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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.
Pohodovou vánoční atmosféru nám navodil živý betlém a dva krásně nazdobené
vánoční stromy před školou a bývalým obecním úřadem
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 9. 1. 2016 proběhla jako tradičně „Tříkrálová sbírka,“ a díky štědrým
dárcům, bylo v naší obci vybráno 73 058,- Kč, což je o 6 074,- Kč více než v loňském roce.
Ve 25 obcích regionu Hlučínsko byla vykoledována částka 1 861 909,- Kč, což je
o 7 434,- Kč méně než v loňském roce Kč. Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle
celostátního klíče 65%, což představuje sumu 1 205 409,- Kč. Dovolujeme si poděkovat
všem, kdo se na sbírce jakýmkoliv způsobem podíleli a zasloužili se o její úspěšný
průběh.
I když počasí je zatím pochmurné, jaro už je za dveřmi. 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 uskutečnilo jedno mimořádné zasedání
Zastupitelstva obce a jedno řádné zasedání Zastupitelstva
6. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 29. 2. 2016 za účasti 14 zastupitelů
Zastupitelstvo obce schválilo :
-

-

Program zasedání včetně jeho doplnění
Závěrečnou inventarizační zprávu souhrnnou o výsledku inventarizace provedené ke
dni 31. 12. 2015. Zároveň schvaluje způsob likvidace vhozením do velkoobjemových
kontejnerů.
Rozpočet obce Kozmice na rok 2016 ve výši 38 680 000,- Kč jako schodkový se
zapojením zůstatku z minulého roku
V souladu s § 55 odst. 1 zákona č.183/2003 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) za použití § 47 odst. 5 stavebního zákona Zprávu o
uplatňování Územního plánu Kozmice v předloženém znění.

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 14. 12. 2015 do 17. 2. 2016.
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, připomínek a podnětů sousedních obcí
podaných v rámci projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu
Kozmice, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rozpočet obce na r. 2016.
Zastupitelstvo obce na svém 26. řádném zasedání schválilo rozpočet obce pro
letošní rok. Rozpočet byl přijat jako vyrovnaný a počítá jak s příjmy, tak i výdaji ve výši
38 680 000,-Kč.
Podrobný rozpočet je uveřejněn na úřední desce, proto uvádíme jen základní
výčet chystaných akcí a projektů na letošní rok.
Příspěvek ZŠ na realizaci nových podlah
Projektová dokumentace a následná realizace suchých poldrů v oblasti Vápenice
(podána žádost o dotaci)
Nový povrch komunikace do Jilešovic
(realizace v případě získání dotace - spoluúčast 50%)
Oprava plotu okolo obecního úřadu
Rekonstrukce veřejného osvětlení (jednání o spoluúčasti s ČEZ, a.s.)
Nákup nového vánočního osvětlení
Vybavení klubovny na hřišti TJ SOKOL (židle, stoly)
Příspěvek na opravu schodů farního kostela.
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Dále se bude zpracovávat projektová dokumentace
Prodloužení chodníku na ul. Poručíka Hoši (Jednota – ul. Rušná)
Studie chodníku ulice Horní konec
Dokumentace cvičné běžecké dráhy (CZ-PL) na hřišti TJ SOKOL
Dokumentace cyklostezky Dolní Benešov - Kozmice
Projekt tréninkového hřiště s umělým povrchem (hřiště TJ SOKOL)
Samozřejmě rozpočet počítá i se základní údržbou obecního majetku a má i
solidní finanční rezervu.

Sběr „Velkoobjemového bioodpadu.“
V loňském roce v měsíci listopadu jsme vyzkoušeli novou službu – drcení
velkoobjemového bioodpadu (větvi, thují a jiné). Jelikož se tato služba osvědčila a
využilo jí mnoho z Vás občanů, chystáme její pokračování i nyní na jaře a to v sobotu
9. 4. 2016 od 8:00 – 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
velkoobjemného odpadu, a to:
v sobotu 14. května 2016 od 08,00 – 12,00 hod. a
v sobotu 22. října 2016 od 08,00 – 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.

