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VESELÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY

Úvodem
Vážení spoluobčané,
Ač to tak zatím nevypadá, je zima pomalu za námi. Podle meteorologů patřila
k těm teplejším, přesto jsme si užili nadílky sněhu a déletrvajících mrazů.
Ale z té veselejší stránky. Vánoce jsme strávili v klidu a pohodě. Díky panu Kašparovi,
kulturní a sportovní komisi při obecním úřadě byl nazdoben „Vánoční strom“ a v
podání našich dětí a za pomoci zastupitelů zazněly Vánoční písně“ Všem organizátorům
a účastníkům tímto děkujeme.
I v letošním roce proběhla plesová sezona, která určitě potěšila milovníky tance a
dobré hudby. Chtěli bychom touto cestou poděkovat ještě jednou všem dobrovolným
složkám a organizátorům za uspořádání těchto plesů, které velkou měrou přispěly
k tomu, abychom se navzájem setkali a společně pobavili.
Nastal čas pro další číslo „Kozmického občasníku,“ abychom Vás seznámili, co se
v obci během zimy událo, ale hlavně co nás v nadcházejícím jarním a letním období čeká.
I když v dnešní době plné moderních sdělovacích prostředků a technologií lze získat
informace kdekoli, zaznívá z Vašich úst, že náš občasník Vám přináší informace jednak
potřebné a pak informace které Vás takzvaně pohladí na duši a k tomu je určeno i toto
další číslo našeho pravidelného Kozmického občasníku.
V sobotu 6. 1. 2018 proběhla jako tradičně „Tříkrálová sbírka,“ a díky štědrým
dárcům, bylo v naší obci vybráno 78 278,- Kč.
Ve 25 obcích regionu Hlučínsko byla vykoledována částka 2 232 898,- Kč.
Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátního klíče 65%, což představuje
sumu 1 451 384,- Kč. Dovolujeme si poděkovat všem, kdo se na sbírce jakýmkoliv
způsobem podíleli a zasloužili se o její úspěšný průběh.
Jsme na začátku období, kdy se příroda začíná projevovat v celé své kráse. Už se
všichni těšíme na hřejivé a laskavé sluneční paprsky, které nás vytáhnou do přírody a na
zahrádky, kde kromě krásných květinek budeme sadit jako tradičně i kobzole. Mnozí
z vás se určitě chystají na přestavby a zvelebení svých příbytků, mnozí se těší na
sportovní klání a ostatní třeba na vycházky do přírody nebo na výlety na kolech. První
příležitost užít si delšího víkendu máme již o Velikonocích.

Přejeme všem našim spoluobčanům
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Zasedání zastupitelstva
Od posledního vydání Kozmického občasníku se uskutečnily dvě řádné zasedání
Zastupitelstva obce a jedno mimořádné zasedání Zastupitelstva
13. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 18. 12. 2017 za účasti 15 zastupitelů
Zastupitelstvo obce schválilo:
-

Program zasedání včetně jeho doplnění
Odměňování neuvolněných členů ZO s platnosti od 1. 1. 2018.
Rozpočet obce Kozmice na rok 2018 ve výši 56 260 000,- Kč jako schodkový se
zapojením zůstatku z minulého roku.
Termíny konání řádných zasedání ZO v roce 2018: 12.3., 18.6., 17.9., a 17.12.
Prodloužení platnosti Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit
pro Hlučínsko 2014-2017 dle předložené přílohy č.1, do doby schválení nového
Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko východ
a západ bez připomínek

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

Kontrolu plnění usnesení minulého zasedání.
Zprávu o činnosti Rady obce za období od 4. 10. 2017 do 6. 12. 2017.
Žádost obce Háj ve Slezsku o uzavření smlouvy o poskytování příspěvku a to pro
Domov pro seniory Ludmila. Smlouva bude upřesněna a předložena na dalším
zasedání ZO.

14. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 12. 3. 2018 za účasti 13 zastupitelů
Zastupitelstvo obce schválilo:
-

-

Program zasedání včetně jeho doplnění.
Závěrečnou inventarizační zprávu souhrnnou o průběhu a výsledku inventarizace
provedené ke dni 31.12.2017, 250 kusů kompostérů přechází do majetku občanů
na základě smluv.
U projektu Hřiště s umělým povrchem výměnu trávníku 3. generace za trávník 4.
generace.
Rozšíření sběru velkoobjemového bioodpadu v době od dubna do června a od září do
listopadu
Název nové ulice „Luční“ (odbočka z ulice Okrouhlá).

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

Kontrolu plnění usnesení minulého zasedání.
Zprávu o činnosti Rady obce za období od 18. 12. 2017 do 26. 2. 2018.

Rozpočet obce na r. 2018.
Zastupitelstvo obce na svém 13. řádném zasedání schválilo rozpočet obce pro
letošní rok. Rozpočet byl přijat jako schodkový a počítá jak s příjmy, tak i výdaji ve výši
56 260 000,- Kč.
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Podrobný rozpočet je uveřejněn na úřední desce, proto uvádíme jen základní
výčet chystaných akcí a projektů na letošní rok.
-

Realizace hřiště s umělou trávou
Rekonstrukce plotu na starém hřbitově
Rekonstrukce zahrady mateřské školy
Realizace suchých poldrů (bude-li vypsán dotační titul)
Realizace cyklostezky Benešov-Kozmice
Přechod přes železniční trať

Dále se bude zpracovávat projektová dokumentace
-

Projektová dokumentace cyklostezky Kozmice – Hlučín (podána žádost o dotace)
Studie a projekt nadstavby budova základní školy
Pokračování projektu a případná realizace chodníku na ulici Horní konec.
Projektová dokumentace – cvičná běžecká dráha pro hasičský sport
Studie bezpečnosti I/56 (semafory, přechody) + bezpečnost na MK (retardéry) a jeho
případná realizace bude-li vypsán dotační titul.

Samozřejmě rozpočet počítá i se základní údržbou obecního majetku a má i
solidní finanční rezervu. Nemalé příspěvky rovněž dostane základní a mateřská škola a
všechny Kozmické spolky.

Sběr „Velkoobjemového bioodpadu.“
Také v letošním roce pro Vás připravujme možnost odevzdání velkoobjemového
bioodpadu (větví, thují a jiné) a to v sobotu 21 . 4. 2018 od 8.00 – 12.00 hodin na ulici
Poručíka Hoši v tzv. proluce „Menšíkovec.“ Tuto službu bude zajišťovat pan Sassaroli a
na místě bude bioodpad drtit.
Navíc zastupitelstvo rozhodlo, že bude do června (a následně září – říjen) zkušebně
zavedena možnost „odevzdání velkoobjemového bioodpadu“ v areálu bývalého
kovářství, a to vždy od 8.00 – 12.00 hodin v těchto termínech, 12.5, 26.5., 9.6., a 23.6.
Tato služba bude bezplatná a zavedena na zkoušku. Podzimní termíny budou oznámeny
později, podle toho, jak se služba osvědčí.

Odpady
Rovněž v letošním roce budou mít naši občané příležitost k odložení
velkoobjemového odpadu, a to:
v sobotu 12. května 2018 od 08.00 – 12.00 hod. a
v sobotu 20. října 2018 od 08.00 – 12.00 hod
Kontejnery budou opět přistaveny na nádvoří firmy FORM s.r.o.
Prosíme občany, aby měli pro případnou kontrolu doklad totožnosti, jelikož odpad
mohou odevzdat pouze obyvatelé Kozmic.
Neustále platí, že SDH pořádá celoročně sběr vysloužilého elektrozařízení, za které se
považuje: ledničky, myčky, sušičky, mrazničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby,
fény, kulmy, toustovače topinkovače, vrtačky, bruska apod.
Mezi elektrozařízení nepatří: autobaterie, žárovky a zářivky, bojlery nebo náplně
do tiskáren.
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NESKLADUJTE NEFUNKČNÍ ELEKTRO ZAŘÍZENÍ DOMA !!!
Kontaktujte se na telefonním čísle 774 374 711 – odvoz zajistíme.
První svoz BIO odpadu je v úterý 3. 4. 2018.
Pokud jsou plné kontejnery na oblečení před obecním úřadem, je k dispozici ještě
kontejner u paneláku.

