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VESELÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY

Úvodem

Vážení spoluobčané.
Letošní zima sice přišla až po Vánočních svátcích, ale zato přinesla s sebou
extrémně vysoké dlouhotrvající mrazy, které se blížily až k -30ºC. Nebylo nic
neobvyklého vidět po zamrzlé štěrkovně jezdit osobní auta, ale hlavně stovky nadšených
bruslařů. Led dosahoval místy až 50 cm tloušťky I sněhová nadílka byla celkem veliká a
dostačující k tomu, abychom si ji pořádně užili, děti pro zimní radovánky a my dospělí
při jejím uklízení.
Vánoce jsme strávili v klidu a pohodě. Díky panu Bohuslavu Gazdovi jsme měli
nádherný „Vánoční strom,“ který byl dlouhodobou ozdobou hlavně pro naše děti
před základní školou. Zároveň vás všechny prosíme, kteří máte na zahradě vhodný
strom pro další vánoce, aby jste se přihlásili na obecním úřadě.
Jako tradičně proběhla u nás plesová sezona, která však oproti předešlým létům
byla o něco chudší na návštěvnost, než obvykle. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
ještě jednou všem dobrovolným složkám a organizátorům za uspořádání těchto plesů,
které velkou měrou přispěly k tomu, abychom se navzájem setkali a společně pobavili.
Zároveň bychom je chtěli poprosit, aby se menší návštěvností nenechali odradit
od pořádání plesů v létech budoucích.
Začátkem roku 2012 proběhla jako tradičně „Tříkrálová sbírka ,“ kde díky
štědrým dárcům, za což jim patří obrovské poděkování, bylo v naší obci vybráno
63 392,- Kč.
Předjaří a předvelikonoční čas je ta správná doba pro vydání dalšího číslo
našeho „Kozmického občasníku,“ abychom vás seznámili, co se v obci během zimy událo,
ale hlavně co nás v nadcházejícím jarním a letním období čeká. I když v dnešní době
plné moderních sdělovacích prostředků a technologií lze získat informace kdekoli,
zaznívá z Vašich úst i příležitostných anket, že náš občasník vám přináší informace
jednak potřebné a pak informace, které Vás takzvaně pohladí na duši a k tomu je
určeno i toto další číslo našeho pravidelného Kozmického občasníku.
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

Zasedání zastupitelstva
Od posledního Kozmického občasníku, vydaného před Vánoci loňského roku, se
uskutečnila jedno řádné zasedání Zastupitelstva obce, jedno mimořádné a dvě pracovní
6. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 28. 2. 2012 za účasti 13 zastupitelů.
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Zastupitelstvo obce schválilo :
- program zasedání včetně jeho doplnění
- rozpočet obce Kozmice na rok 2012 jako schodkový se zapojením zůstatku
z minulého roku
- hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Kozmice, příspěvkové organizaci za rok 2012 ve výši
5 772,76 Kč a jeho převedení do rezervního fondu
- udělení plné moci v souladu s § 33, odst. 1 zákona č. 5000/2004 Sb. k provedení
všech nezbytných úkonů souvisejících se stavbou „Sanace, rekultivace a revitalizace
území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“, pro stavebníky této stavby – město Hlučín,
která spočívá v činění všech úkonů za vlastníka stavby – ocelového mostu přes řeku
Opavu Jilešovice – Kozmice ev.č. 201020058, na kterém se nachází místní
komunikace.
- inventarizaci majetku a závazků obce k 31.12.2011 včetně způsobu likvidace
vyřazeného majetku.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

kontrolu plnění usnesení
zprávu o činnosti rady obce
další informace z bodu Různé

Rozpočet obce na r. 2011.
Zastupitelstvo obce na svém 6. řádném zasedání schválilo rozpočet obce pro
letošní rok. Rozpočet byl přijat jako vyrovnaný a počítá jak s příjmy, tak i výdaji ve
výši
19 316 000,-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 16 692 935,-Kč.
Z roku minulého díky dobrému hospodaření byl převeden zůstatek ve výši
2 623 065,-Kč. Největší položku příjmu tvoří daň z přidané hodnoty v přepokládané výši
5 100 000,-Kč a daň z příjmu právnických osob ve výši 2 600 000,- Kč. Dále pak daň
z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 2 200 000.- Důležitým příjmem obce je
příjem z pronájmu obecního majetku ve výši 1 170 154,-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 :
555 000,-Kč Zahradní úpravy nového hřbitova a vnitřní vybavení smuteční síně
1 000 000,-Kč Rekonstrukce komunikace do Darkoviček
1 020 000,-Kč Příspěvek základní a mateřské škole
2 000 000,-Kč Novostavba sprch v objektu kempu
900 000,-Kč Rozšíření klubovny hasičů
800 000,-Kč Kompostéry
200 000,-Kč Projekt chodníku na ul. Poručíka Hoši od prodejny Tuti
650 000,-Kč Dotace na dojíždějící žáky
700 000,-Kč Nový traktor na úklid cest a chodníků
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155 000,-Kč Projekt zateplení budovy starého obecního úřadu
Mimo tyto největší výdaje je zde řada dalších výdajů především na projekty se
zaměřením : např. zimní údržba, oprava komunikaci – 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.

