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KOZMICKÝ
OBČASNÍK

Obecní úřad Kozmice
přeje všem občanům
klidné prožití
vánočních svátků a vše
nejlepší do nového
roku 2022.
FOTO: Marek BRIŠ

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rok uplynul jako voda, i když se dá říci, že kvůli covidu nebyl
takový, jak jsme byli zvyklí. Společenský život se zastavil,
nekonaly se tradiční akce jako plesy, divadlo, vítání občánků,
setkání seniorů a jiné. A vypadá to tak, že ani pro začátek roku
příštího to nebude lepší. Přesto nebo spíše právě proto Vám
všem přeji pevné zdraví, trpělivost a ohleduplnost v této
nelehké době.

Klidné prožití svátků
vánočních a v novém roce
2022 jen to nejlepší.

Petr Kozák
starosta
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IN.F.Obálka
Naše obec se připojila k aktivitě
Moravskoslezského kraje, která je zaměřena
na podporu bezpečí seniorů a osob se
zdravotním postižením.
IN.F.Obálka slouží k předání důležitých
informací
o
Vaší
osobě
složkám
záchranného
systému
hasičům,
zdravotníkům, policii,
v případě, že se
ocitnete v nebezpečí či ohrožení zdraví
nebo života ve Vaší domácnosti např. při
náhlých zdravotních potížích či nebezpečí.
Přispěje tak k řešení krizové situace
a poskytnutí efektivní pomoci.
Veškeré další informace jsou součástí této
obálky. Zájemci si mohou tyto "obálky"
vyzvednout na obecním úřadě, případně
zavolat na číslo 595 032 140 a obálku Vám
doručíme.

SVOZY ODPADU
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
A SBĚRNÝ DVŮR
Dle sdělení firmy OZO Ostrava s.r.o. se
páteční svozy nemění, tudíž proběhnou na
Štědrý den i na Silvestra.
Dále upozorňujeme, že odevzdání BIO
odpadu v zimním období bude možné
pouze v pracovní dny (soboty začnou až na
jaře).
Rovněž jednáme s firmou OZO Ostrava s.r.o.
o přistavení kontejneru na „velkoobjemový
odpad“, který bychom od vás chtěli odebírat.
O zahájení této služby vás budeme včas
informovat.

Omezení pracovní doby
obecního úřadu

Z důvodu čerpání dovolené
bude obecní úřad ve dnech
23.12. a 30.12. 2021 uzavřen.

ZMĚNA CEN VODNÉHO
A STOČNÉHO
OD 1.1. 2022
Na základě usnesení
představenstva
akciové společnosti
byly v souladu s platnou legislativou
schváleny nové ceny vodného a stočného
s účinností od 1. ledna 2022 takto:

VODA PITNÁ
45,91 KČ / M3 (BEZ DPH)
50,50 KČ / M3 (VČ. 10 % DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim
odběratelům po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. lednu 2022, popřípadě
bude
postupováno
dle
uzavřených
smluvních vztahů mezi odběratelem
a dodavatelem.

PROBLEMATIKA NOVÉHO
ZÁKONA O ODPADECH
V návaznosti na nový zákon o odpadech
(541/2000 Sb.) schválilo zastupitelstvo obce
Obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu.
Smluvní vztah bude mít občan přímo s obcí
a platit se bude za tzv. objednanou kapacitu,
a to 60 hal/litr (takto to požaduje zákon).