Poplatek za psa.
Upozorňujeme ty z občanů, kteří doposud neuhradili poplatek za psa, (splatnost
je do 31. 3. 2018) aby takto neprodleně udělali. Poplatek je 120,- Kč za jednoho psa.
Na obecním úřadě jsou k dispozici sáčky na psí exkrementy, rovněž v centru obce
jsou na držácích. Prosíme proto, aby majitelé psů po svých miláčcích uklízeli a zároveň
děkujeme všem, kteří takto činí. Ono když roztál sníh, tak to mnohde moc krásně
nevypadalo. Zároveň oznamujeme majitelům psů, že v sobotu 12. května od 14.30 hod.
proběhne před obecním úřadem očkování psů proti vzteklině. Cena očkovací dávky je
120,- Kč. Se psem musí přijít dospělá osoba a pes by měl mít náhubek. Nezapomeňte vzít
s sebou očkovací průkaz psa.

Informace MS Dubina
MS Dubina Kozmice, spolek Vás dle zákona 449/2001 Sb. žádá o ohleduplnost při
procházkách překrásnou honitbou i nově zbudovanými „Ptačími loukami“ v katastru
obce Kozmice z důvodů nastávajícího období hnízdění a kladení mláďat v období duben
až červen.
V každém případě je nutné chovat se tiše, zbytečně neplašit a nestresovat. A proto Vás
žádáme o omezení pobíhání psů na volno, dále pak nechodit dle možností do krytů, kde
se zvěř stahuje. Využívejte k procházkám pouze polní a lesní cesty k tomu určené a
chovejte se ohleduplně.
Zároveň Vás žádáme o omezení projíždění honitbou na motorových prostředcích a
to z téhož důvodu - klidu pro zvěř.
Žádáme Vás o ohleduplnost nejenom ke zvěři, k ostatním lidem, ale také i k naší
přírodě.
Děkujeme Vám za pochopení
S pozdravem „Myslivosti zdar“. MS Dubina Kozmice spolek.

Setkávání seniorů s hudbou zpěvem a vzájemným sdílením.
Také v roce 2018 probíhá vždy v neděli, 1 x za měsíc, v 15.00 hodin, v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Kozmicích. Vstup je bezbariérový.
Termíny na 1. polovinu roku jsou 15.4., 13.5., 17.6. (Přesné Info na plakátech u pošty)
Informace s pozváním je jak pro pravidelné účastníky Setkání seniorů, tak i pro ty, kteří
na setkání ještě nikdy nebyli a chtěli by na chvíli změnit prostředí domova s jiným
prostředím.
Přijďte tedy a podělte se u šálku kávy, čaje, koláčků či zákusků o své vzpomínky, rady,
nápady, zkušenosti, zajímavosti z běžného života – tisku, knih, sdělovacích prostředků,
nebo pokud máte dar povzbuzování, jako paní Anička Fusová zakladatelka Setkání
seniorů, přijďte s povzbuzením, neboť toho není nikdy dost. Vítání jste všichni třeba jen
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s tichým nasloucháním. Povídání – sdílení je prokládáno písničkami za doprovodu
harmonikáře p. Maxmiliana Kocura.
Na setkání s Vámi se těší členové Komise pro občanské záležitosti

Dobročinná sbírka

DOBROČINNÁ SBÍRKA

Minulý rok jsme díky vám vybrali více než 600 kg věcí – velmi děkujeme!
Zapojte se i letos
CO MŮŽETE DAROVAT?
OBLEČENÍ – KABELKY – BOTY – TEXTIL – BIŽUTERII
HRAČKY – SKLO – PORCELÁN – KERAMIKU – SPORTOVNÍ POTŘEBY
KOHO PODPOŘÍTE:
Jedna taška darovaných PĚKNÝCH věcí znamená pro partnerské neziskové
organizace, které Moment, podporuje, například tyto možnosti:
• Pro Hospic Ondrášek:
Hodina a půl života doma pro nevyléčitelně nemocné, pod zdravotnickým dohledem.

•

Pro Stacionář Žebřík:

Objednávku expresivních terapií, jako např. muzikoterapie nebo canisterapie pro handicapované
klienty denního stacionáře Žebřík.

