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KOZMICKÝ
OBČASNÍK

PLÁNY OBCE
NA ROK 2019
Také letos nás čekají nové výzvy a úkoly.
Přinášíme vám přehled projektů, které se
týkají roku 2019. Detailní informace ke
každému z nich naleznete v tomto
občasníku nebo na webových stránkách
obce.

Petr Kozák
starosta

POLDRY V OBCI KOZMICE

OPRAVA POMNÍKU OBĚTEM
SVĚTOVÝCH VÁLEK
REKONSTRUKCE KULTURNÍHO
DOMU V KOZMICÍCH VZDUCHOTECHNIKA
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ V OBCI KOZMICE
PŘÍPRAVA PROJEKTOVÝCH
DOKUMENTACÍ PRO CYKLOSTEZKY
KOZMICE - DOLNÍ BENEŠOV
A KOZMICE - HLUČÍN

Přejeme všem občanům Veselé Velikonoce!
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA
17.12. 2018

1. řádné ZO

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
Pohřbívání do stávajících hrobů do roku
2040 a zrušení Vnitřního předpisu č. 1/2012.
Veřejný záměr prodeje pozemku, části
parcely 872/2 o výmeře 113 m2, na které je
umístěna regulační stanice plynu.
Rozpočet obce Kozmice na rok 2019 ve výši
69 260 000 Kč, a to jako schodkový se
zapojením zůstatku z roku 2018.
Uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Kozmice na činnost s příjemci dotací
schválených v rámci rozpočtu obce
Kozmice na rok 2019:
TJ Sokol Kozmice
Charita Hlučín (Pečovatel. služ.)
ČZS Kozmice
MS Dubina Kozmice
Český kynologický svaz
Yacht Club Kozmice
Český červený kříž Kozmice
Český svaz včelařů Hlučín
Střelecký a branný klub

505 000 Kč
25 000 Kč
30 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
35 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč

Termíny konání řadných zasedání ZO v roce
2019: 4. 3., 10. 6., 16. 9. a 16. 12.
Pověření rady obce k provádění
rozpočtových opatření do výše 100 0000 Kč.

4.3. 2019

2. řádné ZO

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
Smlouvu o spolupráci při realizaci
projektu "Cyklostezka Hlučín-Kozmice"
mezi Svazkem obcí mikroregionu
Hlučínska, obcí Kozmice a městem
Hlučín.
Přijetí investiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na realizaci
projektu „Rekonstrukce kulturního
domu Kozmice - vzduchotechnika"
maximálně ve výši 140 000 Kč.
Vnitřní předpis č. 1/2019 o zadávání
veřejných zakázek. Zároveň se ruší
platnost Vnitřního předpisu č. 1/2009.
Z důvodu rekonstrukce veřejného
osvětlení ZO schvaluje vyřazení
hmotného majetku Osvětlení veřejné
v pořizovací ceně 346 012 Kč.
ZASTUPITELSTVO OBCE PROJEDNALO:
ZO projednalo vyhlášku o místních
poplatích a určilo parametry, které by
měla obsahovat, a to poplatek ze psů,
poplatek za užívání veřejného
prostranství a seznam veřejných
prostranství. Vyhláška bude zpracována
a zaslána ke kontrole Odboru dozoru
Ministerstva vnitra. Poté bude dána ZO
ke schválení.
Žádost Kynologického svazu Kozmice
o vybudování nového zázemí.

KOMPLETNÍ
ZÁZNAMY Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
NAJDETE
NA WEBU OBCE
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AKTUALIZOVANÁ
VYHLÁŠKA
O BIOODPADECH
OZO OSTRAVA INFORMUJE:
Na základě vyhlášky MŽP č. 210/2018
Sb., která upravuje podmínky vyhl.
č. 321/2014 Sb. vyvstává městům a
obcím povinnost od letošního roku
zajistit systém sběru a využití odpadu
a zeleně celoročně.
Po dohodě se společností OZO
Ostrava, která v naší obci provádí
svoz odpadů, upozorňujeme občany
na službu tzv. JEDNORÁZOVÉHO
MIMOŘÁDNÉHO ODVOZU. Na OÚ jsou
k dispozici za poplatek 30 Kč černé
pytle s logem OZO (cca 80l), takže
pokud má občan jednorázově větší
množství odpadu, může si pytel
zakoupit a v den svozu přidat ke své
popelnici. Firma OZO odpad v tomto
pytli odebere.

