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VESELÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY

Úvodem
Vážení spoluobčané,
je za námi tuhá a na sněhovou nadílku bohatá zima. Přinesla s sebou
dlouhotrvající mrazy pohybující se většinou pod 10º C, které hlavně poznamenaly
komunikace v naší obci, ale zároveň i hlavní tahy mezi jednotlivými městy a vesnicemi.
Z té veselejší stránky: Vánoce jsme strávili v klidu a pohodě. Díky členům SDH a
kulturní a sportovní komise při obecním úřadě byl nazdoben „Vánoční strom“ a
uspořádán „Živý betlém.“ Všem organizátorům a účastníkům tímto děkujeme.
V letošním roce byla dlouhá 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 Vaších 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 7. 1. 2017 proběhla jako tradičně „Tříkrálová sbírka,“ a díky štědrým
dárcům, bylo v naší obci vybráno 68 069,- Kč.
Ve 25 obcích regionu Hlučínsko byla vykoledována částka 1 964 476,- Kč.
Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátního klíče 65%, což představuje
sumu 1 276 909,- 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 uskutečnilo jedno řádné zasedání
Zastupitelstva obce.
10. řádné zasedání Zastupitelstva obce obce se konalo 3. 3. 2017 za účasti 11 zastupitelů
Zastupitelstvo obce schválilo:
-

Program zasedání včetně jeho doplnění
Závěrečnou inventarizační zprávu souhrnnou o výsledku inventarizace provedené ke
dni 31. 12. 2016.
Darovací smlouvu s Římskokatolickou farnosti Kozmice (starý hřbitov)
Rozpočet obce Kozmice na rok 2017 ve výši 48 878 000,- Kč jako schodkový se
zapojením zůstatku z minulého roku

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

Kontrolu plnění usnesení minulého zasedání.
Zprávu o činnosti Rady obce za období od 1. 1. 2017 do 5. 3. 2017.

Rozpočet obce na r. 2017
Zastupitelstvo obce na svém 10. řádném zasedání schválilo rozpočet obce pro
letošní rok. Rozpočet byl přijat jako vyrovnaný a počítá jak s příjmy, tak i výdaji ve výši
48 878 000,-Kč.
Podrobný rozpočet je uveřejněn na úřední desce, proto uvádíme jen základní
výčet chystaných akcí a projektů na letošní rok.
Chodník Poručíka Hoši – II. etapa (od křižovatky ul. Rušná po prodejnu TEMPO)
Projekt a realizace suchých poldrů
Celková oprava sálu a předsálí kulturního domu
Projekt a realizace hřiště s umělou trávou
Cvičební a relaxační prvky v areálu hřiště TJ SOKOL
Projekt a realizace cyklostezky Benešov-Kozmice.
Výměna herních prvků na oddechové zóně
Rekonstrukce zahrady mateřské školy
Přechod přes železniční trať.
Dále se bude zpracovávat projektová dokumentace
Studie a projekt nadstavby budovy základní školy
Studie využití kovářství
Projekt a případná realizace chodníku na ulici horní konec
Projektová dokumentace CZ-PL – cvičná běžecká dráha
Studie bezpečnosti I/56 (semafory, přechody) + bezpečnost na MK (retardéry)
Samozřejmě rozpočet počítá i se základní údržbou obecního majetku a má i
solidní finanční rezervu.
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Sběr „Velkoobjemového bioodpadu.“
Také v letošním roce pro Vás připravujme možnost odevzdání velkoobjemového
bioodpadu (větví, thújí a jiné) a to v sobotu 22. 4. 2017 od 8.00 do 12.00 hodin na ulici
Poručíka Hoši v tzv. proluce „Menšíkovec.“ Tuto službu bude zajišťovat pan Sassaroli a
na místě bude bioodpad drtit.

Odpady
Rovněž v letošním roce budou mít naši občané příležitost k odložení velkoobjemového
odpadu, a to:
v sobotu 13. května 2017 od 08.00 do 12.00 hod. a
v sobotu 21. října 2017 od 08.00 do 12.00 hod
Kontejnery budou opět přistaveny na nádvoří firmy FORM spol 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.
NESKLADUJTE NEFUNKČNÍ ELEKTRO ZAŘÍZENÍ DOMA !!!
Kontaktujte se na telefonní číslo 774 374 711 – odvoz zajistíme.
Zároveň upozorňujeme, že svoz BIO odpadu je vzhledem k Velikonočním svátkům
přesunut na středu 19. 4. 2017.