Výzva majitelům psů
Žádáme všechny majitele psů, aby po svých miláčcích uklízeli. Myslíme si,
že ani jim samotným by se nelíbilo, kdyby na svém pozemku nebo komunikaci
před svým domem našli psí „pozdrav.“ Na obecním úřadě jsou zdarma k dispozici sáčky,
které jsou k tomuto účelu. Takže by nemělo docházet k znečišťování.
Zároveň žádáme ty majitele psů, kteří doposud neuhradili příslušný poplatek, ať
takto učiní nejpozději do konce měsíce března.
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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 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
chovat 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 naši
přírodě.
Děkujeme Vám za pochopení,
s pozdravem „Myslivosti zdar“. MS Dubina Kozmice o.s.

Informace o Klubu seniorů
Vážení občané a senioři.
Za několik dnů tomu bude rok, kdy se nás na obecním úřadě sešlo 17. dubna 2015
celkem 31 seniorů a rozhodli jsme se, že založíme i u nás v obci Klub seniorů. Nikdo
z nás neměl tušení, co to všechno obnáší a jaká bude náplň našeho Klubu. Uplynulé
roční období nám dokázalo, že Klub je plně života schopný, že se nám podařilo
zorganizovat několik velice zdařilých akcí.
Pro ty, kteří o činnosti a akcích klubu moc neví, bychom se chtěli jen v krátkosti zmínit,
co se nám za ten rok podařilo uskutečnit.
Krátce po vzniku našeho klubu jsme si vyšli na vycházku do Děhylova do skal do tzv.
„Pohádky“ se závěrečným posezením v restauraci U žáby v Děhylově. Během této
vycházky jsme zavítali na exkurzi do mlýna pana Kolečko Evžena, kde nás pan mlynář
seznámil s problematikou provozu mlýna, jeho historií, provedl nás celým mlýnem a
nakonec jsme navštívili malou vodní elektrárnu. I zde jsme se dozvěděli hodně
zajímavých informací o provozu a problémech při jejím provozování. Za umožnění této
exkurze mlynáři panu Kolečkovi moc DĚKUJEME. Bylo to velice zajímavé a poučné.
Moc pěknou akcí byla také letní vycházka na Juliánku se zakončením na hájence pana
Mokrého, kde jsme se nejen pěkně bavili, ale co je důležité, blíže se navzájem poznali.
Vycházka byla spojena s opékáním párků, při kterém jsme se nejen občerstvili, ale také
užili i trošku té legrace.
Další akcí byla vycházka na kozmické „ptačí louky“ kde jsme se pozastavovali nad tím,
jak parta nadšených lidí dovedla vytvořit na loukách několik tůní a mokřadů, kde bude
hnízdit mnoho druhů ptáků a vodních tvorů
Velice zdařilou akcí byl turnaj v bowlingu spojený s pozváním pekaře pana Arnošta
Obrusníka na exkurzi do jeho pekárny. Zde jsme měli možnost za plného provozu
