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2015

VESELÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY

Úvodem
Vážení spoluobčané.
Období předvelikonoční a nástup jara, je ta správná doba pro vydání dalšího
čísla našeho „Kozmického občasníku,“ abychom vás seznámili, co se v obci během zimy
událo, ale hlavně co nás v nadcházejícím jarním a letním období čeká.
S průběhem letošní zimy můžeme říci, že byla spokojena většina našich občanů,
protože byla nejteplejší za poslední dobu. Možná, že smutily naše děti, které si zimních
radovánek určitě užily poskrovnu. Na druhé straně jsme byli oproštění odklízení sněhu,
nepříjemných čvachtanic a mrazivých pošmourných dní. Jak ovšem bude na suché jarní
počasí reagovat příroda, co se týče úrody, to zůstává velkou neznámou.
Vánoce jsme strávili v klidu a pohodě. Díky panu Zdeňku Kramářovi, jsme měli
nádherný „Vánoční strom,“ který byl dlouhodobou ozdobou hlavně pro děti
před základní školou.
Jako tradičně proběhla plesová sezona. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem dobrovolným složkám a organizátorům za uspořádání plesů, které velkou měrou
přispěly k tomu, abychom se navzájem setkali a společně pobavili.
V sobotu 10.1.2015 proběhla jako tradičně „Tříkrálová sbírka,“ a díky štědrým
dárcům, bylo v naší obci vybráno 66 984,- Kč, což je o 6 503,- Kč více než v loňském roce
Ve 25 obcích regionu Hlučínsko byla vykoledována částka 1 861 909,- Kč, což je o
100 312,- Kč více než v loňském roce Kč. Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle
celostátního klíče 65% což představuje sumu 1 210 241,- Kč. Dovolujeme si poděkovat
všem, kdo se na sbírce jakýmkoliv způsoben podíleli a zasloužili se o její úspěšný
průběh.
Je tu období, kdy se příroda díky hezkému slunečnému počasí 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 čím dál
víc zdravé zeleniny a jako tradičně každým rokem 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 uskutečnily dvě řádná zasedání
Zastupitelstva obce a jedno pracovní.
1. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 15. 12. 2014 za účasti 14 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
-

Program zasedání.
Veřejný záměr prodeje pozemků p.č. 611/18 o výměře 3 m² a 611/20 o výměře 3 m²
Rozpočtové provizorium na rok 2015
Termíny řádných zasedání zastupitelstva obce v roce 2015: 2.3., 22.6., 14.9., 14.12.,
Změnu dopravního značení při vjezdu do obce od Darkoviček (Dej přednost v jízdě).

Zastupitelstvo obce vzala na vědomí
-

Kontrolu plnění usnesení minulého zasedání
Jednací řád Zastupitelstva obce Kozmice
Zprávu o činnosti rady obce za období od 4.11. do 26.11.2014.
Zprávu o uplatňování územního plánu za uplynulé období
Řešení vyústění chodníku Poručíka Hoši – SNP, zadání vypracování studie.

2. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 2.3.2015 za účasti 14 zastupitelů
Zastupitelstvo obce schválilo :
-

Program zasedání.
Závěrečnou inventarizační zprávu souhrnnou o výsledku inventarizace provedené ke
dni 31.12.2014. Zároveň schvaluje způsob likvidace vhozením do velkoobjemových
kontejnerů.
Rozpočet obce Kozmice na rok 2015 ve výši 36 320 000,- Kč jako schodkový se
zapojením zůstatku z minulého roku
Název ulice „Větrná“ – lokalita cca 7 nových rodinných domků na horním konci
obce
Prodej parcely č.611/18 o výměře 3 m² dle návrhu, náklady s převodem spojené hradí
kupující
Prodej parcely č.611/20 o výměře 3 m² dle návrhu, náklady s převodem spojené hradí
kupující
Schvaluje pověření rady obce prováděním rozpočtových opatření
do výše 100 000,- Kč