•

Pro Kola pro Afriku:

Transport jednoho kola do Afriky a umožnění pravidelné školní docházky jednomu dítěti na několik let.

•

Save Elephants:

Krmení na jeden den pro celý psí tým v Kongu, který je speciálně vycvičen na odhalování pytláků
slonoviny.
o CCBC
např. pomůžete 6 mořským želvám na svět.

KDY A KAM MŮŽETE VĚCI PŘINÉST
9. – 10. dubna 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin – za mateřskou školkou
Na věci použijte prosím pytle či tašky.
www.moment-ops.cz

Facebook - dobročinný second hand

mobil: 773 070 482

Jaro už začíná i ve škole….
Okna už přišla o mrazivé zimní obrázky, paní uklízečky je leští a my všichni se
připravujeme na jaro. Jaro ve škole a školce - to je spoustu nových podnětů, práce a
akcí. Kromě klasického učení, které nepolevuje, spíše naopak – s prvními jarními
paprsky - máme novou energii a společně bádáme, ptáme se a hledáme odpovědi,
zkoušíme a zkoumáme, objevujeme, diskutujeme, tvoříme a vytváříme….
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Letošní projekt TALAMA je v plném proudu, celou zimu jsme se připravovali
teoreticky, pořizovali si nezbytné horolezecké vybavení a plnili si horolezecké deníky.
Všechny tyto teoretické poznatky jsme si potvrdili při velice zajímavém a příjemném
povídání se skutečným horolezcem. A teď přichází čas na praktickou přípravu. Na jaře
nás čeká dopoledne na boaldru, kde budeme trénovat „horolezení“, a s teplejším
počasím si vyzkoušíme i skutečné stanování. Pokud to vše zvládneme, pořídíme veškeré
vybavení a získáme všechny části mapy s místem naší expedice – můžeme vyrazit na
skutečnou horolezeckou výpravu, opět i s našimi budoucími prvňáčky. Místo je
prozatím „tajné“, ale termín je už dán – 18. – 21. června 2018!
Ale čeká nás spousta další práce. S novou energií jsme pustili do úprav našeho
arboreta. Úklid po zimě již začal. Máme nové plány a už v zimě jsme zahájili přípravy
s metodickou pomocí občanského sdružení Natura Opava. Chtěli bychom, aby
arboretum nejenom dělalo radost kolemjdoucím i našim dětem, ale hlavně bylo
skutečnou vyučovací pomůckou pro naše žáky. Na podzim jsme vytvořili broukoviště,
zasadili jsme nové rostliny, keře a stromy. Nyní chceme, aby se naše arboretum
rozrostlo o expozici kamenů, tabule a popisné tabulky a další rostliny.
V dubnu nás již tradičně čeká Týden prevence, kdy školu navštíví studenti a
pedagogové pod vedením PhDr. Sabiny Psennerové z katedry urgentní medicíny
Ostravské univerzity, aby s našimi žáky procvičili, jak poskytnout správně 1. pomoc.
Rovněž nás čeká dopoledne s Policií ČR a oblíbenými služebními psy. Znalosti
dopravních značek a pravidel si děti a žáci prověří s Mobilním dopravním hřištěm a při
jízdách zručnosti na kolech a koloběžkách.
U příležitosti Dne Země i my přispějeme – uklidíme cestu k Juliánce, a též vyhlásíme
na čtvrtek 19. dubna Sběrový den v obci, kdy můžete dát před své branky starý papír,
který nám pomůže svézt Obecní úřad. Výtěžek této akce tradičně investujeme do
školního arboreta.
V květnu se můžeme všichni těšit na IX. Zahradní slavnost – tentokrát na „Velkou
pouť“, která se uskuteční v sobotu 18. 5. 2018.
Ve školce v březnu proběhlo velice zdařilé odpoledne s předškoláky a rodiči, při
kterém si děti vyzkoušely, jak jsou připraveny k nástupu do školy. V rámci tohoto
odpoledne proběhlo i V. setkání s rodiči dětí MŠ s paní učitelkou Mgr. Klaudií Liškovou,
která děti bude příští školní rok vyučovat.
Dále nás čeká ve školce kromě některých „kosmetických“ úprav vybavení, spousty
výletů, zábavných pořadů, menších třídních projektů, nácviku programu pro maminky,
také velká akce – rekonstrukce naší školkové zahrady, na kterou se už moc těšíme. Vše
by mělo proběhnout o letošních letních prázdninách, díky Obecnímu úřadu Kozmice,
který celou akci zajistil.
Škola i školka pomalu finišuje v realizaci Šablon pro MŠ a ZŠ – výzvy vyhlášené
MŠMT ČR v rámci OP VVV. Učitelky prošly spoustou vzdělávacích akcí, sdílely své
zkušenosti v jiných školách, zkoušely vyučovat v tandemu, ve školce je celý rok
k dispozici chůva pro dvouleté děti, ve škole získaly obrovskou a nečekanou popularitu
kroužky čtenářský klub a klub matematické logiky a deskových her. Oblibu si získaly i
setkání rodičů s různými odborníky. A již se připravujeme na nové „šablony“ (Výzvy č.
02_18_063 a 02_18_064 Šablony II), vyhlášené pro následující období.
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Zápis do školy (k povinné školní docházce) proběhne podle rozpisu ve dnech 16. a 17.
dubna v budově školy a zápis dětí k předškolní docházce ve středu 3. května 2018
v budově mateřské školy.
Všechny informace k zápisům a dalším akcím najdete na webových stránkách
www.zskozmice.cz a www.ms-kozmice.cz.
Dagmar Herudková, ředitelka školy