Klubovna SDH v Kozmicích
Naše obec zpracovala projektovou dokumentaci na Klubovnu hasičů.
V současné je podána „Žádost o dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia.“

„Klubovna hasičů v Kozmicích - místo česko-polského setkávání“
reg. číslo CZ.3.22/3.3.04/12.02963
Předmětem projektu jsou stavební úpravy vyplývající z přičlenění prostor bývalé pošty
k prostorům Sboru dobrovolných hasičů a nákup vnitřního vybavení. Tyto úpravy
umožní zvětšení klubovny a provedení nového sociálního zázemí. Hlavním cílem tohoto
projektu je zajistit zázemí pro realizaci společných aktivit partnerů projektu: SDH z
Kozmic a Rudyszwaldu.

Nový hřbitov.
Nový hřbitov je hotov po stavební stránce. Do začátku prázdnin by měly být
provedeny zahradní úpravy a vnitřní vybavení smuteční síně. Již nyní zastupitelé řeší,
jak dál s hřbitovem starým. Předpokládá se, že během určitého přechodného období
(asi 3-5 let) by šlo vykonávat pohřby na obou hřbitovech. Pak by již na starý hřbitov
nešlo pochovávat – s výjimkou manžel – manželka.
Celková doba životnosti starého hřbitova by byla omezena v rozmezí cca. 30 - 50
let.

Odpady
Rovněž v letošním roce budou mít naši občané příležitost k odložení
velkoobjemného odpadu, a to:
v sobotu 26. května 20121 od 07,00 – 12,00 hod.
Kontejnery budou opět přistaveny na nádvoří firmy FORM s.r.o.
A jako vždy v této kapitole musíme připomenout těm občanům, kteří odkládají ke
kontejnerům na tříděný odpad veškeré nepotřebné haraburdí – jako např. koberce,
hadry, oblečení a další – že takový odpad nepatří do kontejneru. Svým chováním a
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jednáním se dopouštějí přestupku proti obecně závazné vyhlášce č. 1/2003, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom.
odpadu v naší obci, konkrétně podle čl. 6 odst. 1 a 2, kde je stanoveno, že odpad se
ukládá na místa k tomu určená!!!!! Avšak po druhé stránce je možno na základě dohody
s OZO ukládat do kontejnerů na plasty spreje a konzervy, v žádném případě do těchto
kontejnerů nepatří stavební suť, jako se v poslední době děje.

Kompostéry
Podařilo se nám získat dotace na zpracování biologického odpadu – kompostéry.
Přesto, že jsme oproti zájmu Vás občanů (232 kusů) objednali kompostéru více (250 ks)
a i ty, které byly určeny pro obecní úřad jsme rozdali, nezbylo na všechny, kteří se
přihlásili dodatečně.

V rámci projektu „Kozmice – biologicky rozložitelný odpad“, který je spolufinancován
Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Statním fondem životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí bylo pořízeno celkem
250 ks kompostérů a štěpkovač biologicky rozložitelného odpadu