Poplatek za psa
Upozorňujeme ty z občanů, kteří doposud neuhradili poplatek za psa (splatnost byla do
31. 3. 2017), aby takto neprodleně udělali.
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.

Darovací smlouva – starý hřbitov
Starý hřbitov byl až doposud ve vlastnictví Římsko-katolické farnosti Kozmice, potažmo
Ostravsko-opavského biskupství. Obec nemůže provádět případné opravy nebo žádat o
dotace, pokud to není její majetek. Za přispění našeho Otce Petra se podařilo dohodnout
s biskupstvím předání hřbitova formou daru na obec Kozmice. „Proto velké Pánbůh
zaplať“. Obec tímto děkuje za vstřícnost a spolupráci.
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Výměna herních prvků na dětském hřišti.
V měsíci dubnu proběhne na dětském hřišti výměna herních prvků. Stávající dřevěné
budou vyměněny za obdobné, ale celokovové včetně dopadových ploch. Proto prosíme
rodiče a děti o zvýšenou opatrnost a shovívavost při realizaci výměny.

Informace MS Dubina
MS Dubina Kozmice, 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.

Obecní rozhlas – poplatky OSA
Z důvodu nárůstu poplatků pro Ochranný svaz autorský (OSA), letos obec platí
skoro 12000,- Kč, nebudeme od roku 2018 umožňovat službu zahrání písničky
k narozeninám. Rovněž před hlášením obecního rozhlasu nebude hrána skladba, na
kterou se vztahují poplatky, ale pouze „znělka.“
Na webových stránkách obce se můžete přihlásit e-mailovou adresou k odběru
hlášení obecního rozhlasu.

A máme tady jaro – hluk, pálení trávy, aj.
S nastupujícím jarem začíná opět zvýšená pracovní činnost na zahrádkách,
stavbách a více se scházíme venku na různých oslavách. Mnozí z Vás se ptají, proč obec
nevydá vyhlášku o regulaci hluku, obtěžování dýmem, parkování aj.
Všechny tyto činnosti jsou ošetřeny zákonem, proto si myslíme, že je zbytečné toto tzv.
„tuplovat“ ještě vyhláškou. Myslíme, že většina věcí je na vzájemné toleranci a domluvě
sousedů a nejbližšího okolí.
Vždy platilo (a věříme, že stále platí), že v neděli se nedělá, má-li sousedka venku
prádlo, tak nepálím trávu a podobně.
Myslíme si a věříme, že když budeme k sobě navzájem ohleduplní, tak nebude
potřeba žádných vyhlášek a regulací.
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Setkávání seniorů s hudbou, zpěvem a vzájemným sdílením
Setkávání probíhá 1 x za měsíc, v tomto pololetí 2017 to bude většinou každou 3.
neděli v měsíci, vždy v 15.00 hodin, v zasedací místnosti obecního úřadu. Vstup je
bezbariérový.
Zváni jsou všichni, kdo mají rádi hudbu, zpěv, společnost. Na setkáních hrají
p. Maxmilian Kocur a p. Jan Krätschmer, zajímavé příspěvky přináší paní Karin
Hartmannová, paní Ingeborg Večerková, paní Věrka Krupová, paní Gerta Dudková.
Anketní otázky se zamyšlením vytvářela a těšíme se, že opět bude, paní Dana Kozáková,
vyprávěním vtipů nás někdy osvěží paní Maria Mochová. Přispět do programu může
zkrátka každý. O občerstvení se starají členové komise pro občanské záležitosti - paní
Karin Hartmannová, paní Helena Niklová, pan Jan Vrchovecký a pan Vilém Krömer.
Díky členům komise, bývalých i současných, příspěvků a vstřícností bývalé starostky
paní Kristiny Osmačíkové, současného p. starosty Ing. Petra Kozáka a p. místostarosty
Ing. Jana Karčmáře, se scházejí senioři v naší obci s hudbou a zpěvem již 22 let.
U zrodu těchto setkání byly ženy většinou z pomáhajících profesí (pedagogických,
zdravotních). Byly a jsou to ženy s velkým srdcem. Dík za zrod těchto setkání patří
zejména paní Anně Fusové, paní Daně Kozákové a všem, kteří na tato setkání chodili a
různě přispívali. Do programu hudebního ještě před několika lety přispíval p. Valter
Kašný svou krásnou hrou na saxofon. Velký dík patří také bývalé vedoucí komise POZ
paní Mgr. Marii Tvrdé, která celých 15 let tato setkání po paní Fusové organizovala.
Jak je vidět senioři v naší obci byli a jsou stále činní. A platí to jak o mladších seniorech,
tak i o těch starších.
Na setkání může přijít každý, kdo by chtěl obohatit program seniorů ať už výše
uvedenými náměty nebo něčím zcela novým, nebo jen tak posedět na společném setkání
seniorů u šálku kávy, čaje, písniček, čtení, vyprávění, povídání…☺
Renata Birteková, doprovázející účastnice, předs. KPOZ

