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Úvodem
Vážení spoluobčané.
Opět se k Vám dostává další číslo Kozmického občasníku. Tentokrát se
setkáváme na sklonku prázdnin a dovolených, užívání si pěkných či méně
vydařených letních dnů, ale hlavně doby odpočinku, nabírání sil a elánu do dalších
dnů. Mnozí z nás využili tuto dobu dle svých možností a představ ke sladkému
lenošení či aktivnímu odpočinku, jiní zase k provedení různých prací, na které
v běžném pracovním rytmu nezbývá čas. Každopádně jsou prázdniny u konce a
před námi stojí běžné úkoly každodenního života. Je to o to těžší, že krize, o které
jsme psali zpočátku roku se stále více dotýká čím dále více lidí. A není to jen krize,
která nás postihla, ale byly to velké a nepředvídatelné živelní pohromy – záplavy,
deště, vichřice. Opět se v takových případech projevovala pravá lidská solidarita a
občané ze všech koutů naší země posílali pomoc obětem povodní. Můžeme všichni
poděkovat za to, že naši vesnici tyto katastrofy minuly.
Nyní se však zamysleme se nad tím, co se v naší vesnici událo za dobu od
vydání posledního čísla občasníku ,tj. od dubna t.r.
Jen v krátkosti se zmíníme o akci v hodnotě téměř2 mil. korun. Tou byl
projekt „ Úprava dopravní situace pro zvýšení bezpečnosti chodců na silnici I/56
v obci Kozmice“. Díky dotacím z evropské unie byly v obci nasvětleny všechny
přechody, byl zbudován nový přechod u panelové zástavby a přístřešek pro cestující
autobusovou dopravou ve směru na Opavu, instalace nového dopravního značení a
co je nejdůležitější byl zbudován přechod pro chodce se světelnou signalizací.
Důležitým momentem pro zklidnění dopravy v obci je také umístění ukazatelů
rychlosti při vjezdu do obce. Tyto prvky by měly - a už bychom mohli í konstatovat,
že vedou ke zklidnění dopravy v obci a ke zvýšení bezpečnosti chodců, především
dětí, které z horní části obce docházejí do školy či na vlak.
Další akcí, která se dokončila v jarních měsících rovněž z velké části z dotace
fondů evropské unie v rámci programu přeshraniční spolupráce České a Polské
republiky z fondu mikroprojektu Euroregionu Silesia byl projekt „ Zpevněné plochy
pro konání česko-polských soutěží v požárním sportu v obci Kozmice“. Zpevněné
plochy byly slavnostně uvedeny do provozu na společné česko-polské akci konané
21. června 2009. Od tohoto data by měly zpevněné plochy sloužit nejen k pořádání
česko-polských soutěží hasičů v požárním sportu, ale také široké veřejnosti pro
pořádání různých akcí.
Nesmíme také opomenout instalaci nového zábradlí na mostě přes řeku
Opavu do Jilešovic. I tato akce byla téměř z poloviny dotována z prostředků
krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Neplánovanou akcí se stala oprava výdejny stravy školní jídelny, která byla
poškozena při havárii vodovodu. V jídelně musela být vyměněna celá podlaha,
zrekonstruovány stropy na WC, provedena nová výmalba a rekonstrukce vnitřního
vybavení – výdejního pultu a elektroinstalace.
To bylo v krátkosti o investiční výstavbě ve vesnici. Mimo tyto akce se
uskutečnila celá řada dalších, které již nebyly tak viditelné.
Obec žádala o další dotace i pro letošní rok – na výstavbu parkoviště u školy a
na výstavbu chodníku mezi ulicí K točně a Hlavní ( u Juliánky). V této oblasti jsme
nebyli úspěšní a dotace nám pro letošní rok nebyly přiděleny. Přesto se nevzdáváme
a budeme na tyto akce požadovat dotace pro příští rok.
V letošním roce ještě obec žádá dotaci na zpracování územního plánu, dále
pak na rekonstrukci – zateplení - objektů obecního úřadu, mateřské a základní školy
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a na výstavbu nového polyfunkčního domu (obecního úřadu). Dále pak na projekt
revitalizace stromových alejí na cestě do Darkoviček, k jezeru, na Vápenici a
na hřišti TJ Sokol .Tyto dotace se budou přidělovat na podzim letošního a na jaře
roku příštího. Teprve potom se ukáže zda naše žádosti budou úspěšné.
Zasedání zastupitelstva obce
V době od vydání posledního čísla občasníku se uskutečnila řada dalších
zasedání zastupitelstva obce.
Dne 24. 3. 2009 se uskutečnilo 7. mimořádné zasedání zastupitelstva obce za
účasti všech 15 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika 2007-2013. Předmětem smlouvy je realizace mikroprojektu Zpevněné
startovací plochy pro konání česko-polských soutěží v požárním sportu v obci
Kozmice
- rozšíření rozsahu navrhovaných ploch pro rodinnou zástavbu a zemědělskou
výrobu v nově zpracovávaném územním plánu obce
Zastupitelstvo obce neschválilo :
