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Novou ptačí pozorovatelnu s hnízdem na střeše najdete v blízkosti
cesty do Jilešovic, napravo od Kolečkového mlýna, na ptačích loukách. Věž je
vysoká sedm metrů a milovníkům přírody nabídne možnost pozorovat volavky,
čejky i čápy, ale také obojživelníky a plazy.

Úvodem
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři !
Máme za sebou období, které od posledního vydání našeho oblíbeného
Kozmického občasníku přineslo v letních měsících enormní tepla a sucho, které snad
překonalo všechny rekordy od začátku měření teploty. Horké letní, prázdninové počasí
využily hlavně děti k vodním radovánkám
V současné době k nám zavítal podzimní charakter počasí a teploty se pohybují
na příjemných 20°C a snad i trošku poprší, jelikož naše zahrádky a příroda potřebují
vody jako sůl.

Zasedání zastupitelstva
Od posledního Kozmického občasníku, vydaného před velikonočními svátky, se
uskutečnilo jedno řádné zasedání Zastupitelstva obce a dvě mimořádná.
3. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 22.6. 2015 za účasti 12 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
-

-

-

Program zasedání včetně jeho doplnění
Účetní závěrku obce Kozmice sestavenou k 31.12.2014.
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/1
Vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
odpadech“), a v souladu s § 10 písmeno d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně
závaznou vyhlášku o stanovení systému sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Kozmice.
V lokalitě proluka Menšíkovec provádět zatím pouze základní údržbu.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

Kontrolu plnění usnesení minulého zasedání
Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Kozmice za rok 2014.
Zprávu starosty o činnosti Rady obce v době od 22.3.2015 do 10.6.2015.
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Prázdninové investice
V naší obci vládl o prázdninách čilý stavební ruch. Vlastně ještě před zahájením
prázdnin byl dokončen chodník podél ulice Poručíka Hoši, čímž určitě došlo k zvýšení
bezpečnosti chodců. O samotných prázdninách proběhla kompletní rekonstrukce
elektroinstalace v základní škole a s tím související malování a výměna podlah v přízemí
školy. Velký ohlas rovněž vzbudilo rozšíření mateřské školy o jedno oddělení, a to
propojením stávající budovy se starým obecním úřadem. Tak vzniklo 18 nových míst
pro naše děti. Ještě před samotným ukončením prázdnin proběhla výměna umělého
povrchu na víceúčelovém hřišti. Nyní je již nejvyšší čas začít přemýšlet a plánovat, co je
nutné realizovat v příštích létech. Proto žádáme Vás, občany, abyste se také k této
problematice vyjádřili. Své názory můžete sdělit komukoli ze zastupitelů nebo nám
napsat co ještě v naší obci chybí, co je třeba změnit.
Sběr „Velkoobjemového bioodpadu.“
Na základě požadavků mnohých z Vás občanů, bude vyzkoušena nová služba a to tzv.
„Sběr velkoobjemového bioodpadu.“ Jedná se o možnost zbavit se zbytku stromů, větví,
dřevěného odpadu, thují, kořenů aj. V žádném případě nelze odevzdat listí,
bramborovou nať, trávu a podobně.
Tento bioodpad můžete přivést v sobotu 14.11.2015 od 8:00 hodin do 12:00 hodin na
tzv. proluku „Menšíkovec“ (volný prostor u ulice Poručíka Hoši ), kde bude přistaven
štěpkovač pana Sasssaroliho, který odpad od Vás odebere a zpracuje. V případě, že
bude o tuto službu zájem, chystáme její pokračování i v příštích létech. Z tohoto důvodu
žádáme občany, aby v daný termín 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 24. října 2015 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
Po prázdninách ve škole a školce
Letošní prázdniny byly v mnoha směrech neobvyklé. Pro všechny jistě horkým počasím,
a pro nás ve škole horečnatým úsilím všechno zvládnout do 1. září. Jistě jste
zaznamenali, že škola i školka prošla o prázdninách další rekonstrukcí. Ve škole se
kompletně rekonstruovaly elektrorozvody, malovalo se, měnily se podlahy i dveře, a pak
už jen uklízelo, stěhovalo a opět uklízelo.
Ve školce se stavělo, abychom byli schopni přijmout další děti, které se do školky při
jarním zápisu vzhledem k omezené kapacitě nedostaly. Po vyřízení navýšení kapacity,
získání souhlasu dotace od Obecního úřadu Kozmice, zadání a vypracování studie a
projektu k vytvoření nové třídy MŠ a příslibu stavební firmy RICKA Karel s.r.o., že se
opravdu vše stihne do 1. září, proběhl o prázdninách dodatečný zápis, a byli uspokojeni
téměř všichni žadatelé. Úplně nová třída pro 18 nejmenších dětí s umývárnou i
samostatnou šatnou, odpovídající všem přísným normám, propojená se stávající
budovou koridorem, byla vytvořena ve staré budově obecního úřadu.
Chtěli bychom poděkovat všem zaměstnancům naší školy a školky za obrovský kus
práce, který tady odvedli, díky nim se vše stihlo a upravené prostory školy i školky Vás i
s drobnými nedodělky určitě ohromí.
Vše se však mohlo uskutečnit díky pochopení zastupitelů a nemalým finančním dotacím
Obecního úřadu Kozmice.
I pro letošní školní rok byly opět poskytnuty dotace ve výši 800,- Kč na každého
prvňáka, za které škola pořídila téměř všechny školní pomůcky. A tak se i letos
odkloníme od médii proklamované mnohatisícové částky nutné pro pořízení výbavy
prvňáčka.
Už se stalo tradicí, že pro děti je nachystán celoroční celoškolní projekt, který
motivuje žáky k objevování a učení. Loňský projekt „Prajzska, misto kaj meškam“, byl
opravdu velmi zábavný, úspěšný a poučný. Doufám, že i letošní bude bavit děti, učitele i
rodiče. Vydáme se na cestu bádání, zkoumání, tajemství vědy, techniky i přírody. Jak
napovídá název nového projektu „TO JE NÁPAD aneb KAŽDÝ SE MŮŽE STÁT
GÉNIEM!“, čeká nás určitě dobrodružství, spoustu nových zážitků, překvapivých
objevů i legrace.
Kromě učení, uskutečňování projektu, nás čeká spoustu dalších akcí vesměs již
tradičních.
Na čtvrtek 10. září vyhlašujeme Sběrový den v obci. Prosíme, zapojte se a dejte
starý papír před vrátka nebo ho přineste do školy. Výtěžek této akce bude využit pro
charitativní účely. Stejně jako tradiční celoroční sbírání víček od plastových lahví, které
by měly alespoň trošku pomoci těžce nemocnému Lukáškovi.
Dobrý nový školní rok – spoustu nového a zábavného na cestě poznání přejeme dětem,
rodičům i zaměstnancům školy a školky.

Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy
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Sbor dobrovolných hasičů v Kozmicích slaví 110 let
Sbor dobrovolných hasičů Kozmice oslaví ve dnech 26. a 27. 9. 2015, 110 let od
svého založení. Tato akce se bude konat v sobotu 26. 9. od 14:00 na hřišti TJ Sokol
Kozmice a pro návštěvníky bude připraven bohatý doprovodný program v podobě
ukázek hasičské techniky, která přijede spanilou jízdou od Obecní restaurace, dále
práce hasičů, soutěže pro děti i dospělé, hasičská dechovka, zábavná představení a
atrakce pro děti a nakonec ve večerních hodinách vystoupí kapela Ex-Fire, což není nic
jiného než Hasičská rocková skupina. V průběhu celé akce pro Vás bude připraveno
bohaté občerstvení.
V neděli budou oslavy pokračovat mší svatou v kostele svatého Floriána a
slavnostní výroční schůzi v Obecní restauraci.
Na tuto oslavu jste všichni srdečně zváni, přijďte se podívat jak se hasičská
technika v okolí, tak i u nás v Kozmicích posunula kupředu.
Přiblížení činnosti sboru – Náš sbor se aktivně zapojuje do organizace více méně
všech akcí konaných v naší obci, počínaje sběrem starého železa, přes dětské dny,
zahájení/ukončení prázdnin až po stavění Vánočního stromu. Dále se ještě zúčastňuje
soutěží v požárním sportu, které jsou konané téměř po celém Moravskoslezském kraji.
Disponujeme celkem třemi soutěžními družstvy – Družstvo žen, které na soutěžích sbírá
nejvíce úspěchů, dále družstvo mužů A, které se nenechá zastínit a taktéž sbírá úspěchy,
i když ne tak mnoho a nesmíme opomenout i družstvo mužů B, které začalo trénovat
teprve v průběhu prázdnin. Tyto družstva se zúčastňují soutěží Moravskoslezská liga
v požárním útoku, kde ženy v silné konkurenci obsazují šestou příčku a muži
v prozatímním pořadí příčku devatenáctou, dále Moravskoslezský pohár, kterého se
zúčastňují pouze ženy a ty se v průběžném pořadí předhánějí se ženami ze Škrochovic o
vedení, dále nesmíme opomenout na nově vzniklou Noční Hlučínskou hasičskou ligu, ve
které se daří spíše Kozmickým mužům, kteří zde ztrácí pouhých 8 bodů na vedoucí
Závadu a ženy prozatím obsazují čtvrtou pozici. Na všechny tyto soutěže se soutěžní
družstva dopravují dvěma vozy Ford Tranzit.
Kozmický sbor ale není jenom o sportu a organizování akcí, mnoho členů sboru
je také členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, zařazené v kategorii JPOV
s výjezdem družstva 1+3 do deseti minut od vyhlášení poplachu, dále plní úkoly
ochrany obyvatelstva a aktivně vyjíždí podávat účinnou a věcnou pomoc v nouzi při
mimořádných událostech na území obce i mimo něj. Jednotka SDH obce nemá se
Sborem dobrovolných hasičů nic společného, jelikož SDH je občanské sdružení pod
hlavičkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jednotka je zřízena Obcí pro
zajišťování pomoci při mimořádných událostech. Jak jistě všichni víte obec jakožto
zřizovatel jednotky, zakoupila nový hasičský vůz Tatra T815 CAS 30 S3R 4x4, pro
zvýšení akceschopnosti jednotky, který nahradí již dosluhující CAS 24 S2R Š706, který
jednotka prozatím udržuje do ukončení oslav, na kterých se vám vozidlo ještě naposledy
ukáže a oficiálně jej nahradí nová Tatra. Jednotka SDH obce Kozmice, letos vyjížděla
k šesti událostem a osmi činnostem. Události byly požár vozidla před Obecní restaurací,
požár provizorní chatky, zahoření komína, požár lakovny v Hlučíně, záchrana osob na
Štěrkovně a uvolnění komunikací po větrné smršti. Mezi činnosti patří výjezdy jednotky
přímo nesouvisející s ohrožením života, zdraví a majetku jako je například pročišťování
kanálů, které zabezpečujeme neustále, dále jsme zabezpečovali během letošního
tropického léta zalévání obecních stromků a ochlazování obecních komunikací.
Myslím si, že činnost našeho sboru je nesporně důležitá ale také bohatá, ať už mluvíme o
reprezentaci obce na soutěžích nebo o pomoci občanům v obci.
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Za Sbor dobrovolných hasičů Kozmice a
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kozmice
Jiří Hanslik - Velitel Družstva