Jelikož jste v minulosti do systému vaší
obce převzali od jednotlivých občanů
smlouvy, na jejichž základě je
obsluhujeme pravidelně
prostřednictvím hnědých bio nádob,
začíná uvedená povinnost (pokud
nadále zůstanou v systému obce) platit
už i po 30.11. 2019.
CENY SLUŽBY V MĚSÍČNÍM INTERVALU
ZIMNÍHO OBDOBÍ:
120l
50 Kč/měsíc
240l
58 Kč / měsíc
770l
155 Kč / měsíc
Obecní úřad bude se svozovou
firmou dále jednat a hledat řešení.
Občany budeme o výsledku
informovat!

V AREÁLU BÝVALÉ KOVÁRNY (TECHNICKÝ DVŮR) BUDE PROBÍHAT SBĚR BIOODPADU.
SBĚR SE KONÁ KAŽDÝCH 14 DNÍ V SOBOTU OD 9:00 - 12:00 AŽ DO KONCE LISTOPADU.
OD 20.4. JE MOŽNO ODEVZDAT TAKÉ TRÁVU A LISTÍ.

SBĚR
VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
Občané budou mít možnost odevzdat
do kontejnerů velkoobjemový odpad.
Kontejnery budou umístěny v areálu
firmy FORM.

11.05. 2019
19.10. 2019

8 - 12:00

PLASTY, KONZERVY, KARTONY,
SPREJE,POLYSTYREN, NEBEZPEČNÝ
ODPAD, PNEUMATIKY,
ELEKTROZAŘÍZENÍ A AUTOBATERIE
STAVEBNÍ SUŤ
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PROJEKT
"POLDRY V OBCI KOZMICE"
Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií - Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní
prostředí.
Předmětem podpory bylo vybudování
PROJEKT
dvou suchých nádrží sloužících
"POLDRY
V OBCIodtoku
KOZMICE"
ke
zpomalení přívalového
z výše
položeného povodí nad zastavěnou částí
obce. Realizací bylo ochráněno
86 obyvatel před povodněmi.
Celkové výdaje:
Dotace EU:
3 413 088 Kč (85 %)
Obec Kozmice:
602 309 Kč (15 %)

OPRAVA POMNÍKU
SVĚTOVÝCH VÁLEK
NA STARÉM HŘBITOVĚ

Pomník je umístěn na hřbitově
v Kozmicích a je evidován v centrální
evienci válečných hrobů
ev.č. CZE 8109-7620.

Obec obdržela dotaci na akci č. 107D191 00
1933 - Kozmice - oprava pomníku obětem
světových válek. Dotace je poskytnutá
Ministerstvem obrany z programu
zabezpečení péče o válečné hroby.

Po rekonstrukci bude pomník opět
navrácen na původní místo. Výhledově
je v plánu také úprava chodníku
na starém hřbitově.

WWW.KOZMICE.CZ

PROJEKT
ROZPRACOVANÉ
PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE
Jak jsme vás již informovali, stále probíhá
zpracovávání projektové dokumentace
na cyklostezku Kozmice - Dolní Benešov.
Rovněž se začala zpracovávat projektová
dokumentace na cyklostezku Kozmice Hlučín.

Její trasa by měla vést od nádraží podél
tratě, po pravé straně směrem na Hlučín.
V těchto místech kdysi byla komunikace
(polní cesta) až k vlakovému mostu na
katastru Hlučína.
Rovněž jste asi četli o zahájení soutěže
na realizaci revitalizace Štěrkovny, tak
snad se podaří letos začít.

PROJEKT
"REKONSTRUKCE
KULTURNÍHO DOMU"
Projekt rekonstrukce kulturního domu
v Kozmicích - vzduchotechnika je
spolufinancován Moravskoslezským
krajem a to z programu "Podpora obnovy
a rozvoje venkova Moravskoslezského
kraje 2019" (PRC /05/2019).

