala
součásti mladé Československé republiky.
Byla začleněna do země Slezské jako nový politický a současně soudní okres
Hlučín. S výjimkou období druhé světové války (1938 – 1945), kdy bylo obsazeno
nacistickým Německem, náleží Hlučínsko od roku 1920 Československu, resp. od roku
1993 České republice, až dodnes, ačkoliv jeho hranice se obzvláště v prvních letech po
připojení ještě mírně měnily a území okresu Hlučín bylo později přerozděleno mezi
okresy Opava a Ostrava. … A naše Kozmice jsou součástí této historie …

Krátké ohlédnutí za volebním obdobím.
Jak asi všichni víte 5. a 6. října 2018 se budou konat volby do zastupitelstva obce.
Nepřísluší mi hodnotit činnost zastupitelstva, to přísluší Vám, občanům. Přesto si
myslím, že se za poslední čtyři roky udělalo dost pro další rozvoj naší obce.
Z větších akcí stojí za vyjmenování – vybudování chodníku podél ulice Poručíka Hoši,
rozšíření MŠ o nové oddělení, oprava extrovky a sálu Obecní restaurace, nové fotbalové
hřiště s umělou trávou, revitalizace zahrady MŠ, dokončuje se plot okolo hřbitova aj.
Mnohé projekty se realizovaly za pomoci získaných dotací (i v tomto občasníku
uvádíme tzv. povinnou publicitu). Hodně věcí je rozpracovaných, ale nedaří se je zatím
dotáhnout k úspěšnému konci, a to hlavně díky narůstající administraci a mnohdy i
složitým majetkovým vypořádáváním dotčených pozemků. Přesto bychom v příštím
roce mohli realizovat instalaci dvou semaforů na hlavní silnici, přechod přes koleje,
cyklotrasu Kozmice – Dolní Benešov, projekt cyklotrasy Kozmice - Hlučín a dva poldry
na horním konci.
Určitě v příštím roce bude provedena generální oprava pomníku obětem
světových válek na starém hřbitově (za přispění dotace z Ministerstva obrany) a
následně opraven chodník. Opravy na hřbitově signalizují, že starý hřbitov se rušit
nebude. O pohřbívání bude jednat nové zastupitelstvo v prosinci.
Jediné, co zatím nevíme, je nepřehledná situace okolo revitalizace štěrkovny.
Ale nejen stavbami je „živá„ obec. Podporujeme i činnost spolků a organizací,
pořádají se kulturní akce (stavění máje, ukončení prázdnin, rozsvícení vánočního
stromu), sportovní akce, bruslení, fotbálky, volejbal), setkání seniorů, divadelní
představení a koncerty.
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A tady bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům obce, zastupitelům, členům
komisí, spolkům, organizacím a ostatním dobrovolníkům za nesmírnou pomoc při
realizaci těchto akcí a celkově za práci odvedenou pro obec. Zároveň leze konstatovat, že
obec není zadlužena, je finančně ve výborné kondici se slušnou částkou na účtu.

Petr Kozák – starosta obce

Zasedání zastupitelstva.
Od posledního Kozmického občasníku, vydaného před velikonočními svátky, se
uskutečnilo jedno řádné zasedání a dvě mimořádná zasedání Zastupitelstva obce.
15. řádné zasedání zastupitelstva obce se konalo 18. 6. 2018 za účasti 13 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
-

-

Program zasedání včetně jeho doplnění
Účetní závěrku obce Kozmice sestavenou k 31. 12. 2017
Závěrečný účet obce za rok 2017
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 2017 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad.
Zprávu kontrolního výboru a výsledky kontroly zápisu rady a zastupitelstva obce
Určení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 – 2022 v počtu 15
Plán rozvoje sportu v obci Kozmice do roku 2022
Rozpočtové opatření ZO 2/2018

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

-

Kontrolu plnění usnesení minulého zasedání
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2017
Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Kozmice za rok 2017
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČ: 70951047 za rok 2017 a Zprávu o výsledku
kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2017
Rozbor plnění příjmu a výdajů k 31. 5. 2018
Zprávu starosty o činnosti Rady obce v době od 27. 2. 2018 do 18. 6. 2018.
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Projekt „ Rekonstrukce zahrady mateřské školy Kozmice.“

