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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.
Vánoce jsme strávili v klidu a pohodě. Díky panu Josefovi Hankemu jsme měli
nádherný „Vánoční strom,“ který byl dlouhodobou ozdobou hlavně pro děti
před základní školou. Taky pěvecké vystoupení našich zastupitelů mnohé potěšilo a
rozesmálo
Jako tradičně proběhla plesová sezona. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem dobrovolným složkám a organizátorům za uspořádání tradičních plesů, které
velkou měrou přispěly k tomu, abychom se navzájem setkali a společně pobavili.
V sobotu 4.1.2014 proběhla jako tradičně „Tříkrálová sbírka,“ a díky štědrým
dárcům, bylo v naší obci vybráno 60 381,- Kč. Ve 25 obcích regionu Hlučínsko byla
vykoledována částka 1 761 597 Kč.
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
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14. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 4. 3. 2014 za účasti 14 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo :
-

-

-

Program zasedání včetně jeho doplnění
Rozpočet obce Kozmice na rok 2014 jako schodkový se zapojením zůstatku
z minulého roku
Inventarizaci majetku a závazků obce k 31.12.2014 včetně způsobu likvidace
vyřazeného majetku.
Smlouvu o financování z fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2007-2013 č. ERS-CZ/2013/04177. Předmětem smlouvy je realizace mikroprojektu
s názvem “Zázemí pro konání česko-polských hasičských a jiných sportovních
soutěží“. Obec Kozmice obdrží dotaci v maximální výši 85% konečných způsobilých
výdajů, avšak nejvýše 29 410,- EUR.
Ponechání odměn členů zastupitelstva obce v původní výši do konce volebního
období.
Střednědobý plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2014-2017.
Vstup do Místní akční skupiny Hlučínsko jako právoplatného člena s hlasovacím
právem ke dni 1.4.2014. ZO vyjádřilo souhlas se strategickým plánem místní akční
skupiny Hlučínsko, bylo seznámeno se zněním Stanov Místní akční skupiny
Hlučínsko a zavazuje se uhradit členské příspěvky, které jsou stanoveny pro 2014
ve výši 5000,- Kč na člena. Zároveň ZO schvaluje starostu Ing. Petra Kozáka
k zastupování obce v Místní akční skupině Hlučínsko.
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace obce Kozmice, a to
Základní školy a Mateřské školy Kozmice, příspěvkové organizace ze dne
15.10.2002. Předmětem dodatku je změna adresy sídla zřizovatelé , tj. Obce
Kozmice.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

kontrolu plnění usnesení minulého zasedání
zprávu o činnosti rady obce za období od 17.12.2013 do 19.2.2014
Monitorovací zprávu o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb
a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za období 2012-2013.
Informaci o rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na rok 2014 ve výši 5 347 000,- Kč.
další informace z bodu „Různé“

Rozpočet obce na r. 2014.
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Zastupitelstvo obce na svém 14. řádném zasedání schválilo rozpočet obce pro
letošní rok. Rozpočet byl přijat jako vyrovnaný a počítá jak s příjmy, tak i výdaji ve
výši
26 093 000,-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 15 927
193,-Kč. Z roku minulého díky dobrému hospodaření byl převeden zůstatek ve výši
10 165807,-Kč. Největší položku příjmu tvoří daň z přidané hodnoty v přepokládané
výši 6 000 000,-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 2 800 000.- Důležitým příjmem obce je
příjem z pronájmu obecního majetku ve výši 1 336 563,-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 :
700 000,-Kč
800 000,-Kč
1 205 000,-Kč
800 000,-Kč
3 000 000,-Kč
600 000,-Kč
900 000,-Kč
100 000,-Kč
400 000,-Kč
1 200 000,-Kč
250 000,-Kč
100 000,-Kč
150 000,-Kč
400 000,-Kč
100 000,-Kč
100 000,-Kč
20 000,-Kč

Oprava spojovacího chodníku mezi ulicemi Poručíka Hoši a SNP
Obnova alejí v K.ú. Kozmice (podél komunikace do Darkoviček)
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Modernizace hygienických zařízení v objektu kempu u jezera
Chodník podél ulice Poručíka Hoši
Terénní úpravy a hrací prvky na školním hřišti ZŠ Kozmice
Rekonstrukce víceúčelového hřiště
Územní studie(Z23)
Zastřešení sálu obecní restaurace
Zařízení pro konání soutěží – tribuny na hřišti TJ
Oprava cihlové hřbitovní zdi
Projektová dokumentace – plot starého hřbitova
Oprava plotu v zahradě mateřské školy
Výměna plynových kotlů v budově bývalého OÚ
Studie rozvoje obce
Kamerový systém
Dopravní značení – vyústění spojovacího chodníku na ulici SNP

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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Odpady
Rovněž v letošním roce budou mít naši občané příležitost k odložení
velkoobjemného odpadu, a to:
v sobotu 17. května 2014 od 07,00 – 12,00 hod. a
v sobotu 25. 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
můžou odevzdat pouze obyvatelé Koumic.
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.

