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KOZMICKÝ
OBČASNÍK

Zavzpomínejte s námi

LEDEN 2010

SLOVO STAROSTY
Jako každý rok je na místě krátké
ohlédnutí. Mimo základní zachování
chodu a čistoty obce se mezi největší
akce uplynulého roku zařadilo
vybudování nového plotu hřbitova,
hřiště s umělým povrchem u areálu TJ
a moderního dětského hřiště u MŠ.
Ze schváleného rozpočtu obce na rok
2019 je patrné, na co se zaměříme v roce
příštím. Tradičně podpoříme školu,
školku a všechny spolky a sdružení
v obci. Rozpočet je k nahlédnutí
na úřední desce nebo na webu obce.
Opět se tam objevují projekty, u kterých
se nám nepodařilo získat veškerá
povolení (cyklostezka do Benešova,
přechod přes koleje, semafory na I/56).

Nepříjemnou povinností bude nutnost, dle
požadavku současné legislativy, začít
s určitou formou vybírání stočného

a tvorbou rezervního fondu na čističku.
Rovněž budeme řešit problematiku bio
odpadu, tuků a olejů, případně zřízení
sběrného místa.
Závěrem bych chtěl poděkovat Vám všem,
kteří máte zásluhu na tom, že se nám v obci
dobře žije a jste nápomocni při jejim
zvelebování. Poděkování patří spolkům,
firmám a organizacím, zastupitelům
a pracovníkům úřadu a všem jednotlivcům
za práci v roce 2018.
Přeji Vám klidné a pokojné Vánoce,

pevné zdraví, spokojenost a vzájemné
porozumění pro rok 2019.

Petr Kozák
starosta

PROSINEC 2018 | ČÍSLO 3

PŘEDSTAVUJEME
NOVÉ ZASTUPITELSTVO
Letošní komunální volby přinesly několik změn
ve složení kozmického zastupitelstva.
Za dlouholetou práci pro obec děkujeme panu
Karlu Turkovi, Milanu Benešovi a Tomáši Niklovi.
Poděkování patří také Ing. Janu Karčmářovi
za práci místostarosty obce.

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA

SLOŽENÍ NOVÉHO ZASTUPITELSTVA:

- Ing. Petr Kozák
- Fredy Hilbert
- Ing. Jiří Fojtík
- Robert Osmančík
- Rita Malcharková
- Jan Janík
- Silvie Horejsková

- Petr Dziehel
- Lukáš Hanslik
- Bc. Martin Kroulík
- Lumír Sněhota, DiS.
- Tomáš Gai
- Ing. Jan Karčmář
- Petr Ircing
- Jiří Rošík

17.9. 2018

29.10. 2018

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
Oddělení protoru ul. Rušná brankou
od dětského hřiště a plotem o výšce 1 metru.
Obecně závaznou vyhlášku 1/2018 o znaku
a vlajce obce Kozmice a jejich užívání.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
a souvisejících aktivit Hlučínska pro období
2018 - 2020.
Rozhodnutí Rady obce o odměňování
nečlenů zastupitelstva obce, které Rada
obce schválila.
Navýšení neinvestiční dotace MS Dubina
Kozmice, z.s. ve výši 42 000 Kč. Zároveň
schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní
smlově č. 5/2018 o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce v roce 2018.
Rozpočtová opatření č. ZO 3/2018.
Vyřazení části hmotného majetku "Venkovní
úpravy areálu zahrady MŠ" v pořizovací ceně
64 000 Kč.

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
Zvolení jednoho místostarosty.
Pro výkon funkce starosty a
místostarostyobce budou členové
zastupitelstva dlohodobě uvolněni.
Volbu Ing. Petra Kozáka starostou obce
Volbu pana Fredyho Hilberta
místostarostou obce.
Veřejnou volbu dalších členů rady obce.
Volbu Ing. Jana Karčmáře a pana
Roberta Osmančíka členy rady obce.
Volbu Ing. Jiřího Fojtíka členem rady
obce.
Zřízení finančního a kontrolního výboru.
Oba výbory budou tříčlenné.
Volbu pana Petra Dziehla předsedou
finančního výboru.
Volbu paní Rity Malcharkové
předsedkyní kontrolního výboru.
Volbu členů finančního výboru - pana
Jana Janíka a pana Jiřího Rošíka.
Volbu členů kontrolního výboru - pana
Petra Ircinga a Bc. Martina Kroulíka.

