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KOZMICKÝ
OBČASNÍK

FOTO: Edith Vrchovecká

CO SE DOČTETE
V TOMTO
LETNÍM OBČASNÍKU?
Prázdniny se nám pomalu chýlí ke konci
a my Vám přinášíme ohlednutí za uplynulou
polovinou roku v naší obci.
Velká část občasníku se věnuje třídění
odpadu. Nalezenete zde důležité informace
a data o chystaných sběrech odpadu
a novinkách.
Přejeme Vám příjemné prožití posledních
prázdninových dnů.
OÚ KOZMICE

CO JE ZA NÁMI:
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

WWW.KOZMICE.CZ

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA
29.04. 2019

2. mimořádné ZO

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
Smlouvy o právu provést stavbu
"Cyklostezska Hlučín - Kozmice", kterou
uzavírá Obec Kozmice s vlastníky pozemků.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019
o místních poplatcích. Zároveň ruší OZV
č. 1/2010.
Revokace usnesení zastupitelstva, bod č. 8
z 2. řádného zasedání ze dne 4.3. 2019Zároveň ZO schvaluje, že dlouhodobý
majetek "Veřejné osvětlení" v pořizovací
ceně 346 012,- Kč se nevyřadí a zůstává
v majetkové evidenci obce. Po uskutečnění
projektu: "Snížení energetické náročnosti
VO obce Kozmice" se provede technické
zhodnocení majetku.

VÝMĚNA SVÍTIDEL
VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ
V předešlých měsících (květen - červenec)
proběhla v naší obci výměna celkem 186
kusů svítidel, čímž by mělo dojít
ke snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení.

10.6. 2019

3. řádné ZO

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
Účetní závěrku obce sestavenou ke dni
31.12. 2018.
Záverečný účet obce za rok 2018 - ZO
projednalo návrh Záverečného účtu obce
Kozmice za rok 2018 a vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.
Zprávu Kontrolního výboru o výsledku
kontroly zápisů rady a zastupitelstva
obce.
Prodej pozemku společnosti GasNet s.r.o.
(pod regulační stanicí RS 35137).
Rozpočtové opatření č. ZO 3/2019.
Pověření místostarosty prověřením stavu
na ulici K Točně, kde při přívalových
deštích dochází k nánosu bahna
a nečistot na pozemky občanů v
důsledku snížených obrubníků.

KOMPLETNÍ ZÁZNAMY
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
NAJDETE NA WEBU OBCE
"Rekonstrukce veřejného osvětlení
v obci byla realizována z dotací
ze státního rozpočtu v rámci Státního
programu na podporu úspor energie
na období 2017 - 2021 Program EFEKT
2019."
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KRÁTCE O TŘÍDĚNÍ
ODPADU
Petr Kozák

starosta

Všichni víme, že máme v naší obci nádoby
na papír, plasty a sklo. Je velice dobré,
že takto třídíme a tím chráníme životní
prostředí. Je ovšem škoda, že mnohdy
jsou tyto nádoby plné a to jen proto,
že někteří z nás neumí papírové krabice
rozřezat nebo rozložit a hodí ji do odpadu
celou. Tím se kontejner okamžitě zaplní
a není místo pro další papír, který se pak
hromadí vedle kontejneru. Podobný
problém je u plastových lahví, které je
potřeba pomačkat.
Svoz probíhá třikrát týdně a pokud
krabice a plasty neposkládáme
a nerozřežeme, platíme za odvoz vzduchu.
No a nejhorší je nešvar, že někteří z nás
vhazují do těchto nádob i komunální
a jiný odpad! Svozová firma nás již
mnohokrát upozornila na tento problém
a doporučila nám na těchto stanovištích
zavedení kamerového systému.
Pokud někomu nárazově nestačí
popelnice, má možnost si na obecním
úřadě zakoupit za 30 Kč pytel na odpad,
který v den svozu umístí u popelnice
a svozová firma jej odveze.