PROJEKT
"OBNOVA VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ"
"Tato akce bude realizována z dotací
ze státního rozpočtu v rámci Státního
programu na úsporu energie na období
2019 - 2021 Program EFEKT 2019."

Předmětem je rekonstrukce a instalace
klimatizačního zařízení v předsálí
a v hlavním sále kulturního domu.

V měsíci květnu začneme v obci
s rekonstrukcí (výměnou) veřejného
osvětlení a to za úsporná LED svítidla.
Během výměny bude veřejné
osvětlení částečně omezeno. Prosíme
občany o shovívavost.
Žádostem o rozšíření počtu osvětlení
bude možno vyhovět až po uplynutí
jednoho roku, kdy bude vypočtena
úspora.
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JE TO KAMENEC
NEBO NENÍ?
V minulém občasníku jsme vás
informovali o novém kříži na kopci
Kamenec. Kolem názvu této lokality se
spustila debata. Přikládáme proto
náhled z katastrální mapy, kde je tento
název oficiálně uveden.
Firma FORM, která kříž na podzim
umístila, nyní toto místo doplnila dvěma
lavičkami, z kterých je pěkný výhled
do krajiny. Tímto děkujeme.

PRAVIDELNÁ
SETKÁNÍ SENIORŮ
Setkání seniorů s hudbou, zpěvem
a vzájemným sdílením se bude konat
také v roce 2019, vždy v neděli (1x za
měsíc) v 15:00 v zasedací místnosti OÚ
(vstup je bezbariérový).

Termíny na 1. polovinu roku:
28.4., 15.5. a 16.6.
(Přesné info na plakátech u pošty)

Informace je pozváním jak pro
pravidelné účastníky, tak i pro ty, kteří
na setkání ještě nikdy nebyli a chtěli by
na chvíli změnit prostředí domova.
Povinné očkování psů proti
Přijďte tedy a podělte se u šálku kávy
vzteklině proběhne 18.5.
či čaje, koláčků nebo zákusků o své
v době od 14:00 do 14:30
vzpomínky, rady, nápady, zkušenosti,
hodin před starým obecním
zajímavosti z běžného života - tisku,
úřadem. Cena 120 korun.
knih, sdělovacích prostředků. Můžete
také donést své ruční práce, výtvarná
či fotografická díla. Vítáni jste třeba jen
s tichým nasloucháním. Povídání sdílení je prokládáno písničkami
za doprovodu harmonikáře
p. Maxmiliana Kocura.

Na setkání se těší členové Komise pro občanské záležitosti.
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UKONČENÍ ROKU
NA BRUSLÍCH
Jednou z posledních akcí loňského roku
bylo setkání na ledě v BULY aréně
v Kravařích, které pořádal HC Kozmice.
Děti se mohly vydovádět na ledě.
Pro všechny byly nachystány nápoje
na zahřátí. Akce se těšila hojné účasti.

VÁNOČNÍ STROM
NA NOVÉM MÍSTĚ
Vánoční strom jsme na začátku adventu
rozsvěcovali na novém místě. Akce se
každoročně účastnilo množství lidí,
z toho důvodu jsme jej přesunuli
z místa před školou na plochu u
víceúčelového hřiště. O program se
postaraly děti ze ZŠ Kozmice,
občerstvení bylo v režii SDH Kozmice.
Živý Betlém si připravili zastupitelé.
Akce byla ukončena slavnostní fanfárou
a koledami. Věříme, že se nové místo
osvědčilo a strom dělal radost.

OHLÉDNUTÍ
ZA KONCEM
LOŇSKÉHO ROKU
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VÁNOČNÍ KONCERT
KOBEŘANKY
Po vánočních svátcích jsme se mohli
odreagovat na koncertě Dechové hudby
KOBEŘANKA v místním kostele.
Účastníky čekalo pásmo vánočních písní.
Jsme rádi, že se podařilo kostel zaplnit
a mohli jsme tak společně zakončit
loňský rok.

PLESOVÁ SEZÓNA
SE VYDAŘILA
Plesovou sezónu zahájil druhý týden
v lednu ples TJ Sokol Kozmice. Taneční
boty ještě ani nestihly vychladnout
a hned týden poté následoval ples Obecní.
Trojici tradičních plesů v Kozmicích
uzavřel ples Zahrádkářský.