Vyřazení hmotného majetku oplocení
hřbitova v pořizovací ceně 86 700 Kč.

WWW.KOZMICE.CZ

ZIMNÍ ÚDRŽBA
Na prahu blížící se zimy se obracíme
na všechny občany a motoristy s výzvou,
aby byli nápomocni pracovníkům obce,
kteří zimní údržbu na našich chodnících
a komunikacích provádějí. Naše ulice
chceme včas a dle možností zbavit
sněhu, potřebujeme proto, aby motoristé
nenechávali svá vozidla odstavena na
ulicích. Odstavené vozidlo na
komunikaci brání pracovníkovi
provádějící plužení sněhu, nemůže pak
sníh řádně shrnout a komunikaci
zprůjezdnit.

KNIHOVNA MÁ
NOVOU KNIHOVNICI
Po 19 letech budou kozmičtí čtenáři
v místní knihovně vídat novou tvář.
Mgr. Marii Tvrdou od nového roku vystřídá
Mgr. Dana Čichoňová. Paní Tvrdé za její
dlouholetou obětavou práci knihovnice
děkujeme.

Upozorňujeme, že knihovna bude
ve středu 26. 12. 2018 a 2. 1. 2019
UZAVŘENA. Na čtenáře se budeme těšit
opět 9. 1. 2019.

ZMĚNA
Od 1.1. 2019 dochází k úpravě

cen vodného.
39,18 Kč / m3 bez DPH
45,06 Kč / m3 včetně 15% DPH

Navíc majitel vozidla, které parkuje
na komunikaci, riskuje, že sněhová radlice
či traktor může vozidlo nechtěně poškodit.
Musíme počítat s tím, že se na silnici může
vyskytnout ledový zmrazek, který radlici
nahodí a ta pak může do odstaveného
vozidla narazit a poškrábat ho či způsobit
větší škody. Pokud je na ulici zaparkováno
více aut, hrozí nebezpečí, že na takovém
úseku nebude sněhová vrstva odstraněna
a ulice se pak může stát v krátké době
neprůjezdnou.

OVZDUŠÍ V OBCI
Přispějmě všichni společně
k čistšímu ovzduší v naší obci
v zimním období. Prosíme
občany, aby spalovali pouze
takové topivo, na které je
určen jejich kotel. V obci je
dostatek kontejnerů
na tříděný odpad.
Tato žádost neplatí pouze
v zimním období, ale
celoročně.

POPLATEK ZA PSY
Prosíme uhradit v období
od 1.1. 2019 do 31.3. 2019
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ZPRÁVY
Z KOZMICKÉ ŠKOLKY
Začátek školního roku byl v mateřské
škole plný akcí, projektů a zábavných
programů pro děti.
Při příležitosti oslav 100. výročí založení
republiky se i naši předškoláci stali
součásti velkého projektu „JSOU I JINÁ
MÍSTA HEZKÁ, ALE NEJHEZČÍ JE NAŠE
ZEMĚ ČESKÁ“. Báje a pověsti dovedly
děti i do dob minulých, děti pomáhaly
stavět Karlův most, skládat hudbu B.
Smetanovi, navštívily Pražský Hrad
s prohlídkou korunovačních klenot.
Zkrátka jsme putovali po české vlasti
od hor k horám, od města k městu

a ušli tak dlouhou cestu.
Barevné podzimní dny plné radosti
a pohybu, byly zahaleny i tajemstvím
v podobě stále populárnějšího svátku
Halloweena a Dušiček. Abychom dětem
přiblížili oba svátky, naše hala v MŠ se
proměnila ve strašidelnou místnost
zahalenou do pavoučích sítí s pavouky
a netopýry, ozdobenou dýňovými
strašidýlky, které vytvořily děti ze třídy
Berušek se svými rodiči.