Dobročinná sbírka
Naše obec byla oslovena organizací „MOMENT – dobročinný second hand“ s žádosti
o pomoc při dobročinné sbírce – níže Vám přinášíme základní informace.

DOBROČINNÁ SBÍRKA
Provětrejte vaši domácnost, vaše šatníky a darujte nám věci pěkné a funkční, které už
nepotřebujete.
CO MŮŽETE DAROVAT?
OBLEČENÍ – KABELKY – BOTY – TEXTIL – BIŽUTERII – HRAČKY – SKLO –
PORCELÁN – KERAMIKU – SPORTOVNÍ POTŘEBY – ELEKTRONIKU – KOLA – A
DALŠÍ…
KOHO PODPOŘÍTE:
• Mobilní Hospic Ondrášek • Stacionář Žebřík • Pro Kola pro Afriku • Save Elephants
SVOZ PROBĚHNE
KDY: 26. 4. 2017 od 8,00 hodin. Svážíme za každého počasí.
KDE: Použijte prosím tašky či pytle na odpad a položte před branku. Pro lepší přehlednost
můžete označit s nápisem MOMENT.
www.moment-ops.cz
Facebook - dobročinný second hand
mobil: 770 100 327
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Informace ZŠ a MŠ Kozmice

Jarní pozdrav ze školy

Po zimě přichází jaro a s ním spoustu nových akcí, očekávání a práce. Ve škole dále
pokračujeme v projektu „Krok za krokem celým rokem aneb poznáváme svátky,
tradice a přírodu“. Žáci kozmické školy ve svých denících zapisují důležité svátky,
rozkrývají dávné pranostiky. Žáci se zapojili do výtvarné soutěže Slezského zemského
muzea „Pojďte kreslit slona!“, do matematické soutěže Matematický klokan, znovu se
zapojili do Olympijského víceboje, kde si testují svoji kondici, navštívili divadelní
představení a baletní představení Alenka v říši divů, ve kterém velice úspěšně
účinkovaly naše současné i bývalé žákyně. V průběhu celého roku plníme preventivní
program „Společně, bezpečně, hravě“, na který jsme získali dotaci KÚ MSK, a který
vyvrcholí čtyřdenním pobytem školních a předškolních dětí (90) ve Staré Vsi u
Rýmařova (horská chata Relaxa) od 26. do 29. června 2017. Už se moc těšíme!!!
S jarem nás čeká mimo vyučování spoustu práce v našem školním arboretu, výlety na
kozmické louky, ke studánce Juliánce, na Jarošův statek, k Vodníku Slámovi… Vše je
zaměřeno na cíle našeho celoškolního celoročního projektu.
V dubnu opět vyhlašujeme Sběrový den v obci, při kterém sbíráme starý papír (ve
čtvrtek 20. 4. 2017) od Vašich vrátek. Za výtěžek plánujeme další zvelebení našeho
arboreta.
Pravděpodobně každý z nás se již někdy setkal nebo se pravidelně setkává se
zdravotně postiženými lidmi. Proto jsme týden s dětmi z MŠ v Kozmicích věnovali právě
lidem s postižením, ať už zdravotním nebo mentálním. Projekt jsme nazvali „Se srdcem
na dlani“. Postižené spoluobčany lze potkat všude, neboť dávno již nejsou izolováni, ale
naopak, v rámci svých možností, se snaží podílet na dění ve společnosti, stejně jako
zdraví nebo řekněme spíše šťastnější lidé. Přesto většina z nás pociťuje při kontaktu s
lidmi se zdravotním postižením jistou nervozitu a nejistotu, neboť nevíme, jak s
takovým člověkem mluvit, jak se k němu chovat, a právě proto jsme s dětmi navštívili
Domov Fontána v Hlučíně, abychom zdejším chovancům alespoň trošičku udělali radost
malým srdíčkem z perníku. A jak se říká: „lásky a náklonosti není nikdy dost“, tak proč
nedarovat třeba jen malinký dárek tomu, kdo by to od nás vůbec nečekal. Myslím si, že
dárek darovaný ze srdce vždy mile potěší, a co přímo darované „srdíčko na dlani“ od
našich dětiček!
Rodiče se často ptají, co by mělo dítě v době, kdy ukončuje svůj předškolní věk,
zpravidla zvládnout. Proto nabízíme rodičům k jejich základní orientaci ve věcech
výchovy a vzdělávání ukázkovou hodinu „Co už umím a znám?“ s předškolními dětmi,
aby rodiče věděli, jak děti zvládají základní znalosti, dovednosti a vědomosti přímo
v pracovním prostředí v kolektivu ostatních. Tato náročná (pro děti, učitelky i rodiče)
akce proběhla 29. března ve školce. Zároveň s tímto, probíhají pravidelné návštěvy
předškolních dětí ve škole Předškoláci ve škole, při kterých se příští prvňáčci seznamují
s prostředím školy, ostatními spolužáky a novými učitelkami.
Nakonec bychom Vás rádi pozvali na tradičně netradiční již VIII. Zahradní slavnost (20.
května 2017). Tentokrát chceme přilákat všechny děti a jejich rodinné příslušníky na
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sportovní událost roku v Kozmicích. Kromě tradičních pohoštění, atrakcí a krátkého
vystoupení pro maminky, bude nachystáno spoustu sportovně zábavných disciplín pro
smíšená rodinná družstva. Opět vyzýváme a prosíme rodiče našich dětí a žáků k účasti
na přípravě této akce.
V červnu proběhne též jubilejní X. Výlet vlakem s rodiči, který již teď pečlivě
plánujeme a těšíme se s Vámi.

