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Úvodem

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři !
Máme za sebou horké léto, které přineslo s sebou spoustu teplotních rekordů ve
všech koutech naší republiky. Většina lidí využila teplé počasí ke koupání, provozování
vodních sportů a dalších vodních radovánek I Hlučínská štěrkovna byla
ve znamení velkého zájmu cizích i domácích rekreantů . Toto se projevilo hlavně
zvýšeným provozem na ulici Poručíka Hoši, kde budeme muset do budoucna zajistit
větší bezpečnost chodců a to zbudováním chodníku po celé její délce, jak je o tom
pojednáno v samostatné kapitole. Je tady další číslo „Občasníku“ s informacemi za
uplynulé období a s výhledem do konce roku.

Zasedání zastupitelstva

Od posledního Kozmického občasníku, vydaného před velikonočními svátky, se
uskutečnilo jedno řádné zasedání Zastupitelstva obce a dvě mimořádná.
7. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 19.6. 2012 za účasti 13 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- program zasedání včetně jeho doplnění
- dodatek č.1 Smlouvy o spolupráci a společném postupu při realizaci
projektu“Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u
Hlučín“ uzavřené mezi městem Hlučín a obcí Kozmice.
- smlouvu o financování z Fondu mikroprojektu v Euroregionu Silesia v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2007 – 2013 č.ERS-CZ/2012/02963. Předmětem smlouvy je realizace mikroprojektu
„Klubovna hasičů v Kozmicích – místo česko-polského setkávání.“
- Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady pro projekt
Polyfunkční dům Kozmice s registračním číslem CZ.1.10/4.1.00/03.00557.
- závěrečný účet Svazku mikroregionu Hlučínska za rok 2010 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením a to bez výhrad
- zápis do obecní kroniky za rok 2010 a 2011.
- Vnitřní předpis o regulaci pohřbívání na starém hřbitově, parcela č. 2,
v k.ú. Kozmice (více informací uvádíme v článku o pohřbívání).

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

kontrolu plnění usnesení
zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Kozmice za rok 2011
zprávu o činnosti rady za období březen – květen 2012
rozbor plnění rozpočtu obce k 31.5.2012
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Klubovna SDH v Kozmicích
Úspěšnou kolaudací dne 19.6.2012 byly završeny stavební úpravy na projektu
„Klubovna hasičů v Kozmicích - místo česko-polského setkávání“
reg. číslo CZ.3.22/3.3.04/12.02963, kde jsme zídskali dotaci z Fondu mikroprojektů
Euroregionu Silesia.“

Předmětem projektu byly stavební úpravy vyplývající z přičlenění prostor bývalé pošty
k prostorům Sboru dobrovolných hasičů. Úpravy spočívaly ve změně dispozičního
řešení v 1.NP objektu a to výměna oken, vybourání některých příček a zřízení nových
příček v místě hygienického zázemí Hlavním cílem tohoto projektu bylo zajistit zázemí
pro realizaci společných aktivit partnerů projektu: SDH z Kozmic a Rudyszwaldu.
Výstavba hygienického zařízení pro autokemp
24.5.2012 proběhla kolaudace nově zbudovaného objektu, sloužícího jako
hygienické zařízení pro autokemp. Původní objekt byl demolován a byl nahrazen novým
objektem, který je půdorysně řešen jako mnohoúhelník, jednopodlažní, nepodsklepený
s plochou střechou a zvýrazněnou atikou. Obsahuje 2 místnosti, vždy s 5 sprchovými
kouty a 4 umývadly. Součástí stavby je místnost pro zásobník teplé vody a venkovní
kuchyňka.
K objektu je přivedena nová přístupová komunikace, která je z betonové dlažby a je
napojena na stávající zpevněné plochy.
Kulturní a společenské akce.
Nyní se krátce zmíníme o kulturních a společenských akcích, které se připravují na
podzim. O všech těchto akcích Vás budeme informovat obecním rozhlasem a na
plakátech, jelikož může dojít k drobným změnám ( např. kvůli počasí ).
V neděli 23.září připravuje „Zahrádkářský svaz“ jednodenní výstavu ovoce a
zeleniny. Letošní „Kozmický krmáš“ se uskuteční 21.10.2012. Vystoupit by měla Schola
ze Šilheřovic a po mši svaté proběhne požehnání nového hřbitova. Zároveň v tomto
termínu připravuje farní rada výstavu pohlednic, obrázků, knih a dalších věcí
s náboženskou tématikou. Ve čtvrtek 11.10.2012 v 18:00 hodin vystoupí v sále Obecní
restaurace Berani z Těškovic z divadelní hrou „Manželské šarvátky.“ 29.10.2012
proběhne již tradiční akce uspávání broučků. Níže uvedené datumy akcí, které jak
uvádíme níže, budou vždy na internetových stránkách obce, hlášeny rozhlasem a na
vývěsních skříňkách.
15.9.2012
23.9.2012
11.10.2012
21.10.2012