Aby děti získaly co nejvíce poznatků, hrály
různé didaktické hry, malovaly a vyráběly
strašidýlka, kde využívaly různé techniky
tak, aby činnosti byly pro ně zajímavé a
cíleně rozvíjely jejich schopnosti. Řešily
a hledaly rozdíly mezi Dušičkami
a Halloweenem, nezapomnělo se ani
na písničky a poslech pohádek
a povídek.

Také letos přijel do naší školky svatý
Martin. Téma o něm máme zařazené
ve Školním vzdělávacím programu a
věnujeme se mu celý týden. Děti jsou
postupně seznamovány nejen
s Legendou o sv. Martinovi, ale i
s tradicemi a zvyklostmi spjatými
s tímto významným svátkem a to
především formou zážitkové
pedagogiky. Předškolní děti si ve
školce upekly svatomartinské rohlíčky,
které byly sladkým završením tohoto
zajímavého tématu. Sníh nám sice ten
večer nenapadl, ale sv. Martin
nezapomněl a trochu nám ho poslal
hned další týden.

WWW.KOZMICE.CZ

Opadalo listí a na dveře nám ťuká
poslední měsíc v roce a s ním tradiční čas
adventu a vánočních svátků. Je to čas
plný dětského očekávání, nazdobených
vánočních stromečků a splněných přání.
Kouzelné období celého adventu si děti
začaly užívat i v mateřské škole. Při
příležitosti oslav sv. Mikuláše si děti pro
rodiče připravily krátké pásmo v podobě
čertovské pohádky a písniček. Nakonec
je i návštěvou překvapil sám Mikuláš
se svým doprovodem. Atmosféru blížících
se Vánoc navodily dopolední procházky
po vesnici, výzdoba tříd a haly, pečení
perníčků ve školce, zpívání zimních písní
a vánočních koled, spojené s pohybem
a tancem, říkadla, seznámení s tradicemi
a zvyky, výroba adventních kalendářů
ve třídě a přáníček pro své blízké.

ZPRÁVY

V rámci rozvíjení předčtenářské
gramotnosti jsme se zapojili
do celoročního projektu
„Celé Česko čte dětem“,
který nás provází i v tomto
vánočním období. Podařilo se
nám oslovit i prarodiče dětí, jelikož věříme,
že především starší generace obohacuje
rozvoj i těch nejmenších. Babičky docházejí
do mateřské školy předčítat dětem příběhy
a pohádky s vánoční tématikou. Protože jen
některé mají to štěstí zažít,
do jaké míry může život
dítěte obohatit milující
babička nebo děda.
Prarodiče a vnoučata
patří zkrátka k sobě.

Přejeme Vám, aby období Adventu vneslo do Vašich domovů
pokoj, klid, rozjímání, dobrou vůli a radost. Abyste si našli v tom
věčném shonu i chvíli na příjemné posezení s vašimi dětmi,
na společné popovídání, čtení pohádek a hraní.
Protože kdy jindy, než právě o Vánocích, které jsou k tomu
Š
jako stvořené.
iv M

t
Kolek
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ZPRÁVY
Z KOZMICKÉ ŠKOLY

V tomto školním roce jsme pro žáky připravili
celoškolní celoroční projekt „Zakousněte se
do knihy“, který se zaměřuje na podporu
čtenářské gramotnosti a čtenářství.

Podzim ve škole se nesl ve znamení
horečnatého učení, práce v kroužcích,
na našem celoškolním celoškolním
projektu „Zakousněte se do knihy“,

ale též tradičních akcí.
Uklidili jsme cestu k Juliánce, v rámci
projektu LÍPA jsme si připomněli
100. výročí vzniku republiky a zasadili
jsme svůj školní strom – lípu na školním
hřišti. K nákupu stromu jsme využili
peníze získané sběrem starého papíru.
Tento výtěžek tradičně využíváme
k nákupu rostlin a zvelebování našeho
školního arboreta, o které se žáci sami
starají a prakticky si zde ověřují poznatky
získané v hodinách prvouky
a přírodovědy. V letošním roce se naše
arboretum rozrostlo o spoustu nových
rostlin, popisné cedulky, tabuli Český les,
dřevěné lavičky a stojany a nyní
budujeme geologickou expozici.