Nezapomněli jsme ani na naše
nejmenší. Ti zaplnili sál obecní
restaurace na Maškarním reji
10. února.
Zatímco někde plesová tradice pomalu
upadá, v Kozmicích se podařilo počet
plesů udržet. Ples YACHT clubu
vystřídal stejně úspěšný Střelecký ples.
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ZPRÁVY

Z KOZMICKÉ ŠKOLKY
Ani jsme se nenadáli a je tu jaro.
Přineslo do školky sluneční paprsky,
zpěv ptáků a veselou náladu, malé –
velké objevy v trávě, kdy děti mohou
pozorovat probouzející se květiny, hmyz
a kromě toho také spoustu zajímavých
akcí, které na nás čekají.

S dětmi jsme si společně „zaletěli“
do daleké země, kde je pořád obrovská
zima, do Grónska. Prohlíželi jsme si
atlas a tam jsme ten velký ostrov
objevili. Provázel nás lední medvěd
a naučili jsme se spoustu písniček
a zajímavých věcí.

Ale začněme popořádku …
Ani v tomto roce leden vůbec nevypadal
jako správný zimní měsíc plný sněhu,
ledu a mrazu. Venku kolem nás sice bylo
sychravo, šedo a pošmourno a poněkud
smutno, a tak jsme si s dětmi začali
na zimu alespoň hrát s nadějí, že tu
pravou zimu se sněhovými závějemi
a ledovými rampouchy probudíme ze
spánku, zkrátka že si zimu vyčarujeme
pomocí kouzel, čar a zaříkávadel. Začali
jsme se učit básničky a říkadla, které si
děti rychle osvojily, kreslili jsme
sněhuláky, řadili je podle velikosti,
počítali knoflíky a třídili je podle tvaru
a barev. Dětem se podařily vytvořit
překrásné obrázky. Odměnou nám byl,
ač to zní neuvěřitelně, k velké radosti
a údivu dětí - sníh, což bylo správné
nastartování k dalšímu plnění úkolů.

Lovili jsme ryby, stavěli eskymácké
obydlí – iglú, seznámili jsme se s vlajkou
Grónska, naučili se Eskymáckou
abecedu a potkali některá severská
zvířata, o kterých jsme si dlouze povídali
a četli. Děti si zahrály hru „Ledové kry“,
kdy se posouvaly na papírech na druhou
stranu ostrova. Tato hra se dětem moc
líbila a moc se u ní nasmály. Největším
zážitkem však bylo, když si mohly
postavit iglú z cukrových kostek. Život
Eskymáků se nám moc líbil, avšak
teploučko v naší školičce je lepší.

DUBEN 2019 | ČÍSLO 1

Vše, co děláme v MŠ směřuje
k přípravě dětí do první
třídy. Přesto je naším
hlavním cílem především mít
spokojené dítě v mateřské
škole, ale i mít spokojené
rodiče. Pro rodiče je
nespornou výhodou, že
jsme jako školka velice komunikativní,
rádi s rodiči hovoříme a setkáváme se.
Jsme aktivní na webových stránkách a
sociálních sítích, takže se rodiče rychle
dozví, jaká aktivita děti čeká v nejbližších
dnech, kam pojedou na výlet, co bude
následovat dále apod. Blíží se také doba
Zápisu do MŠ - 2. května 2019 a my
všichni se už těšíme na nové kamarády,
které u nás brzy přivítáme.

ZPRÁVY

A jak to u nás „šlape“?
Třída Ježečků je určena nejmenším
dětem od dvou do tří let a je to takový
trénink a zvykání si v menším kolektivu
na režim školky. Nejmenší děti se
seznámily s ostatními kamarády
a pomalu se připravují na vstup do
„velké školky“. Nadále se učí základům
sebeobsluhy. Rodiče toto oceňují,
protože získávají první informace o tom,
jak se jejich ratolesti chovají v prostředí
vrstevníků, zároveň dostávají první
náhled odborníka – paní učitelky.
Třída Sluníček je určena dětem
čtyřletým, u kterých podporujeme
přirozenou zvídavost, tvoříme pokusy,
hledáme souvislosti, poznáváme svět,
zvířat ale i lidí, seznamujeme se „trochu
jinak“ s pohádkami.