Informace TJ SOKOL Kozmice - oddíl kopané
,Muži A , CANIS I.B třída skupina B
Strahovice - Kozmice
Kozmice - Klimkovice
Hať - Kozmice
Kozmice - Dolní Lhota
Píšť - Kozmice
Kozmice - Petřvald na Moravě
Ostrava Jih - Kozmice
Kozmice - Bohuslavice
Darkovice – Kozmice
Kozmice - Šilheřovice
Vřesina - Kozmice
Kozmice - Velká Polom
Chuchelna - Kozmice

neděle
neděle
neděle
neděle
nedělě
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle

25.3. v 15:00 hod
1.4. v 15:30 hod
8.4. v 15:30 hod
15.4. v 16:00 hod
22.4. v 16:00 hod
29.4. v 16:30 hod
5.5. v 16:30 hod
13.5. v 16:30 hod
19.5. v 17:00 hod
27.5. v 17:00 hod
3.6. v 17:00 hod
10.6. v 17:00 hod
17.6. v 17:00 hod

B muži, III. skupina A – ONDRAŠOVKA
Kozmice B - Strahovice B
Štěpánkovice B - Kozmice B
Kozmice B - Hať B
Bolatice B - Kozmice B
Kozmice B - Darkovičky B
Bělá - Kozmice B
Kozmice B - Sudice
Bohuslavice B - Kozmice B
Kozmice B - Závada
Dolní Benešov B - Kozmice B
Kozmice B - Služovice
Kozmice B - Oldřišov B

neděle
neděle
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota

25.3. v 15:00 hod
8.4. v 15:30 hod
14.4. v 16:00 hod
21.4. v 16:00 hod
28.4. v 16:30 hod
6.5. v 16:00 hod
12.5. v 16:30 hod
19.5. v 17:00 hod
26.5. v 17:00 hod
3.6. v 17:00 hod
9.6. v 17:00 hod
16.6. v 17:00 hod

Přebor starší žáci 1+10 – RABIO Opava
Kylešovice - Kozmice
Kozmice - Slavkov
Hať - Kozmice
Kozmice - Stěbořice
Kozmice – Štěpánkovice
Kozmice - Vávrovice

neděle 22.4. v 13:45 hod
sobota 28.4. v 14:30 hod
neděle 6.5. v 10:00 hod
sobota 12.5. v 14:30 hod
sobota 19.5. v 15:00 hod
sobota 26.5. v 15:00 hod

Fanoušci a příznivci fotbalu přijďte povzbudit naše borce.
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Víceúčelové hřiště – permanentky
Ceny za pronájem hřiště se pro letošní rok nemění. Žádáme loňské držitele
permanentek, aby potvrdili, zda i v letošním roce budou hřiště používat. Zároveň je
možná i pro ostatní stálá rezervace (1000,- Kč za rok). Termíny budou následně
zveřejněny na stránkách obce a u vstupu na hřiště.