sledovat, jak se připravuje a peče chléb, různé druhy pečiva. Všichni, kteří jsme
pekařství navštívili jsme na vlastní oči viděli, jak je práce těžká a namáhavá a jak
bychom si všichni měli vážit práce pekařů, kteří nám připravují chléb náš vezdejší, vážit
si toho, že máme dostatek jídla a s tímto umět šetřit a neplýtvat a vyhazovat do
popelnic.
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Touto cestou bychom také chtěli vyjádřit velký dík panu Obrusníkovi Arnoštovi za
umožnění této exkurze. MOC DĚKUJEME.
V průběhu podzimních měsíců jsme navštívili aquapark Kravaře, kde jsme se mohli
možnost nejen si zaplavat, ale také se vyřádit na toboganu a v divoké řece.
A to už se přiblížil závěr roku a my jsme uskutečnili posezení u adventního věnce na
hájence pana Mokrého. V krásném prostředí hájenky jsme v adventním čase nejen
rozjímali, ale také si sdělovali své poznatky a zkušenosti s přípravou Vánoc. Velice
zdařilá akce, která se všem líbila. Nakonec jsme si slíbili, že se v roce 2015 ještě setkáme,
a to na Silvestra u studánky Juliánky, kde přivítáme příchod Nového roku.
A jak jsme si slíbili, tak jsme slib dodrželi. Na Silvestra po obědě jsme v hojném počtu
vyšli na Juliánku, kde jsme si nejen zazpívali, ale také připili na konec roku 2015 a na
nový rok 2016 s přáním, aby byl ještě lepší než ten uplynulý.
Na uspořádání všech akcí v roce 2015 se rovněž podíleli pracovníci Obecního úřadu
v čele se starostou Petrem Kozákem, kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat.
A to už se dostáváme do roku 2016, kdy jsme opět uspořádali turnaj v bowlingu,
kterého se zúčastnilo více než 20 seniorů. Opět zdařilá a úspěšná akce.
Jak je z přehledu vidět, náš klub si získal už určitou povědomost mezi našimi seniory.
Postupně mezi nás přicházejí další, kteří se také chtějí společně s ostatními bavit a
zapomenout na problémy a strasti, které už v našem věku občas na někoho dolehnou.
Proto se obracíme na všechny seniory – ve věku od 55 let – přijďte mezi nás. Přijďte i s
novými nápady co by se dalo uskutečnit.
Pro letošní rok máme v úmyslu navštívit Muzeum Hlučínska, návštěvu aquaparku
v Kravařích, výlet na kolech do Darkoviček spojený s prohlídkou opevnění, opět
uspořádat oblíbený turnaj v bowlingu no a samozřejmě oblíbené vycházky do okolí,
případně i zajet někam třeba vlakem - na letiště Mošnov, výlet na Hradec apod.
Ale to už záleží na vás, zda o tyto akce budete mít zájem a zda nám na všechny akce
bude přát počasí.
Za Klub seniorů
Krömer Vilém
Vrchovecký Jan

