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Letos si připomeneme 80. Výročí posvěcení kostela

Úvodem
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři!
Máme za sebou období, které od posledního vydání našeho Kozmického
občasníku přineslo v letních měsících teplé počasí, doprovázené suchem. I přes toto
můžeme konstatovat, že úroda na našich zahrádkách a polích byla dobrá. Negativem
letošního léta se stala štěrkovna, která nám celá zarostla vodními rostlinami, které se
budou jen velice obtížně odstraňovat.
V současné době k nám zavítal podzimní charakter počasí a teploty poklesly až
na 5°C a zároveň k nám zavítal podzim s charakteristickými plískanicemi.

Zasedání zastupitelstva
Od posledního Kozmického občasníku, vydaného před velikonočními svátky, se
uskutečnila dvě řádné zasedání Zastupitelstva obce.
7. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 22.6. 2016 za účasti 13 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
-

-

Program zasedání včetně jeho doplnění
Účetní závěrku obce Kozmice sestavenou k 31.12.2015.
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 2014 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad.
Rozpočtové opatření ZO/2
Obnovení vodorovného značení na parkovišti před obecní restauraci na základě
připomínek k nepřehlednému výjezdu z ulice Nádražní na ulici Hlavní a
nesprávnému parkování

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

Kontrolu plnění usnesení minulého zasedání
Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Kozmice za rok 2015.
Zprávu starosty o činnosti Rady obce v době od 1.3.2016 do 1.6.2016.
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8. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 12. 9. 2016 za účasti 13 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
-

-

Program zasedání včetně jeho doplnění
Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu “Podpora
aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok
2016/2017“, projekt „Společně – bezpečně – hravě“, maximálně ve výši 80 000,- Kč
Rozpočtové opatření ZO/4
Rozpočtové opatření ZO/5
Umístění retardéru na ul. SNP

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

Kontrolu plnění usnesení minulého zasedání
Rozbor plnění příjmů a výdajů k 31. 8. 2016 .
Zprávu starosty o činnosti Rady obce v době od 13.6.2016 do 31.8.2016.

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 5.11.2016 od 8:00 hodin do 12:00 hodin na proluce
„Menšíkovec“ na ulici Poručíka Hoši. Proto 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, kartony, 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 22. října 2016 od 08,00 – 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 kom. odpadu v naší obci, konkrétně podle čl. 6 odst. 1
a 2, kde je stanoveno, že odpad se ukládá na místa k tomu určená!!!!!
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Informace ZŠ a MŠ Kozmice