- zmenšení požadavku na rozšíření ploch pro rodinnou zástavbu a trvá na původním
návrhu.
Dne 21. dubna 2009 se uskutečnilo 11. řádné zasedání za účasti 13 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- zápis do kroniky za rok 2008
- poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
- nastavení programů časovače semaforu
- provedení terénních úprav na hřišti TJ Sokol Kozmice po realizaci akce
zpevněné a startovací plochy
- rozpočtové opatření, kterým se 300 000,-Kč převede z jedné položky na druhou
v oddílu ostatní záležitosti pozemních komunikací
- závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za r. 2008
- rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na r. 2009
- závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za r. 2008
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení
- výsledky studie chodníku podél ulice por. Hoši a pověřilo starostu jednáním
s majiteli dotčených pozemků
- informaci o auditu hospodaření Sdružení obcí Hlučínska za r. 2008 provedený
Krajským úřadem MSK v Ostravě
- zprávu Revizní komise při sdružení obcí Hlučínska ze dne 3.3. 2009 o kontrole
hospodaření SOH za r. 2008
- další informace z bodu různé
Zastupitelstvo obce doporučilo:
- dle možností zahrnout do projektu Revitalizace štěrkovny
a) manipulační plochu (parkoviště na parcele č. 1419/9 – plocha před mlýnem)
b) členění asfaltový povrch na komunikaci Jilešovice – Kozmice navazující na most
(půjde-li zahrnout do projektu)
c) členění ve stávajícím kempu (respektovat stávající stavby a zpevněné plochy
přizpůsobit těmto stavbám)
d) prodloužení inženýrských sítí až k hranici biozóny
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e) pokud se týká existence sportovních klubů u jezera zastupitelstvo doporučuje
respektování stávajících nájmů a přizpůsobení se těmto nájmům dle nájemních
smluv YACHT Club MCHZ, Junák – svaz skautů a skautek ČR a YACHT Club
Kozmice).
Dne 12. května 2009 se za účasti 11 zastupitelů konalo 8. mimořádné zasedání
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „ Sanace, rekultivace a revitalizace
území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“ uzavřenou s Městem Hlučín
- zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu
Polyfunkční dům Kozmice, na který bude požadována dotace z regionálního
operačního programu
- zajištění financování provozu projektu Polyfunkční dům Kozmice
- zadání územního plánu obce Kozmice
- provedení opravy výdejny jídel
Zastupitelstvo obce doporučilo:
- výstavbu hřbitova realizovat z vlastních prostředků a s dalším postupem vyčkat
do podzimu letošního roku
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- vyhodnocení připomínek a stanovisek došlých v rámci projednání návrhu zadání
územního plánu obce Kozmice od krajského úřadu MSK, dotčených orgánů a
ostatních orgánů.
12. řádné zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo za účasti 14 zastupitelů dne
16. června 2009.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
č. 00927/2008/ŽPL
- dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
č. 00934/2008/ŽPL
- revokaci bodu č. 9 usnesení z 11. řádného zasedání ZO Kozmice ze dne 21. 4. 2009
závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska
- závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za r. 2008 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
- závěrečný účet obce Kozmice za r. 2008 a vyjádřilo souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
- vyřazení částky ve výši 4 462,50 Kč z investičních výdajů
- rozpočtová opatření ZO/2
- provedení truhlářských prací ve výdejně stravy
Zastupitelstvo obce schválilo:
- kontrolu plnění usnesení
- informaci o auditu hospodaření Sdružení obcí Hlučínska za r. 2008 provedený
Krajským úřadem MSK v Ostravě, odborem kontroly a interního auditu ze dne
9. 3. 2009
- zprávu Revizní komise při Sdružení Obcí Hlučínska ze dne 3. 3. 2009 o kontrole
hospodaření SOH za r. 2008
- zprávu o výsledcích hospodaření obce Kozmice za r. 2008
- rozbor plnění příjmů a výdajů obce Kozmice za období od 1.1. do 31. 5. 2009
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Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Zveme všechny občany na 13. řádné zasedání Zastupitelstva obce Kozmice,
které se uskuteční 15. září 2009 od 17,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Na podzim letošního roku se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Tyto proběhnou ve dnech
9. října (pátek) a 10. října (sobota) 2009.