Informace kraje – prevence otravy kysličníkem uhelnatým
V poslední době se zvýšil v našem kraji počet otrav kysličníkem uhelnatým
z lokálních topidel. Žádáme proto ty z Vás, kteří tyto topidla využívají, abyste
nezanedbali pravidelnou kontrolu spotřebičů, neodborné opravy a revize komínu.
Vneposlední řadě je možnost nákupu účinných detektorů, které včas před nebezpečím
otravy.

Přednost zprava – Horní konec
Na základě rozhodnutí zastupitelstva se zpracovává dokumentace pro zavedení
přednosti zprava v celé oblasti Horního konce tj. od hlavní cesty nahoru. V současné
době je dokumentace předložena ke schválení odboru dopravy MěÚ Hlučín a policii ČR.
Samotná realizace se předpokládá ihned po schválení příslušnými úřady. Jsme si vědomi,
že se jedná o výraznou změnu, věřme, že přinese očekávané zklidnění a zpomalení
dopravy a to hlavně v úseku ulice Horní konec.
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Informace ZŠ a MŠ Kozmice
Krásné Velikonoce!
S přáním veselých Velikonoc se hlásí kozmická škola.
I když zima byla mírná a sněhu si děti moc neužily, ve škole jsme se nenudili.
Pokračovali jsme v celoškolním projektu objevování a zkoumání „To je nápad aneb
Každý se může stát géniem“ a postupně zaplňujeme naše vědecké či badatelské deníky.
Ve škole jsme přivítali p. Mgr. Radka Chajdu, který je autorem knih pro děti mládež,
televizních pořadů pro děti,a zároveň má program Hravá věda s přírodovědně
zaměřenými pokusy. Na jaře nás navštíví opět s novými aktivitami, a tentokrát se
mohou těšit i děti ve školce. V rámci projektu jsme byli s dětmi v laboratoři v Základní
škola Hornická v Hlučíně i na výstavách v oblasti Dolních Vítkovic U6 a v Planetáriu.
Ale také jsme navštívili výchovný koncert v Dolním Benešově, divadelní představení
Mrazík, Popelka, Ledové království – nádherný balet, ve kterém účinkovaly naše bývalé
i současné žákyně (Klárka a Sára Bialasovy a Katka Benková).
Po pololetním vysvědčení jsme se intenzívně věnovali přípravě velikonoční výstavy.
Výstava spolu se dnem otevřených dveří ve škole a Tvoření s rodiči v mateřské škole se
uskuteční v úterý 22. března 2016 od 8 do 15 hodin. Výtěžek této akci bude poskytnut
rodičům malého Tomáška, který je nevyléčitelně nemocný. Srdečně Vás všechny zveme.
Ve školce také nezaháleli. Uskutečnilo se několik společných akcí s rodiči, i ukázková
hodina pro rodiče předškolních dětí. Ve školce pekli, měli Vánoční cinkání, připravili si
Čertování pro rodiče, zhlédli několik pohádkových představení. Na jaře čeká děti
spoustu dalších akcí – např. Sázej si semínko, Hledání zajíčka, sportovní soutěže,
hudební pořady, výlet do Dolních Vítkovic i Hravá věda s p. Chajdou. Předškolní děti si
také velice oblíbily hodiny angličtiny, které pro ně připravuje paní učitelka Seibertová,
stejně jako hodiny plavání i gymnastiky.
Preventivní akce Týden prevence se záchranáři a policisty, netradičním Branným dnem
jinak i Mobilním dopravním hřištěm je připraven pro děti i žáky na konec dubna.
Společně děti školy a školky zažívají hodiny Předškoláků ve škole, které mají jedenkrát
měsíčně. Společně oslaví Zahradní slavnost 21. května 2016 i pojedou na školu v přírodě
– tentokrát na Palkovické hůrky (díky Obci Kozmice, které celý pobyt dětem hradí!!!).
Krásné jaro a těšíme se společná setkání při akcích v Kozmicích. I Vaše účast a zájem je
oceněním naší práce s dětmi.
Dagmar Herudková, ředitelka školy
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Informace TJ SOKOL Kozmice - oddíl kopané
,Muži ,
Stařič – Kozmice
Kozmice - Ludgeřovice
Dolní Lhota – Kozmice
Kozmice – Stará Bělá
Svinov – Kozmice
Kozmice - Píšť
Fryčovice – Kozmice
Kozmice - Šiheřovice
Darkovice – Kozmice
Kozmice - Ostrava - Jih
Kozmice - Vřesina
Velká Polom - Kozmice
Kozmice - Hať

sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
sobota
neděle

26.3. v 15:00 hod
3.4. v 15:30 hod
9.4. v 15:30 hod
17.4. v 16:00 hod
23.4. v 16:00 hod
1.5. v 16:30 hod
7.5. v 16:30 hod
15.5. v 17:00 hod
21.5. v 17:00 hod
29.5. v 17:00 hod
5.6. v 17:00 hod
11.6. v 17:00 hod
19.6. v 17:00 hod

,Dorost, HB TISK
Háj ve Slezsku – Kozmice
Kozmice – Zlatníky
Vřesina – Kozmice
Kozmice – Píšť
Šilheřovice - Kozmice
Kozmice – Hněvošice
Kozmice – Raduň
Kozmice - Darkovice

neděle 10.4. v 10:15 hod
neděle 17.4. ve 13:30 hod
neděle 24.4. ve 13:30 hod
neděle 1.5. ve 14:00 hod
neděle 8.5. ve 14:15 hod
neděle 15.5. ve 14:30 hod
neděle 29.5. ve 14:30 hod
neděle 5.6. ve 14:30 hod

.