SVOZ BIOODPADU
- HNĚDÉ POPELNICE
Jak jsme vás již informovali v předešlém
občasníku, města a obce mají
od letošního roku povinnost zajistit
systém sběru bioodpadu celoročně.
Proto naše obec podepsala s firmou
OZO Ostrava, která nám svoz hnědých
popelnic zajišťuje, rozšíření této služby
v zimních měsísích. Občané, kteří mají
zájem o svoz i v období od prosince
do března si mohou tuto službu
objednat na obecním úřadě. Svoz by
se konal pouze jednou za měsíc a cena
v tomto zimním intervalu činí:
120l - 50 Kč / měsíc
240l - 58 Kč / měsíc
770l - 155 Kč / měsíc

NOVĚ SBĚR JEDLÝCH
OLEJŮ A TUKU
Podle novely č. 210/2018 sb. mají obce
povinnost mimo jiné zajistit systém
celoročního sběru jedlých olejů a tuku.
Proto naše obec nově bude tuto službu
zajišťovat. Občané mohou tyto oleje
a tuky odevzdávat v uzavřených
plastových nádobách (případně
skleněných) při pravidelném sběru
bioodpadu a to v prostorách bývalého
kovářství (každý sudý týden v sobotu
od 8:00 - 11:00). Tyto tuky budou
ukládány do speciální nádoby
a pravidelně odváženy firmou OZO
Ostrava.
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Tento sběr se vztahuje pouze na jedlé
oleje a tuky - ne motorová a jiná maziva!
Tyto lze odevzdávat při sběru
velkoobjemového odpadu (u nás 19.10.).
Tato novinka má být významným
přínosem při ochraně kanalizační sítě
před tukovými nánosy. Věříme,
že využijete této možnosti, čímž
přispějeme k lepšímu přístupu
k životnímu prostředí.

PROJEKT

SBĚR
VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
ZMĚNA ČASU!

19.10. 2019 8 - 11:00
Kontejnery budou umístěny v areálu
firmy FORM. Z technických důvodů
pouze ve zkráceném čase.
SKŘÍNĚ, KOBERCE, KARTONY,
LINA,POLYSTYREN, NEBEZPEČNÝ
ODPAD, PNEUMATIKY,
ELEKTROZAŘÍZENÍ A AUTOBATERIE
STAVEBNÍ SUŤ

SBĚR BIOODPADU
ZMĚNA ČASU!

8:00 - 11:00
Již zavedený pravidelní sběr bioodpadu
bude nadále pokračovat, ale dojde
ke změně času odběru a to od 8:00
do 11:00. Tato změna bude platná
od soboty 24.8.2019. Od tohoto data
začne i možnost odevzdání jedlých olejů
a tuků a to ve stejném čase. O místě
odběru v zimním období vás budeme
informovat ve vánočním vydání
občasníku.

ČISTIČKA ODPADNÍCH
VOD - STUDIE
V roce 2018 obec za využití dotačního
titulu zpracovala vodohospodářskou
studii řešení odvodnění a likvidaci
odpadních a dešťových vod. Na základě
této studie se nyní zpracovává konkrétní
varianta, která spočívá v rekonstrukci
stávající kanalizace a realizaci
vertikálních filtrů a stabilizačních nádrží.
Ale bude to ještě dlouhá a náročná cesta.
Co však musíme řešit co nejdříve, je
nutnost zavedení tzv. stočného. Každá
obec musí dokladovat, že součástí
povoleného odvedení odpadních vod
je i výběr poplatků za jejich vypouštění.
Zastupitelstvo obce proto musí
do konce tohoto roku zvolit variantu
výběru stočného. Jsme si vědomi, že toto
nebude populární krok, ale je nuté toto
řešit. Jinak obci hrozí vysoké pokuty.
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REKONTRUKCE
PAMÁTNÍKU
DOKONČENA
PROJEKT

V minulém občasníku jsme upozorňovali
na probíhající rekonstrukci památníku na
starém hřbitově. Památník už je opět na
svém místě, na hřbitově byl také
zrekonstruován chodník a instalována
nová úsporná svítidla.