Volební místnosti se v naší obci budou opět nacházet v jídelně základní školy
v přízemí budovy Obecního úřadu Kozmice.
Upozornění Městského úřadu Hlučín pro příjemce příspěvku na péči
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Dne 01.01.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento
zákon upravuje mimo jiné podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým
osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku
na péči. Dne 01.08.2009 nabyly účinnosti ust. zákona č. 206/2009 Sb., kterým byl
tento zákon o sociálních službách částečně novelizován.
Příjemce příspěvku na péči je podle tohoto zákona povinen:
- písemně ohlásit Městskému úřad Hlučín, odboru sociálních věcí a zdravotnictví do
8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo
výplatu,
- na výzvu Městského úřadu Hlučín, odboru sociálních věcí a zdravotnictví osvědčit
skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu, a to ve lhůtě
do 8 dnů ode dne doručení výzvy, neurčí-li Městský úřad Hlučín, odbor sociálních
věcí a zdravotnictví lhůtu delší
- písemně ohlásit Městskému úřad Hlučín, odboru sociálních věcí a zdravotnictví
změny týkající se zajištění pomoci, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy tato změna
nastala; tuto povinnost plní příjemce příspěvku na tiskopisu předepsaném
ministerstvem, jehož součástí je písemný souhlas osoby blízké nebo jiné fyzické
osoby nebo právnické osoby s poskytováním pomoci oprávněné osobě.
- využívat příspěvek na zajištění pomoci osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou
uvedenou v § 83 nebo poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru
poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1, nebo speciálním lůžkovým
zdravotnickým zařízením hospicového typu
- osoba blízká nebo jiná fyzická osoba, která poskytuje oprávněné osobě pomoc, je
povinna písemně ohlásit přijetí oprávněné osoby do nemocnice nebo odborného
léčebného ústavu, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, pokud
tuto povinnost nemůže zejména vzhledem ke svému zdravotnímu stavu splnit
příjemce příspěvku na péči (jde zejména o hlášení hospitalizací v nemocnicích)
Zákon ukládá povinnost oznámit osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou
uvedenou v § 83 zákona o sociálních službách, která poskytovala oprávněné osobě
pomoc, úmrtí oprávněné osoby, a to do 8 dnů ode dne úmrtí oprávněné osoby.
Pokud tato povinnost nebude splněna, půjde o přestupek podle zákona o sociálních
službách, za který může být uložena pokuta až do výše 20 000,- Kč.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěU Hlučín, Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín.
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Velkoobjemový odpad
Po druhé v letošním roce firma OZO Ostrava s.r.o. provede v naší obci sběr
a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Svoz se uskuteční v sobotu
10. října 2009 v době od 07,00-12,00 hod. Kontejnery budou opět přistaveny
na nádvoří firmy FORM s.r.o.
Apelujeme již nyní na občany, kteří této služby využijí, aby do kontejnerů
ukládali jen ten odpad, pro které jsou určeny. Můžete zde odložit starý nábytek,
lino, koberce, starý textil, staré elektrospotřebiče. Tyto by měly být kompletní, aby
mohly být považovány za elektroodpad a obec za jejich likvidaci nemusela platit.
Dále můžete do kontejnerů odkládat přiměřené množství pneumatik, a to pouze
z osobních motorových vozidel. Do kontejnerů nepatří stavební odpad – suť, tráva,
větve.
Do sběrny na nebezpečný odpad můžete uložit zbytky olejů, barev, ředidel, klasické
baterie, AKU baterie, zářivky a výbojky, staré postřiky, hnojiva a zbytky léků.
Výstavba nového hřbitova
Jak se postupně náš stávající hřbitov zaplňuje, jeví se tím více nutnost
výstavby nového hřbitova. V současné době byl již zpracován projekt, bylo vydáno
stavební povolení na samotný hřbitov a smuteční síň a ještě zbývá vydat stavební
povolení na prodloužení komunikace a parkoviště a samostatně pak povolení
na vodovodní přípojku. Pak už nic nebude bránit tomu vypsat výběrové řízení
na zhotovitele stavby. Ale tak jednoduché to přece jenom nebude. Bude chybět to
hlavní, a to jsou peníze. Dotace lze získat na mnoho věcí, ale na výstavbu hřbitova
zatím ne. Přesto se budeme snažit, abychom i na tuto akci nějaké finance získali. O
to je to složitější v dnešní době hospodářské krize. Pokud nebudou dotace, stěží
postavíme hřbitov z obecních peněz. Tak věřme, že se nám to podaří a nějaký ten
milión na nový hřbitov přece jenom získáme.