Projekt jsme zahájili slibem čtenáře.
První akcí tohoto projektu byla naše
účast v mezinárodním československém projektu „Záložka do knihy
spojuje školy: Pohádky, bajky, pověsti
a příbehy neznají hranice“
(zapojených 1 096 škol). Naši žáci
vyrobili záložky do knihy pro žáky ze
slovenské školy v Čierne. Poslali jsme
též speciálně vyrobenou knihu o nás,
naší škole, naší obci i s dopisy
a obrázky, ukázky našeho školního
časopisu Čiperka.

WWW.KOZMICE.CZ

V listopadu jsme navštívili Městskou
knihovnu v Kravařích.
Mimo to jsme se zapojili do projektů Noc
s Andersenem, Celé Česko čte dětem,
žáci navštěvují čtenářské kluby, máme
připravené návštěvy knihoven, tiskárny a
spoustu dalších akcí. Naše školní
knihovna s malou hernou je hojně
zásobována novými tituly především
z rozpočtu projektu Šablony I. Za poslední
rok si tento prostor získal oblibu u žáků,
kteří zde pracovali v rámci vyučovacích
hodin Literární výchovy i odpoledního
Čtenářského klubu. Ve třídách žáci sbírají
body do svých čtenářských deníků za
individuální četbu, ale
i plnění různých úkolů, připravují si
referáty o přečtených knihách, starší žáci
chodí pravidelně předčítat prvňáčkům,
páťáci píší svoji knihu
na pokračování, pořádají pravidelné
páteční čtenářské dílny zaměřené
na vlastní knihy dětí, práce
s postavami, prostředím knihy…

Ale teď právě žije naše škola přípravami

na Vánoce. Svátečně jsme si školu vyzdobili,
nacvičujeme písničky k vánočnímu stromu,
vyrábíme dárečky, pečeme cukroví…
A tímto bychom Vás chtěli pozvat na naši
výstavu Vánoce ve škole, která se uskuteční
v úterý 18. prosince 2018 v budově základní
školy. Výstava bude probíhat celý den.
Na výstavě můžete, kromě prací našich dětí a
žáků, shlédnout i anděly, které přinášíte do naší
soutěže o nejkrásnějšího kozmického anděla
(zúčastnit se může kdokoliv). Zároveň nám
pomůžete svými hlasy s hlasováním. Pro rodiče
si žáci připravují malé školní setkání ve třídách
ve vánočních dílničkách.
Pro žáky školy jsme připravili dva předvánoční
dárky – veselý hudební pořad k Mikuláši
a výlet na vánoční zámek Raduň (21. prosince
2018). Po Vánocích nás čeká Tříkrálová sbírka
(5. ledna 2019), při které pravidelně pomáhají
i naši žáci a zaměstnankyně. Sraz dětí bude
v 8 hodin u školní jídelny. A v únoru Vás srdečně
zveme na školní maškarní ples v neděli 10.
února 2019.

Příjemné prožití vánočních svátků,
radost, lásku, zdraví v novém roce
přejí

děti
a
i
c
n
a
n
Zaměst ické školy
kozm
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KLUB SENIORŮ

INFORMUJE
Jsou tomu již dva roky, co byl při Komisi
pro občanské záležitosti OÚ Kozmice,
založen Kozmický klub seniorů. O činnosti
našeho klubu za rok 2017 jsme vás již
informovali v závěru loňského roku. Nyní
bychom vás chtěli v krátkosti seznámit
o činnosti klubu v roce letošním.

Hned zkraje roku jsme opět uspořádali
společnou schůzku, kde jsme připravili plán
akcí pro rok 2018. Námětů a nápadů bylo
hodně. Musíme však konstatovat, že ne
všechny se nám podařilo splnit či uskutečnit.
Velkou měrou se na tom podepsalo i letošní
počasí. Buď nám akce nevyšly kvůli velmi
nepříznivému počasí, pak zas bylo počasí
natolik pěkné a nadprůměrně teplé, že zase
nebylo vhodné , abychom se pohybovali
venku. Také několik z nás skolily různé
neduhy, a tak se plánované akce
neuskutečnily.