FOTOOHLÉDNUTÍ
ZA SPOLEČENSKÝM
ŽIVOTEM V OBCI

V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU

STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODEJNIC

SENIOŘI NA VODĚ
VOLEJBALOVÝ TURNAJ

LETNÍ KINO
(DALŠÍ PROMÍTÁNÍ BUDE 23.8. 2019)

VÍTÁNÍ JARA NA LEDĚ
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ZPRÁVY

Z KOZMICKÉ ŠKOLKY
Co vše se událo v MŠ za poslední
čtvrtletí letošního roku?
Bylo toho opravdu hodně, tak alespoň
malá ochutnávka:
Zatímco školka je místo, kde dítě zažívá
hry, pravidelný režim, učí se jak
vycházet s dětmi v kolektivu, paní
učitelky mají s dětmi bližší kontakt,
ŠKOLA je pro dítě výzva. Je to změna
v režimu nejen pro samotné dítě, ale
i pro celou rodinu. A tak naše školkové
děti udělaly svůj první velký krok
v podobě Zápisu do ZŠ.

Babičko, dědečku, přečti mi pohádku
"Bylo, nebylo. Za sedmero horami..."
Snad každý z nás si vybaví to prvotní
kouzlo začínající pohádky nebo příběhu.
Kouzlo okamžiku, kdy se hlas mámy,
táty, babičky, či někoho jiného v roli
vypravěčů proměnil, jemně podbarvil
a bylo zřejmé, že začíná nové
dobrodružství nebo nový pohádkový
příběh. Proto v rámci předčtenářské
gramotnosti a zapojení do projektu
„Celé Česko čte dětem“ jsme přizvali
do mateřské školy prarodiče dětí
a zajímavé osobnosti.

Jedním z nich byl i herec Karel Zima,
který děti velmi zaujal svým osobitým
humorem a výřečností.

Poznávali jsme také jiné kultury
Navštívili nás kamarádi z Afriky, přiblížili
nám svůj život a společně s nimi jsme si
zabubnovali a zatančili. V předškolní
třídě naší MŠ děti prožívají poslední rok
před školou formou zajímavých
dobrodružství, a protože všechny děti
mají rády les a zvířátka, pozvali jsme
do MŠ zástupce myslivců, aby nám
o zvířátkách žijících v lese vyprávěli.
Aby si vyprávění o lesních zvířátkách
užily všechny děti i ty menší, rozdělili
jsme se do dvou skupin. Sluníčka přivítali
návštěvu jako první, my starší jsme
museli na besedu čekat o něco déle,
ale naše trpělivost se rozhodně vyplatila.
Při vyprávění o obyvatelích lesa nikdo
ani nemukal a z obrázků zajíců, lišek,
jelenů a mnoha dalších zvířat děti
nespustily oči. A co teprve, když si děti
mohly pohladit opravdovou kožešinu
z kuny nebo prozkoumat jelení a srnčí
parohy?
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V podobě hry Život v mraveništi si děti
vyzkoušely záchranu mravenčích larviček
před nepřítelem. Do bezpečí je dokázaly
dopravit úplně všechny a ve třídě jsme
rázem měli klučičí a holčičí mraveniště.
Díky paní lektorce, panu lektorovi a jejich
poutavému vyprávění jsme společně
strávili příjemné dopoledne, ze kterého
si děti odnesly mnoho nových poznatků,
krásných zážitků a také malý dárek –
pexeso s lesními zvířátky, omalovánky.
A venku na zahradě potom neběhaly
žádné děti, ale samé veverky, srnky,
zajíci, jeleni nebo ježci. Tak moc se
povídání líbilo!
A je to tady, další „příběh končí“
a na všechny, včetně dětí, dolehla jistá
nostalgie a dojetí!