Projekt „Revitalizace zahrady mateřské školy Kozmice“ je spolufinancován
Moravskoslezským krajem a to z programu Podpory a obnovy venkova
Moravskoslezského kraje 2018 (RRC/01/2018)
Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce a revitalizace zahrady mateřské
školy, výměna a doplnění herních prvků a vytvoření hřiště v přírodním stylu

Projekt „ Nástavba základní školy Kozmice .“

Projekt „Nástavba základní školy Kozmice“ je spolufinancován
Moravskoslezským krajem a to z „Programu na podporu projektové dokumentace 2018
(RRC/02/2018).“
Předmětem je zpracování projektové dokumentace ( DUR, DSP, DSR ) na
nástavbu základní školy Kozmice.

Projekt „ Vodohospodářská studie Kozmice.“

Projekt „Vodohospodářská studie - Kozmice“ je spolufinancován
Moravskoslezským krajem a to z programu „Podpora návrhu řešení nakládání
s vodami na území obce (ŽP 2/02/2018)
Předmětem projektu je posouzení a nalezení optimální varianty řešení způsobu
nakládání s odpadními i srážkovými vodami, včetně posouzení hydrologických poměrů
a technicko – ekonomického posouzení případných řešení.
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Projekt „ Poldry v obci Kozmice.“

- Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0,0/0,0/18_113/0008202
-

Název projektu: „Poldry v obci Kozmice“

- Popis projektu:
Projekt řeší výstavbu dvou suchých retenčních nádrží – poldrů v lokalitě „Nad
Rybníčkem.“ Cílem navržených suchých retenčních nádrží je zpomalení přívalového
odtoku z výše položeného povodí nad zastavěnou části obce a jeho transformace na
odtok, který je možno odvádět stávajícím kanalizačním systémem. Realizace
opatření dojde k ochraně 25 objektů, z nichž je 21 rodinných domů a jeden
podnikatelský objekt před přívalovými srážkami.
-

„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí.“

Sběr „Velkoobjemového bioodpadu.“
Od 22. 9. 2018 bude každý sudý týden vždy v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin probíhat
sběr bioodpadu, a to jako tradičně za bývalou stolárnou. Tento sběr bude probíhat
do konce listopadu.
Sběr odpadů
Na podzim budou mít naši občané příležitost k odložení velkoobjemového odpadu, a to
v sobotu 20. října 2018 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,
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!!!!!
Žádáme občany, aby v případě odevzdávání barev tyto slili do jedné plechovky a
prázdné odevzdali jako šrot (nebo plast), ať neplatíme za odvoz „vzduchu“. Totéž platí
v případě skříní a dalšího nábytku. Rovněž chceme znovu upozornit, že do sběrných
nádob na plasty a papír se vhazují stlačené pet-láhve a poskládané krabice. Kontejner je
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mnohdy plný a je tam pouze jedna neposkládaná krabice. V těchto případech platí obec
za „odvoz vzduchu.“
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 Dziehla a tento odpad Vám odveze. Je přece
velká škoda, že platíme za něco, co si umíme zlikvidovat sami.
Září – začíná nový školní rok…
Začíná nový školní rok a prázdniny jsou definitivně za námi. Byly teplé, slunečné –
no pravé letní prázdniny. Některým se zdály příliš krátké, jiným zase dlouhé, a už se do
školy těšili. Jako vše – je to velmi subjektivní – i když čas se měří přesnými přístroji
všem stejně.
My ve škole a školce jsme ani o prázdninách nezaháleli. Jako vždy o prázdninách, se
malovalo, opravovalo, uklízelo, nově vybavovalo, plánovalo, připravovalo, chystalo… A
tak můžete být bez obav. Vše může vypuknout…
V pondělí 3. září jsme přivítali spolu s ostatními žáky i dvacet tři nových školáčků
do 1. třídy. Takže naše základní škola bude mít pěknou kulatou stovku žáků. Jsme moc
rádi, že počet žáků ve škole stoupá, takže průměr na třídu je dvacet, což je už „pěkný
kolektiv“. Ve škole funguje družina, kterou navštěvuje téměř šedesát dětí. Pro naše žáky
je připraveno spousta nových pomůcek, nové stoly a lavice. Do 1. třídy jsme pořídili
novou tabuli s interaktivním dataprojektorem. Žákům je k dispozici mobilní počítačová
učebna s notebooky. V celé škole je bezdrátová síť wifi. Pro školní děti jsme opět
přichystali celoroční celoškolní projekt. Tentokrát bude zaměřen na posílení čtenářské
gramotnosti.
Náš projekt jsme nazvali „Zakousněte se do knihy“.

