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KOZMICKÝ
OBČASNÍK

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jak již všichni víte, ve dnech 23. - 24.9. 2022
proběhnou opět po čtyřech letech
komunální volby do zastupitelstva naší
obce. A bude z čeho vybírat. O vaše hlasy se
budou ucházet čtyři “politické” strany. Slovo
politické jsem dal úmyslně do uvozovek,
protože si myslím, že jsme malá vesnice a na
politiku se u nás nehraje. Možná těsně před
volbami a těsně po, ale pak už jde politika
stranou a musí všichni táhnout za jeden
provaz, bojovat za jeden cíl. Tím cílem je
rozvoj obce a spokojenost občanů.
Na papír lze napsat a slíbit cokoli, ale je
nutné dělat co je třeba, co je reálné a to tak,
aby Kozmice byly moderní obcí se
zachováním tradičních hodnot. Byly
skutečným domovem pro každého, kdo
v nich žije a kdo o to stojí.
Věřím, že se k volbám dostavíte v hojném
počtu a vyberete ty kandidáty, o kterých jste
přesvědčeni, že budou pracovat pro blaho
obce a budou přínosem pro další čtyři roky.

Nebudu tady vyjmenovávat projekty a akce,
které se zrealizovaly v tomto volebním
období. Nakonec ty, které byly s dotací, jsou
povinně uvedeny na webových stránkách
obce (lze dohledat i na elektronické úřední
desce před obecním úřadem).
A jelikož se nám v tomto směru dařilo, je
obec ve výborné finanční kondici - na účtu je
k 31.7. 2022 82 milionů korun. A to je dobrý
základ pro příští období, kdy by hlavní akcí
měla být čistička odpadních vod a postupná
rekonstrukce kanalizace.
Co mě velmi těší je, že jsme překonali
"covidové období" a kulturní a společenské
akce se opět vracejí do původních kolejí,
o čemž svědčí velmi oblíbené akce "kácení
máje", "ukončení prázdnin" či "letní kino".
Doufám, že stávající složitá doba tyto
aktivity opět nepřibrzdí.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval
zastupitelům za práci v končícím volebním
období, všem pracovníkům obce, spolkům,
farnosti a všem firmám pracujícím pro obec.
Ale hlavně vám všem spoluobčanům, kteří
přispíváte k tomu, že jsou, dle mého názoru,
Kozmice dobrým místem pro život.

Petr Kozák
starosta
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TECHNICKÝ
INFORMACEDVŮR ODPADY

OZO OSTRAVA

Vedle již fungujícího sběru bio odpadu je
možné na technický dvůr odevzdat
i velkoobjemové a nebezpečné odpady
(oleje, barvy, zářivky aj. - NE stavební suť
a pneumatiky). Tady bychom vás rádi
požádali, pokud dovezete skříně a podobný
nábytek, abyste je pokud možno rozebrali
(rozbili) a tím snížili objem, za který obec
platí.
VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD
LZE ODEVZDAT POUZE LICHÉ TÝDNY
V SOBOTU OD 8 - 11 HOD ZA ASISTENCE
POVĚŘENÉHO PRACOVNÍKA OBCE.

Možnost odevzdání bio odpadu, elektra
a železného šrotu je vždy:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

7 - 16 HOD
7 - 13 HOD
7 - 16 HOD
7 - 13 HOD
7 - 11 HOD
8 - 11 HOD

SANACE, REKULTIVACE
A REVITALIZACE ÚZEMÍ PO TĚŽBĚ
ŠTĚRKOPÍSKU V HLUČÍNĚ -

ŠTĚRKOVNA
Před zahájením letošní letní sezóny byla naší
obci předána do předčasného užívání část
staveb výše uvedeného projektu. Jedná se
o komunikace u Mlýna a na ní navazující
lávku přes Juliánku, čelní hráz od tzv.
Mlynárů a levoboční hráz podél řeky Opavy.
Lávka přes řeku je již na katastru Jilešovic
a bude v majetku Háje. Koncem prázdnin
byl usazen nový most spojující Kozmice
a Jilešovice. Tento bude v budoucnu předán
obci k užívání. Současně s dokončením
tohoto mostu máme v úmyslu opravit celou
komunikaci Kozmice - Jilešovice. Rovněž
usilujeme, aby do další etapy revitalizace
byla zahrnuta tzv. panelka.