Rekonstrukce hygienických zařízení kemp
Projekt: „Všude dobře na štěrkovně nejlépe - II.“
Registrační číslo: 13/019/41200/126/001636

Projekt „Všude dobře na štěrkovně nejlépe - II“, registrační číslo
13/019/41200/126/001636 je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova na základě programu rozvoje venkova ČR na
období 2007-2013.
Cílem projektu je obnovit objekt sociálního vybavení autokempu (toalety a
umývadla) v areálu Hlučínského jezera, včetně okolních zpevněných ploch. Tento
projekt navazuje na již realizovanou novostavbu sprch ukončenou v roce 2012. Touto
stavbou se opět zkvalitní zázemí autokempu.
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Alej kolem silnice do Darkoviček
Projekt: Alej kolem silnice do Darkoviček
Registrační číslo: CZ.1.02/6.3.00/12.17389

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální
rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu životní
prostředí.
Předmětem projektu byla výsadba 162 ks dubů zimních podél komunikace
do Darkoviček. Součásti projektu je i dvouletá údržba.

Emergetické úspory ZŠ. MŠ starého obecního úřadu
Projekt: Energetické úspory Objektu MŠ v Kozmicích
Registrační číslo: CZ.1.02/3..00/12.14369
Projekt: Energetické úspory Objektu ZŠ v Kozmicích
Registrační číslo: CZ.1.02/3..00/12.14355
Projekt: Energetické úspory budovy na ulici Poručíka Hoši 3 v Kozmicích
Registrační číslo: CZ.1.02/3..00/12.14381

Tyto projekty byly spolufinancovány Evropskou únií – Evropským fondem pro
regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního
programu životní prostředí. Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj
a Statním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu životní
prostředí.
Předmětem projektu byla realizace úspor energie v objektu ZŠ, MŠ a budovy na
ulici Poručíka Hoši. Navrhovaná opatření spočívala v zateplení obvodových stěn, střech
a výměna výplní otvorů.

Zázemí pro konání Česko – Polských hasičských a jiných sportovních soutěží
Projekt: Zázemí pro konání Česko – Polských hasičských a jiných sportovních
soutěží
Registrační číslo: CZ.3.22/3.3.04/13.04177
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Zázemí pro konání Česko – Polských hasičských a jiných sportovních soutěží
( registrační číslo: CZ.3.22/3.3.04/13.04177 ) )“ je financován z operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 z Fondu
mikroprojektů Euroregion Silesia.
Obec Kozmic získala dotaci na realizaci projektu „Zázemí pro konání Česko –
Polských hasičských a jiných sportovních soutěží (registrační číslo:
CZ.3.22/3.3.04/13.04177 )“ v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika 2007-2013 z Fondu mikroprojektů Euroregion
Silesia.
Hlavním cílem projektu je zajistit zázemí pro realizaci společenských aktivit
partnerů projektu a to SDH Kozmice a partnerského Rudyszwaldu. Předmětem
projektu je vybudování tribuny pro diváky a vybudování přístřešku se skladem.
Nedílnou součástí jsou i neinvestiční aktivity (slavnostní otevření, noční závody a
závěrečné setkání) za účasti českých a polských družstev.
Tímto zveme všechny občany na slavnostní otevření tohoto „Zázemí pro konání
Česko – Polských hasičských ajiných sportovních soutěží“, které se bude konat v sobotu
21.6.2014 od 15:00 hodin. Součásti bude fotbalové utkání hasičů Kozmice – Rudyszwald
a pořární útok družstev ( u příležitosti 5. výročí otevření zpevněných ploch ). Nebude
chybět bohaté občerstvení a atrakce pro děti.