Chceme přiblížit všem dětem
kouzlo čtení knih. Zapojili jsme se proto do projektů Celé Česko čte dětem a Záložka,
připravili spoustu doprovodných akcí. Doufáme ve spolupráci rodičů i prarodičů, kteří
mohou výrazně pomoci při organizaci a realizaci jednotlivých akcí, ale hlavně svým
dětem odhalit, co jim kniha může dát, jak je obohatit. Chtěli bychom pořídit nové tituly
do naší školní knihovny, opět bude pro žáky fungovat odpolední Čtenářský klub,
v rámci vyučování budou pravidelně zařazovány čtenářské dílny, starší dětí budou číst
prvňáčkům, přihlásíme se do projektu Noc s Andersenem, navštívíme knihovny,
tiskárnu, zorganizujeme burzu knih, u školy chceme umístit „knihobudku“ ….
Spolu s námi se do projektu zapojila i naše mateřská škola, pro kterou budou vybrány
aktivity, odpovídající jejich věku.
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Škola pokračuje v projektu OP VVV: Šablony pro MŠ a ZŠ. V lednu 2019
bychom chtěli navázat prací na Šablonách II. Opět chceme využít možnosti využití
personální šablony, pro financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, i
fungování Čtenářského klubu a Klubu zábavné matematiky a deskových her, které si
získaly obrovskou oblibu u žáků. Máme radost, protože díky Klubu i novému pojetí
matematiky podle prof. Hejného (již pět let vyučujeme touto metodou) se na
matematiku žáci těší.
Naše škola je zapojena i do projektu EU Ovoce do škol a Školní mléko, díky
němuž dostanou žáci zdarma dvakrát měsíčně 2 ks zeleniny, ovoce, ovocných šťáv nebo
pyré a 2 ks neochucených mléčných výrobků. Využíváme i pomoc nadace Drab
foundation Obědy dětem, pro financování obědů pro děti ze sociálně slabších poměrů.
Ve škole podporujeme i sport a pohybové aktivity. Zúčastníme se tradičních sportovních
soutěží a olympiád, žákům nabízíme odpolední kroužek parkouru, taneční kroužek
Dance for life, kroužek atletiky pro nejmenší.
Rovněž kozmická školka nezahálí. V kouzelné zeleni nové školní zahrady naše
školka úplně rozkvetla. Přírodní ráz a prostředí zahrady, simulující podmínky reálné
přírody podtrhuje naše úsilí probudit v dětech lásku k přírodě a touhu ji ochraňovat.
Chtěli bychom, aby zaměření na environmentální výchovu nebylo pouze v teoretické
rovině, ale praktické. Školka je již několik let zapojena do projektu Mrkvička. Všichni
společně využíváme naše Malé školní arboretum před školou k praktické výuce.
Krůček po krůčku naplňujeme naše představy o tom, jak by měla naše škola a
školka fungovat a vypadat.
A tak nám držte palce, ať máme školu a školku plnou veselých a nadšených dětí
(i zaměstnanců).
Aktuální informace i archivní materiály najdete na nových webových stránkách
na starých adresách www.zskozmice.cz a www.ms-kozmice.cz .
Poděkování – Hasičská fontána Praha 2018
V sobotu 2. června 2018 se na počest 100. výročí vzniku samostatného
československého státu uskutečnila v centru hlavního města Prahy největší hasičská
fontána na světě.
Podstatou akce bylo uspořádání „živé vodní fontány“ za využití věcných prostředků
požární ochrany (požární čerpadla, požární hadice, požární proudnice), jejíž jednotlivé
kompaktní vodní proudy byly obsluhovány hasiči v duchu hudební choreografie na
motivy státní hymny, symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany a
Slovanských tanců Antonína Dvořáka, za podpory světelných efektů.
Organizačně technicky velmi náročné akce se zúčastnilo více než 1 000 hasičů z celé
České republiky, kteří byli organizováni do 210 družstev. Hasičská fontán Praha 2018
byla veřejnosti a přítomnými představiteli vlády České republiky hodnocena velmi
pozitivně.
Rád bych Vám touto cestou poděkoval za umožnění účasti členů vaší jednotky
SDH obce na výše zmíněné akci a Vašim Hasičům za vysoce profesionální přístup a
nasazení, kterým příkladně reprezentovali Vaší obec a Moravskoslezský kraj.
7. 9. 2018 poděkoval hasičům i předseda senátu Milan Štěch.
S pozdravem
brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D
ředitel
HZS Moravskoslezského kraj
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Pramen Juliánka
Pramen Juliánka byl opraven již před hezkou řádkou let. Roky se podepsaly
na stavu přístupové lávky, která již byla hodně prohnilá. S poklesem spodních vod
přestala určité období vytékat i samotná voda. Nyní voda teče (níž od původního výtoku)
a lávka a okolí je opraveno.
Naše velké poděkování patří všem obětavým dobrovolníkům (našim Juliánům),
kteří toto místo opět opravili a vytvořili tak znovu krásné a klidné místo v kozmickém
lese. Važme si tohoto místa, chraňme ho a važme si i takto ochotných a obětavých
spoluobčanů, kterým patří náš obrovský dík.
(Poznámka: Nová kniha paní Anny Malchárkové „Chudobky“ velmi krásně
přiblížila pověst o „Naší Juliánce.“)
Další spisovatelka paní Jana Schlossárková v knize „Toulky nejen Hlučínskem“ o
Juliánce napsala:
Studánka v Kozmicích
V černém lese studánka schovaná
odedávna Juliankou nazvaná
po dívce choré, která v hájovně žila
a voda čistá ji uzdravila.
Z houští i z myslí voda zmizela,
pomoci lidská ruka včas přispěla,
aby pramínek zurčivý spatřil den
a doušek lahodný zas nabídl všem