, Žáci , BULY ARENA-Aquapark Kravaře
Slavkov - Kozmice
Kozmice - Stěbořice
Budišov n/B - Kozmice
Kozmice – Raduň
Vávrovice - Kozmice
Kozmice - Hať

středa 27.4. v 16:00 hod
sobota 30.4. v 16:30 hod
neděle 8.5. v 15:30 hod
sobota 14.5. v 17:00 hod
neděle 22.5. v 10:00 hod
sobota 28.5. v 17:00 hod

, Minižáci , Hemax Palety
Kozmice – Baník Ostrava c
Hlučín „B“ - Kozmice
Darkovičky- Kozmice
Hať - Kozmice
Kozmice - Šilheřovice
Píšť - Kozmice
Kozmice – Hlučín „A“

sobota
úterý
pondělí
sobota
sobota
pondělí
sobota

16.4. ve 14:00 hod
26.4. v 16:30 hod
2.5. v 17:00 hod
7.5. v 15:00 hod
14.5. v 15:00 hod
23.5. v 17:00 hod
28.5. v 15:00 hod

Fanoušci a příznivci fotbalu přijďte povzbudit naše horce.
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Pozvánka do OBECNÍ KNIHOVNY
Využívám toho, že velikonoční KOZMICKÝ OBČASNÍK vychází letos v březnu v měsíci, který byl vždy vyhrazen knihám a také jejich čtenářům.
OBECNÍ KNIHOVNA KOZMICE je otevřena každou středu od 12 do 18 hodin.
V současné době je k dispozici 4 221 knih, 10 titulů časopisů a asi 300 knih z opavské
knihovny. Naše knihovna má v rámci všech knihoven na Opavsku velkou výhodu, že již
několik let se nevybírají žádné poplatky a půjčování knih je zcela zdarma. Neodpustím
si však poznámku, že půjčovní doba je jeden měsíc.
V roce 2015 bylo v knihovně zaregistrováno 176 čtenářů - z toho 83 dětí do 15 let.
Knihovnu minulý rok navštívilo 1 290 čtenářů a bylo půjčeno 4 834 knih a 332 časopisů.
Proti předchozím letům výrazně poklesl zájem o veřejný internet.
Velmi dobrá je spolupráce s obecním zastupitelstvem, které schvaluje dostatek
finančních prostředků na provoz knihovny. V roce 2015 byly koupeny nové knihy za 41
000 korun.
Naše knihovna se nachází ve velmi pěkných prostorách obecního úřadu, proto zvu
na návštěvu i ty, kteří to ještě nezjistili.
Mgr. Marie Tvrdá – knihovnice.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané
Jak jste se již dočetli v úvodních stránkách (kapitola rozpočet) našeho občasníku,
máme i v letošním roce připraveny investiční akce na zvelebování naší obce. Některé
z nich jsou závislé na získání dotací, o které jsme požádali. Rovněž se zpracovávají
studie a projektové dokumentace pro další období.
Stejně tak i po stránce kulturní a sportovní obec přispívá všem aktivním složkám
na jejich činnost a jsme rádi, že se toho pro letošní rok chystá opět hodně, jak plyne
z plánu akcí na rok 2016.
V letošním roce nás čekají oslavy dvou výročí a to 70 let založení TJ SOKOL
Kozmice (hlavní oslavy budou 25. - 26. června) a 80. výročí posvěcení našeho kostela s.
Floriána (slavnostní mše 18. 10. 2016). Věřím, že se akcí souvisejících s těmito výročími
zúčastníte a pozvete i své známe z okolních obcí.
Velmi potěšitelné je rovněž to, že nezapomínáme na charitu a můžeme být hrdi na
to, že s v Tříkrálové sbírce se opět vybralo více než v předešlých létech. A za to Vám
patří obrovský dík, protože ne v každé obci se letos vybralo více.
Věřím, že nastávající jaro v nás všech probudí nové síly, elán a chuť k dalšímu
zvelebení našich domovů a naší obce
Ing. Petr Kozák – starosta.
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Bohoslužby o velikonočních svátcích
24.3.2016
25.3.2016
26.3.2016
27.3.2016
28.3.2016

Zelený čtvrtek Mše sv. na památku ustanovení Eucharistie 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 07,30 a 09,30 hod
Velikonoční pondělí – mše svatá
v 07,30 a 09,30 hod