Čistota a pořádek v obci
Na tomto místě se přísluší, abychom poděkovali všem občanům za udržování
čistoty a pořádku nejenom před svými domy a na svých pozemcích, ale i na veřejných
prostranstvích. Přispíváte tak nemalou měrou jednak ke zpříjemnění svého okolí, ale
zajišťujete tímto i větší čistotu ovzduší. K naší obci však nepatří jenom oblast
před veřejnými budovami a rodinnými domky, ale i rozsáhlé okolí, kde už s čistotou a
pořádkem je to horší. Mnozí z nás si pletou příkopy polních cest, cesty k lesu a hlavně
cestu na Darkovičky s veřejnou skládkou a mnohdy tam lze najít odpad všeho druhu.
Upozorňujeme, že to je nepřípustné, a vystavujete se tímto nebezpečí pokutování. Určitě
to nám všem stojí za to, aby i tato prostranství byla čistá a abychom byli hrdí na svou
čistou obec. Obec uvažuje na nejvíce exponovaná místa umístit tzv. fotopasti, abychom
věděli, kdo nám tam odpady vozí.
Informace MS Dubina
MS Dubina Kozmice o.s. Vás dle zákona 449/2001 Sb. žádá o ohleduplnost při
procházkách překrásnou honitbou 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 a využívat k procházkám pouze polní a lesní cesty k tomu určené a
chovat se i zde ohleduplně.
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Zároveň Vás žádáme o omezení projíždění honitbou na motorových prostředcích a to
z téhož důvodu - klidu pro zvěř.
Již tak není zvěře tzv. drobné (např. koroptev, křepelka, bažant, zajíc) mnoho a to
z důvodu loňského nepříznivého počasí (povodně), dále pak z množství chráněné zvěře
škodící myslivosti (škodné) a v neúnosné míře rušením hnízdění drobné zvěře a kladení
mláďat srnčí zvěře motorkáři a čtyřkolkáři, kteří se pro mnohé z nás nepochopitelně
projíždějí po honitbě, a to nejenom po polních cestách, ale přímo po polích a loukách.
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.

K problematice psů
Žádáme majitele psů, aby uklízeli po svých miláčcích. Je velice nepříjemné, když
nevědomky šlápnete do jejich „zbytků.“ Na OÚ jsou k tomuto účelu bezplatně
k dispozici sáčky. Zároveň upozorňujeme majitelé psů, aby si své miláčky více hlídali,
jelikož se vyskytly případy úmyslného otrávení.

Víceúčelové hřiště
Jak jsme Vás již informovali v závěru loňského roku, u provozu víceúčelového
hřiště nedochází k žádným změnám jak v samotném provozu, tak k cenám za pronájem.
Jsme rádi, že je Vámi hodně využíváno. V jarních měsících proběhne mechanické
vyčištění plochy víceúčelového hřiště strojem SPORTCHAMP.

Informace ZŠ a MŠ Kozmice
Po dlouhé zimě konečně přichází jaro a s ním se škola připravuje na akce a
projekty spjaté s tímto příjemným obdobím.
Ve školce se chystá zahrádka, kde se děti budou samy starat o bylinky, kytky i
stromečky. Navíc tady najdou vítaný stín v horkých letních dnech.
Na duben společně škola se školkou chystá pro děti i žáky projekty související se
Dnem Země k výchově k ochraně přírody. Sbíráme papír, elektrospotřebiče, plastová
víčka a třídíme odpad. Učitelé ZŠ připravují projekt k podpoře environmentální
výchovy.
Za podpory Klubu rodičů a přátel školy letos pro děti i mámy (i táty)
připravujeme III. Zahradní kloboukovou slavnost, která je naplánovaná na 19. května
2012. Již tradiční III. výlet vlakem dětí s rodiči by se měl uskutečnit v sobotu 16. června
2012 – tentokrát na Prašivou.
Dále se chystá pro žáky ZŠ oblíbené spaní ve škole s programem, školní
olympiáda a dopravní dopoledne ve škole.
V rámci tradičních školních výletů žáci 1. – 3. třídy pojedou do archeoparku
v Chotěbuzi a žáci 4. a 5. třídy pojedou na jednodenní výlet do Prahy.
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Takže program je určitě bohatý, teď už jenom hodně sluníčka a dobré nálady!
Podrobněji se můžete o dění ve školce dozvědět na webových stránkách
www.mskozmice.cz a školy na stránkách www.webnode.zskozmice.cz .

Na aktuální téma
Od 21. března 2012 je v provozu v přízemí Polyfunkčního domu – naproti pošty
gynekologická ordinace MUDr Kováře.
Ordinační hodiny jsou:
- duben 4., 11., 18., 23, - vždy od 14:00 hod do 17:00 hod
- květen 2., 9., od 14:00 hod do 17:00 hod.
Od 14.5.2012, kdy začne ordinovat MUDr Kučerová bude ordinace podle počtu
zájemců otevřena i v pondělí.