Bohoslužby o velikonočních svátcích
25.3.2018
29.3.2018
30.3.2018
31.3.2018
1.4.2018
2.4.2018

Květná neděle Mše svatá
v 07.30 a 10.30 hod
Zelený čtvrtek Mše sv. na památku poslední večeře Páně
v 17.30 hod.
Velký pátek
Pobožnost křížové cesty (v kostele)
ve 14.30 hod
Obřady Velkého pátku
v 15.00 hod
Bílá sobota
Velikonoční Vigilie Obřady a mše sv.
v 19.00 hod
Velikonoční neděle – „Zmrtvýchvstání Páně“
v 07.30 a 09.30 hod
Velikonoční pondělí – mše svatá
v 07.30 a 09.30 hod

Příležitost ke svátosti smíření:
Sobota 24.3.2018 9.00 – 11.00 hodin a 14.00 – 16.00 hodin.
Neděle Květná 25.3.2018 14.00 – 16.00 hodin.
Pondělí, úterý a středa „svatého týdne“ – 1 hodina přede mší.

Velikonoční přání Otce Petra
Vážení spoluobčané, milí bratři a sestry ve víře,
Opět slavíme Velikonoce, svátky, které jsou symbolem jara a nového života. Často
v přírodě a také pro věřící v Krista, jsou to svátky Nového života v duchovním slova
smyslu. Kristovo utrpení a smrt na kříží pro spásu lidí, slaví křesťané jako dobu lásky
Boha k lidem, potom Kristovo vzkříšení, jako záruku věčného života s Bohem v Božím
království, nebi, až vzkřísí Kristus lidi k novému (věčnému) životu.
Proto přeji každému z nás, aby byly tyto svátky novou nadějí a silou pro všechny,
obnovou duchovních, duševních a tělesných sil.
Nový život v Kristu pro věřící,
Nový život naděje pro lepší příští
pro všechny
Žehná Vám a za všechny prosí
Váš farář P. Petr Šustáček
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Kulturní a sportovní akce na rok 2018
Datum akce

Název akce

Pořadatel

Duben
13.4.2018
Duben
19.4.2018
22.4.2018

Železná sobota - sběr šrotu
Den otevřených dveří Hasičárna
Výlet do Prahy
"Den země" - úklid cesty k Juliánce
Vítání občánků

SDH
SDH
KS
ZŠ
OÚ

30.4.2018

Stavění majky + pálení čarodějnic

SDH, KSK OÚ

1.5.2018

Prvomájový recesní průvod

KS, SDH, KSK

6.5.2018

Kozmický odpust, Hasičská mše - farní pouť

SDH, FÚ, OÚ

10.5.2018

Divadlo Devítka - Ostrava, MAYDAY, komedie

OÚ

12.5.2018

XXIII. Slezská výstava psů

Kynologický klub

19.5.2018

Zahradní slavnost (Den matek a Den dětí)

ZŠ

19.5.2018

Veřejná střelnice Píšť

SBK Kozmice

25.5.2018

Noc Kostelů

FÚ,

26.5..2018

Kácení máje

SDH, KSK, OÚ

3.6.2018

První svaté přijímání

FÚ

22.6.2018

Ukončení školního roku na vodě

ZŠ, Jacht klub

23.6.2018

1. Branný závod

SBK Kozmice

30.6.2018

Turnaj v kopané žáků "O pohár starosta obce" OÚ. TJ SOKOL

30.6.2018

Turnaj ve volejbalu - Kozmický krygl

KSK, Petr Dziehel

1.7.2018

MSL v hasičském sportu "O pohár starosty"