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

kontrolu plnění usnesení minulého zasedání
Informaci o rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na rok 2015
zprávu o činnosti rady obce za období od 15.12.2014 do 26.2.2015
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Rozpočet obce na r. 2015.
Zastupitelstvo obce na svém 2. řádném zasedání schválilo rozpočet obce pro
letošní rok. Rozpočet byl přijat jako vyrovnaný a počítá jak s příjmy, tak i výdaji ve výši
36 320 000,-Kč.
Nebudeme se zde rozepisovat o jednotlivých kapitolách rozpočtu (s těmi se
můžete důkladně seznámit na internetových stránkách obce či na úřední desce).
Jen v krátkosti se zmíníme o tom, že letos obec předpokládá příjmy
ve výši 18 977 414,-Kč. Z roku minulého díky dobrému hospodaření byl převeden
zůstatek ve výši 17 342 586,-Kč. Největší položku příjmu tvoří daň z přidané hodnoty
v přepokládané výši 6 300 000,-Kč a daň z příjmu právnických osob
ve výši 3 100 000,- Kč. Dále pak daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti ve výši
2 900 000.- Důležitým příjmem obce je příjem z pronájmu obecního majetku ve výši
1 343 014,-Kč ( zde se počítá restaurace, kovovýroba, kemp, nebytové prostory na
obecním úřadě, víceúčelové hřiště, pozemky).
Jak už bylo výše uvedeno, rozpočet je vyrovnaný, což znamená příjmy = výdaje.
Opět nebudeme vyjmenovávat všechny kapitoly výdajů, ale za zmínku stojí ty největší
výdaje a na co z letošního rozpočtu obce jsou vyčleněny.
Výdaje :
100 000,-Kč
1 250 000,-Kč
3 500 000,-Kč
900 000,-Kč
100 000,-Kč
2 400 000,-Kč
500 000,-Kč
100 000,-Kč
50 000,-Kč
500 000,-Kč
500 000,-Kč
1 220 000,-Kč
300 000,-Kč
300 000,-Kč
200 000,-Kč
200 000,-Kč
100 000,-Kč

Strategický plán rozvoje obce
Rekonstrukce veřejného osvětlení ( v případě vyhlášení dotace)
Chodník podél ulice Poručíka Hoši ( vysoutěžena nižší cena)
Rekonstrukce víceúčelového hřiště
Územní studie(Z23)
Pořízení nového požárního zásahového vozidla
Řešení odpadového hospodářství
Projektová dokumentace – plot starého hřbitova
Projektová dokumentace – terasa obecní restaurace
Nové značení ulic
Obnova veřejného prostranství
Oprava elektroinstalace a výměna podlah v ZŠ
Výměna plynových kotlů v budově MŠ
Výměna plynových kotlů v budově ZŠ
Oprava plotu kolem hřiště TJ SOKOL
Vyústění chodníků mezi ulicemi Poručíka Hoši a SNP
Nové hrací prvky na oddechovou zónu

Mimo tyto největší výdaje je zde řada dalších výdajů především na projekty se
zaměřením: např. zimní údržba, oprava komunikací – výtluky, opravy nutné pro
provozování kempu a v neposlední řadě sběr velkoobjemového odpadu.
Samozřejmě obec rovněž podporuje zájmové složky a organizace.
Z rozpočtu obce jsme vybrali jen ty kapitoly, na které jsou vyčleněny větší
položky. V rozpočtu je obsažena dále řada akcí, jejichž finanční náklad bude menší,
přesto mají dopad na chod naší vesnice.
Mnohé z uvedených projektů budou realizovány za pomoci dotaci a na další se
bude čekat, pokud budou vypsány dotační tituly.
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Již nyní víme, že dalším z výdajů bude rozšíření MŠ. Nové oddělení by mělo
vzniknout propojením MŠ a třetího patra starého úřadu ( dřívější družina )
Schody k nádraží, vlaková zastávka
V posledním vydání našeho občasníku jsme Vás informovali, že neustále požadujeme po
Českých drahách opravy schodů vedoucích k nádraží. Proběhlo dokonce jednání na
místě samém, kde nám bylo sděleno, že schody se opraví (termín ovšem nebyl určen) a
také nám bylo sděleno, že schody ze strany ulice Budovatelské budou odstraněny, jelikož
to je proti bezpečnostním předpisům drah (schodiště nesmí být v místě nástupiště).
Máme tady jaro a zatím se dráhy „neprobudily“ a nám nezbývá než neustále požadovat
opravu.