Výlet vlakem - Kozmičáci na cestách
Výstava ovoce
Manželské šarvátky – divadlo Berani
Kozmický krmáš

ZŠ a MŠ
ČSZ
OÚ, KSK
OÚ
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10. měsíc
29.10.2012
11.11.2012
1.12.2012
2.12.2012
2.12.2012
10.-16.12
12.měsíc
15.12.2012
12.měsíc
27.- 30.12.2012

Burza dětského oblečení
IV. Uspávání broučků
VI. setkání seniorů
Stavění vánočního stromu
Vánoční trhy
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční výstava
Kozmice na ledě - hokej a bruslení
11. ročník vánoční turnaje v mariáši
Vánoční koncert
Turnaj ve stolním tenise, šachový turnaj.

ZŠ
ZŠ
OÚ
OÚ, SDH, KSK
OÚ
OÚ, SDH, KSK
ČSZ
HC Kozmice
Jacht klub
FÚ
KSK

Odpady

SDH pořádá celoročně sběr vysloužilého elektrozařízení, za které se považuje:
ledničky, myčky, sušičky, mrazničky, pračky,sporáky, mikrovlné trouby, fény, kulmy,
toustovače, topinkovače, vrtačky, bruska apod.
Mezi elektrozařízení nepatří: autobaterie, žárovky a zářivky, bojlery nebo náplně
do tiskáren.
NESKLADUJTE NEFUNKČNÍ ELEKTRO ZAŘÍZENÍ DOMA !!!
Kontaktujte se na telefonní číslo 774 374 711 – odvoz zajistíme.
Na podzim budou mít naši občané příležitost k odložení velkoobjemného odpadu, a to
v sobotu 13. října 2012 od 07,00 – 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!!!!! Avšak po druhé
stránce je možno na základě dohody s OZO ukládat do kontejnerů na plasty spreje a
konzervy, v žádném případě do těchto kontejnerů nepatří stavební suť, jako se
v poslední době děje.

Výstavba chodníku na ulici Poručíka Hoši.
V současné době je zpracována studie, která zahrnuje veškeré stavební úpravy,
včetně nezbytných přeložek inženýrských sítí, pro zbudování nového chodníku a
rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího chodníku na ulici Poručíka Hoši. Jedná se o
velmi komplikovanou stavbu, kde bude nutný souhlas občanů bydlících na dané ulici,
včetně nutných výkupu pozemku. Aby se mohlo dále pokračovat ve zpracování stavební
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projektové dokumentace, rozhodlo zastupitelstvo na svém řádném zasedání konaném
11.9.2012, že v nejkratší možné době bude uskutečněna schůzka občanů, kterých se tato
problematika týká.

Pohřbívání - nový hřbitov..
Koncem srpna jsme získali potřebná povolení k pohřbívání na novém hřbitově, takže
je již možno tam provádět smuteční obřady. Jak jsme již uvedli 21.října bude provedeno
jeho požehnání.
Zároveň byl schválen vnitřní předpis o pohřbívání na starém hřbitově z kterého
uvádíme základní věci.
● pohřbívání bude ukončeno k 31.12.2016
● po tomto termínu lze pohřbít manžela k manželce a opačně a to do 31.12.2026
● ukládání uren je povoleno do 31.12. 2026
● ukončení činnosti hřbitova bude nejpozději do 31.12.2040