ZPRÁVY

Loučení s předškoláky s nocováním
v MŠ je již tradicí a děti se na tuto akci
moc těšily. Vždyť se z nich stávají
opravdoví školáci! Přesto první noc bez
maminky a tatínka je pro ně něčím
nezvyklým a tajemným, je to určitá
zkouška, být poprvé sám! Dětem byly
slavnostně předány upomínkové
předměty, pro rodiče byla připravena
besídka s nádechem určitého zamyšlení
a smutku z loučení, které nás čeká.

Děti si užily zábavné soutěžní úkoly,
veselou stezku odvahy a slavnostní raut
s bublinkami. Maminky upekly spoustu
sladkých dobrot, tak jsme si společně
zamlsali a po příjemně stráveném
večeru se všem krásně usínalo.
Během roku paní učitelky četly dětem
knížky Příběhy skřítka Medovníčka.
V dětech jsme vzbudily takový zájem
o četbu, že se tyto příběhy staly zároveň
i naší inspirací pro přípravu programu
Školy v přírodě.

Děti přinesly do MŠ knížku Poplach
v trpasličím lese, která byla také
o tajemných skřítcích, což se nám
náramně hodilo… .
Společně jsme si zahráli hru "Na
skřítky", všichni se mohli na nějakou
dobu ve skřítky proměnit. Děti přijaly
nápady s radostí, některé si dokonce
začaly vymýšlet jména pro skřítky.
Povídali jsme si také o tom, že skřítci
v pohádkách žijí v lese a my budeme
společně také jako skřítci les poznávat,
a to na škole v přírodě.
Touto motivací jsme vzbudili velký
zájem dětí jak o vzdělávací činnosti,
tak o hru i o samotnou školu v přírodě.
Vzájemná spolupráce byla super, děti
nás obohacovaly svými nápady pro naši
přípravu programu… .
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A tak nastal konečně den D a my jsme
společně se ZŠ vyrazili vstříc novým
dobrodružstvím. Zkoumali jsme, co les
tvoří, že v lese se budeme chovat tiše,
abychom nevyplašili zvířátka z jejich
obydlí, což skřítci moc dobře vědí. Děti
nacházely a jmenovaly kromě stromů
různé keře a jejich plody, houby, kapradí,
trávu, apod. Během další vycházky do lesa
měly děti-skřítci pozorovat a pojmenovat,
co všechno roste v lese, určit, co se jí a co
ne. A tak naši skřítci ochutnávali maliny
a ostružiny, jahody, borůvky. Věděli, že se
jí i houby, ale jen některé a musí se
nejdříve v kuchyni upravit.

Na pasece si každý skřítek našel pařez,
na který si sedl. Paní učitelka skřítkům
vysvětlila, že les má také své zvuky a vůni
a my se je pokusíme najít. Skřítci seděli
tiše se zavřenýma očima a snažili se říct,
co slyší za zvuky (zpěv ptáků, šustění listí)
a najednou se ozvalo hlasité funění
a chrápaní. To bylo něco! Prvotní strach
vystřídala touha a zvědavost, která byla
silnější. Největším zážitkem pro děti
samotné bylo nalezení „opravdové
chaloupky“ lesního skřítka.
(Děkujeme p. Aleši Dihlovi za vyrobení
dřevěných dvířek.)
Byly to čtyři báječné dny, které jsme si
všichni náramně užili.