V souvislosti s novým hřbitovem a nedostatkem hrobových míst na stávajícím
hřbitově, obracíme se na občany, kteří mají staré hroby a tyto nehodlají dále
udržovat, aby je dali k dispozici správci pohřebiště, tj. Obecnímu úřadu Kozmice.
V současné době je k dispozici pouze jedno hrobové místo.
Tvorba nového územního plánu
Do závěrečné etapy se už dostává tvorba nového územního plánu obce. Ten už
dostal konečnou podobu zadání, tzn. že do něj byly zahrnuty všechny požadavky
občanů, které jsme na obecním úřadě obdrželi, byly do něj zapracovány připomínky
všech dotčených orgánů a organizací a v současné době náš územní plán dostává
konečnou podobu. Schválení nového územního plánu předpokládáme (pokud půjde
vše hladce) pravděpodobně začátkem r. 2010. Po schválení se pak další léta budeme
řídit tím, co jsme si do územního plánu zadali.
Veřejné oznámení o konání konkursního řízení
Dne 11. 8. 2008 Rada obce Kozmice vyhlásila konkursní řízení na funkci
ředitele(ky) příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Kozmice, okres
Opava, příspěvková organizace. Termín podání přihlášek je do 18. 9. 2009 na adrese
Obec Kozmice, por. Hoši 3,747 11 Kozmice.
Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách obce (úřední deska) a
na vývěsce úřední desky Obecního úřadu Kozmice.
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Vyhláška o čistotě, ochraně zeleně a veřejného pořádku
V této kapitole bychom se chtěli pozastavit nad dodržováním obecní vyhlášky o
čistotě, ochraně zeleně a veřejného pořádku v naší vesnici. Ta už je v platnosti v obci
od roku 1996 a je stále aktuální. Možná by stálo za to připomenout si některá
ustanovení.
Předně je to otázka rušení nočního klidu, který je stanoven na dobu od 22,00 –
06,00 hod. (Je to opravdu dodržováno? Viz různé soukromé párty a diskotéky).
Dále se jedná o udržování čistoty veřejných prostranství, kde je ve vyhlášce
stanoveno, že je zakázáno odhazování smetí, papírů, obalů, zbytku jídel a dalšího
odpadu mimo sběrné nádoby. Podívejme se někdy na hřiště (na oddychové zóně) jak
to tam vypadá. K dispozici je na ploše umístěno několik odpadkových košů, ale
jednodušší je přece odhodit cigaretové nedopalky (na sportoviště cigarety vůbec
nepatří !!!) a prázdné láhve přímo na zem. Vždyť on už to někdo uklidí.
Ve vyhlášce se hovoří o zákazu užívání cest pro pěší (chodníky v parku)
k jízdě dopravními prostředky. Raději se zdržíme komentáře (naštěstí se zatím
nikomu nic nestalo !!).
Dále vyhláška stanoví, že součástí veřejné zeleně jsou také lavičky, dětská
hřiště a jejich zařízení. A co se děje? V podvečer se na houpačkách a prolézačkách
schází a tyto využívá odrostlá mládež, pro které toto zařízení není určeno. Postupně
se toto zařízení devastuje. Stejně tak, v loňském roce uvedený do provozu, altánek.
Kdo má zájem pálit stoly, vyřezávat do lavic a stolů různé nápisy apod. Určitě to
nejsou věkově starší ženy a maminky s dětmi v kočárcích, které si v altánku chtějí
odpočinout.
No a v neposlední řadě volné pobíhání psů, nejen po obci, ale najdou se i
takoví, kteří vodí psy na dětské hřiště, kde si hrají děti a psi zde konají svou potřebu.
To je v dnešní době různých infekcí a nemocí (viz různé druhy chřipek) zcela
nezodpovědné chování ze strany pejskařů. Už bylo z naší strany dosti popsáno o tom,
že každý majitel je trestně zodpovědný za svého psa. Tak ještě jednou apelujeme,
zabezpečte své psy tak, aby se po vesnici volně netoulali a neohrožovali život a zdraví
ostatních spoluobčanů. ( Na obecním úřadě máme pro pejskaře k dispozici sáčky na
psí exkrementy, které si mohou chovatelé psů vyzvednout).
Ti kdo obecně závaznou vyhlášku porušují by si měli uvědomit, že za porušení
obecně závazné vyhlášky může být uložena pokuta až 1 000,-Kč nebo postihnout jako
přestupek a předat komisi pro projednávání přestupků při MěÚ Hlučín.
Možná, že ti, kterých se tyto připomínky týkají, zrovna nikdy žádný občasník
nečetli. Přesto bychom byli rádi, kdyby se naše poznatky k nim dostaly a dotyční se
zamysleli nad svým chováním a jednáním. Vždyť to co je ve vesnici vybudováno patří
všem a měli by z toho mít užitek a radost všichni občané. Naučme si vážit a chránit
vše co tady bylo vybudováno, vážit si práce druhých a vynaložených finančních
prostředků. Vandalství, poškozování a ničení jen tak pro zábavu, z frajeřiny či ze
zlosti není žádným hrdinstvím !!
Všichni, kteří jsme svědky takového vandalského jednání, bychom měli najít v
sobě kus odvahy a upozornit ty, kteří se takového nevhodného chování dopouštějí.