WWW.KOZMICE.CZ

Níže uvádíme ceník platný pro rok 2022
(velikost popelnice v litrech x počet svozů x
0,6 Kč). Poplatek za svoz se hradí zpětně, což
znamená, že za rok 2022 se bude platit až
začátkem roku 2023 a to nejpozději do 30.4.,
jak stanoví vyhláška.
V tomto občasníku, ale i na stránkách obce
je tzv. přihláška k místnímu poplatku, kterou
je nutné odevzdat nejpozději do 31.1.2022
(osobně, poštou, e-mailem). Přihlášku
prosím vyplňte čitelně hůlkovým písmem. O
způsobu úhrady Vás budeme informovat až
v závěru roku 2022.
Znovu upozorňujeme – PŘIHLÁŠKU JE
NUTNO ODEVZDAT DO 31.1.2022.
V kolonce „Velikost sběrné nádoby“ vyplňte
Vámi zvolenou velikost, počet obsluh
a podepište.
Zimní svoz je od 1.10. do 30.4.
Letní svoz je od 1.5. do 30.9.
Tarif P271 se používá u objektů s vytápěním
na tuhá paliva.
Nádoba se objednává jako další
k celoročnímu odvozu tarifu P211 nebo P201.
CENÍK SVOZU ODPADU NA ROK 2022

SVOZ BIO ODPADU ZMĚNA PŘIHLÁŠENÍ
OD 1.1.2022
Na základě zákona o odpadech je nutné pro
ty z Vás, kteří využívají tzv. BIO popelnice
uzavřít novou smlouvu s firmou OZO Ostrava
s.r.o. Fakturaci za tuto službu Vám pak
vystaví OZO Ostrava dle platného ceníku
(uveden níže).
Obec Kozmice v tomto firmě OZO Ostrava
s.r.o. slíbila pomoc, proto není nutno
sjednávat smlouvu v Ostravě, ale je třeba
přijít na Obecní úřad Kozmice, kde smlouvu
sepíšeme a obec je následně odevzdá.
Aby se stávající BIO nádoby nemusely
odvážet, je nutné tyto smlouvy uzavřít
nejpozději do 31.1.2022.
CENÍK SVOZU BIO ODPADU
NA ROK 2022

OBJEM NÁDOBY
(v litrech)
120
240

SVOZ
(četnost)
1x 14 dní
1x 14 dní

Cena s DPH
(za rok)
1012,- Kč
1214,- Kč
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ZPRÁVY
Z KOZMICKÉ ŠKOLKY
Prázdniny nám utekly jako voda a my jsme se
na vás všechny už moc těšili, abychom se
společně vydali do „Kouzelné země skřítků“.
Před dávnými časy, které si už pamatují jen
staré moudrostí opředené stromy, žili
v hlubokém lese skřítci. Nebyli to ledajací
skřítci, ale každý byl něčím výjimečný. Jedno
však měli společné a to „obrovské“ srdíčko.
Žijí tu zkrátka s námi ti skřítci z pohádek a my
se s nimi skamarádíme a určitě zažijeme
i spoustu dobrodružství i legračních příhod.
Že tedy skřítci existují, o tom není pochyb.
Občas nám pomáhají, občas nás škádlí a zlobí.
Kde žijí a jak je můžete najít? To se všechno při
našem putování do pohádkové říše dozvíme.

Každý měsíc nás navštíví jeden skřítek.
Poznáme, jak skřítci bydlí, co mají rádi, jaké
jsou jejich záliby a mnohem, mnohem víc.
Skřítkové jsou totiž se všemi zvířátky
a rostlinkami dobří kamarádi. Budeme se
procházet přírodou a sledovat, jak se vše
proměňuje. Naučíme se dívat kolem sebe,
dozvíme se mnoho nového, objevíme věci,
které ani mnozí dospěláci neznají. Aby nás
skřítci pustili nahlédnout do své říše, čekají
nás skřítkovské úkoly, které musíme splnit.

Skřítkové jsou především kamarádi. Učí se
rádi nové věci, jsou hodní, kamarádští, šikovní
a pracovití. Najdou se ale i takoví, kteří jsou
pěkní uličníci. Do práce se moc nehrnou, něco
stále rozbíjejí, jenom zlobí a všechno ničí.
Jsou to skřítci Ničemníci, kteří nás budou
cestou zlobit, ale určitě si s nimi poradíme.
Zkrátka ve světě skřítků je to stejné jako ve
světě lidí.
Na konci školního roku na nás za splněné
úkoly bude čekat velké překvapení…
Prvním skřítkem, který nás navštívil v MŠ, byl
skřítek Pomocníček, ten sám pochopil, že na
svoji práci nestačí, a že k tomu potřebuje
partu malých kamarádů, kteří mu pomohou.