No a pak je tu třída Berušek - nejstarších
dětí, které potřebují různorodost, pestrost
činností a podnětů, tak aby se samy
přirozeně učily, rozšiřovaly si obzory a
připravovaly se na vstup do první třídy, a to
je při vzdělání dětí naší prioritou.
Veškeré činnosti předškoláků směřujeme
k jejich přípravě na Zápis do 1. třídy, letos
8. – 9. dubna 2019, zaměřujeme se na
předmatematickou a předčtenářskou
gramotnost, logopedickou prevenci, rozvoj
slovní zásoby, nácvik básní, vyprávění
pohádek, správné vyjadřování, ale
i k ohleduplnému chování mezi dětmi,
vztahům fair play a pod. Prohlubujeme
výtvarný projev dítěte, grafomotoriku –
správný úchop tužky.
20. 3. 2019 proběhne ukázková hodina pro
rodiče v rámci přípravy předškoláků na
téma: ,,Co už umím a znám?“, všichni se
moc těšíme, až maminkám a tatínkům
předvedeme, co se nám za uplynulý čas
podařilo zvládnout.
A co nás ještě čeká?
Je toho spousta, tak například budeme
poznávat jiné kultury, navštíví nás kamarádi
z Afriky, přiblíží nám jejich život a společně
si zabubnujeme a zatančíme, dále si
vyrazíme na výlet na rodinnou KOZÍ FARMU,
kde chovají různá domácí zvířata, vyrábějí
sýry a jiné výrobky, děti poznají práci na
farmě a samy se do ní zapojí. Také si
zakouzlíme při ČARODKÁCH, přijede za námi
kouzelník Aleš se svým programem.
Budeme hodně sportovat, tancovat, hrát si
a chystat se na Den maminek, Zahradní
slavnost, čekají na nás divadelní
představení a v neposlední řadě i Pyžamová
párty. Předškoláci budou spát
v MŠ a školní rok zakončíme společným
čtyřdenním výletem do Lázní Lipová.
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V následujícím období nás čeká tradiční
úklid cesty k Juliánce a sběrový den
starého papíru pro školu (25. 4. 2019),
Z KOZMICKÉ ŠKOLY
jarní práce na školním arboretu,
v sobotu 25. 5. 2019 by měla
proběhnout naše X. Zahradní slavnost
pro děti i mámy na pozemku školní
zahrady. Díky štědré dotaci Obecního
úřadu vyjedeme i letos na čtyřdenní
školní výlet, tentokrát do Lázně Lipová
od 10. do 13. června. Od 1. února 2019
je naše škola zapojena do výzvy
č. 02_18_063 pro Šablony II. (Operační
HURÁ - jaro!
Sluníčko se nám opírá do oken, ptáci se program Výzkum, vývoj a vzdělávání ).
Díky dotaci získáme prostředky
ozývají a děti začínají být netrpělivé
(hlavně na velkou přestávku – aby mohly na fungování školního asistenta pro
mateřskou školu, základní školu
ven na školní zahradu).
i částečně pro školní družinu. Rovněž
Ve škole panuje čilý ruch a přípravy
jsme díky šabloně Využití ICT ve
na spoustu akcí spjatých s jarem,
vzdělávání pořídili 10 nových
Velikonocemi, a nyní především
v souvislosti s březnem – měsícem knihy. notebooků pro žáky, žáci mohou
bezplatně navštěvovat Kluby zábavné
Jelikož náš celoroční projekt
logiky a deskových her a Čtenářské
„Zakousněte se do knihy“ je zaměřen
kluby. Rovněž díky dotaci budou
na posílení čtenářství, využili jsme
březen k pořádání různých akcí. Ve škole financovány projektové dny ve škole
i mimo školu (např. výlety MŠ na kozí
nás navštíví spisovatelka Zuzana
farmu, výlet do Prahy …).
Pospíšilová, žáci pracují na svých
V dubnu proběhne ve škole zápis
projektech, knihách, čtenářských
k povinné školní docházce (8. – 9. 4.
denících a vytváření komiksů. Na konci
2019) a konzultační schůzky s rodiči
března, v pátek 29. 3. 2019 jsme pro
(16. 4. 2019). Zápis do mateřské školy se
žáky školy připravili NOC
S ANDERSENEM. V rámci této celostátní uskuteční 2. května 2019.
akce žáci školy prožijí dobrodružný večer
ve škole a v místní knihovně, kde budou Všechny informace a dokumenty
najdete na webových stránkách školy
sledovat krátké představení
(www.zskozmice.cz) a školky
profesionální loutkoherečky V.
(www.ms-kozmice.cz).
Krakovkové - Křesadlové, plnit různé
úkoly a nakonec přespí ve škole.