Právem bychom tak chránili náš společný obecní majetek.
Sdělení Obecního úřadu
Sdělujeme občanům, že naše obec má zpracované nové pohlednice, které si
můžete zakoupit na obecním úřadě. Pohlednice si můžete prohlédnout na vývěsce
úřední desky. Cena pohlednice je 4,-Kč, v případě zakoupení většího množství za
účelem dalšího prodeje je cena 3,-Kč/kus.
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Dále sdělujeme, že v kulturním a informační středisku v Hlučíně lze zakoupit
DVD se zvyky a tradicemi obcí Hlučínska.
Internetová soutěž o nejkrásnější město a obec České republiky
V současné době probíhá na internetových stránkách www.czregion.cz
„ Soutěž o nejkrásnější město a obec Čech a Moravy“.
Každý, kdo se této soutěže zúčastní může dát ze svého počítače svůj hlas jednou za
hodinu kterékoliv obci České republiky. Soutěž není nijak dotována, ale vítězové
každé kategorie budou propagováni v médiích. Také naše obec se zapojila do této
soutěže a v době, kdy píšeme tento občasník, se pohybovala někde ve třetí stovce
celkového pořadí. Do soutěže už poslali svůj hlas občané více než 1600 měst a obcí
republiky. Pokud chcete podpořit svou vesnici, vyhledejte si výše uvedené internetové
stránky a přidejte svůj hlas. Soutěž bude ukončena 30.listopadu 2009.
Pokud sdílíte IP adresu, váš hlas nemusí být připočítán. Ze sdílené IP adresy se
každou hodinu započítá jen jeden hlas, a to prvního hlasujícího.
Fotbalový podzim
V neděli 16. 8. 2009 zahájili svou podzimní sezónu ročníku 2009/2010 naši
fotbalisté. Hned v úvodním zápase se doma utkali s Velkou Polomí, kterou po velmi
dobrém výkonu porazili 2:0.
Pro fanoušky a příznivce kopané přinášíme přehled termínů všech našich
fotbalových družstev zároveň s pozváním. Přijďte povzbudit naše fotbalisty v jejich
bojích o co nejlepší umístění a dobrou reprezentaci obce Kozmice.
I.B třída, okresní soutěž, IV. třída
Rozpis zápasů - podzim 2009
1.B třída, skupina "B"
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
1. kolo