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
detašované pracoviště Opava

Představujeme Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.s.
Cílem Centra pro zdravotně postižené je poskytovat individuální pomoc osobám se
zdravotním postižení při zmírňování a překonávání potíží, které je v důsledku jejich
zdravotního stavu postihují.
V praxi to znamená, že poskytujeme informace a rady z oblasti příspěvku na péči,
příspěvku na mobilitu a na zvláštní pomůcku, dávek státní sociální podpory, invalidních
důchodů, slev a výhod pro osoby se zdravotním postižením. Informujeme o výhodách
souvisejících s průkazy TP, ZTP nebo ZTP/P a souvisejících změnách. Pomáháme
s výběrem sociální služby a s orientací v sociální reformě platné od 1.1.2012. Nabízíme
pomoc se sepisováním žádostí, podáváním námitek nebo odvolání a jsme schopni
zapůjčit na nezbytnou dobu také kompenzační pomůcky, jako jsou schodolez, vanová
sedačka nebo třeba chodítko. V poslední době je také velmi žádané pracovním
poradenstvím, v rámci kterého poskytujeme zejména pomoc s napsáním životopisu,
vyhledáváním pracovních nabídek, eventuálně výuku práce na počítači a
zprostředkováním informací z oblasti pracovního práva.
Mezi naše zásady patří bezplatnost, individuální přístup, anonymita a profesionalita.
Naše služby jsou určeny nejen osobám se zdravotním postižením, ale také jejich blízkým
a seniorům.
Druhou významnou službou, kterou centrum poskytuje, je osobní asistence. Tato služba
má v systému sociálních služeb své nezastupitelné místo. Osobní asistence spočívá
v pravidelné docházce osobního asistenta za klientem. Služba je určena pro osoby se
zdravotním postižením a pro seniory. Osobní asistent pomáhá uživateli zvládat běžné
denní úkony a aktivity jako třeba oblékání, hygiena, polohování, přesuny, dohled,
doprovody k lékaři, na úřady, příprava jídla nebo péče o domácnost. Od letošního roku
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služba nabízí řešení také pro ty, kteří potřebují individuální bezbariérovou dopravu
např. k lékaři, do školy, za svými koníčky nebo kamkoliv jinam.
Centrum pro zdravotně postižené sídlí na ulici Liptovská 21 v Opavě-Kylešovicích.
Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky na čísle 553 734 109 nebo elektronicky:
czp.opava@czp-msk.cz. Další informace naleznete na webových stránkách www.czpmsk.cz.

Informace TJ Sokol Kozmice –oddíl kopané
TJ Sokol Kozmice zve všechny příznivce fotbalu na mistrovská utkání všech
svých oddílů na sezónu 2011/2012 – část jaro.

,A muži ,
Kozmice A - Velká Polom
Strahovice - Kozmice A
Kozmice A - Vratimov
Darkovičky – Kozmice A
Píšť – Kozmice A
Kozmice A – Vřesina
Hať – Kozmice A
Kozmice A - Hrabová
Klimkovice – Kozmice A
Kozmice A - FC Ostrava
Darkovice – Kozmice A
Kozmice A – Dolní Lhota
Šilheřovice - Kozmice A

neděle 25.3. v 15,00 hod.
neděle 1.4. v 15:30 hod
neděle 8.4. v 15:30 hod
neděle 15.4. v 15:30 hod
neděle 22.4. v 16:00 hod
neděle 29.4. v 16:00 hod
neděle 6.5. v 16:30 hod
neděle 13.5. v 16:30 hod
neděle 20.5. v 17:00 hod
neděle 27.5. v 17:00 hod
neděle 3.6. v 17:00 hod
neděle 10.6. v 17:00 hod
neděle 17.6. v 17:00 hod

,B muži ,
Hať B – Kozmice B
Kozmice B – Chlebičov b
Služovice B – Kozmice B
Kozmice B - Darkovice B
Kozmice B – Štítina B
Malé Hoštice B – Kozmice B
Kozmice B –Chuchelna B
Závada – Kozmice B
Kozmice B –Hněvošice B
Hrabyně - Kozmice B
Kozmice B – Rohov
Mokré Lazce B - Kozmice B
Kozmice B – Šilheřovice B