Festival kultury a hlučínských řemesel již posedmé
Mírové náměstí v Hlučíně patřilo opět po roce Festivalu kultury a hlučínských řemesel.
V neděli 12. července proběhl již 7. ročník této tradiční akce a Sdružení obcí Hlučínska
ve spolupráci s Kulturním centrem Hlučín a městem Hlučín naplánovalo opět bohatý a
pestrý program.
Počasí organizátorům přálo a na hlučínském náměstí se postupně sešlo několik stovek
posluchačů, kteří měli možnost zhlédnout různorodá vystoupení souborů a kapel
z Hlučínska. Festival zahájila dechová kapela Rohovanka. Za zvuku tónů známých písní
se tak postupně začalo náměstí v Hlučíně plnit prvními posluchači. Rohovanku
vystřídaly seniorky ze Závady, které si pro návštěvníky připravily taneční vystoupení.
Po krátkém přivítání a slavnostním zahájení ze strany zástupců Sdružení obcí
Hlučínska se představil se svým tanečním a pěveckým vystoupením folklorní soubor
Škobránek ze Štěpánkovic. Následovaly taneční vstupy souborů Slunečnice z Kobeřic,
Bolatických seniorek a pěvecké vystoupení folklorního souboru Vlašanky z Bohuslavic.
Poté již přišla na řadu série skladeb v podání Městského orchestru mladých z Dolního
Benešova a taneční vstup mužské taneční skupiny Bobři z Bolatic. Druhá polovina části
programu patřila folklornímu souboru Karmašnice z Kravař, tanečnímu souboru Vřes
z Vřesiny a dechové kapele Hlučíňanka. Závěrečnou tečku za festivalem pak udělala
country kapela Pozdní sběr z Vřesiny.
Součástí festivalu byl také hlučínský jarmark výrobků a řemesel. Návštěvníci tak měli
možnost zhlédnout ukázky řezbářského řemesla, paličkování, pletení z papíru,
patchwork, bižuterní výrobu apod. Z regionálních pokrmů mohli zájemci ochutnat např.
hlučínské koláče, ovocné šťávy a sirupy, domácí marmeládu, pštrosí produkty, domácí
uzeniny a další.
Věříme, že festival sklidil u diváků úspěch. Vystoupení byla opravdu různorodá, a tak si
určitě každý návštěvník přišel na své. Příjemně slunečné odpoledne bylo navíc
podpořeno bohatou nabídkou občerstvení i atrakcemi pro děti.
Akce byla spolufinancována Moravskoslezským krajem v rámci Programu podpory
aktivit oblasti kultury na rok 2015.