16. 8. NE
23. 8. NE
30. 8. NE
5. 9. SO
13. 9. NE
20. 9. NE
27. 9. NE
3. 10. SO
11. 10. SO
18. 10. NE
24. 10. SO
1. 11. NE
7. 11. SO

17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
14:30
14:30
14:00

Kozmice
Píšť
Kozmice
Vřesina
Kozmice
Hať
Kozmice
FC Ostrava - Jih
Dolní Benešov "B"
Kozmice
Hrabová
Kozmice
Markvartovice

- Velká Polom
- Kozmice
- Polanka
- Kozmice
- Klimkovice
- Kozmice
- Darkovice
- Kozmice
- Kozmice
- Dolní Lhota
- Kozmice
- Darkovičky
- Kozmice

Kozmice
Bělá
Kozmice
Velké Hoštice
Kozmice

´- Píšť
- Kozmice
- Bolatice
´- Kozmice
- Darkovice

2:0

HB Tisk soutěž DOROST
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo

VOLNO
30. 8. NE
6. 9. NE
13. 9. NE
19. 9. SO
27. 9. NE

14:45
13:45
14:15
13:30
13:45
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9. kolo
10. kolo
11. kolo
2. kolo
1. kolo

4. 10. NE
11. 10. NE
18. 10. NE
25. 10. NE
1. 11. NE

13:15
13:15
12:45
12:15
15:00

Šilheřovice
Strahovice
Kozmice
Kozmice
Hlučín "C"

- Kozmice
- Kozmice
- Darkovičky
- Bohuslavice
- Kozmice

10:00
14:30
10:00
14:00
10:00
15:30
10:00
10:00
10:00
12:30

Kozmice
Píšť
Kozmice
Bohuslavice
Kozmice
Šilheřovice
Kozmice
Kozmice
Kozmice
Darkovice

- Šilheřovice
- Kozmice
- Darkovice
- Kozmice
- Vřesina
- Kozmice
- Píšť
´- Vřesina
´- Bohuslavice
´- Kozmice

VÁŽEME soutěž ŽÁCI
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
3. kolo
2. kolo
1. kolo

30. 8. NE
5. 9. SO
13. 9. NE
19. 9. SO
27. 9. NE
3. 10. SO
11. 10. NE
18. 10. NE
25. 10. NE
1. 11. NE

Bohemaland IV. třída, sk. A
3. kolo

VOLNO

4. kolo

29. 8. SO

5. kolo

6. 9. NE

6. kolo
7. kolo

17:00 Kozmice"B"

- Píšť "B"

16:30 Rohov

- Kozmice "B"

12. 9. SO

16:30 Kozmice"B"

- Hať "B"

20. 9. NE

10:00 Velké Hoštice "B"

- Kozmice "B"

8. kolo

26. 9. SO

16:00 Kozmice"B"

´- Hněvošice "B"

9. kolo

4. 10. NE

15:30 Darkovice "B"

- Kozmice"B"

10. kolo

10. 10. SO

15:30 Hrabyně

- Kozmice "B"

11. kolo

17. 10. SO

15:00 Kozmice "B"

- Chuchelná "B"

2. kolo

24. 10. SO

14:30 Kozmice "B"

´- Služovice "B"

1. kolo

1. 11. NE

14:30 Budišovice

´- Kozmice "B"