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. 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 možností založení Klubu seniorů
V současné době se z řad našich dříve narozených spoluobčanů množí dotazy
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zda by v naší vesnici, stejně jako tomu je v okolních obcích, nemohl být založen Klub
seniorů. Na tyto dotazy odpovídáme jednoznačně ANO – mohl by být založen.
Proto se obracíme na všechny seniory s výzvou a dotazem, zda by měli zájem
o fungování takového klubu i u nás. Pokud by se našlo dost zájemců o činnost klubu,
podnikneme všechny kroky k tomu, aby klub byl založen.
Naše představy o náplni činnosti a aktivitách jsou nám jasné, ale máme za to, že
činnost klubu si senioři budou organizovat sami. Klub by v žádném případě neměl
nahrazovat činnost a náplň jednotlivých společenských organizací v naší obci – ať už to
jsou zahrádkáři, Český červený kříž, hasiči, tělovýchovná organizace či další složky.
Činnost klubu by se mohla zaměřit na různé vycházky do okolí vesnice nebo
třeba společné výlety vlakem do blízkého okolí spojené s návštěvou zajímavých míst,
besedy s občany naší vesnice, kteří dosáhli významného úspěchu ve svém životě či
úspěšně šíří dobré jméno naší obce v jakékoliv činnosti nebo s osobami veřejně
známými. Meze se nekladou ani při vyvíjení sportovních aktivit – třeba zajít si zahrát
bowling, kuželky, nebo uspořádat sportovní klání pro věkově starší občany a různé
zábavné soutěže či kvízy. V neposlední řadě by se klub mohl zaměřit na uspořádání
výstavek zájmových oblastí a aktivit, kterým se naši senioři věnují.
Pokud by vás tato informace zaujala a měli byste zájem o založení Klubu seniorů
zavolejte na obecní úřad nebo přijďte osobně a přihlaste se. Vaše přihlášky očekáváme
do konce měsíce dubna.
Na základě Vašeho zájmu či nezájmu pak přijmeme další opatření.

Informace ZŠ a MŠ Kozmice
STŘÍPKY ZE ŠKOLY
I přesto, že se v zimě dělo ve škole mnoho věcí, tak se škola s jarem probudila. Začali
jsme celoškolním projektem Týden prevence, kdy jsme se zabývali bezpečností na
silnicích, v mimořádných situacích i nácvikem první pomoci. Policie ČR spolu s tou
městskou z Hlučína uspořádala akci pro žáky naší školy. Největší radost měly děti z celé
smečky policejních psů. Střelba narušila dopolední klid občanů Kozmic. Naštěstí byla
jen cvičná a pachatel byl dopaden šikovným pejskem. Odborný nácvik první pomoci
nám zajistili profesionální záchranáři a studenti z Lékařské fakulty Ostrava. Klub
rodičů sponzoroval mobilní dopravní hřiště pro menší děti a školku. Pro ty větší si naši
žáci čtvrté a páté třídy připravili dopravní situace a jízdu zručnosti.
S jarem se těšíme na všechny tradiční akce, ke kterým patří Sběrový den v obci spojený
s úklidem studánky Juliánky, zahradní slavnost (17. května 2014) i VII. výlet vlakem
rodičů s dětmi (7. června 2014).
Navíc žáci dvou nejstarších ročníků navštíví naše hlavní město – Prahu (7. května 2014).
Díky příspěvku obce Kozmice mohou žáci i letos prožít pár dnů mimo školu na Hadince
v rámci celoročního projektu Letem světem (23. - 26. června 2014).

Výzva podnikatelům a poskytovatelům služeb
Obec Kozmice provádí úpravu webových stránek. Jedním z odkazů má být i
informace o firmách a službách v naší obci. Máte-li zájem o uvedení Vámi nabízených
služeb, kontaktujte místostarostu obce, abychom mohli tyto odkazy připravit.
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Pozvání na Velikonoční hokej a bruslení.
Zveme všechny vyznavače bruslení v neděli 20.4.2014 do Buly Arény od 9.30 hodin
do 11:00 hodin na hokej Kozmice proti sobě a od 11:15 hodin do 12:15 hodin bruslení
pro občany.

Vítání občánků.
Obec připravuje na neděli 27.4.2014od 15.00 hodin „Vítání občánků“, narozených
v roce 2013. Máte-li zájem se, se svým miminkem zúčastnit této akce, přijďte se nahlásit
na Obecní úřad v Kozmicích. Platí pro děti s trvalým pobytem v obci. S sebou si vezměte
rodný list dítěte.