Příležitost ke svátosti smíření:
Pondělí, úterý a středa „svatého týdne“ – 1 hodina přede mší.
Sobota 19. 3. 2016 9:00 – 12:00 hodin, 14:00 – 17:00 hodin
Květná neděle 20. 3. 2016 14:00 – 17:00 hodin

Velikonoční přání Otce Petra
BRATŘI A SESTRY, SPOLUOBČANÉ:
První jarní květinky, sněženky a krokusy nám naznačují blízkost jara.
Meteorologové předpovídají na dobu velikonoc teplé a pěkné počasí. Tak snad bude
nejen kalendářní jaro, ale také doopravdy.
V každém případě pro nás křesťany, věřící v Krista, bude určitě nové duchovní
jaro, protože slavením Velikonoc si připomínáme Boží lásku, která se projevila dílem
spásy (odpuštění zla a hříchu) skrze utrpení a smrt našeho Pána a Spasitele, Ježíše
Krista. Přeji Vám všem tuto Boží dobrotu a lásku a v osobních vztazích začátek a novost
a novost duchovního jara v srdcích Vás všech.
Ať se budete radovat z víry ve vítězství našeho Pána a Spasitele nad hříchem a
smrtí, či prožívat naději na naše vlastní vzkříšení v Kristu – nebo se přirozeně radovat
„jako ta babička stará, co nejveselejší je zjara,“ přeji Vám všem pokoj v srdci, jak to
přeje v celém velikonočním období a stále náš Pán.
JEHO SLOVA „POKOJ VÁM“ JSOU V DNEŠNÍ DOBĚ
VELMI DŮLEŽITÁ A POSILUJÍCÍ.
Tedy pokoj, lásku a radost
Nejen o Velikonocích Vám přeje
A žehná Vám
P. Petr Šustáček – farář.
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Kulturní a sportovní akce na rok 2016
Datum akce

Název akce

Pořadatel

Velikonoční výstava
Divadlo z Václavovic
Železná sobota - sběr šrotu
Uklidíme Česko - cesta ke štěrkovně
Sběrový den v obci - "Den země"

ZŠ, MŠ
OÚ, KSK
SDH
ČČK
ZŠ

Návštěva výstavy "Středověk"

KS

24.4.2016

Vítání občánků

OÚ

30.4.2016

Stavění majky + pálení čarodějnic

SDH, KSK OÚ

30.4.2016

Hasičská pouť na Hostýn

SDH, FÚ

30.4.2016

Zkoušky vlohu loveckých psů

MS Dubina

1.5.2015

Kozmický odpust, Hasičská mše - farní pouť

SDH, FÚ, OÚ

7.5.2016

Velehrad, Buchlovice, Kroměříž - zájezd zahrádkářů

ČSZ

7.5.2016

XXI. Slezská výstava psů

Kynologický klub

21.5.2016

Zahradní slavnost (Den matek a Den dětí)

ZŠ

29.5.2016

První svaté přijímání

FU

28.5.2016

Kácení máje

SDH, KSK, OÚ

Ukončení školního roku na vodě

ZŠ, Jacht klub

Turnaj v kopané žáků "O pohár starosta obce"

OÚ. TJ SOKOL

22.3.2016
7.4.2016
Duben
16.4.2016
22.4.2016
Duben

Červen
25.6.2016
25,-26.6.2016

70. let založení TJ SOKOL

TJ SOKOL

Červen

Turnaj ve volejbalu - Kozmický krygl

KSK,

5.7.2016

MSL v hasičském sportu "O pohár starosty"