Zahájení nového školního roku 2009/2010
Ředitelství Základní školy a mateřské školy Kozmice, příspěvková organizace
sděluje rodičům dětem školou povinných, ale především žákům samotným, že nový
školní rok 2009/2010 bude zahájen v úterý dne 1. září 2009 v 08,30 hod. slavnostním
nástupem žáků na školním hřišti. V novém školním roce přivítáme 19 prvňáčků.
Provoz mateřské školy Kozmice bude zahájen rovněž 1. září 2009 v 06,30 hod.
Sbor dobrovolných hasičů informuje
S příchodem podzimu se objevuje na zahrádkách a polích pálení suché trávy.
V této souvislosti hasiči upozorňují na fakt, že existuje ohlašovací povinnost oznámit
jakéhokoliv pálení trávy (i na soukromém pozemku) na operačním středisku stanice
Hasičského záchranného sboru v Hlučíně, tel. 950746011.
Oznámením této skutečnosti se předejde zbytečným výjezdům hasičů, které stojí
nemalé finanční prostředky.
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Víceúčelové hřiště
Sdělujeme, že v době od 5. – 12. září 2009 a od 27. září – 4. října 2009 přijímá
objednávky na víceúčelové hřiště sl. Kamila Gorná, tel. 774 374 711, v pracovní dny
na tel. 595 032 469 nebo přímo na obecním úřadě.
Počítačový kurz
Jak jsme psali v posledním čísle občasníku v r. 2008, připravuje obecní úřad
počítačový kurz pro úplné začátečníky z řad věkově starších občanů. Zájemci se
mohou přihlásit v termínu do 15. září 2009 na obecním úřadě. Aby se kurz uskutečnil
je třeba,aby se přihlásilo alespoň l0 občanů. Absolventi kurzu by se naučili základní
obsluhu počítače, přijímat a odesílat e-mailovou poštu a orientovat se na internetu.
Kurz by byl zahájen v polovině října a ukončen v prosinci t.r. a probíhal by
v počítačové učebně základní školy. Cena kurzu zatím nebyla stanovena.
Kulturní a společenské akce do konce letošního roku
V této kapitole vás provedeme kalendářem akcí , tak jak budou ve zbývajících
měsících tohoto roku nabíhat.
29. srpna 2009 Oslava 660. výročí založení obce - Sportovní den obce
Sportovní den obce se bude konat v období, kdy si připomínáme 660. výročí od první
písemné zmínky o obci Kozmice. Tentokrát jsou připraveny soutěže pro družstva
z jednotlivých částí obce , tj. horního a dolního konce, Mexika a Habeše. V průběhu
odpoledne nás čeká překvapení, možná nás navštíví další vzácný host jako při
letošním kácení máje. Pro děti bude připraven skákací hrad a různé soutěže. Pro
dospělé kolo štěstí, občerstvení a další speciality. Akce se uskuteční od 16,00 hod.
na oddychové zóně, kde již od 15,00 hod. proběhne finále v beach volejbalu. Na závěr
akce ve 21,00 hod je připraven velký ohňostroj. Pořadatelem akce jsou všechny
společenské organizace ve spolupráci s obcí Kozmic. Srdečně zvou pořadatelé.
6. září 2009 Procházka ke studánce Julince
Již za pár dnů tomu bude rok, kdy byla v lese zprovozněna studánka Juliánka.
K tomuto výročí se uskuteční společná procházka ke studánce. Sraz bude ve 14,00
hod. v lese na parkovišti u altánku. Společně se pak přejde ke studánce, kde bude
následovat program. Účastníci budou mít také možnost na místě si zakoupit
občerstvení. Garanty akce je místní Sbor dobrovolných hasičů a Obec Kozmice.
Zveme všechny milovníky přírody na procházku a pobyt v přírodě, kde se na vlastní
oči přesvědčíme jak se za ten rok naše studánka a její okolí změnilo.
19. září 2009 Zájezd do poutního místa Cvilín a okolí
Farní rada a kulturní komise při OÚ Kozmice pořádají poutní zájezd na Cvilín a do
blízkého okolí spojený s výjezdem do Polska. Účastníci poutního zájezdu navštíví na
česko-polském pomezí vesnici BRANICE, kde se nachází obdobná stavba kostela
jako je ten náš. Odjezd bude v 06,00 hod. ráno od kostela. Na zpáteční cestě bude čas
na prohlídku arboreta v Novém Dvoře u Opavy. Bližší informace podá a přihlášky
k zájezdu přijímá paní Kristina Osmančíková.
20.-21. září 2009 Výstava ovoce a zeleniny
Pokud bude dostatek výpěstků a zájemců, kteří by chtěli plody své zahrádkářské
činnosti vystavit, uskuteční se po dvouleté odmlce opět výstava, kterou organizuje
místní ČZS. Výstava by se uskutečnila v zasedací místnosti Obecního úřadu Kozmice.
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1. října 2009 Setkání seniorů Hlučínska v Hlučíně
Bližší informace budou uvedeny na plakátech, umístěných v informačních tabulích
obecního úřadu Kozmice.
9. října 2009 Country zábava
Nejprve odvolíme a pak všichni půjdeme na tradiční zábavu ve stylu country se