PŘESTO VŠE SE NĚKOLIK HEZKÝCH AKCÍ PODAŘILO
REALIZOVAT
Již v lednu jsme navštívili bazén v Kravařích.
1. 5. ve spolupráci s místním Sborem dobrovolných hasičů jsme uspořádali
recesistickou oslavu 1. máje.
29. 6. jsme se sešli na Posezení u rybníků Bohušáků
17. 8. jsme uskutečnili krátký cyklo výlet na štěrkovnu, kde v areálu kozmického
YACHT Klubu, jsme se členy jachtařského oddílu prožili krásný den. Přálo nám
počasí, naši jachtaři nám domluvili i projížďku motorovým člunem po stříbrné
hladině jezera, projeli jsme se i kolem ostrova.
1. 9. proběhlo rozloučení s prázdninami na hřišti u školy, kde naše seniorky
vystoupily v rámci zábavného programu a jejich vystoupení mělo velký ohlas.
25. 9. se šest našich členek zúčastnilo setkání Kluby klubům v KD Hlučín.
7. 11. jsme se projeli vlakem na burzu v Polském Těšíně, kde někteří z nás dobře
nakoupili a spokojeni jsme se vraceli domů.
11. 11. proběhlo v sále obecní restaurace XII. Setkání kozmických seniorů.
6.12. byla poslední akce , kterou bylo Posezení u adventního věnce na hájence.
Jako každým rokem zavítal mezi nás i Mikuláš, který všechny hodné seniory obdaroval
malým dárečkem.
Poslední akcí letošního roku je rozloučení se starým rokem u studánky Juliánky.
Akce se uskuteční v neděli 30. prosince 2018. Sraz je ve 13:30 na hřišti TJ Sokol.
U Juliánky se rozloučíme se starým rokem a čistou pramenitou vodou ze studánky si připijeme
na nový rok 2019, aby byl opravdu šťastný a veselý.
Všechny srdečně zveme.
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Touto cestou chceme poděkovat vedení
obce
a zastupitelům
obce Kozmice za
KLUB
SENIORŮ
jejich podporu a také finanční příspěvky,
kterou poskytují nejen pro činnost Klubu
seniorů, ale i všem seniorům.
Naše poděkování patří i Sboru
dobrovolných hasičů Kozmice a YACHT
Klubu Kozmice za jejich spolupráci
s naším klubem. Máme i nadále zájem
na tom, aby se tato spolupráce rozvíjela
i v příštích obdobích.

INFORMUJE

Protože chceme , aby činnost našeho klubu
byla pestrá, zveme všechny seniory, kteří
by se chtěli zapojit do činnosti našeho, klubu
na:
SPOLEČNOU SCHŮZKU,

která se uskuteční
ve čtvrtek 24. ledna 2019 od 17:00
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Připravte si náměty pro akce na rok 2019.

Na samotný závěr nám pak dovolte, abychom my - dříve narození – popřáli nejen
sobě, ale vám všem občanům klidné prožití zbývajících dnů adventní doby, šťastné,
veselé a spokojené Vánoce, ať se všem splní i to nejtajnější přání a do nového roku
2019 pak všem přejemehodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a pohody.
Za Klub seniorů JAN VRCHOVECKÝ

DEN LEGIONÁŘE SENIOR 2018

KOZMIČTÍ SENIOŘI
me
e
j
u
l
ZVÍTĚZILI
u
rat
Dne 18. 9. 2018 se v prostoru
hlučínského jezera konala velká akce
pro seniory - závod branné zdatnosti
Den legionáře senior 2018. Pořadateli
bylo město Hlučín spolu s
Československou obcí legionářskou.
Závodu se zúčastnilo celkem 11
tříčlenných týmů z celého Hlučínska,
kteří postupně plnili úkoly na 6
stanovištích a sbírali body. Soutěžilo se
v topografii, zdravovědě, střelbě z luku,
kuše, vzduchovky a airsoftové pistole,
fyzickou zdatnost si soutěžící prověřili
na překážkové dráze a tahu lanem.