Informace TJ SOKOL Kozmice - oddíl kopané
,Muži , CANIS I.B třída skupina B
Václavovice - Kozmice
Kozmice - Hať
Ostrava Jih - Kozmice
Kozmice - Vřesina
Kozmice - Chuchelna
Dolní Lhota – Kozmice
Kozmice - Hrabová
Svinov - Kozmice
Velká Polom - Kozmice
Kozmice - Píšť

sobota 15.4. v 16:00 hod
neděle 23.4. v 16:00 hod
sobota 29.4. v 16:30 hod
sobota 7.5. v 16:30 hod
neděle 14.5. v 17:00 hod
sobota 20.5. v 17:00 hod
neděle 28.5. v 17:00 hod
sobota 3.6. v 17:00 hod
sobota 10.6. v 17:00 hod
neděle 18.6. v 17:00 hod

,Dorost, HB TISK
Darkovice - Kozmice
Kozmice - Hněvošice
Velké Hoštice - Kozmice
Kozmice - Raduň
Kozmice – Kylešovice
Píšť - Kozmice
Chuchelna - Kozmice
Suché Lazce - Kozmice

neděle 16.4. v 13:45 hod
neděle 23.4. v 13:30 hod
sobota 29.4. v 14:00 hod
neděle 7.5. v 14:00 hod
neděle 14.5. v 14:30 hod
neděle 21.1. v 14:45 hod
neděle 28.5. v 14:30 hod
sobota 3.6. v 13:30 hod

, Žáci, ONDRAŠOVKA
Hať - Kozmice
Bolatice - Kozmice
Kozmice - Jakartovice
Kozmice - Hať
Jakartovice - Kozmice
Kozmice - Bolatice
Kozmice – Slavkov
Jakartovice - Kozmice

neděle 16.4. v 10:00 hod
sobota 22.4. v 10:00 hod
neděle 30.4. v 10:00 hod
sobota
6.5. v 14:00 hod
sobota 13.5. v 13:30 hod
sobota 20.5. v 14:00 hod
sobota 27.5. v 14:00 hod
neděle
4.6. v 10:00 hod

Fanoušci a příznivci fotbalu přijďte povzbudit naše borce.
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Bohoslužby o velikonočních svátcích
9.4.2017
13.4.2017
14.4.2017
15.4.2017
16.4.2017
17.4.2017

Květná neděle Mše svatá
v 07,30 a 09,30 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 7.30 a 09.30 hod
Velikonoční pondělí – mše svatá
v 7.30 a 09.30 hod

Příležitost ke svátosti smíření:
Sobota 8. 4.2017 9.00 – 11.00 hodin a 14.00 – 16.00 hodin.
Neděle Květná 9. 4. 2017 14.00 – 16.00 hodin.
Pondělí, úterý a středa „svatého týdne“ – 1 hodina přede mší.
Ve vlastní sváteční dny se zpovídat nebude. Výjimky jsou staří a nemocní, které
přivezou blízcí do kostela na bohoslužby.