Odpady
Rovněž v letošním roce budou mít naši občané příležitost k odložení
velkoobjemného odpadu, a to:
v sobotu 16. května 2015 od 07,00 – 12,00 hod. a
v sobotu 24. října 2014 od 07,00 – 12,00 hod
Kontejnery budou opět přistaveny na nádvoří firmy FORM 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, mikrovlné 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.

Strategický plán rozvoje obce
Obec Kozmice připravuje strategický plán rozvoje obce.
Strategické plánování představuje systematický způsob řízení obce, které se
zaměřuje na dlouhodobé a promyšlené plánování investičních akcí. Zpracování
rozvojové strategie Kozmic je klíčovým předpokladem pro úspěšné čerpání státních i
evropských dotací.
Důležitou částí strategie bude analýza stávajících předností i problémů obce, na
kterou naváže návrh sady opatření směřující obec k vytyčenému rozvojovému cíli. V
současnosti probíhá ve spolupráci s odborníky z Regionální rozvojové agentury
Východní Moravy zpracování analytické části.
Bude se jednat o živý dokument, k jehož konečné podobě bude mít možnost se
vyjádřit každý, komu není lhostejný další vývoj Kozmic.
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Informace MS Dubina
MS Dubina Kozmice o.s. 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 třeba zvěř uklidnit, 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. Využívat k procházkám pouze polní a lesní cesty k tomu určené a chovat
se i zde 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, ale také i k naší přírodě.
Děkujeme Vám za pochopení,
s pozdravem „Myslivosti zdar“. MS Dubina Kozmice o.s.
Informace k založení Klubu seniorů
Vážení občané – senioři.
Již v minulém roce jsme vás, dříve narozené občany, informovali o snaze založit v naší
vesnici Klub seniorů. Obrátili jsme se na vás s výzvou o přihlášení se do klubu. Tato
snaha vyšla naprázdno, přihlásil se jen malý počet. Postupem času se však věci daly do
pohybu a mnoho nás dříve narozených projevilo zájem o ustavení klubu. Tento nebude
nahrazovat dosavadní činnost komise pro sociální záležitosti a nehodlá rušit zaběhnutý
systém práce – tzn. budou zachována pravidelná nedělní odpoledne s názvem Kozmice
se baví samy, bude zachována i další činnost komise. Ale v rámci této komise se pro
mnoho dalších občanů naskytne možnost setkání se svými vrstevníky nejen z naší
vesnice, ale i dalších obcí v rámci činnosti Klubu při různých zájmových vycházkách,
poznávání blízkého nebo širšího okolí naší vesnice, při společných návštěvách
zajímavých míst a v neposlední řadě také při zajímavých besedách či přednáškách.
Proto se obracíme na všechny seniory, kteří mají zájem o tato setkávání s výzvou, aby se
v pátek 17. Dubna 2015 v 18,30 hodin dostavili do zasedací místnosti Obecního úřadu
Kozmice.
Zde bychom si měli - podle počtu zájemců - nastínit plán činnosti Klubu na letošní
rok. Podle našeho mínění by tento plán neměl být nijak náročný, neměli bychom se
honit za počtem ušlapaných kilometrů, ale naším cílem by mělo být bližší poznání sebe
navzájem a užití si příjemných chvil v okruhu přátel.
Jen tak pro inspiraci jakou činnost bychom mohli v rámci klubu v letošním roce
vyvíjet:
- Procházka do tzv. „Pohádky“ v Děhylově a zakončením v hospodě „U žáby“ a
zpáteční cestou kolem jezera zpět s odborným výkladem o přírodě
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- Vycházka na benešovskou hráz a k rybníku Nezmar a zpět – rovněž s odborným
výkladem o rostlinách a květinách, které se v dané lokalitě nachází
- Návštěva místa u tzv .“Obrázku“ v kozmickém lese a studánky Juliánky
s následným ukončením u bunkru Barbora
-