známou opavskou skupinou Country s.r.o., která se uskuteční v sále obecní restaurace
od 19,00 hod. Pořadatelem akce je kulturní komise při Obecním úřadě Kozmice.
Všichni milovníci dobré hudby a zábavy jsou srdečně zváni.
19. října 2009 Kozmický krmáš
Záleží na počasí, zda do obce přijedou provozovatelé nějakých atrakcí (kolotoče,
skákací hrad, případně různí prodejci).
8. listopadu 2009
Stále více oblibě se těší setkání kozmických seniorů. Letos ji v pořadí III. se uskuteční
v sále obecní restaurace U krokodýla. Pro naše seniory toto setkání připravuje komise
pro občanské záležitosti a kulturní komise při Obecním úřadě Kozmice a Základní
škola Kozmice. Tak jako v předchozích letech je pro seniory připraven bohatý
program a malé občerstvení. K tanci i poslechu bude vyhrávat živá kapela. Bližší
informace budou zveřejněny na plakátech, v obecním rozhlase a internetových
stránkách obce. Pevně věříme, že se naši senioři setkání zúčastní v co největším počtu.
Srdečně zveme.
28. listopadu 2009 Stavění vánočního stromu
Pomalu se blíží doba adventní a místní hasiči, jako už po několik let, ve spolupráci
s kulturní komisí při obecním úřadě, tak i letos postaví na prostranství před obecním
úřadem vánoční strom, který starosta hasičů a starosta obce slavnostně rozsvítí
v podvečerních hodinách.
29. listopadu 2009 Vánoční (adventní,předvánoční či mikulášský) trh
A protože do Vánoc už budou zbývat jen 4 týdny a začne doba adventní a nás za pár
dnů postihne už pravý vánoční shon a ruch, máme pro vás připravenou chvilku
odpočinku, klidu a pohody spojenou s návštěvou tradičního vánočního trhu v sále
obecní restaurace. Zase do obce přijedou prodejci se zbožím a výrobci se svými
výrobky. Prodej bude zahájen v 08,30 hod po mši svaté.
Budete mít možnost případně si zakoupit dárečky pro své blízké, strávit příjemnou
předvánoční atmosféru s přáteli u vánočního punče či svařeného vína a společně
s cimbálovou muzikou si zazpívat pěkné koledy a lidové písničky. Trhy zajišťuje
obecní úřad ve spolupráci se Základní školou Kozmice.
12. prosince 2009 Vánoční turnaj v mariáši
A už se rychle blíží Vánoce. Hráči a fanoušci mariáše se dočkají svého oblíbeného
turnaje. Tento se opět uskuteční v extrovně obecní restaurace U krokodýla a
pořadatelem je Yacht Club Kozmice.
24. prosince 2009 A už je tu „Štědrý den“
V mnoha okolních obcí bývá zvykem, že se občané sejdou v dopoledních hodinách u
vánočního stromu, společně si zazpívají koledy a popřejí si šťastné a veselé Vánoce.
Šlo by to i v naší vesnici? Hodně lidí chodí na hřbitov rozsvítit svíčku a položit
kytičku. Co kdybychom se domluvili na nějakou hodinu a při zpáteční cestě ze
hřbitova se zastavili u obecního vánočního stromu. Je jen otázkou, kdo by se toho ujal
a celou věc zorganizoval.
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28. – 30. prosince 2009 Závěr roku
Ani jsme se nenadáli a je po svátcích a blíží se závěr roku. V rozmezí posledních dnů
roku se uskuteční několik akcí. Dosud není upřesněno kdy která akce proběhne. Zde
následuje jejich výčet.
-Tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise který pořádá TJ Sokol Kozmice a sport.
komise při Obecním úřadě
- Pro hráče královské hry TJ Sokol Kozmice a sportovní komise OÚ připravuje
Velký šachový turnaj.
- Na závěr roku to nejlepší – Pravá vesnická zabíjačka spojená s ochutnávkou
zabíjačkových specialit, spoustou dobrého jídla a pití. Tuto akci zajišťuje místní
Sbor dobrovolných hasičů a koná se v hasičské zbrojnici za každého počasí.
Na vaši účast se těší pořadatelé.
31. prosince 2009 Silvestrovské rozloučení se starým rokem
Dříve než doma vypukne to pravé silvestrovské veselí a než vyletí k obloze novoroční
ohňostroj, necháváme zde prostor a možnost pro vás občany, tak jako tomu je
v okolních obcích, setkat se o půlnoci s přáteli a kamarády u obecního vánočního
stromu, navzájem si připít na zdraví a popřát vše nejlepší do Nového roku. Ale to už
necháváme jen na vás a vaší aktivitě.
Naše matrika zaznamenala
K 1. 1. 2009 měla naše obec celkem

1 800 obyvatel

V době od 1. 1. 2009 do 20. 8. 2009 naše matrika zaznamenala tyto údaje:
Přistěhovalo se
Odstěhovalo se
Sňatků bylo uzavřeno celkem
Narodilo se
Zemřelo

23 občanů
4 občané
7 (10 kozmických občanů)
10 dětí ( 6 děvčátek a 4 kluci)
14 občanů ( 8 žen a 6 mužů)

Kostel v obci Branice (Polsko)
Návštěva kostela se uskuteční v rámci
zájezdu na Cvilín.
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