Foto: Ingrid Křižáková
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Vítězové byli nakonec úplně všechni,
ale přesto se vyhodnotili ti nejlepší:

1. místo
Klub seniorů Kozmice
(Jan Vrchovecký, Milan Beneš, Karel Turek)
2. místo
Klub seniorů Dolní Benešov

3. místo
Klub seniorů Ludgeřovice
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STŘELECKÝ
A BRANNÝ KLUB
Střelecký a branný klub Kozmice příští
rok oslaví třetí rok od svého založení.
Za tuto dobu se nám podařilo uskutečnit
hned několik veřejných akcí, na které
jsme náležitě pyšní. Například mohu
zmínit každoroční otevřenou střelnici
pro veřejnost, kde si každý z vás mohl
zastřílet z různých druhů zbraní. Dále
laserovou střelnici, kterou si tolik oblíbily
naše děti na společných akcích. Letos
také poprvé proběhl branný závod, který
navzdory nepříznivému počasí dopadl
skvěle. Rád bych ještě přiblížil
další činnosti, které klub
v rámci svého fungování
poskytuje.

Každý občan Kozmic má u nás dveře otevřené,
pokud by měl zájem si udělat zbrojní průkaz
nebo zjistit nějaké informace týkající se
závěrečné zkoušky z oboru střelectví. Jsme
schopni připravit uchazeče na závěrečnou
zkoušku a poskytnout mu dostatečnou
podporu, aby tuto obtížnou zkoušku splnil
hned napoprvé. Následně můžeme také
nabídnout členství v našem klubu a výhody
s ním spojené. Pokud uvažujete o zbrojním
průkazu, neváhejte se na nás obrátit
prostřednictvím obecního úřadu, který vás
odkáže na příslušné osoby. Tímto bych velmi
rád poděkoval obci Kozmice za skvělou
podporu a komunikaci při organizování
veřejných akcí spojených s SKB Kozmice.
Přejme si, aby to tak zůstalo i v příštím roce.
Na závěr přejeme všem občanům Kozmic
klidné prožití vánočních svátků a vše nejlepší
do nového roku 2019.
Za SBK předseda JIŘÍ KOZÁK

KOZMIČTÍ MYSLIVCI
INFORMUJÍ
Rok 2018 byl pro MS DUBINA Kozmice z.s.
opět rokem plným radosti, starostí
a především práce. V letošním roce jsme
vysadili cca 3 900 stromků. Opět se nám
podařilo do naši krajiny vypustit 40 ks
králíka divokého a 200 ks bažantí zvěře
za finanční podpory Obecního úřadu
Kozmice. V tomto ročním období
probíhají myslivecké hony. To je pro nás
myslivce odměnou za celoroční péči
o zvěř.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat
Obecnímu úřadu Kozmice za spolupráci
a všem spoluobčanům popřát šťastné
a spokojené Vánoce a do nového roku 2019
hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu.
Za MS DUBINA Kozmice PETRA OSTÁRKOVÁ

WWW.KOZMICE.CZ

YACHTING KLUB
KOZMICE
Yachting klubu Kozmice se podařilo
v minulém roce mnoho úspěchů, na které
mohou být členové klubu pyšní. Hned
na začátku roku jsme navázali na úspěšnou
šňůru plesů, 11. ročník opravdu povedl, ale
zároveň byl plesem posledním. Chtěli bychom
tímto poděkovat všem pořadatelům
a sponzorům, bez kterých by se tyto plesy
neobešly. Na začátku léta jsme chystali
ukončení prázdnin pro naše děti, ale bohužel
nám nepřálo počasí a akci jsme proto museli
zrušit. Navzdory všem vlivům jsme uspořádali
úspěšné setkání s našimi seniory v novém
upraveném areálu Yachtingu Kozmice
na hlučínské straně jezera.

KYNOLOGICKÝ KLUB
KOZMICE
V letošním roce byl kynologickému klubu
vytvořen nový areál, který umožňuje nejen
výcvik psů, ale také konání výstav.