ZPRÁVY
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KOZMIČTÍ SENIOŘI
VZPOMÍNAJÍ
Na setkání si senioři zazpívají, sdílí své
prožitky ze současnosti i minulosti.
Vzpomínáme i na kněze, kteří působili
v naší farnosti. Od nejstarších
pamětníků víme, že jich bylo 9. Prvním
knězem této vzpomínkové řady byl
P. Maxmilian Trullay, za jeho působení
byl postaven kostel sv. Floriána. Pak
zde krátce působil P. Bernard Homola
a po něm P. Alois Hanzelka. A právě
na tohoto kněze vzpomínají senioři
nejvíce. P. Alois Hanzelka u nás působil
od roku 1947 do roku 1955. V tomto
období byl vysázen park, který
částečně zdobí okolí kostela dodnes.
Krásnou stopou je i Křížová cesta.
Nejmladší senioři vzpomínají na doby,
kdy jako malé děti chodily naproti
na faru panu faráři a doprovázely
ho do školy. On jim pak půjčoval nebo
i daroval knihy, které tenkrát byly
vzácností. Jeho dobré srdce se
projevovalo i v pomoci druhým.
Zapomínal i na sebe, když viděl druhé
v nouzi. Žil příliš skromně (rozdával
i osobní věci, nebo také dárky, které
dostal od vděčných farníků,
organizoval sbírku pro rodinu, které
vyhořel domek). Mladší generace může
nalézt jeho jméno i fotografii na panelu
ve vestibulu obecního úřadu, kde je
zařazen mezi významné osobnosti
obce. V brožurce vydané k 650ti letům
založení obce Kozmice, najdeme také
písemné zmínky z jeho životopisu.

V roce 1936 - 38 žil v Rumunsku u české
menšiny. Překládal z vlámštiny
a němčiny "Otec vyhoštěných", "Létající
otec", "Když země podávala ruce nebi"
a poslední kniha "Útěcha nemocným".
V roce 1955 jej úřady vyzvaly, aby šel
do penze. Odešel do Jablunkova, kde žil
až do své smrti 16.11. 1955. Před
odchodem z naší farnosti se loučil těmito
slovy:
Byl jsem 13.9.1955 úředně vyzván,
abych šel do penze. Pán Bůh Vám
zaplať, že jste mě po 9 roků mezi sebou
trpěli. Loučím se s Vámi a naposledy
prosím:
Víru jsem vám vštěpoval
- neztraťte ji.
Přikázání Boží jsem Vám hlásal
- nepřestupujte jich.
Vašim sňatkům jsem žehnal
- neroztrpčujte si jich.
Vaše dítky jsem miloval
- nekazte jich.
Vaše mrtvé jsem pochoval
- nezapomínejte jich.
Cestu do nebes jsem Vám ukázal
- neopouštějte ji.
K Matce Boží jsem Vás vedl
- u ní v nebi nashledanou.