I přestože to byl rok velmi náročný, byl
to také rok, který nás v jistém smyslu
posunul dál.
Byl tvořivý, plný her, radostí, přátelství,
pro někoho i prvních lásek a osobních
pokroků, ale zejména i malých úspěchů
vašich dětí a o to nám šlo především!
Přála bych si, aby dětem zůstal jejich
zájem o vše, co se kolem nich děje, aby
měly ve škole štěstí na dobré učitele,
kteří se zajímají o současné trendy
ve vzdělávání, a kterým jde především
o ně samotné! A hlavně, aby měly štěstí
na pravé kamarády, bez kterých to
v životě prostě nejde.
KOLEKTIV MŠ KOZMICE
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ZPRÁVY

Z KOZMICKÉ ŠKOLY
Pozdrav z prázdnin
Všechny děti školky i školy si užívají
prázdnin, ale ve škole je čilý ruch.
Střídají se tady malíři, stolaři, uklízečky,
čističi, zahradníci, přijíždí auta s novými
učebnicemi, sešity, papíry a spoustou
dalšího materiálu, který bude škola
od září potřebovat.
V letošním roce došlo na malování
ve školce a některých prostor i ve škole.
Ve škole jsme opravovali podlahu
tělocvičny a spoustu dalších drobností,
bez kterých by škola nebyla na září
připravená. Na školním hřišti přibyl nový
cvičební stroj pro děti (POZOR! Jeho
nosnost není přizpůsobená dospělým!).
Po minulém školním roce, kdy proběhl
velice úspěšně celoroční celoškolní
projekt pro podporu čtenářské
gramotnosti „Zakousněte se
do knihy“, jsme na letošní školní rok
připravili projekt k podpoře
finanční gramotnosti našich žáků. Děti
se budou hospodařit s penězi, budou
pracovat s pojmy výdaje, příjmy, banka,
bankovní účet. Zapojili jsme se
do projektu České spořitelny „Abeceda
peněz“, děti si vyzkouší některé úkony
i v praxi, jsou pro ně připraveny
i interaktivní programy.

Mimo to naše škola bude pokračovat
i v tradičních akcích – dále sbíráme starý
papír, pro Tomáška víčka plastových
lahví, třídíme odpad (ve třídách i mimo
ně). Rádi bychom se zapojili
i do celonárodního projektu Nadace
partnerství, které si vytýčilo za cíl
výsadbu stromů (vloni jsme zasadili lípu
na školním hřišti). Během celého
školního roku věnujeme velkou
pozornost environmentální výchově.
Pracujeme a učíme se ve školním
arboretu před školou, navštěvujeme
vybrané místní zajímavé přírodní
lokality, dvakrát ročně uklízíme cestu
k Juliánce a mnoho dalšího. V minulém
školním roce pro nás Myslivecké sdružení
Dubina připravilo úžasné dopoledne
na Hájence, kde se děti v přírodě mnoho
nového naučily a v praxi si i vyzkoušely.
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Rádi bychom navázali na úspěchy našich
žáků v minulém školním roce. Tomáš
a Lukáš
Fojtíkovi obsadiliŠKOLY
1. a 2. místo
Z KOZMICKÉ
v matematické soutěži Kosočtverec,
starší Tomáš se velice dobře umístil
i v okresním kole matematické
Pythagoriády. Zahanbit se nedali ani
naši malí sportovci, kteří nás
reprezentovali na Atletickém
mistrovství škol Hlučínska a přivezli
spoustu medailí.

Naše škola je již čtvrtým rokem zapojená
do projektu z OP VVV – Šablony I.
a Šablony II., v rámci kterého získává
finance na vzdělávání pedagogů,
zabezpečení klubu zábavné logiky
a deskových her a čtenářského klubu,
který jsou velmi oblíbené (a budou
pokračovat i letošním školním roce).
Díky projektu pracuje ve školce a letos
i ve škole školní asistentka, která
pomáhá žákům a učitelkám.
Vše je připraveno, škola uklizena
a vyčištěna, a tak vše opět může začít.

A celá škola se již potřetí zapojila
do T-mobile Olympijského běhu,
který nám pomohl zorganizovat spolu
se sportovním dopolednem TJ Sokol
Kozmice (děti byly nadšené!).