Návštěva a prohlídka opevnění v Darkovičkách

-

Turnaj v bowlingu nebo kuželkách

-

Výlet a prohlídka zámku Hradec nad Moravicí nebo zámek Raduň

Ale to vše záleží na tom, na čem se shodneme a s jakými náměty se na výše uvedenou
schůzku dostavíte.
Rádi zveřejňujeme:
Kulturní komise Rady města Hlučína děkuje paní Marii Dihlové z Kozmic na ulici
Budovatelské a její rodině za ochotu a vstřícnost při realizaci velikonoční dekorace
v našem městě - SLAMNĚNÉHO ZAJÍCE u kulturního domu.
(posláno z MěÚ Hlučín)

Informace ZŠ a MŠ Kozmice
JARO V NAŠÍ ŠKOLE A ŠKOLCE
Zdá se, že je zima za námi, a hurá, je tady jaro! Děti už jsou netrpělivé vyrazit ven –
ušpinit si tepláky a odřít si koleno.
My, ve škole a školce, využijeme jejich jarní nadšení a energii při různých akcích, aby se
nám děti ve třídách při vyučování podařilo zklidnit.
Tradičně vyrazíme uklízet okolí obce v rámci Dne Země, letos jsme se zapojili do
celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ a vyhlásíme opět Sběrový den v obci (30. 4.
2015). Děkujeme předem všem, kteří nám v ten den přispějí starým papírem před svými
vrátky. Výtěžek bude použit na nákup dřevin pro školu a školku. Zároveň děkujeme
všem, kteří nosí starý papír během celého školního roku.
Základní škola
Na jarní období období plánujeme pokračování našeho celoročního celoškolního
projektu „PRAJZSKA, MISTO KAJ MEŠKAM“. Vyrazíme s dětmi do skanzenu
v Bolaticích, na opevnění v Darkovičkách, a možná nás pozve do Kravař i významný
prajzský rodák p. Alois Hadamczik. Času nám příliš nezbývá, a musíme toho zvládnout
ještě mnoho, abychom získali všech osm razítek nutných pro udělení prajzského
občanství na školním výletě do Velkých Karlovic (16. – 19. 6. 2015).
V rámci projektu jsme měli besedy s p. J. Schlossarkovou, s p. M. Tvrdou, navštívili
jsme fantastickou výstavu „Kdo jsou lidé Hlučínska“ s poutavým výkladem p. ředitele
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Muzea Hlučínska Metoděje Chrásteckého. Pekli jsme hlučínské koláče, zkoumali jsme
s p. farářem - proč se tady slaví karmaš na sv. Hedviku, pátrali jsme v rodinách po
rodokmenech, zkoumali mapy a hranice.
Na květen (23. 5. 2015) si společně s Klubem rodičů chystáme vyvrcholení projektu
v zaměření Zahradní slavnosti, kde si děti připraví prajzský program pro rodiče, a
rodiče a učitelky pro děti zase veselý vesnický jarmark.
Mateřská škola
Po zápisu do mateřské školy, kde se ukázalo, že opět „praskáme ve švech“, se rozjela
naplno kola příprav pro navýšení kapacity naší mateřské školy a zřízení nové třídy.
Jaro ve školce jsme zahájili sportovním dopolednem - -třída Berušek (wwww.mskozmice.cz)a projektem „žlutá barva“ ve třídě Sluníček, kterým se zapojili do hry
časopisu Sluníčko. Dále je připraveno spoustu akcí (Bezpečná školka - Klaun Tútú,
Wolfík – seznámení s klasickou hudbou, divadelní představení), besídka pro maminky
(7. 5. 2015), výletů (areál u vodníka Slámy…).
Do školky zavítá Mobilní planetárium a Gymnastika Špičková má pro rodiče
připravenu ukázkovou hodinu (DOPORUČUJEME!).
Rovněž mohou děti předškolního věku letos vyrazit se školáky na čtyřdenní školní výlet
do Velkých Karlovic, který je již potřetí hrazen z rozpočtu obce.
Chtěli bychom pozvat všechny rodiče našich dětí a školáků, ale i naše přátele a bývalé
žáky, aby s námi vyrazili na další Výlet vlakem (25. 4. 2015 – místo i čas bude upřesněn).
Přijďte, prosím, i na schůzky Klubu rodičů, kde se plánuje a připravuje vše pro
Zahradní slavnost.
Krásné jaro, plné sluníčka a dobré nálad