Moc krásná slova, jsou nadčasová, určitě
zapůsobí na každého.
Díky za vzpomínky starší generaci.
Renata Birteková
vedoucí Komise pro OZ v Kozmicích

WWW.KOZMICE.CZ

VELIKONOČNÍ SLOVO
OTCE PETRA
Milí spoluobčané, bratři a sestry v Kristu,
k letošním velikonočním svátkům Vám všem přeji velkou radost
a pokoj do srdce, radost z nového života, který nám získal Ježíš
Kristus svým zmrtvýchvstáním. Zdraví těla i duše, které bývá
mnohým dáno s příchodem jara, podle pořekadla, platného nejen
pro "dříve narozené": "Každá babička stará, je veselejší z jara." Platí
i pro dědečky, kam se počítám už i já, ale stejně i pro všechny mladé.
Ať tedy prožijete vše v tomto svátečním období. My v církvi slavíme
Velikonoce 50 dnů. Přeji proto Vám všem trvalou radost a dobro
po celý další čas Vašeho života.
Žehná Vám a modlí se za Vás

P. Petr Šustáček
farář
POŘAD BOHOSLUŽEB VE SVATÉM TÝDNU
ZELENÝ ČTVRTEK

17:30

Mše sv. na památku poslední večeře Páně

VELKÝ PÁTEK

14:30
15:00

Pobožnost křížové cesty
Velkopáteční obřady

BÍLÁ SOBOTA

19:00

Velikonoční vigilie a mše svatá

NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30
9:30

Mše svatá
Mše svatá

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

7:30
9:30

Mše svatá
Mše svatá

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ (ZPOVĚĎ)
SOBOTA 13.04. 9:00 - 12:00, 14:00 - 16:00
NEDĚLE 14.04. 14:00 - 16:00
PO - ST SVATÉHO TÝDNE 1 hodina před mší svatou v 16:30
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TJ SOKOL KOZMICE
MUŽI "A"

I.B třída mužů sk. B
KOLO
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
14.

TERMÍN
neděle 07.04.
neděle 14.04.
neděle 21.04.
sobota 27.04.
neděle 05.05.
sobota 11.05.
neděle 19.05.
středa 22.05.
neděle 02.06.
neděle 09.06.
sobota 15.06.

/ 15:30
/ 16:00
/ 16:00
/ 16:30
/ 16:30
/ 16:30
/ 17:00
/ 17:00
/ 15:30
/ 17:00
/ 17:00

ZÁPAS
KOZMICE - Strahovice
Šilheřovice - KOZMICE
KOZMICE - Bohuslavice
Velká Polomo - KOZMICE
KOZMICE - Klimkovice
Velké Hoštice - KOZMICE
KOZMICE - Řepiště
Slovan Ostrava - KOZMICE
Chuchelná - KOZMICE
KOZMICE - Hať
Krásné Pole - KOZMICE

/ 15:00
/ 16:00
/ 16:00
/ 16:30
/ 16:30
/ 16:30
/ 17:00
/ 17:00
/ 17:00
/ 17:00
/ 17:00

ZÁPAS
Chuchelná "B" - KOZMICE "B"
KOZMICE "B" - Hať "B"
Bolatice "B" - KOZMICE "B"
KOZMICE "B" - Darkovice "B"
KOZMICE "B" - Bohuslavice "B"
Štěpánkovice "B" - KOZMICE "B"
KOZMICE "B" - Strahovice B
Darkovičky "B" - KOZMICE "B"
KOZMICE "B" - Bělá
Sudice - KOZMICE "B"
KOZMICE "B" - Závada

/ 13:15
/ 13:00
/ 13:30
/ 13:30
/ 10:00
/ 13:30
/ 14:00
/ 11:30
/ 14:00

ZÁPAS
Štěpánkovice - KOZMICE
KOZMICE - Hať
Velké Heraltice - KOZMICE
KOZMICE - Štěpánkovice
Hať - KOZMICE
KOZMICE - Velké Heraltice
KOZMICE - Štěpánkovice
Velké Heraltice - KOZMICE
KOZMICE - Hať

MUŽI "B"

III.třída mužů sk. A
KOLO
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
14.

TERMÍN
sobota 06.04.
sobota 13.04.
sobota 20.04.
sobota 27.04.
sobota 04.05.
sobota 11.05.
sobota 18.05.
neděle 26.05.
sobota 01.06.
neděle 09.06.
sobota 15.06.