Čistota a pořádek v obci
Na tomto místě se přísluší, abychom poděkovali všem občanům za udržování
čistoty a pořádku nejenom před svými domy a na svých pozemcích, ale i na veřejných
prostranstvích. Přispíváte tak nemalou měrou, jednak ke zpříjemnění svého okolí, ale
zajišťujete tímto i větší čistotu ovzduší. K naší obci však nepatří jenom oblast
před veřejnými budovami a rodinnými domky, ale i rozsáhlé okolí, kde už s čistotou a
pořádkem je to horší. Mnozí z nás si pletou příkopy polních cest, cesty k lesu a hlavně
cestu na Darkovičky s veřejnou skládkou a mnohdy tam lze najít odpad všeho druhu.
Upozorňujeme, že to je nepřípustné, a vystavujete se tímto nebezpečí pokutování. Určitě
nám všem stojí za to, aby i tato prostranství byla čistá a abychom byli hrdí na svou
čistou obec.
Rovněž s blížícím se zimním obdobím a podzimních pracích na zahrádkách
chceme apelovat na Vás, abychom si navzájem neznepříjemňovali ovzduší (vždyť
bramborová nať, když je suchá, tak shoří bez zadýmení celé obce) a topit tím, co je
vhodné, vždyť i mokré dřevo špatně hoří a zamořuje okolí) a to nemluvíme o plastech aj.

Informace ZŠ a MŠ Kozmice
UŽ JE TO ZASE TADY!!!
Prázdniny jsou pryč, září začalo a s ním i nový školní rok 2012/2013. HURÁ!
Kozmická škola a školka se chystá na příchod nových žáků a dětí (kterých stále přibývá
– z čehož máme samozřejmě radost) i těch, kteří tyhle instituce už dobře znají. Během
letních prázdnin se stihlo opět spoustu práce – vymalovala se další část školy,
uskutečnila se malá přestavba 1. třída – družina, nainstalovaly se další interaktivní
dataprojektory s novými tabulemi, proběhla rekonstrukce podlahy tělocvičny
s nákupem nového gymnastického koberce a dalších drobných prvků. Pro školku bylo
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zakoupeno spoustu stavebnic a pomůcek podporujících jemnou i hrubou motoriku,
tvořivost, fantazii, zručnost a stimulující rozvoj dětí.
Letos se pro žáky školy chystá celoroční projekt „Expedice TALAMA“. Na děti
čeká spoustu práce, nelehkých úkolů, ale i zábavy a poučení, aby společně zvládly
náročnou přípravu na dobrodružnou výpravu na konci školního roku. Doufáme, že pro
tuto práci získáme nejen děti, ale nadchneme i rodiče, bez jejichž pomoci bychom to
zvládli jen ztěžka. A tak vzhůru a „ZA JEDEN PROVAZ (LANO) SPOLEČNĚ“!
V rámci přípravy na expedici nás čekají tradiční akce – jako např. Podzim plný radosti,
Vánoce, akce zaměřené na prevenci a ochranu zdraví dětí, na bezpečnost dětí, akce
podporující výchovu k ochraně přírody (EVVO), ale též preventivní projekty zaměřené
na osvětu k oblasti zdravé výživy a sportu. Kromě toho budou se děti jak ve výuce
přímo, tak mimo školu připravovat na expedici novými pořady a programy.
V září vyrazíme na procházku k Juliánce, kde v rámci výchovy k ochraně přírody žáci
uklidí okolí a vyhlásíme Sběrový den v obci (sbíráme starý papír – stačí jej dát před
vrátka). V úterý 11. 9. 2012 se sejde Klub rodičů a přátel školy, kam zveme všechny, kdo
mají chuť se sejít a něco … udělat pro naše děti. A hned společně vyrazíme už na 4.
výlet vlakem s rodiči – tentokrát na Cvilín 15. 9. 2012. Další důležité informace se rodiče
mohou dozvědět na prvních třídních schůzkách v úterý 25. 9. 2012 ve škole. V letošním
školním roce bychom chtěli vyzkoušet elektronickou komunikaci mezi rodiči a třídními
učitelkami.
PŘEJEME VŠEM PŘÍJEMNÝ PODZIM, HODNĚ SIL, ZDRAVÍ A RADOSTI!!!
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Kozmice
Volby do krajských zastupitelských orgánu.
Ve dnech 12. - 13. 10. 2012 což je pátek a sobota proběhnou v naší obce stejně tak
jako v celé naší republice volby do krajských zastupitelských orgánů. Volební místnosti
budou již na novém obecním úřadě. Budete mít možnost si vybírat kandidáty z různých
politických stran a sdružení, tak jak jsou Vám představovány v denním tisku v mediích,
z letáků, bilbordů a nebo přímo z konkrétních volebních akcí a agitace. I naše obec má
svého zástupce a v dané době, vzhledem k rozhádané politické situaci, by bylo dobré
zapomenout za jakou politickou stranu kandiduje a spíž si uvědomit, co nám jeho
přítomnost v krajských zastupitelských orgánech může do budoucna přinést a pomůže
dál naši obec zvelebovat. Pro naší obec by bylo velké plus mít svého občana v krajském
zastupitelstvu, proto je-li to možné podpořte našeho zástupce preferenčním hlasem.