Když se stromy rozzářily a jejich listí se krásně
zbarvilo, jejich koruny vypadaly, jako by je
malíř polil barvami, objevil se skřítek
Barvínek. Ptáte se proč? No, přeci proto, aby
nám vyprávěl o přírodě, o lese, o tom kdo
všechno v něm žije a roste.
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Děti si hrály venku, chodily na dlouhé
procházky, byly veselé a dováděly, k tomu
přispělo i krásné slunečné počasí jako
stvořené pro výlety, a tak se i stalo…

Celé kouzelné období Adventu i Vánoc má na
starosti vánoční skřítek, který umí plnit i tajná
přání, a pokud se mu to podaří, mohl by
zůstat ve světě lidí. Jaké to ale bude přání
a komu ho má splnit, je zatím tajemstvím…
Vydali jsme se na společné putování do města
Albrechtic ke Krtečkově studánce. Byli jsme
všichni zvědaví, zda-li i tady potkáme
nějakého skřítka…
Naučná pohádková stezka obsahovala
jedenáct zastavení, u kterých jsme plnili různé
úkoly. Nejvíce děti zaujalo Království skřítka
Mecháčka s jeho kamarády „Kořínkem“,
„Pšíkalou“, „Bobulkou“, „Letokružkou“...

Prostřednictvím tohoto Občasníku bychom
chtěli poděkovat panu Michalovi a panu
Gebauerovi za pomoc při realizaci
pohádkového odpoledne pro děti a rodiče
s názvem „S trpaslíky za Sněhurkou“.

Ale tím hlavním, co si přeje každý z nás, je,
abychom byli všichni zdraví! Nevíme moc, co
nás čeká, a tak snažíme nad tím příliš
nepřemýšlet. Žijeme tím, co je právě teď. Je to
ta nejsmysluplnější strategie, kterou můžeme
uplatnit. Nevíme, co bude zítra, kdo z nás
onemocní, co se zase stane, proto se
soustředíme na věci, které jsou kolem nás
a hlavně na děti, které tvoří náš svět. Žádné
„mám tě ráda“, „jé, to je prima, že jsme
spolu“, „to se ti ale povedlo“, neodkládáme
na zítra. Když se totiž na sebe usmíváme, byť
v mnoha případech pod oponou, je nám totiž
mnohem líp…

Krásné prožití vánočních
svátků, přeje kolektiv MŠ
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ZPRÁVY
Z KOZMICKÉ ŠKOLY
Poslední doba je velice zvláštní a přináší
nám všem změny, na které jsme nebyli
připraveni. Co platilo dříve, co bylo jistotou
- jako například že školní rok začíná 1. září
a žáci chodí do školy deset měsíců - nemusí
platit. A tak se učíme všichni „za pochodu“
vyrovnat se s různými situacemi. Ani tento
školní rok nebude jiný. Přesto se snažíme,
aby výuka pokračovala, děti chodily do
školy, byly spolu, prožívaly normální dny se
svými kamarády.
V tomto školním roce jsme navázali
na nedokončený celoškolní celoroční projekt
„Prajzska, misto kaj meškam 2021/2022
aneb Putování ke kořenům našeho kraje“,
který jsme vloni nemohli celý realizovat.

Prvňáčkům, kteří s námi začínají, pan starosta
předal prajzské pasy a vysvětlil jim, co vše
musí splnit, aby získali na konci školního roku
občanství prajzské.

Ve škole proběhl projekt Fajna dilna, kde si
žáci vyzkoušeli základy některých řemesel.
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V září se nám podařilo uskutečnit tradiční
výlet vlakem 4. a 5. třídy do Prahy. Počasí
i covidová situace nám přála a výlet si všichni
užili. Žáci se na výlet náležitě připravili, plnili
zde zadané úkoly a vše zhodnotili ve svých
projektech.