sobota 24.3. v 15:00 hod
sobota 31.3. v 15:30 hod.
sobota 7.4. v 15:30 hod
sobota 14.4. v 15:30 hod
sobota 21.4. v 16:00 hod
sobota 28.4. v 16:00 hod
sobota 5.5. v 16:30 hod
neděle 13.5 v 16:30 hod
sobota 19.5. v 17:00 hod
sobota 26.5. v 17:00 hod
sobota 2.6. v 17:00 hod
sobota 9.6. v 17:00 hod
sobota 5.6. v 17:00 hod
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, Dorost ,
Bolatice - Kozmice
Bohuslavice - Kozmice
Kozmice - Hněvošice
Otice – Kozmice
Kozmice - Raduň
Služovice - Kozmice
Kozmice – Moravice
Komárov - Kozmice
Kozmice – Malé Hoštice
Háj ve Slezsku - Kozmice
Kozmice - Strahovice

neděle 1.4. v 13:15 hod
neděle 8.4. v 13:15 hod
neděle 15.4. v 13:15 hod
neděle 22.4. v 16:00 hod
neděle 29.4. v 13:45 hod
neděle 6.5. v 14:15 hod
neděle 13.5. v 14:45 hod
neděle 20.5. v 17:00 hod
neděle 27.5. v 14:45 hod
sobota 2.6. v 14:15 hod
neděle 10.6. v 14:45 hod

, Žáci ,
Kozmice – Litultovice
Bolatice - Kozmice
Vavrovice - Kozmice
Kozmice - Hradec n/M
Kylešovice – Kozmice
Kozmice - Kobeřice
Větřkovice - Kozmice
Strahovice - Kozmice

neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota

8.4. v 10:00 hod
15.4. v 13:45 hod
22.4. v 13:30 hod
29.4. v 10:00 hod
6.5. v 16:30 hod
13.5. v 10:00 hod
20.5. v 15:00 hod
2.6. v 15:00 hod

, Minižáci .
Mokré Lazce - Kozmice
Kozmice - Kobeřice
Kozmice - Bolatice
Darkovičky - Kozmice
Kozmice - Hněvošice
Vřesina - Kozmice
Kozmice - Šilheřovice
Píčť - Kozmice
Kozmice - Hať

neděle 8.4. v 16,00 hod
sobota 14.4. v 14:00 hod
sobota 21.4. v 14:30 hod
sobota 28.4. v 15:00 hod
sobota 5.5. v 15:00 hod
sobota 12.5. v 15:00 hod
sobota 19.5. v 14:30 hod
pondělí 28.5. v 10:00 hod
sobota 2.6. v 10:00 hod

Fanoušci a příznivci fotbalu přijďte povzbudit naše hráče!

Slovo starosty
Slunečné počasí posledních dnů potvrzuje definitivní nástup jara, příroda se
probouzí, vše znovu ožívá.
Je škoda, že naše politická elita soustavně pokračuje v předvádění hry, která je
velmi podivná a znechucující. Velmi těžce pak chceme po lidech slušné chování a
ohleduplnost, když Ti, kteří by měli být příkladem, tak nečiní.
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Snažme se je nenapodobovat a v rámci naší obce se chovat k sobě slušně a
ohleduplně.
Vážení spoluobčané, využijme nastávající Velikonoční svátky a následný měsíc
máj k tomu, že budeme ohleduplní, tolerantní, milí a laskaví ke svým blízkým, ale i též
k celému svému okolí.
Čísla z matriky
Naše matrika v období od 1.1. do 29.2. 2012 zaznamenala tyto údaje:
Přistěhovalo se
12 občanů
Odstěhovalo se
2 občané
Sňatek byl uzavřen
0
Narodilo se
2 dětí (2 holčičky)
Zemřeli
2 občané (1 muž, 1 žena)
Celkový počet občanů ke dni 29.2.2012
1845

Bohoslužby o velikonočních svátcích
5.4.2011
6.4.2011

7.4.2011
8.4.2011
9.4.2011

Zelený čtvrtek
Velký pátek

Památka poslední večeře Páně
v 17,30 hod.
ve 14,30 hod
Pobožnost křížové cesty (v kostele)
Obřady Velkého pátku
v 15,00 hod
Křížová cesta – venku ke studánce Juliánce v 18,00 hod
Bílá sobota
Obřady a mše svatá – Vzkříšení Páně
v 19.00 hod
Velikonoční neděle – mše svatá
v 07,30 a 09,30 hod
v 07,30 a 09,30 hod
Velikonoční pondělí – mše svatá