Informace TJ Sokol Kozmice – oddíl kopané
TJ Sokol Kozmice zve všechny příznivce fotbalu na mistrovská utkání všech
svých oddílů na sezónu 2012/2013 – část podzim.
,A muži ,
Kozmice A : Klimkovice
Krásné Pole : Kozmice A
Hrabová : Kozmice A
Kozmice A : Hať

neděle
neděle
sobota
neděle

16.9. v 16:30 hod
23.9. v 16:00 hod
29.9 v 16:00 hod
7.10. v 15:30 hod
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Dolní Lhota : Kozmice A
Kozmice A : Loko Ostrava
Lučina : Kozmice A
Kozmice A : Vřesina
Darkovice : Kozmice A

neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

14.10. v 15:30 hod
21.10. v 15:00 hod
28.10. v 15:00 hod
4.11. v 14:30 hod
11.11. v 14:00 hod

,B muži ,
Mokré Lazce B : Kozmice B
Kozmice B : Štítina B
Kozmice B : Darkovice B
Chuchelna B : Kozmice B
Kozmice B : Závada
Rohov : Kozmice B
Kozmice B : Suché Lazce B
Kozmice B : Hrabyně

sobota 15.9. v 16:30 hod
sobota 22.9. v 16:00 hod
sobota 29.9. v 16:00 hod
sobota 6.10. v 15:30 hod
sobota 13.10. v 15:30 hod
neděle 21.10. v 15:00 hod
sobota 27.10. v 17:00 hod
neděle 11.11. v 17:00 hod

, Dorost ,
Kozmice : Šilheřovice
Velké Heraltice : Kozmice
Háj ve Slezsku : Kozmice
Kozmice : Raduň
Kozmice : Malé Hoštice
Hněvošice : Kozmice
Kozmice : Bolatice
Strahovice - Kozmice

neděle 16.9. v 14:15 hod
neděle 23.9. v 10:00 hod
sobota 29.9. v 13:15 hod
neděle 7.10. v 13:15 hod
neděle 21.10. v 12:45 hod
sobota 27.10. v 15:00 hod
neděle 4.11. v 12:15 hod
neděle 11.11. v 11:45 hod

, Žáci
Kozmice : Vavrovice
Stěbořice : Kozmice
Štěpánkovice : Kozmice
Kozmice : Kylešovice
Větřkovice : Kozmice
Kozmice : Bolatice
Slavkov : Kozmice

neděle 16.9. v 10:00 hod
sobota 22.9. v 13:15 hod
neděle 29.9. v 14:00 hod
neděle 7.10. v 10:00 hod
neděle 14.10. v 13:30 hod
neděle 21.10. v 10:00 hod
středa 31.10. v 15:30 hod

, Minižáci .
Šilheřovice : Kozmice
Kozmice - Píšť
Bohuslavice - Kozmice
Hať - Kozmice
Kozmice - Darkovičky

pondělí 17.9. v 10:00 hod
sobota 22.9. v 13:30 hod
pondělí 1.10 v 17:00 hod
sobota 6.10. v 13:30 hod
sobota 13.10. v 13:30 hod

Fanoušci a příznivci fotbalu přijďte povzbudit naše hráče!
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Informace hokejového klubu – bruslení s Mikulášem

I v letošním roce bude družstvo HC Kozmice reprezentovat naší obec v Amatérské
hokejové lize, která se hraje v Buly aréně v Kravaře. Rozpis soutěže doposud není
sestaven, proto zatím neuvádíme termíny zápasu (lze vyhledat na stránkách
www.bulyarena.cz ).
Pro občany Kozmic chystáme již tradiční hokejový zápas Kozmice proti sobě a
Mikulášské bruslení pro veřejnost. Všechny Vás zveme a těšíme se na hojnou účast.
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