Radostným setkáním byl pořad Malování
s dětmi s malířem Adolfem Dudkem, který
opět děti i žáky nadchnul. Užili jsme si toto
setkání v našem novém prostoru nadstavby.
Prostor, který vznikl díky dostavbě třetího
patra školy, je úžasný. Je moderně, funkčně
a vkusně zařízen (vybavení dodala firma
Formdesign podle návrhu pana Ing. Josefa
Bartáka), využíváme jej vlastně celý den.
Dopoledne zde probíhají dělené hodiny
anglického jazyka, projektové vyučování
a čtenářské dílny, neboť jsme zde přemístili
i část školní knihovny. Odpoledne prostor
slouží pro školní družinu.

Podzim ve škole probíhal v rámci normálního
vyučování (které nyní velice oceňujeme - my
učitelé i děti) a naplánovaných akcí.
Ve škole jsme připravili projekty ke kozmickému
svátku krmaš.

Tradičně zařazujeme v říjnu projekt Podzim
plný radosti. V letošním roce to byl Kobzolfest.

Nyní bojujeme s COVID 19, ale přesto se
snažíme fungovat a výuku nepřerušovat.
Pokud by se však situace zhoršila, jsme
připraveni všem žákům zajistit výuku přes
počítače.
I přes tuto nelehkou dobu, připravujeme
lampionový průvod Uspávání broučků, školní
předvánoční koncert i další akce s ohledem na
dodržování všech hygienických nařízení.

Držte nám palce, i když přece JSME V TOM
SPOLEČNĚ!

Dagmar Herudková, ředitelka školy
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SVÁTEČNÍ SLOVO
OTCE PETRA
Milí bratři a sestry ve víře, milí spoluobčané.
Vánoce jsou dobou, kdy si připomínáme Boží lásku k nám tím, že oslavujeme narozeniny Božího
Syna Ježíše Krista pro tuto zem. Přišel, aby nás zachránil pro věčný život s Ním ve slávě. Pro nás
žil, pracoval, modlil se, obětoval na kříži a vstal z mrtvých. Vrátil se ke svému Otci do nebe a tam
nás očekává. Ale - nepřestal ani ve věčnosti být JEDNÍM Z NÁS. Stále nás má ve své lásce,
nepřestal být člověkem a proto nám rozumí a je blízký všem v jejich potřebách, nemocech,
starostech, problémech současné nelehké doby.
Nevíme, jak budeme letos slavit Vánoce po vnější stránce kvůli zhoršující se situací pandemie
Covid-19. Možná, že navenek to budeme mít trochu omezené, ale je na nás, abychom si ve svých
rodinách a domovech vytvořili pravou vánoční atmosféru. Ta nespočívá ani v množství jídla
nebo vnějších akcích, ale v blízkosti našich srdcí.
Bůh, J. Kristus svou podstatou Láska, přišel, aby nám dal ten největší dar = vánoční dar, který si
můžeme navzájem sdělovat a TO JE VZÁJEMNÁ LÁSKA. Dejme si k letošním Vánocům tento dar.
Buďme si blízkými. Nemysleme jen na sebe, své já, ale věnujme pozornost blízkým v našem
okolí, v rodině, sousedství, ve farnosti, obci, všude kde jsme.
"ŠTĚSTÍ MÉHO BLIŽNÍHO JE ŠTĚSTÍM PRO MNE SAMÉHO" Tímto heslem se snažím řídit celým
svým životem. Přeji proto i Vám všem, aby se nám dařilo více myslet na druhé a tak budeme
lépe snášet i ty své těžkosti. To Vám ze srdce přeji a Vánocích 2021 a do celého roku 2022.
Pán ať Vám všem žehná.

Váš P. Petr Šustáček, farář

SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY
24.12.
25.12.

21:00
7:30 a 9:30

Štědrý den - "PŮLNOČNÍ"
Hod Boží Vánoční / Narození Páně

26.12.
31.12.

7:30 a 9:30
16:30

Svátek sv. Štěpána
Konec občanského roku

1.1. 2022 7:30 a 9:30

Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový rok