Na závěr roku jsme také uspořádali turnaj
v mariáši s velkou účastí. Poslední zmínka
patří našim reprezentantům v zahraničí, kteří
nás úspěšně reprezentovali v Chorvatsku
a na Sicílii a obsadili krásná místa v TOP 10.
Tímto přejeme Vám všem všechno nejlepší
do nového roku 2019 a šťastné a veselé
Vánoce.
Za Yachting Klub Kozmice
JAROSLAV KOZÁK, jednatel
Turnaj v mariáši

ČESKÝ
ZAHRÁDKÁŘSKÝ
SVAZ
Vzhledem k letošnímu suchému počasí nebylo
možno uskutečnit tradiční výstavu ovoce.
Přesto děkujeme obci za podporu našich akcí
a zájezdů. Všichni jste srdečně zváni
na Zahrádkářský ples, který se uskuteční
v sobotu 26.1. 2019.
Přejeme všem příjemné prožití vánočních
svátků a příští rok bohatou úrodu na vašich
zahrádkách.
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SLOVO
OTCE PETRA
Vážení spoluobčané, milí farníci,
k Vánocům letošního roku Vám přeji hodně radosti a pokoje do Vašich srdcí, Vašim rodinám
vzájemnou oporu a blízkost. Ať Vás ten, který přišel na svět mezi nás, náš Pán
a Spasitel, naplňuje svou láskou a dává svou dobrotu.
Do nového roku 2019 pak přeji a vyprošuji od Pána Boží pomoc a požehnání, krásné rodinné
vztahy, vzájemnou úctu a také trpělivost se vším, co na Vás čeká nebo Vás potká.
Hodně zdraví pro tělo i duši, úspěch ve všem Vašem počínání.

P. Petr Šustáček
farář

Žehná Vám a za Vás všechny se modlí

SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY
24.12. 21:00

Štědrý den - "PŮLNOČNÍ"

25.12. 7:30 a 9:30

Slavnost Narození Páně

26.12. 7:30 a 9:30

Svátek sv.Štěpána

PŘÍLEŽITOST KE SV. SMÍŘENÍ (ZPOVĚĎ)
PONDĚLÍ 17.12. - PÁTEK 21.12. vždy 1 hodinu přede mší svatou
SOBOTA 22.12. od 9:00 do 11:00
NEDĚLE 23.12. od 14:00 do 16:00

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2018

V Kozmicích si pro Betlémské
světlo budete moci přijít
na Štědrý den od 10:00 do 11:00
před ZŠ Kozmice (k betlému).

V letošním roce se chystá třicátá cesta skautů s Betlémským světlem.
K této příležitosti se neuskuteční předávání světla ve Vídni, ale v Linci,
kde celá novodobá tradice začala. Českou výpravu proto letos povedou
skauti z Českých Budějovic a z Plzně.
Heslo německých skautů pro letošek zní „Mír potřebuje rozmanitost –
společně pro tolerantní společnost“ a odkazuje na klíčovou
myšlenku zakladatele skautingu lorda Roberta Baden-Powella.
Betlémské světlo v tomto může pomoci jako jeden ze symbolů míru
a porozumění mezi národy.

WWW.KOZMICE.CZ

KOPEC NA KAMENCI
ZDOBÍ NOVÝ KŘÍŽ
Za Kozmicemi směrem na Hlučín,
na kopci zvaném Kamenec vyrostl nový
krásný kříž. Mnoho spoluobčanů
zajímalo, kde se tam objevil. Kříž nechal
instalovat Ing. Josef Barták a doplnil
nám k němu několik informací viz dále.

STROMY SVOBODY
V KOZMICÍCH

Na jaře budou ke kříži osazeny dvě
lavičky a pamětní deska s textem:
S přihlášením se k židovsko-křesťanské tradici,
v předvečer svátku Jana Husa a soluňských
bratří byl roku 2018 vztyčen tento kříž
s výhledem na slezské poutní místo Hrabyně,
na Malý a Velký Roudný a majestátní Praděd
a Lysou Horu. Stalo se tak z vděčnosti
LÍPY
a s poděkováním.
Společnost FORM, Kozmice u Hlučína

Málokdo ví, že také v Kozmicích byly
vysazeny lípy, které v rámci akce
"Stromy svobody" vysadili naši
spoluobčané nedaleko nově
postaveného kříže na kopci
za Kozmicemi. Druhou lípu vysadili
učitelé a žáci na hřišti základní školy.
Umístění obou stromů můžete najít
společně s ostatními
na stránkách www.stromysvobody.cz.