Lenka Osmančíková
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Poděkování.
V měsíci červnu ukončil pan Lukáš Kubina svou dlouholetou činnost uzamykání a
otvírání hřbitova. Za tuto činnost mu jménem obce, ale i Vás občanu srdečně děkujeme.
Jeho funkci nyní zastává pan Milan Plaček.
Petice občanů – uzavření účelové komunikace Kozmice – Darkovičky pro motorová vozidla
Po provedení opravy silnice do Darkoviček došlo k nárůstu provozu na této
komunikaci. Proto byla předána na obecní úřad petice podepsána 87 občany převážně
z ulice Horní konec, s žádosti o omezení provozu, a to úplným zákazem průjezdu
motorových vozidel.
Jelikož polovina komunikace je na katastru Darkoviček, bylo vyžádáno rovněž
stanovisko města Hlučín, jelikož uzavření pouze ze strany Kozmic by nebylo vhodné
řešení. Těsně před uzávěrkou došlo stanovisko Rady města Hlučína, že nesouhlasí
s uzavřením komunikace na jejich katastru. Tímto problémem se proto bude znovu
zabývat zastupitelstvo na svém jednání 21.9.2015.
„Prajzska, misto kaj meškam“
Takto byla nazvána akce pro školní děti, kde se seznamovaly s historií, ale i
současnosti Hlučínska. Akce byla zakončena v naší základní škole velmi zdařilou
výstavou, kterou můžete shlédnout ve zmenšeném rozsahu až do vánoc v budově
Obecního úřadu na chodbě pře knihovnou.

Kulturní a společenské akce pro podzimní sezónu.
Přesné místo a čas jednotlivých akcí bude vždy upřesněno formou informačních
letáků, rozhlasem a na webových stránkách obce.
26.27.9.2015
Říjen 2015
18.10.2015
Listopad 2015
8.11.2015
29.11.2015
29.11.2015
12.12.2015
Prosinec 2015
27.12.2015
27.12.2015
27.- 30.12.2015

110 let založení SDH
Divadelní představení
Kozmický krmáš a biřmování
VII. Uspávání broučků
IX. setkání seniorů
Vánoční trhy
Rozsvícení vánočního stromu
15. ročník vánočního turnaje v mariáši
Kozmice na ledě – hokej a bruslení
Vánoční koncert
Výlet k Juliánce s krmením zvířatek
Turnaj ve stolním tenise, šachový turnaj.

7

Informace TJ Sokol Kozmice – oddíl kopané
TJ Sokol Kozmice zve všechny příznivce fotbalu na mistrovská utkání všech
svých oddílů na sezónu 2015/2016 – část podzim.
,A muži, I. B třída skupina B – HADR A KYBLÍK
Kozmice : Dolní Lhota
Stará Běla : Kozmice
Kozmice : Svinov
Píšť : Kozmice
Kozmice : Fryčovice
Šilheřovice : Kozmice
Kozmice : Darkovice
Ostrava-Jih : Kozmice
Vřesina : Kozmice

neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle

13.9. v 16:00 hod
19.9. v 16:00 hod
27.9. v 16:00 hod
4.10. v 15:30 hod
11.10. v 15:00 hod
18.10. v 15:00 hod
25.10. v 14:00 hod
31.10. v 14:00 hod
8.11. v 14:00 hod

Soutěž dorostu – HB Tisk
Kozmice : Háj ve Slezsku
Zlatníky : Kozmice
Kozmice : Vřesina
Píšť : Kozmice
Darkovice : Kozmice
Kozmice : Šilheřovice
Raduň : Kozmice

neděle 13.9. v 13:30 hod
neděle 20.9. v 14:15 hod
neděle 27.9. v 13:30 hod
neděle 4.10. v 13:15 hod
neděle 11.10. v 12:45 hod
neděle 18.10. v 12:30 hod
neděle 25.10. v 14:00 hod

Přebor st. žáci 1+10 BULY ARÉNA – Aquapark Kravaře
Kozmice : Slavkov
Stěbořice : Kozmice
Kozmice : Budišov nad Budišovkou
Hať : Kozmice
Kozmice : Vávrovice

sobota 12.9. v 16:00 hod
neděle 27.9. v 16:00 hod
sobota 3.10. v 15:30 hod
neděle 11.10. v 10:00 hod
sobota 17.10. v 15:00 hod

MINI (starší přípravka) 1+5 skup. D – Hemax Palety
Kozmice : Hlučín B
Baník Ostrava C : Kozmice
Kozmice : Darkovičky
Kozmice : Hať
Hlučín A : Kozmice
Kozmice : Píšť

sobota 12.9. v 14:00 hod
úterý 22.9. v 16:30 hod
sobota 26.9. v 14:00 hod
sobota 3.10. v 13:30 hod
pondělí 12.10. v 13:30 hod
sobota 17.10. v 13:30 hod

Fanoušci a příznivci fotbalu přijďte povzbudit naše hráče!
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