Informace TJ Sokol Kozmice –oddíl kopané
,Muži ,
Kozmice - Ludgeřovice
Fryčovice – Kozmice
Kozmice – Velká Polom
Stařič – Kozmice
Kozmice - Ostrava-Jih
Darkovice – Kozmice
Kozmice - Šiheřovice
Dolní Lhota – Kozmice
Kozmice - Stará Bělá
Kozmice - Vřesina
Kozmice - Hať
Hlubina - Kozmice

neděle 5.4. ve 15:30 hod
sobota 11.4. ve 15:30 hod
neděle 19.4. ve 16:00 hod
neděle 25.4. ve 16:00 hod
neděle 3.5. ve 16:30 hod
sobota 9.5. ve 16:30 hod
neděle 17.5. ve 17:00 hod
sobota 23.5. ve 17:00 hod
neděle 31.5. ve 17:00 hod
neděle
7.6. ve 17:00 hod
neděle 14.6. ve 17:00 hod
sobota 20.6. ve 17:00 hod
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,Dorost,
Kozmice – Hněvošice
Těškovice – Kozmice
Kozmice – Šilheřovice
Horní Benešov - Kozmice
Kozmice – Mokré Lazce
Raduň – Kozmice
Kozmice – Bolatice
Vřesina – Kozmice
Darkovice - Kozmice
Kozmice - Píšť
Štěpánkovice - Kozmice B

neděle 5.4. ve 13:00 hod
.
sobota 11.4. ve 13:00 hod
neděle 19.4. ve 13:30 hod
neděle 26.4. ve 14:30 hod
neděle 3.5. ve 14:00 hod
neděle 10.5. ve 10:00 hod
neděle 17.5. ve 14:30 hod
sobota 23.5 ve 17:00 hod
neděle 31.5. ve 14:45 hod
neděle 7.6. ve 14:30 hod
sobota 13.6. ve 14:30 hod

, Žáci ,
Píšť - Kozmice
Kozmice - Vávrovice
Hať – Kozmice
Kozmice - Větřkovice
Kozmice – Pustá Polom
Stěbořice - Kozmice
Kozmice - Slávkov

sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota

18.4. ve 14:00 hod
25.4. ve 16:00 hod
3.5. ve 10:00 hod
9.5. ve 16:30 hod
16.5. ve 17:00 hod
23.5. ve 14:15 hod
30.5. ve 17:00 hod

pondělí
sobota
úterý
sobota
sobota
sobota
sobota

20.4. ve 16:30 hod
25.4. ve 14:00 hod
5.5. ve 17:00 hod
9.5. ve 14:30 hod
16.5. ve 15:00 hod
23.5. ve 15:00 hod
30.5. ve 15:00 hod

, Minižáci .
Píšť - Kozmice
Kozmice – Hlučín „A“
Baník Ostrava „C“ - Kozmice
Kozmice - Dobroslavice
Kozmice - Hať
Darkovičky - Kozmice
Kozmice - Šilheřovice

Fanoušci a příznivci fotbalu přijďte povzbudit naše hráče.
Upozornění.
Upozorňujeme všechny občany (hlavně teenagery), že na hřiště základní a
mateřské školy není povolen vstup. Velmi trápí nepořádek, který po těchto „návštěvách“
zůstává a znepříjemňuje tak pobyt naších dětí na těchto hřištích. Proto se výhledově
počítá s instalaci bezpečnostních kamer v těchto prostorách. Tyto prostory slouží pouze
pro žáky ZŠ a MŠ a to v době vyučování.
9

Bohoslužby o velikonočních svátcích
2.4.2015 Zelený čtvrtek
3.4.2015 Velký pátek

Mše sv. na památku ustanovení Eucharistie v 17,30 hod.
Pobožnost křížové cesty (v kostele)
ve 14,30 hod
Obřady Velkého pátku
v 15,00 hod
4.4.2015 Bílá sobota
Velikonoční Vigilie Obřady a mše sv.
v 19.00 hod
5.4.2015 Velikonoční neděle – „Zmrtvýchvstání Páně“
v 07,30 a 09,30 hod
6.4.2015 Velikonoční pondělí – mše svatá
v 07,30 a 09,30 hod
Příležitost ke svátosti smíření:
Na vlastní svátky od Zeleného čtvrtku se nezpovídá