Na aktuální téma

Doma až do konce – Mobilní hospic Ondrášek
Zůstat doma až do konce není pro nevyléčitelně nemocné samozřejmost.
Existují však organizace, které Vám v tom pomohou.
Ne vždy je možné, aby umírající člověk v posledním stádiu nemoci zůstal
doma a nemusel strávit toto období v nemocnici nebo jiných zařízeních. Můžete se ale
obrátit na mobilní hospice, které Vám pomohou. Mobilní hospic Ondrášek pečuje
bezplatně o nevyléčitelně nemocné děti a dospělé v jejich domovech, aby mohli závěr
svého života strávit mezi svými blízkými. „Specializovanou paliativní péčí ulevujeme
pacientům od fyzických i psychických obtíží, které nemoc přináší. Současně
podporujeme rodiny, které pečují o svého blízkého,“ vysvětluje Bc. Bronislava
Husovská, DiS, ředitelka Ondrášku. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který tvoří
lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeutka, sociální pracovnice, psychologové a duchovní.
Všichni naši pacienti mají k dispozici pohotovostní číslo, na které mohou volat 24 hodin
denně 7 dní v týdnu. „Naši lékaři i sestry vyjíždí každý den za pacienty domů. Našim
cílem je udržet vysokou kvalitu života až do úplného konce. Není to lehká práce, ale
vždy nás povzbudí, že ji děláme dobře. Ondrášek působí i na území vaší obce. Nebojte
se nás kontaktovat.
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Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník kampaně DOMA., do kterého se
zapojilo dalších 11 hospiců po celé ČR. Více informací se dozvíte na
www.darujpapuce.cz nebo www.umiratdoma.cz.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, OstravaZábřeh, tel.: 727 805 329, 603 566 336. Více informací naleznete také na
www.mhondrasek.cz.

To nejde přehlédnout
Máme v naší vesnici občany, kteří se zodpovědně starají o svůj majetek, zkrášlují
předzahrádky, mnozí se starají o čistotu prostředí kolem jejich domů, zametají ulice,
hrabou listí, i když to není z jejich stromů. Záleží jim na tom, aby naše obec vypadala
krásně a dobře se v ní žilo. Zaslouží si obrovské poděkování.
Přesto se najdou lidé, kteří vyhazují ke kontejnerům to, co tam nepatří, vyhazují
plastové pytle kolem silnice a dokonce se našel takový odvážlivec, který vyvezl okna za
vesnici ke skládce bioodpadu. Je to trestuhodné a velmi smutné, že na jedné straně se
snažíme o zvelebování ...a na straně druhé se dopustíme takového bezohledného činu
vůči spoluobčanům, vůči přírodě...