Symbolizují vznik Československé republiky a v letech 1918 a 1919 jich lidé vysadili tisíce.
Do výsadby se zapojili starostové, žáci, členové místních spolků. Stromy byly ověšené stuhami,
domy praporky, zpívala se hymna, ke kořenům se ukládaly pamětní listy. A sázely se
i v pozdějších letech (1928, 1945, 1968) vždy, když si lidé chtěli připomenout a oslavit význam
svobody a demokracie.
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DEN VÁLEČNÝCH
VETERÁNŮ
11. listopad je den věnovaný památce
válečných veteránů. Obecní úřad
Kozmice společně se Střeleckým
a branným klubem Kozmice uctili
památku padlých spoluobčanů
a položili kytici k památníků padlých
v 1. a 2. světové válce.

TRADIČNÍ
SETKÁNÍ SENIORŮ
Dne 11.11. 2018 se v místní restauraci sešli
kozmičtí senioři. Hudbou a slovem akci
provázel pan Melecký, o kulturní program se
postaraly také naše skvělé seniorky, kterým
tímto velmi děkujeme. Vystoupení sklidilo u
přihlížejících velký úspěch.
Pan starosta při této příležitosti poděkoval
Komisi pro občanské záležitosti, která se
celoročně stará o aktivity starších
spoluobčanů. Děkujeme.

LÍPY

WWW.KOZMICE.CZ

DIVADLO
Ve čtvrtek 22.11. 2018 do sálu obecní
restaurace zavítal divadelní soubor
PROPADLO z Václavovic, který si
pro naše občany připravil to nejlepší

z uplynulé sezony.

ROZVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Den před první adventní nedělí,
v sobotu 1.12. 2018 jsme se sešli
u rozsvícení vánočního stromu, nově

O pohoštění na akci se postarali naši
hasiči ve spolupráci s panem Arnoštem
Obrusníkem.

na víceúčelovém hřišti. O program se
postarali se svým žáci ZŠ Kozmice se
svým pěveckým vystoupením.
Zastupitelé si pro přihlížející připravili
netradiční živý betlém. Sešlost ukončily
slavnostní famfáry.

Strom, který jde nyní vidět ze všech
stran, společně nazdobili Petr Kašpar,
který poskytl techniku, odborný dozor
zajistil Petr Dziehel. Děkujeme.
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PLESOVÁ SEZÓNA 2019
12.1. 2019
19.1. 2019
26.1. 2019
10.2. 2019
16.2. 2019

Ples TJ Sokol Kozmice
XXIV. Obecní ples
Zahrádkářský ples
Maškarní ples pro děti
Střelecký ples

HLÍDÁNÍ PŘECHODU
PRO CHODCE
Obec hledá dobrovolníky (práce za úplatu)
na ranní hlídání přechodu pro chodce.
Jedná se o 1 hodinu denně v čase od 7:00
do 8:00, kdy děti chodí do školy).
Podmínkou je dobrý zdravotní stav
a přeškolení, které zajistí obec.
Zájemci nechť se hlásí na OÚ.
V pondělí 31.12. 2018 bude pošta
otevřena pouze dopoledne.

OÚ bude v pondělí 31.12. 2018
celý den uzavřen.
Odvoz odpadu se posouvá z pátku
4.1. 2019 na sobotu 5.1. 2019

Obecní úřad Kozmice přeje
všem občanům klidné
prožití vánočních svátků
a vše nejlepší do nového
roku 2019.

Obecní ples
Vstupenky na Obecní ples stojí
250 Kč. V ceně vstupenky je
večeře.
Informace u pana místostarosty.

ZvemeVás
29.12. 2018 se od 16:00
bude v kostele konat
"Koncert dechové hudby
KOBEŘANKA"