Velikonoční přání Otce Petra
Milí farníci, spoluobčané.
Zdravím Vás při příležitosti velikonočních svátku. Věřící křesťané si připomínají
největší událost spásy člověka, Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání. A právě to
poslední vzkříšení Krista je nadějí pro náš věčný život s Kristem v nebi, s oslavenou duši
a vzkříšeným tělem každého z nás.
Pro ostatní jsou velikonoce svátky jara, probouzející se přírody k novému životu, dobou
plnou očekávání toho obnoveného života v přírodě.
Myslím, že každý z nás má rád toto období. Je více světla slunečního, krásná mladá
zeleň a plno květů
Přeji proto všem plnost Božího požehnání a síly do dalších dnů, radost ze života a
pokoj v duši, i když, jak se říká, není vždy vše, jak si představujeme.
Přeji plnost naděje a dobra pro všechny a za Vás všechny se modlím a žehnám
Vám
P. Petr Šustáček – farář.
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Kulturní a sportovní akce na rok 2014
Datum akce

Název akce

Pořadatel

Duben
25.4.2015
25.4.2015
26.4.2015

Železná sobota - sběr šrotu
Výlet vlakem - Kozmičáci na cestách
Hasičská pouť na Hostýn
Vítání občánků

SDH
ZŠ,
SDH, FÚ
OÚ

2.5.2015
3.5.2015
květen
9.5.2015
23.5.2015
23.5.2015
31.5.2015
30.5.2015
Květen
Červen
Červen
20.6.2015
27.6.2015
6.7.2015
11.7.2015
1.8.2015
14.8.2015
22.8.2015
29.8.2015
6.9.2015
12.- 13.9.2015
září
19. - 20.9.2015
18.10.2015
listopad
8.11.2015
29.11.2015
29.11.2015
12.12.2015
Prosinec
27.12.2015
27.12.2015
28.-30.12.2015

Zkoušky vlohu loveckých psů
Kozmický odpust, Hasičská mše - farní pouť
Návštěva divadlo v Ostravě
XX. Slezská výstava psů
Zahradní slavnost (Den matek a Den dětí)
Kozmice na střelnici v Píšti
První svaté přijimání
Kácení máje
Úklid okolí štěrkovny
Ukončení školního roku na vodě
Přednáška o myslivosti pro děti
Turnaj v kopané žáků "O pohár starosta obce"
Turnaj ve volejbalu - Kozmický krygl
MSL v hasičském sportu
Turnaj v malé kopané
Turnaj "ulic" ve fotbálku
Noční hasičská soutěž
Střílení pro občany Kozmic na střelnici v Píšti
Sportovní den obce - ukončení prázdnin
5. výročí obnovení Juliánky
Výstava ovoce a zeleniny
Sběrový den v obci - úklid cesty k Juliánce
110 let založení SDH
Kozmický krmáš a Biřmování
VII. Uspávání broučků
IX. Setkání seniorů
Vánoční trhy
Rozsvícení vánočního stromu
15. ročník vánočního turnaje v mariáši
Kozmice na ledě - hokej a bruslení
Vánoční koncert
Výlet k Juliánce s krmením zvířátek
Turnaj ve stolním tenise, šachový turnaj.

MS Dubina
FÚ OÚ
ČSZ
Kynologický klub
ZŠ
SBK Kozmice
FU
KSK, OÚ
ČČK
ZŠ, Jacht klub
ZŠ, MS Dubina
OÚ. TJ SOKOL
KSK,
SDH
TJ SOKOL
TJ SOKOL
SDH
SBK Kozmice
OÚ, KSK
FÚ, OÚ
ČZS
ZŠ
OÚ, SDH
OÚ
ZŠ
OÚ
OÚ
OÚ, SDH, KSK
Jacht klub
HC Kozmice
FÚ
SDH
KSK
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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
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