Velikonoční přání Otce Petra
Vážení spoluobčané, milí farníci:
Za krátký čas oslavíme velikonoční svátky. Pro křesťany největší svátky víry –
Kristovo zmrtvýchvstání. Všechny pak znamení jara, které každý rok obnovuje přírodu,
které se s Boží pomoci daří vždy obnovit i přes někdy nešetřící zásahy do ní. Ekologové a
vůbec přátelé krásné přírody, kteří ji mají za velkou hodnotu, se snaží jí pomoci. Konají
se jarní úklidy přírody. Co někdo lehkomyslně zanešvařil, jiní se snaží napravit. Važme
si Boží přírody, bude nám to všem odměnou.
Pro křesťana jsou tyto svátky také příležitosti obnovit svůj život, život duchovní.
Také uklízí, totiž ve svém nitru, svou duši. Ve svátosti smíření věřící znovu povstává
k životu podle Boží pravdy a ve sv. oltářní, kterou přijímá, chce pokračovat s Ježíšem
Kristem na cestě k věčnosti. Ať je Vám tedy všem tato doba velkou příležitostí obnovit
sami sebe a mezi sebou vytvářet pěkné vztahy ekologií ducha.
Povzbuzuje nás k tomu papež František svou encyklikou „Landato si“ =
(„Chválen si pane za stvoření…“)
Vždy platilo a bude platit antická zásada, zvaná kalokagatia“ – „v krásném těle,
krásný duch.“ A křesťanská zásada, dobrá duše člověka, tvoří i navenek krásné tělo. Je
to harmonie těla a duše.
Kéž se nám daří obnovit se těmito svátky a pokračovat v naději, kterou dává náš
pán. „Jednou vstaneme a věčně s ním žít budeme.“
Žehná Vám a má Vás upřímně rád
Váš farář P. Petr Šustáček
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Kulturní a sportovní akce na rok 2017
Datum akce

Název akce

Pořadatel

20.4.2017
8.4.2017
Duben
21.4.2017
22.4.2017
23.4.2017

Sběrový den v obci
Železná sobota - sběr šrotu
Uklidíme Česko - cesta ke štěrkovně
"Den země" - úklid cesty k Juliánce
Zkoušky vlohu loveckých psů
Kozmice na ledě - hokej a bruslení

ZŠ
SDH
ČČK
ZŠ
MS Dubina
HC Kozmice

30.4.2017

Stavění majky + pálení čarodějnic

SDH, KSK OÚ

4.5.2017

Divadlo Devítka - Ostrava

OÚ, KSK

7.5.2017

Kozmický odpust, Hasičská mše - farní pouť

SDH, FÚ, OÚ

13.5.2017

XXII. Slezská výstava psů

Kynologický klub

14.5.2017

Vítání občánků

OÚ

20.5.2017

Zahradní slavnost (Den matek a Den dětí)

ZŠ

28.5.2017

První svaté přijímání

FU

3.6.2017

Výlet vlakem

ZŠ

3.6.2017

Kácení máje

SDH, KSK, OÚ

10.6.2017

Veřejná střelnice Píšť

SBK Kozmice

17.6.2017

Turnaj v kopané žáků "O pohár starosta obce"

OÚ. TJ SOKOL

23.6.2017

Ukončení školního roku na vodě

ZŠ, Jacht klub

Červen

Turnaj ve volejbalu - Kozmický krygl

KSK,

2.7.2017

MSL v hasičském sportu "O pohár starosty"