Parkování na místních komunikacích
Neustále řešíme připomínky svozové firmy OZO, že na některých ulicích nelze
projet. Apelujeme na majitele aut, aby dodržovali zákonné předpisy. Nevhodným
parkováním takto blokujete nejen popeláře, ale i případný průjezd hasičů.

Kulturní a společenské akce pro podzimní sezónu.

-

Setkání seniorů
Všechny seniory zveme na každoroční tradiční setkání, které se bude konat v sále
Obecní restaurace U krokodýla a to 11.11.2018 od 15.00 hodin K tanci a poslechu
bude hrát skupina p. Meleckého z Kravař. Připraven je kulturní program a
občerstvení.

-

Divadelní představení - soubor Propadlo z Václavovic
Ve čtvrtek 22. 11. 2018 v 19.00 hodin Vás všechny zveme na divadelní představení
souboru Propadlo z Václavovic. Na programu bude výběr scének a písniček toho
nejlepšího z třicetileté existence tohoto souboru pod názvem Bouchněte šampaňské
(aneb The best of Propadlo). Věříme, že se přijdete pobavit a zasmát – vstup je
zdarma.
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Historický nález.
Při opravě hřbitovní zdi došlo ke vzácnému nálezu 124 let starému pomníčku 15 ti leté
dívky Heleny Gayové. Na pomníku se dochoval text, včetně data narození i úmrtí i celý
dojemný text. „Zde odpočívá v pánu zesnulá naše nejmilejší cera Helena Gay narozená 3.
června 1879 umřela 28. února 1894“.

Z nápisu na starém pomníčku vyplývá, že českým jazykem se na vesnících mluvilo.
V tomto období totiž celé Hlučínsko, tedy i Kozmice patřily Prusku. Tam se mluvilo
pouze německy.
(Poznámka: Máme mezi s sebou občany, které tyto věci zajímají a poskytli nám
tyto snímky – děkujeme).
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Informace TJ Sokol Kozmice – oddíl kopané
TJ Sokol Kozmice zve všechny příznivce fotbalu na mistrovská utkání všech svých
oddílů na sezónu 2018/2019 – část podzim.
,A muži, I. B třída skupina B – CANIS
Bohuslavice : Kozmice
Kozmice : Velká Polom
Klímkovice : Kozmice
Kozmice : Velké Hoštice
Řepiště : Kozmice
Kozmice : Slovan Ostrava
Kozmice : Chuchelna
Hať : Kozmice
Kozmice : Krásné Pole

sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

08.09. v 16:00 hod
16.09. v 16:00 hod
22.09. v 16:00 hod
30.09. v 15:30 hod
07.10. 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

sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota

08.09. v 16:00 hod
16.09. v 16:00 hod
22.09. v 16:00 hod
29.09. v 15:30 hod
06.10. v 16:00 hod
13.10. v 15:00 hod
21.10. v 15:00 hod
27.10. v 15:30 hod
03.11. v 14:00 hod

neděle
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle

16.09. v 13:45 hod
22.09. v 13:00 hod
29.09. v 13:00 hod
07.10. v 12:45 hod
13.10. v 12:00 hod
21.10. v 10:00 hod

B muži, III. skupina A – ONDRAŠOVKA
Kozmice B : Bolatice B
Darkovice B : Kozmice B
Bohuslavice B : Kozmice B
Kozmice B : Štěpánkovice B
Strahovice B : Kozmice B
Kozmice B : Darkovičky B
Bělá : Kozmice B
Kozmice B : Sudice
Závada : Kozmice B

Přebor st. žáci 1+10 RABIO Opava
Štěpánkovice : Kozmice
Kozmice : Hať
Velké Heraltice : Kozmice
Štěpánkovice : Kozmice
Kozmice : Velké Heraltice
Hať : Kozmice

Fanoušci a příznivci fotbalu přijďte povzbudit naše hráče!
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