Hlučínský trakař solidarity aneb Den sociálních služeb Hlučínska
Dovolujeme si pozvat všechny občany (bez rozdílu věku, zkušeností, výšky, váhy) na
akci Hlučínský trakař solidarity aneb Den sociálních služeb Hlučínska, který se
uskuteční dne 30. května 2014 od 15:00 hod. na Mírovém náměstí v Hlučíně.
Smyslem této akce je nejen představit lidem poskytovatele sociálních služeb, ale prožit
také pohodového odpoledne za doprovodu kvalitní hudby, dobrého občerstvení a milých
vystoupení. O zpříjemnění se postarají hudební skupiny Šajtar, Stanley´s dixie street
band, vystoupí zde mažoretky Paprsky a další.
Představí se: Základní škola Gen. Svobody, Kanisterapie, Klokánek, Matana,
Dětská rehabilitace, Fontána, Ht Visual, Invalidní vozíčky, Nová šance, Učiliště, Charita
Hlučín, Elim, Svaz tělesně postižených, Sv. Eufrazie, Domov pod Vinnou horou,
Menssana, VZP a další. V průběhu dne se bude měřit krevní tlak a cukr, množství CO ve
výdechu u kuřáku. Budou zde také prezentovány výsledky ručních prací a návazné
služby.
V neposlední řadě se můžete těšit na atrakce pro děti. ZUŠ, výtvarný obor bude
(nejenom dětem) malovat na obličej.
A co je vlastně „Hlučínský trakař solidarity“???? Každý, kdo z Vás oběhne nebo
obejde s trakařem jeden okruh kolem náměstí po vyznačené trase, získá slosovací
kupón, díky kterému můžete vyhrát hodnotné ceny. To ale není všechno, neboť tímto
počinem zároveň symbolicky přispějete dětem, které tuto pomoc potřebují.
Přijďte se pobavit, ale hlavně podpořit dobrou věc

Informace TJ Sokol Kozmice –oddíl kopané
V úvodu této rubriky chceme poděkovat našim minižáčkům ročníku 2005 a
mladším za úspěšnou reprezentaci naší obce na turnaji o „Pohár OFS v Opavě“
27.3.2014, který vyhráli.
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TJ Sokol Kozmice zve všechny příznivce fotbalu na mistrovská utkání všech svých
oddílů na sezónu 2012/2013 – část jaro.
,A muži ,
Kozmice A - Kobeřice
Mokré Lazce – Kozmice A
Kozmice A – Kylešovice
Kozmice A - Vítkov
Bolatice – Kozmice A
Kozmice A - Slavkov
Štítina – Kozmice A
Kozmice A - Oldřišov
Kozmice A - Ludgeřovice
Bohuslavice - Kozmice A

neděle 20.4. v 16:00 hod
neděle 27.4. v 10:00 hod
neděle 4.5. v 16:30 hod
neděle 11.5. v 16:30 hod
neděle 18.5. v 17:00 hod
neděle 25.5. v 17:00 hod
neděle 31.5. v 17:00 hod
neděle 8.6. v 17:00 hod
neděle 15.6. v 17:00 hod
neděle 22.6. v 17:00 hod

,B muži ,
.
Oldřišov B – Kozmice B
Kozmice B – Bohuslavice B
Budišovice - Kozmice B
Strahovice B – Kozmice B
Kozmice B – Píšť B
Chlebičov B – Kozmice B
Dobroslavice - Kozmice B
Komárov - Kozmice B
Kozmice B - Bělá

sobota 19.4. v 16:00 hod
sobota 26.4. v 16:00 hod
neděle 4.5. v 16:30 hod
sobota 10.5. v 16:30 hod
sobota 17.5. v 17:00 hod
neděle 25.5 v 15:00 hod
sobota 7.6. v 17:00 hod
neděle 15.6. v 17:00 hod
sobota 21.6. v 17:00 hod

, Žáci ,
Bohuslavice - Kozmice
Kozmice - Kylešovice
Hať – Kozmice
Píšť - Kozmice
Kozmice - Litultovice
Kozmice - Stěbořice
Vávrovice - Kozmice
Raduň - Kozmice

sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle

19.4. v 14:15 hod
26.4. v 14:00 hod
4.5. v 10:00 hod
10.5. v 14:30 hod
17.5. v 15:00 hod
31.5. v 15:00 hod
8.6. v 14:30 hod
15.6. v 10:00 hod

pondělí
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

6.5. v 17:00 hod
11.5. v 15:00 hod
18.5. v 15:00 hod
17.5. v 15:00 hod
24.5. v 13:30 hod
31.5. v 13:30 hod

, Minižáci .
Hlučín - Kozmice
Kozmice - Vřesina
Darkovičky - Kozmice
Dobroslavice - Kozmice
Kozmice - Hlučín
Kozmice - Píšť

Fanoušci a příznivci fotbalu přijďte povzbudit naše hráče.
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Upozornění.
Upozorňujeme všechny občany (hlavně ty mladší), 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.