SDH

19.7.2016

Turnaj v malé kopané

TJ SOKOL

30.7.2016

Turnaj "ulic" ve fotbálku

TJ SOKOL

19.8.2016

Noční hasičská soutěž

SDH

Zkoušky všestrannosti loveckých psů

MS Dubina

3.9.2016

Sportovní den obce - ukončení prázdnin

TJ SOKOL,OÚ, KSK

10.9.2016

Střílení pro občany Kozmic na střelnici v Píšti

SBK Kozmice

11.9.2016

6. výročí obnovení Juliánky

SDH, OÚ

Výstava ovoce a zeleniny

ČZS

Sběrový den v obci - úklid cesty k Juliánce

ZŠ

16.10.2016

Výročí 80. let posvěcení chrámu Páně

FÚ, OÚ

4.11.2016

VIII. Uspávání broučků

ZŠ

6.11.2016

X. Setkání seniorů

OÚ

27.11.2016

Vánoční trhy

OÚ

27.11.2016

Rozsvícení vánočního stromu

OÚ, SDH, KSK

10.12.2016

20.-21.8.2016

Září
9.9.2016

15. ročník vánočního turnaje v mariáši

Jacht klub

Prosinec

Kozmice na ledě - hokej a bruslení

HC Kozmice

Prosinec

Vánoční koncert

OÚ,FÚ

Výlet k Juliánce s krmením zvířátek

SDH

Turnaj ve stolním tenise, šachový turnaj.

KSK

30.12.2016
28.- 30.12.2016

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
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Pozvánka na setkání senioru
Zveme Vás každou druhou neděli v měsíci na pravidelné
setkání seniorů od 15:00 hodin v zasedací místnosti Obecního
úřadu. Srdečně zvou pořadatelé.

Pozvánka na divadelní představení
Divadelní soubor DIOS PROPADLO z Václavovic)okr. Opava) si Vám dovoluje
Nabídnout představení své nové autorské komedie o dvou dějstvích ZATRPKLÝ PYROMAN.
Hra je situována do prostředí provinčního muzea obce Slepolazy, v němž se pohybují
rázovité postavičky a figurky, které se ocitají v nejedné absurdní situaci. Mezi nimi se
odkrývají svérázné mezilidské vztahy, jak na samotném pracovišti, tak i v kolektivu náhodných
návštěvníků muzea. Tyto vztahy zrcadlí nešváry současné společnosti – egoismus,
prospěchářství, povrchnost, faleš, snobství nebo vyprahlost. Přesto však nelze říci, že
jim dominují pouze negativní vlastnosti. |Naopak mnohé postavy si uchovávají své lidství.
V bláznivých dějových peripetiích divák postřehne i některá závažná společenská témata,
Například zneužívání osobních údajů v moderní technologické době, honba za senzacemi,
Vztah k našemu minulému dědictví či svévolné přepisování historie.
Představení se koná ve čtvrtek 7. 4. 2016 v 19.00 hodin v sále obecní restaurace
„U krokodýla.“
Vstup je zdarma.

Nábor mladých hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Kozmice přijímá do svých řad do družstva mladých hasičů.
Je Vašemu dítěti 6 až 15 let? Má zájem o hasičskou techniku a práci hasiče?
V našem kroužku zažije Vaše dítko spoustu legrace, dobrodružství, najde di nové kamarády,
naučí se spoustu praktických věcí jako například vázání uzlů, požární ochranu v domácnosti
a mnoho dalšího. Dále může jezdit s námi na závody a ukázat, co v něm je.
V kroužku mladých hasičů se Vaše ratolest seznámí s hasičským vybavením a technikou.
Kromě toho budeme také střílet ze vzduchovky, hrát různé hry, jezdit na výlety, udržovat si
kondičku a chodit do přírody.
Účastníme se hasičských soutěží, závodů mladých hasičů a celorepublikové hry PLAMEN.
A teď to nejdůležitější, nebude Vás to stát ani korunu, členství ve sboru je do 18 let zdrma.
Scházíme se každý pátek od 16:00 – 17:00 hodin v hasičské zbrojnici v Kozmicích.
Adresa: poručíka Hoši 60/3, 747 11 Kozmice.
Kontakt: Jiří Hanslik. Mobil. 731 003 929, e-mail. hanslikj@seznam.cz
Budeme se na Vás těšit……..
Kolektiv vedoucích mládeže
SDH Kozmice
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