STARŠÍ ŽÁCI

Přebor starší žáci 1+10
KOLO TERMÍN
15.
neděle 07.04.
16.
sobota 13.04.
17.
sobota 20.04.
18.
sobota 27.04.
13.
neděle 05.05.
14.
sobota 11.05.
12.
sobota 18.05.
11.
sobota 25.05.
10.
sobota 01.06.

WWW.KOZMICE.CZ

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE NA ROK 2019
DATUM

NÁZEV AKCE

POŘADATEL

duben
13.04
14.04.
24.04
25.04.
25.04.
26.04.
30.04.
05.05.
18.05.
25.05.
26.05.
01.06.
22.06.
červen
29.06.
30.06.
13.07.
srpen
10.08.
16.08.
18.08.
31.08.
05.09.
06.09.
září
září
14.09.
20.10.
04.11.
10.11.
30.11.
06.12.
14.12.
15.12.
prosinec
30.12.

Sběr kovového odpadu
SDH
Vítání ptačího zpěvu na kozmických loukách
fa. SEMIX
Vítání jara na brulích v BULY aréně
OÚ, HC
Den s myslivci
ZŠ, MS
Sběr papíru ve škole
ZŠ, MŠ
Divadelní představení - Divadlo Devítka
OÚ
Den Země - úklid cesty k Juliánce
ZŠ
Stavění máje + pálení čarodějnic
SDH, KSK, OÚ
Kozmický odpust - Hasičská mše
SDH, OÚ
Střelnice pro veřejnost
SBK
Zahradní slavnost
ZŠ, MŠ
První svaté přijímání
FÚ
Kácení máje + Den dětí
OÚ, KSK, TJ, SBK
Branný závod
SBK
Škola na vodě
YACHT KLUB
Turnaj ve volejbale
PETR DZIEHEL
MSL v hasičském sportu "O pohár starosty obce"
SDH
Fotbal - malá kopaná
TJ
Senioři na vodě
YACHT KLUB
Fotbal - turnaj ulic
TJ
NHHL - noční hasičská soutěž "Memoriál F. Hanzlíka"
SDH
MSP v hasičském sportu "Memoriál A. Rončky"
SDH
Ukončení prázdnin
KSK, OÚ, SDH
Sběrový den ve škole
ZŠ
Úklid cesty k Juliánce
ZŠ
Poutní zájezd
FÚ
Výstava ovoce
ČZS
Střelnice pro veřejnost
SBK
Slavnost vysvěcení kostela - krmáš
FÚ
Uspávání broučků
ZŠ, MŠ
Tradiční setkání seniorů
OÚ, KOZ
Rozsvícení vánočního stromu
KSK, ZŠ
Mikulášské posezení seniorů
OÚ, KS
Turnaj v mariáši
YACHT KLUB
Vánoční koncert - škola
FÚ, ZŠ, MŠ
Vánoční koncert
FÚ
Výlet k Juliánce spojený s krmením zvířátek
SDH, KS

Vysvětlivky: OÚ - obecní úřad, FÚ - farní úřad, KSK - kulturní a sportovní komise, ZŠ - základní škola, MŠ - mateřská škola
SDH - Sbor dobrovolných hasičů, ČZS - Český zahradkářský svaz, SBK - střelecký a branný klub, KS - klub seniorů,
KOZ - komise pro občanské záležitosti, MS - Myslivecké sdružení

DUBEN 2019 | ČÍSLO 1

OČKOVÁNÍ PSŮ
Povinné očkování psů proti
vzteklině proběhne 18.5. v době
od 14:00 do 14:30 hodin před
starým obecním úřadem. Cena
120 korun.

ZNAČENÍ KOL
Značení jízdních kol forenzním
značením se uskuteční 25. dubna 2019
v čase od 15:00 do 16:30 u garáží
za školkou.
Zájemci ať volají na služebnu MP Hlučín
na telefon 595 020 202.

VÍTÁNÍ JARA
NA LEDĚ
14. dubna 2019 v BULY aréně Kravaře
BRUSLENÍ pro veřejnost 13:30 - 15:00
POZOR ZMĚNA!
Hokej se hraje již 13. dubna
17:00 - 18:30.
Nutná registrace na webu
hokej-kozmice.webnode.cz
Zve HC Kozmice

ÚNOR V KOZMICÍCH
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