SDH

17.8.2018

Noční hasičská soutěž

SDH

17.8.2018

Návštěva seniorů v Jacht klubu

KS. Jacht

18.8.2018

Turnaj "ulic" ve fotbálku

TJ SOKOL

18.-19.8.2018

Zkoušky všestrannosti loveckých psů- okresní MS Dubina

19.8.2018

MSP v hasičském sportu, Moravskoslez. pohár SDH

1.9.2018

Ukončení prázdnin

TJ SOKOL,OÚ, KSK

6.9.2018

Sběrový den v obci - úklid cesty k Juliánce

ZŠ

8.9.2018

Veřejná střelnice Píšť

SBK Kozmice

8.9.2018

Poutní zájezd Olomouc - Svatý kopeček

FÚ, OÚ

Září

Zájezd seniorů vlakem do Českého Těšína

KS

Září

Výstava ovoce

ČSZ

Turnaj seniorů v bowlingu

KS

13.10.2018

Zkoušky vloh loveckých psů

MS Dubina

14.10.2018

Zkoušky všestrannosti loveckých psů- krajské MS Dubina

21.10.2018

Posvěcení chrámu

11.11.2018

XII. Setkání seniorů

KSK,

5.11.2018

X. Uspávání broučků

ZŠ

2.12.2018

Rozsvícení vánočního stromu

OÚ, SDH, KSK

6.12.2018

Posezení u adventního věnce s čertem

KS

8.12.2018

18. ročník vánočního turnaje v mariáši

Jacht klub

Prosinec

Vánoční koncert

OÚ,FÚ

Prosinec

Vánoce ve škole

ZŠ

Prosinec

Vánoce na ledě

HC

Výlet k Juliánce s krmením zvířátek

SDH

Říjen

30.12.2018

FÚ
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30.12.2018

Rozloučení se starým rokem

KS

vysvětlivky: OÚ - obecní úřad, FÚ - farní úřad, KSK - kulturní a sportovní komise, HC - hokejový klub, ZŠ - základní škola
MŠ - mateřská škola, SDH - sbor dobrovolných hasičů, ČSZ - Český svaz zahrádkářů, KoK - Kynologický klub Kozmice
SBK Kozmice - Střelecký a branný klub Kozmice, KS - klub senioru, MS - Myslivecké sdružení Dubina

Začíná realizace česko-polského projektu zaměřeného na invazivní druhy
rostlin
V lednu letošního roku byl zahájen dlouho připravovaný projekt Jak na invazivní
druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách, který realizuje Sdružení obcí
Hlučínska s polskými gminami Kietrz, Pietrowice Wielkie a Krzyżanowice za finanční
podpory programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko. Projekt se zabývá
řešením problémů v krajině společného přeshraničního regionu v souvislosti se značným
výskytem invazivních druhů rostlin, zejména křídlatek a bolševníků.
Tyto rostliny nemají větší nárok na živiny a najdeme je všude - uprostřed měst a
obcí, na kraji silnic, v lesích, u vodních toků, v polích atd. Vytlačují původní druhy a
mohou také pozměňovat poměry živin v půdě. Zhoršují přístupnost pozemků a zvyšují
náklady na údržbu krajiny. Některé z nich jsou navíc velmi škodlivé lidskému zdraví.
Jejich invazi lze zabránit pouze cílenou mechanicko-biologickou likvidací, která musí
být efektivní, celoplošná a důsledná. Jelikož je včasná reakce - prevence a rychlá
likvidace na malé ploše podstatně levnější než řešení následků masové invaze, byly
stanoveny následující cíle a s nimi související aktivity:
Hlavním cílem projektu je získání přehledu ploch s výskytem invazivních rostlin,
resp. vytvoření podkladu pro pozdější celoplošnou likvidaci těchto rostlin. Dále je
nezbytné zvýšení znalosti o invazivních druzích, o možnostech jejich likvidace apod. u
zástupců obcí a měst regionu, neziskových organizací a podnikatelů (zemědělců).
V neposlední řadě je potřebné zvýšit informovanost obyvatel regionu o účincích a vlivu
invazivních rostlin na přírodu a na zdraví člověka.
Prvním krokem při realizaci projektu bylo zřízení česko-polské webové stránky
http://invazivni-druhy.hlucinsko.eu, kde jsou uvedeny všechny informace o projektu,
jednotlivých aktivitách, invazivních druzích a jejich škodlivosti, mapování, databázi
apod. Zájemci mohou zasílat své dotazy a podněty na mail invazivnidruhy@centrum.cz.
Od měsíce března 2018 bude až do jara roku 2019 probíhat komplexní mapování
ploch s invazivními rostlinami v jednotlivých obcích regionu. Mapovatelé budou
procházet území obcí a zaznamenávat dle metodiky do databázových karet výskyt
invazivních druhů. Z takto získaných dat budou vytvořeny elektronicky přístupné
databáze a mapy s výskytem invazivních rostlin. Údaje k plochám výskytu invazivních
druhů budou řazeny po katastrech obcí a gmin, součástí budou mapy v elektronické
verzi s vyznačením výskytu.
Od jara 2018 do června 2019 budou probíhat ukázkové likvidace invazivních druhů
rostlin a budou uspořádány workshopy zaměřené na legislativu a příklady praxe z
konkrétního území na Hlučínsku a v gminách Kietrz, Pietrowice Wielkie a
Krzyżanowice.
Pro zástupce obcí a další zájemce bude určena exkurze za příklady "dobré praxe"
do Beskyd, kde již problém s invazivními druhy rostlin úspěšně řešili.
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Na závěr projektu v červnu 2019 budou vydány informační letáky pro veřejnost,
které poskytnou informace o těchto rostlinách, zásady zacházení s nimi apod. Tyto
letáky budou distribuovány do všech domácností na Hlučínsku a ve 3 partnerských
gminách. Pro obce, města a vlastníky dotčených pozemků z obou stran regionu budou
připraveny metodiky likvidace invazních druhů.