Podzimní pozdrav ze školy
Práce ve škole i školce se rozběhla naplno. Po nádherných prázdninách nás provázelo
ještě hezčí září, a to nám usnadnilo nástup do školy, i podrželo dobrou náladu.
O letních prázdninách jsme ve škole opět nezaháleli. Pustili jsme se do rekonstrukcí
podlah v prvním patře školy, která byla vzhledem ke stáří jedné části budovy docela
náročná. Vyžádalo si to posudek statika i malířské opravy. Ale výsledek stojí za to! Ve
školce jsme pořídili nový moderní nábytek do třídy v prvním patře, která byla před
instalací vymalována. Nakonec o všem důležitém, týkajícím se naší školy a školky, se
můžete dovědět ve výročních zprávách, které jsou umístěny na webových stránkách
(www.zskozmice.cz, www.ms-kozmice.cz). Rovněž zde můžete najít fotodokumentaci ze
všech důležitých akcí, např. i školy v přírodě, na kterou jsme letos odjeli do areálu na
Palkovické Hůrky. Všem se tam moc líbilo, i vzácné návštěvě, která nám pomohla při
„slavnostní promoci“ – panu starostovi a panu faráři (který si pochvaloval, že už léta
neměl prsty a ústa modré od borůvek…).
V tomto školním roce jsme si pro školáky připravili celoškolní projekt „Krok za
krokem celým rokem aneb poznáváme svátky, tradice, přírodu..“, který se zaměří
především na environmentální tematiku ochrany přírody. V rámci tohoto projektu
jsme už pracovali v našem školním arboretu, vysazovali nové rostliny, okopávali, pleli,
ale i sadili květnatou louku, která by nám měla v příštích letech dělat radost i
poskytnout ponaučení. Připravujeme zde i další prvky, které by dětem měly přírodu
přiblížit. Tradičně jsme také uklízeli cestu k Juliánce a opékali párky v přírodě.
V září jsme stihli navštívit ZOO Ostrava s výukovými programy pro naše děti a také
středisko tříděného odpadu OZO Ostrava.
V nejbližší době se těšíme na drakiádu, kterou připravují paní učitelky z mateřinky.
Na pondělí 7. listopadu (17 hodin) chystáme tradiční Uspávání broučků s programem
pro děti i dospělé. Doufáme však ve větší zapojení rodičů do přípravy – i touto cestou
zveme na schůzku Klubu rodičů, která bude v nejbližší době oznámena. Těšíme se na
„novou krev“ s novými čerstvými nápady, zvláště pro přípravu maškarního plesu pro
děti i pro dospělé (24. 2. 2017), VIII. Zahradní slavnost i X. Výletu vlakem dětí s rodiči.
Přidělením dotačního titulu Moravskoslezským krajem může naše škola obohatit
minimální preventivní program.
Schválením projektu „Společně – bezpečně – hravě“
můžeme v červnu 2017 zrealizovat čtyřdenní preventivní pobyt se žáky ZŠ a
předškolními dětmi. Konkrétně zavítáme do Žďárského Potoka v Staré Vsi u Rýmařova
na chatu Relaxu. Dlouhodobým cílem školy je zlepšování vztahů mezi dětmi, omezení
rizikového chování žáků školy (nejčastějším problémem je vulgární vyjadřování a
agresivita žáků, neukázněnost) a vedení žáků k dodržování stanovených pravidel. Naším
záměrem je, aby děti prostřednictvím atraktivních metod, na které ve škole není čas,
posílily vztahy mezi sebou a mezi učiteli. Především chceme podpořit přátelské vztahy ve
skupině, skupinové spolupráci a soudržnosti.
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Záměry tohoto projektu:
1. osvojit si správnou reakci v nebezpečných situacích (nález injekčních stříkaček,
kontakt s cizí osobou, šikana…).
2. budování a posilování zdravého školního i třídních kolektivů
3. „nenásilné“ včlenění předškolních dětí mezi budoucí spolužáky, vztahy mladší a starší
žáci
To vše hravou formou ve zdravém prostředí Jeseníků.
Vyškolení lektoři se budou věnovat, tímto prožitkovým preventivním programem
zefektivníme veškerou naši snahu a práci s dětmi, kterou jsme odvedli ve školním
prostředí.
Přejeme krásný podzim.
Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

Projekt šetrně s vodou
Sdružení obcí Hlučínska připravilo na podzim vzdělávací přednášku „Šetrně s vodou
doma, na zahradě i v přírodě.“ Seminář je financovaný z dotace Moravskoslezského
kraje a jeho cílem je upozornit na neblahý stav vodního režimu v krajině. V naší obci
proběhne tento seminář v pondělí 21. 11. 2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.

Dotace pro jednotku SDH - dopravní automobil
Za účelem zvýšení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů naší obce,
získala naše jednotka účelovou dotaci v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH
obcí“ na pořízení nového dopravního automobilu, a to z rozpočtu generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky ( 50% nákladů, max. 450 000,- Kč )
a dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního titulu „Dotace pro jednotky
SDH obcí pro rok 2016“ ( 25% nákladů, max. 225.000,- Kč )
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Farnost Kozmice
Sdělujeme, že letos oslavíme 80 let trvání kostel Sv. Floriána. Vlastní oslava bude
probíhat v neděli 16. 10. 2016 v 9:30 hodin v kostele Sv. Floriána. Zároveň požehnáme
nové schody do kostela. Těšíme se na Vaší účast.
Za farnost všechny zdraví
a žehná Vám P. Petr Šustáček
farář.
Uzavírka silnice Kozmice – Hlučín.
Od 10. 10. 2016 až do 6. 11. 2016 bude probíhat frézování a pokládka nového
asfaltového koberce na komunikaci I/56 z Kozmic do Hlučína. Provoz bude veden
v jednom jízdním pruhu, čímž dojde k omezení dopravy. Navíc ve dnech
28. 10. – 30. 10.2016 bude tento úsek uzavřen úplně pro veškerou dopravu.
Autobusové spoje v těchto třech dnech budou jezdit přes Darkovičky. Prosíme proto
občany ulice Horní konec o shovívavost a zvýšenou opatrnost. Policie České republiky je
informována a zvýší kontrolu na tomto úseku.