Po skončení stavebních prací máme
v úmyslu plochu, která nyní slouží jako
LICHÝ TÝDEN
zařízení staveniště, ponechat k možnému
parkování. Rovněž se po skončení stavby
počítá s provedení studie na celkovou
CYKLOSTEZKY
obnovu zeleně v okolí jezera, včetně
Co se zatím nedaří dotáhnout do úspěšného prostoru
přístupových
komunikací
konce jsou plánované cyklostezky. Trasa a okolních ploch.
Kozmice - Dolní Benešov se stále řeší se
Foto: Marek Briš
Správou silnic a dálnic a sousedními subjekty,
kde jsou neustálé problémy na katastru
Dolního Benešova.
Rovněž trasa Kozmice - Hlučín nabrala
zpoždění z důvodu nesouhlasu majitele
pozemku na katastru Hlučína. V dnešní době je
velmi složité plánování staveb a vyřizování
veškerých povolení, zvlášť jedná-li se
o pozemky, které nepatří obci či okolním
městům. Každopádně ze strany Kozmic nejsou
žádné překážky.
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VENKOVNÍ UČEBNA
A VOLNOČASOVÝ PROSTOR
U ZŠ KOZMICE

INFORMACE
OZO OSTRAVA

V měsíci květnu byla dokončena a předána
k užívání - Venkovní učebna a volnočasový
prostor u ZŠ Kozmice. Tento projekt byl
podpořen
Moravskoslezským
krajem
z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova pro r. 2022 (RRC/01/2022).

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA
Moravskoslezského kraje RRC/01/2022.

TJ SOKOL KOZMICE

MUŽI "A"
KOLO
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

MUŽI "B"
KOLO
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.

Moravskoslezský kraj › 2022 A2A - ČPP I. A třída mužů sk. A

TERMÍN
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle

18.09.
24.09.
02.10.
08.10.
16.10.
22.10.
30.10.
06.11.

/ 15:30
/ 15:30
/ 15:00
/ 15:00
/ 15:00
/ 14:30
/ 14:30
/ 10:00

ZÁPAS
KOZMICE - Hradec nad Moravicí
Darkovičky - KOZMICE
KOZMICE - Město Albrechtice
Chlebičov - KOZMICE
KOZMICE - Jistebník
Stará Bělá - KOZMICE
KOZMICE - Kravaře
Mokré Lazce - KOZMICE

Opava › 2022 A2A - III.třída sk.A muži Kozmice „B“

TERMÍN
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

17.09.
25.09.
01.10.
08.10.
15.10.
22.10.
29.10.

/ 15:30
/ 15:00
/ 15:00
/ 15:00
/ 15:00
/ 14:30
/ 14:30

ZÁPAS
KOZMICE "B" - Hněvošice
Darkovičky "B" - KOZMICE "B"
KOZMICE "B" - Bělá
Kobeřice "B" - KOZMICE "B"
KOZMICE "B" - Štěpánkovice "B"
Strahovice "B" - KOZMICE "B"
KOZMICE "B" - Šilheřovice "B"

WWW.KOZMICE.CZ

POZDRAV

Z KOZMICKÉ ŠKOLY

Jeřabiny před školou se nádherně
vybarvily a to je neklamný důkaz o tom, že
skončily prázdniny a začíná nový školní
rok (2022/2023).
Nové žáky - prvňáky a tři ukrajinské žáčky
jsme přivítali na tradičním uvítání na školním
hřišti ve čtvrtek 1. září. Pro letošní školní rok
tedy navštěvuje naši školu 92 žáků. Starat se
o ně bude téměř stejný tým jako minulý
školní rok.
Avšak jinak máme pro děti přichystáno
spoustu novinek. V první řadě je to nový
celoškolní celoroční projekt Z pohádky
do pohádky, který se zaměří
na rozvoj čtenářství,
čtenářské gramotnosti
a podporu dětské fantazie.
V tomto školním roce jsme zahájili vyučování
podle upraveného ŠVP ZV 2022, kde kromě
drobných úprav došlo k zavedení
vyučovacího
předmětu
Informatika
od 3. třídy. V tomto vzdělávacím plánu je
kladen důraz na digitální kompetenci, kterou
jsme upravili do všech vyučovacích
předmětů. Škola je připravena na tyto
změny, byl pořízen nový set tabletů IPAD pro
žáky ze štědré dotace zřizovatele, zakoupeno
spoustu her, robotických hraček a pomůcek
pro rozvoj digitální gramotnosti žáků.
Všechny důležité informace,
dokumenty, fotografie i časopis
Čiperka, vydávaný přes dvacet let
najdete na stránkách školy
www.zskozmice.cz.

Tradičně klademe důraz na environmentální
výchovu, proto jsme nadšeni z nové
venkovní učebny pořízené z projektu
Venkovní učebna a volnočasový prostor ZŠ
Kozmice, který byl spolufinancován
Moravskoslezským krajem z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2022. Přírodní
učebnu, stejně jako vyvýšené záhony žáci
ihned začali využívat. Letos jsme se již
zapojili do projektu Ukliďme Česko, v rámci
kterého žáci uklidili cestu k Juliánce.
Plánujeme výsadbu květnaté louky, péči
o naše arboretum, nové interaktivní tabule
v arboretu a výsadbu jabloní v prostoru
školního hřiště. Pokračujeme dále ve sběru
starého papíru a víček od plastových lahví
a důsledně třídíme odpad.
Doufáme, že se budeme setkávat při všech
tradičních akcích jako je lampionový
průvod, vánoční výstava, vánoční koncert,
zahradní slavnost, ale i některých nových.
Přejeme všem dětem a žákům dobrý
školní rok, spoustu zábavy, ale i nabytí
nových vědomostí a zážitků.

Kolektiv zaměstnanců školy