Krajinářská studie obce
Ve dnech 28.4.-2.5.2014 budou v naší obci studenti Vysoké školy zemědělské Brno
oboru zahradní a krajinářská architektura z Lednice zpracovávat krajinářskou studií.
Součásti jejich činnosti bude i spolupráce s občany - anketa mezi obyvateli obce.
Studenti se budou pohybovat po celém katastru naší obce. Prosíme vás o vstřícný
přístup k jejich práci.
S předběžnými výsledky nás seznámí 2.5.2014. Bližší informace budou hlášeny
v místním rozhlase

Bohoslužby o velikonočních svátcích
17.4.2014 Zelený čtvrtek
hod.
18.4.2014 Velký pátek

Památka poslední večeře Páně

v 17,30

Pobožnost křížové cesty (v kostele)
ve 14,30 hod
Obřady Velkého pátku
v 15,00 hod
19.4.2014 Bílá sobota
Velikonoční Vigilie s mše sv. Vzkříšení
v 19.00 hod
20.4.2014 Velikonoční neděle – mše svatá
v 07,30 a 09,30 hod
21.4.2013 Velikonoční pondělí – mše svatá
v 07,30 a 09,30 hod

Příležitost ke svátosti smíření:
12.4 2014 sobota před Květnou nedělí
od 9,00 – 11,00 hod. a 14,00 – 16,00 hod
13.4.2014 neděle
14,00 – 16,00 hod
Ve svatém týdnu: Pondělí až středa
vždy 1 hodinu před mší svatou od 16,30 hod
Na vlastní svátky od Zeleného čtvrtku se nezpovídá

Velikonoční přání Otce Petra
Milí farníci, spoluobčané.
Velikonoční svátky připomínají křesťanům na celém světě KRISTOVO UTRPENÍ
A VZKŘÍŠENÍ pro naší spásu. Věřící se radují z naděje, kterou mají ze
zmrtvýchvstalého Krista, který je pro ně zárukou věčného života po vzkříšení každého
z nás. Přeji Vám, kterým je Kristus blízký, radost z této jistoty. Jako on i my vstaneme
a budeme s ním žít. Všem přeji naději v to lepší příští a radost z blízkosti nás všech
navzájem.
S novým jarem, novou nadějí do dalších dnů.
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Váš P. Petr Šustáček – farář.

Kulturní a sportovní akce na rok 2014
Datum akce

20.4.2014
25.4.2014
26.4.2014
27.4.2014
30.4.2014
4.5.2014
4.5.2014
Květen
10.5.2014
17.5.2014
25.5.2014
31.5.2014
Červen
7.6.2014
14.6.2014
15.6.2014

Název akce

Velikonoční hokej a bruslení
Den Země (úklid k Juliánce a štěrkovně )
Hasičská pouť na Hostýn
Vítání občánků
Stavění majky + pálení čarodějnic
Zkoušky vlohu loveckých psů
Kozmický odpust, Hasičská mše - farní pouť
Půldenní zájezd zahradkářů
XIX. Slezská výstava psů
Zahradní slavnost (Den matek a Den dětí)
První svaté přijimání
Kácení máje
Ukončení školního roku na vodě
Výlet vlakem - Kozmičáci na cestách
Výstava oříšků
Návštěva divadlo v Ostravě
Slavnostní otevření Tribuny Čs.-polského
21.6.2014
přátelství
28.6.2014
Turnaj ve volejbalu - Kozmický krygl
6.7.2014
MSL v hasičském sportu
12.7.2014
Turnaj v malé kopané
2.8.2014
Turnaj "ulic" ve fotbálku
15.8.2014
Noční hasičská soutěž
30.8.2014
Sportovní den obce - ukončení prázdnin
6.9.2014
Poutní zájezd
12.9.2014
Sběrový den v obci - úklid cesty k Juliánce
19.9.2014
Zhodnocení Česko-Polské spolupráce
Září
Půldenní zájezd
19.10.2014
Kozmický krmáš
3.11.2014
VI. Uspávání broučků
9.11.2014
VI. setkání seniorů
30.11.2014
Vánoční trhy
30.11.2014
Rozsvícení vánočního stromu
6.12.2014
14. ročník vánočního turnaje v mariáši
Prosinec
Vánoční výstava
Prosinec
Kozmice na ledě - hokej a bruslení
Prosinec
Vánoční koncert
27.-30.12.2014 Turnaj ve stolním tenise, šachový turnaj.

Pořadatel

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

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
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