Přerušení dodávky elektřiny
V pondělí 17. 10. 2016 bude ve větší části obce ( mapa je zveřejněna na úřední desce
obce a na elektrických sloupech ) přerušena dodávka elektřiny a to v době od 7:30 hod
do 17:30 hodin. Z toho důvodu bude uzavřen obecní úřad a rovněž bude uzavřena pošta.
Pošta oznamuje, že důchody se splatností 16. 10. 2016 budou doručovány 17. 10. 2016
přímo domů.

Parkování, topení, odpady – stará bolest
- Blíží se zimní sezona, ale nejen v zimní sezóně platí, že bychom neměli parkovat
na ulicích, chodnících a zelených plochách. Mnohdy tak dochází k zabránění průjezdu
popelářských vozů, zemědělské techniky, případně hasičů.
- Se zimní sezónou rovněž souvisí topení. Buďme k sobě ohleduplní a používejme je
ta paliva, která jsou určena pro daný typ kotle.
- V neposlední řadě je stálý problém tříděného odpadu. Pokud papír poskládáme, tak
ho vejde do kontejneru podstatně více, než když se vhodí krabice vcelku. Rovněž
pomačkáním plastových lahví dosáhneme toho, že neplatíme za odvoz vzduchu. No a
špatné je, že někteří si kontejnery na tříděný odpad pletou s popelnicí. Takže prosíme,
zkusme se zamyslet!
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Přechod přes koleje.
V minulém týdnu proběhlo jednání se správou železniční a dopravní cesty (SŽDC)
ohledně místo přecházení přes koleje Zástupci SŽDC jednoznačně konstatovali, že
v místě nástupiště nesmí být žádný přechod. Proto bylo dohodnuto, že obec zadá
zpracování studie možnosti přechodu v místě mimo nástupiště (tj. vlastně tam, kde vedly
schody z ulice Budovatelské, které byly mimo nástupiště). K této studii se musí vyjádřit
drážní úřad. Následně by se zpracovala projektová dokumentace, veškerá povolení až
po samotnou realizaci

Kulturní a společenské akce pro podzimní sezónu.

-

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 6. 11. 2016 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

Vánoce jsou již za dveřmi, proto informujeme, že v neděli 27. 11. 2016 připravujeme
vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu. Bližší informace budeme hlásit rozhlasem
a na obvyklých informačních místech.
-

Vánoční bruslení

Kozmičtí hokejisté pro Vás připravili a zvou všechny na tradiční vánoční bruslení
a hokej. Tentokrát se akce budou konat ve dvou termínech a to:
- 27. 12. 2016 – 14:45 – 16:15 hodin veřejné bruslení pro Kozmice
- 28. 12. 2016 - 14.30 – 16:00 hokej - Kozmice proti sobě.
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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 2016/2017 – část podzim.
,A muži, I. B třída skupina B – CANIS
Kozmice : Dolní Lhota
Hrabová : Kozmice
Kozmice : Svinov
Píšť : Kozmice

neděle 16.10. v 15:00 hod
sobota 22.10. v 14:00 hod
neděle 30.10. v 14:00 hod
neděle 6.11. v 14:00 hod

Soutěž dorostu – HB Tisk
Kylešovice : Kozmice
Kozmice : Chuchelna

neděle 16.10. v 12:45 hod
neděle 23.10. v 11:30 hod

Přebor st. žáci 1+10 ONDRAŠOVKA
Kozmice : Bolatice
Hať : Kozmice
Kozmice : Vávrovice

sobota 15.10. v 14:00 hod
středa 26.10. v 14:30 hod
sobota 29.10. v 14:00 hod

Fanoušci a příznivci fotbalu přijďte povzbudit naše hráče!
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