V pondělí 2. září slavnostně přivítáme
21 nových žáčků do první třídy. Začínáme
v 8 hodin na školním hřišti. Stačí si
přinést pouze přezůvky. První školní den
bude krátký – vyučování, obědy a školní
družina začínají až 3. září.
Všechny důležité informace, školní
časopis Čiperka, fotogalerie předešlých
let a mnoho dalšího najdete na webových
stránkách školy www.zskozmice.cz.
KOLEKTIV ZŠ KOZMICE

WWW.KOZMICE.CZ

TJ SOKOL KOZMICE

MUŽI "A" I.B třída mužů sk. B
KOLO
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

TERMÍN
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
sobota

11.08.
18.08.
25.08.
31.08.
08.09.
15.09.
21.09.
29.09.
06.10.
13.10.
19.10.
27.10.
02.11.

/ 17:00
/ 17:00
/ 17:00
/ 16:30
/ 16:00
/ 16:00
/ 16:00
/ 15:30
/ 15:00
/ 15:00
/ 14:00
/ 14:00
/ 14:00

ZÁPAS
KOZMICE - Krásné Pole
Hať - KOZMICE
KOZMICE - Řepiště
Svinov - KOZMICE
Bohuslavice - KOZMICE
KOZMICE - Šilheřovice
Darkovice - KOZMICE
KOZMICE - Slavoj Rychvald
Strahovice - KOZMICE
KOZMICE - Chuchelná
Ostrava-Jih - KOZMICE
KOZMICE - Klimkovice
Hrabová - KOZMICE

MUŽI "B" III.třída mužů sk. A
KOLO
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.

TERMÍN
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota

17.08.
24.08.
31.08.
07.09.
14.09.
22.09.
28.09.
05.10.
12.10.
19.10.
26.10.
03.11.
09.11.

/ 17:00
/ 17:00
/ 16:30
/ 16:00
/ 16:00
/ 16:00
/ 15:30
/ 15:00
/ 15:00
/ 14:00
/ 14:00
/ 14:00
/ 13:30

ZÁPAS
Hať "B" - KOZMICE "B"
KOZMICE "B" - Sudice"B"
Bohuslavice "B" - KOZMICE "B"
Śtěpánkovice "B" - KOZMICE "B"
KOZMICE "B" - Dobroslavice "B"
Bělá - KOZMICE "B"
KOZMICE "B" - Bolatice "B"
Strahovice "B" - KOZMICE "B"
KOZMICE "B" - Chuchelná "B"
Šilheřovice "B" - KOZMICE "B"
KOZMICE "B" - Kobeřice "B"
Dolní Benešov "B" - KOZMICE "B"
KOZMICE "B" - Darkovičky "B"

/ 11:30
/ 10:00
/ 13:30
/ 13:30
/ 10:15
/ 12:45
/ 12:30

ZÁPAS
Hať "B" - KOZMICE "B"
KOZMICE "B" - Sudice"B"
Bohuslavice "B" - KOZMICE "B"
Śtěpánkovice "B" - KOZMICE "B"
KOZMICE "B" - Dobroslavice "B"
Bělá - KOZMICE "B"
KOZMICE "B" - Bolatice "B"

2019 E1A Přebor starší žáci
KOLO
5.
6.
7.
4.
1.
3.
2.

TERMÍN
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

01.09.
08.09.
15.09.
22.09.
29.09.
06.10.
13.10.
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UKONČENÍ PRÁZDNIN
ZVEME VÁS V SOBOTU 31.8. 2019
NA VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ, KDE SE
USKUTEČNÍ KAŽDOROČNÍ UKONČENÍ
PRÁZDNIN. OBČERSTVENÍ A BOHATÝ
PROGRAM ZAJIŠTĚN.

LÉTO V KOZMICÍCH

autor: MARTIN SCHÜCKE