Udělej si sám aneb kutilské výrobky si našly cestu do hlučínského muzea
Nabíječka tužkových baterií, svářečka folií, nebo třeba motorová pila – co nebylo
k sehnání, to si vyráběli kutilové sami. O tom, že vynalézavost českých kutilů nezná
hranic, se můžete přesvědčit na nové výstavě v Muzeu Hlučínska.
V únoru se do muzea nastěhovaly nejrůznější kutilské výrobky ze sbírek Milana
Říhy a Kateřiny Kalendové, manželky televizního kutila Přemka Podlahy. Na výstavě
bude k vidění okolo sto čtyřiceti exponátů. V muzeu ale návštěvníci nenajdou jen
výrobky nutné pro práci na zahradě, či v domácnosti, ale i předměty dekorativního
charakteru, hračky nebo elektroniku. Může se to zdát neuvěřitelné, ale kutilové si
dokázali vlastními silami vyrobit komplikované přístroje jako například elektrickou
kytaru, mixážní pult, či pohyblivý betlém. „Součástí výstavy jsou také věci ze sbírky
Přemka Podlahy. Mnohé vynálezy mu posílali jeho televizní diváci,“ láká na výstavu
také Metoděj Chrástecký, ředitel Muzea. „Možná si někteří pamatují na slavný
Receptář, ve kterém se objevily nejrůznější zlepšováky. Za všechny bych zmínil alespoň
držák na rohlíky, originální pastičky na myši, nebo třeba smeták na hokejce,“ dodává.
Nová výstava obsahuje i různé výstřelky. Některé z nich jsou tak jedinečné, že existují
pravděpodobně jen v jednom exempláři. Mezi tyto originály lze zařadit
reproduktorovou soustavu z pivních sudů, či ořezávátko na výrobu zubů do hrábí.
„Pokud váháte, jestli tato expozice bude bavit i něžné pohlaví, tak se nenechte zmást.
Zkušenosti muzeí, ve kterých kutilská výstava již proběhla, ukazují, že k nejvděčnějším
návštěvníkům patří právě dámy,“ vysvětlil majitel sbírky Milan Říha.
Výstava bude v Muzeu k vidění do 27. května.
Lýdie Hájovská

Štěrkovna – už se „soutěží“
Jak jste se již dočetli v ostatním tisku, probíhá již výběrové řízení na realizaci
revitalizace štěrkovny. Tak všichni věříme, že to o co jsme usilovali dlouhá léta, se začne
opravdu realizovat. K této problematice se určitě vrátíme, až budou známy přesné
harmonogramy prací.
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