Příležitost ke svátosti smíření:
2. – 4. dubna 2011 vždy 1 hodinu před konáním mše svaté, případně po mši svaté.
Na Zelený Čtvrtek a pes svátky se nezpovída.
Velikonoční přání Otce Petra
Milí farníci, spoluobčané .
S příchodem jara přichází také svátky Velikonoc. Pro nás věřící křesťany, jsou
to největší svátky naší víry a naděje. Kristus vstal z mrtvých a žije. To je příslib i našeho
vzkříšení na konci časů. Proto jsou také naše oslavy této události dlouhé – 50 dnů, až do
Slavnosti seslání Ducha Svatého. Mnozí budou slavit tyto svátky, jako svátky jara. I to
má svou symboliku. Přál bych proto všem, aby nadobylo pro nás pro všechny vzpruhou
do dalšího období našeho života. Aby vše krásné v probouzející se přírodě – zpěv ptáků,
rašení stromů, rozkvétání květin, svěží zeleň – bylo pro nás povzbuzením k naší vnitřní
obnově a radosti ze života. A to přes těžkosti a obavy toho, co snad přijde těžkého.
Proto přeji všem, bratřím i sestrám ve víře, radost a naději Vzkříšeného Pána
Ježíše Krista a všem ostatním hojnost dobra, lásky a porozumění.
Bůh Vám všem žehnej.
Váš P. Petr Šustáček – farář.
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Kulturní a sportovní akce na rok 2012
Datum akce

1.4.2012
22.4.2012
28.4.2012
30.4.2012
6.5.2012
10.5.2012
12.5.2012
12.5.2012
19.5.2012
27.5.2012
2.6.2012
16.6.2012
17.6.2012
23.6.2012
30.6.2012
7.- 8. měsíc
6.7.2012
14.7.2012
14.7.2012
4.8.2012
srpen
17.8.2012
1.9.2012
7.9.2012
8.9.2012
9.9.2012
15.9.2012
22.9.2012
23.9.2012
16.10.2012
10. měsíc
29.10.2012
11.11.2012
1.12.2012
2.12.2012
2.12.2012
10.-16.12
12.měsíc
15.12.2012
12.měsíc
27.30.12.2012

Název akce

Pořadatel

ČSZ
OÚ
SDH, FÚ
SDH, KSK OÚ
FÚ, OÚ
OÚ, KSK
ČSZ
Kynologický
XVII. Slezská výstava psů
klub
Zahradní slavnost (Den matek a Den dětí) ZŠ
První svaté přijimání
FU
Kácení máje
KSK, OÚ
Výlet vlakem - Kozmice na cestách
ZŠ, MŠ
Výstava oříšku (u bubkru)
KoK
Slavnostní otevření klubovny SDH
SDH
Turnaj ve volejbalu - Kozmický krygl
KSK,
Turnaj v tenise.
KSK
MSL v hasičském sportu
SDH
Turnaj v malé kopané
TJ SOKOL
3. výročí otevření zpevněné plochy
SDH
Turnaj "ulic" ve fotbálku
TJ SOKOL
Jachtařský den
Jacht klub
Noční hasičská soutěž
SDH
Sportovní den obce - ukončení prázdnin
OÚ, KSK
Sběrový den v obci - úklid cesty k Juliánce ZŠ
Půldenní zájezd zahrádkářů
ĆSZ
Procházka k Juliánce - 4. ročník otevření FÚ, OÚ, SDH
Poutní zájezd
FÚ
Výlet vlakem - Kozmičáci na cestách
ZŠ. MŠ
Výstava ovoce
ČSZ
Kozmický krmáš
OÚ
Burza dětského oblečení
ZŠ
IV. Uspávání broučků
ZŚ
VI. setkání seniorů
OÚ
Stavění vánočního stromu
OÚ, SDH, KSK
Vánoční trhy
OÚ
Rozsvícení vánočního stromu
OÚ, SDH, KSK
Vánoční výstava
ČSZ
Kozmice na ledě - hokej a bruslení
HC Kozmice
11. ročník vánoční turnaje v mariáši
Jacht klub
Vánoční koncert
FÚ
Návštěva divadla JM, Muzikál Mrazík
Vítání občánků
Hasičská pouť na Hostýn
Stavění májky + pálení čarodejnic
Kozmický odpust - farní pouť
Divadlo, komedie Údržbář
Půldenní zájezd zahrádkářů

Turnaj ve stolním tenise, šachový turnaj.

KSK
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vysvětlivky: OÚ - obecní úřad, FÚ - farní úřad, KSK - kultúrní a spotovní komise,,
ZŠ - základní škola, MŠ - mateřská škola, SDH - sbor dobrovolných hasičů,
ČSZ - Český svaz zahradkářů, HC - hokejový klub
KoK - Kynologická organizace Kozmice
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