SDH

8.7.2017

Turnaj v malé kopané

TJ SOKOL

5.8.2017

Turnaj "ulic" ve fotbálku

TJ SOKOL

18.8.2017

Noční hasičská soutěž

SDH

19.-20.8.2017

Zkoušky všestrannosti loveckých psů

MS Dubina

20.8.2017

MSL v hasičském sportu

SDH

2.9.2017

Ukončení prázdnin

SDH,OÚ, KSK

8.9.2017

Sběrový den v obci - úklid cesty k Juliánce

ZŠ

9.9.2017

Poutní zájezd Turzovka - Slovensko

FÚ, OÚ

Září

Výstava oříšku

KoK

Září

Bleší trh

Kozmice, všíchni

Den otevřených dveří Hasičárna

SDH

13.10.2017
4..-5.11.2017

Výstava betlému

ČSZ

5.11.2017

XI. Setkání seniorů

KSK,

6.11.2017

IX. Uspávání broučků

ZŠ

3.12.2017

Vánoční trhy, rozsvícení vánočního stromu

OÚ, SDH, KSK

9.12.2017

17. ročník vánočního turnaje v mariáši

Jacht klub

Prosinec

Kozmice na ledě - hokej a bruslení

HC Kozmice

Prosinec

Vánoční koncert

OÚ,FÚ

Prosinec

Vánoce ve škole

ZŠ

Výlet k Juliánce s krmením zvířátek

SDH

Turnaj ve stolním tenise, šachový turnaj.

KSK

30.12.2017
28.- 30.12.2017

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 - Kynologická organizace
Kozmice, SBK Kozmice - Střelecký a branný klub Kozmice, KS - klub senioru, MS - Myslivecké sdružení Dubina
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Pozvánka na divadelní představení
V současné době probíhá rekonstrukce (oprava) extrovky a sálu Kulturního domu
(obecní restaurace).
Jako první akci po rekonstrukci plánujeme divadelní představení spolku Divadla
Devítka z Ostravy-Michálkovic. Na programu bude komedie autora Petera Quiltera
„Opona nahoru,“ kde podivuhodná závěť svede dohromady osudové ženy jednoho
mrtvého muže. Proč všem pěti odkázal divadlo, kde se již léta nehraje a které je
v zanedbaném stavu? Jak s tím naloží jeho svérázná energická matka, uťáplá
intelektuální dcera, ublížená manželka, milá perfektní současná manželka a ztřeštěná
svobodomyslná sekretářka? Prodají dědictví a zisk si rozdělí nebo zachrání divadlo
vystoupení slavné osobnosti současného popu? Ženská pětka se s tím vypořádá po svém,
když se ukáže, že víc než o divadlo, jde o tým, toleranci, schopnost odpouštět a pochopit…
Představení se koná ve čtvrtek 4. 5. 2017 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu (obecní
restaurace).
Vstup je zdarma. Všichni jste zváni

Přivítání jara na ledě
Jako již tradičně zveme všechny občany Kozmic a jejich známe a přátelé
na veřejné bruslení, které je pro Vás připraveno zdarma na neděli 23. 4. 2017
od 15.00 hodin do 16.30 hodin v Buly aréně v Kravařích.
Následně od 17.15 hodin do 18.15 hodin proběhne hokejové utkání „Kozmice proti sobě.“
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Připravuje se učebnice přírodovědy Hlučínska
V loňském roce se Sdružení obcí Hlučínska podařilo získat dotaci ze Státního fondu
životního prostředí na tvorbu metodických materiálů a pracovních listů pro výuku
přírodovědy a přírodopisu na Hlučínsku.
Realizace projektu „Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“ bude probíhat až do konce roku
2018 a jeho součástí budou aktivity jako podrobná analýza environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty (EVVO) na Hlučínsku s workshopem a sběr dat a průzkum lokalit pro
regionální výuku EVVO. Postupně budou ve spolupráci s pedagogy a s dalšími odborníky
na EVVO připravovány stěžejní výstupy projektu - metodické materiály a pracovní listy
pro výuku přírodovědy a přírodopisu pro 1. i 2. stupeň základních škol zaměřené na
tematické celky: geologie, říční, lesní, sídelní a zemědělská krajina. Všechny materiály
budou obsahovat základní charakteristiky těchto ekosystémů se specifickým zaměřením
na oblast Hlučínska (na konkrétní lokality a místa), tedy připraveny na míru pro výuku
EVVO na základních školách v našem regionu.
Před samotným tiskem materiálů proběhnou workshopy k jednotlivým tematickým
celkům a evaluace zvolených metod a postupů odzkoušením ve výuce na školách. V rámci
závěrečné konference pak budou pedagogové z Hlučínska (koordinátoři EVVO) i
veřejnost seznámeni s finálními materiály, příklady využití ve výuce apod.
Věříme, že realizací projektu vytvoříme jakýsi celkový základ a metodiku pro výuku
EVVO na Hlučínsku i vhodný základ pro budoucí aktivity v této oblasti.
Mgr. Lenka Osmančíková
referentka Sdružení obcí Hlučínska
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