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KOZMICE
Nejzákladnější informace o obci:
Vesnice Kozmice patří do dřívějšího okresu Benešov a náleží pod Středočeský kraj.
Obec Kozmice se rozkládá asi devět kilometrů severovýchodně od Benešova.
Úředně žije v katastru této menší vesnice zhruba 230 obyvatel. Kozmice se dále
dělí na tři části, konkrétně to jsou: Kácova Lhota, Kozmice a Rousínov.
V obci naleznete kostel sv. Jakuba Většího, hřbitov, knihovnu, obchod, poštu,
hostinec a mezinárodně známou motocrossovou trať.
Vesnice Kozmice leží v průměrné výšce 512 metrů nad mořem. První zmínku o
obci nalezneme v historických pramenech v roce 1352. Celková katastrání plocha
obce je 796 ha.
Něco z historie SDH Kozmice
Sbor dobrovolných hasičů Kozmice byl založen roku 1895 (stal se členem župní
jednoty „Ostromeč“). Impulsem k založení byl požár v blízkém Rousínově, po
kterém se podařilo svolat několik nadšenců. 3. března byla svolána valná hromada,
na které bylo představeno složení výboru. Kroniku SDH Kozmice začal psát učitel
Karel Stárka.
Sbor se od založení snažil pomáhat při požárech, účastnil se soutěží v požárním
sportu a konal různá kulturní představení.
U příležitosti oslav 40. Výročí založení sboru, 15.7.1935, byl pořádán sjezd hasičů,
kterého se zúčastnilo neuvěřitelných 1700 osob!!!
V květnu 1950 bylo založeno družstvo žen. (12.4.1951 se kozmické hasičky
dokonce zúčastnily hašení požáru domku v Kozmicích vedle pošty!)
V dubnu 1969 přibylo kozmickým hasičům dětské družstvo, které soutěžilo v
požárním útoku, štafetě a gymnastickém cvičení.
Současnost
Po několikaletém úsilí byl 24.4. 1998 předán starostovi SDH Kozmice Michalu
Gregorovi starostou OÚ Kozmice nový hasičský vůz zn. Avia s úplným vybavením
JPO. Podařilo se postavit sušák hadic u požární nádrže a začala kompletní
rekonstrukce hasičské zbrojnice. Prováděli ji členové sboru ve volných chvílích a
víkendech a dokončena byla na jaře 1999.

Sbor působil po celá léta ode dne založení. Největší oživení současného sboru však
nastalo v době, kdy se v roce 2008 změnilo složení výboru. K mužskému družstvu
se podařilo (po dlouhé odmlce) dát dohromady i nové družstvo žen a velitelem
hasičů se stal Luboš Sládek. Jeho vize, že SDH musí být spojován s činností v obci,
být nápomocen v mnoha směrech, a celkové nadšení všech stávajících hasičů i
nových hasiček znamenalo, že se na hasiče začalo hledět jinak a představy se
začaly naplňovat.
Zúčastnili se všech školení a to Hasič III. Stupně, preventářů a preventistů.
V soutěžích se daří (ženy od první soutěže vozily domů poháry, u mužů se dařilo
trošku méně, ale to na nadšení nic neměnilo), hasiči se stali nedílnou součástí obce,
pomáhají v zimních měsících odklízet sníh z obecních pozemků, čistí místní
koupaliště, sekundují při motokrosových závodech, pořádají dny pro děti, karneval,
zábavy, Bakuse, MDŽ, adventní koncerty, pálení čarodějnic,vánoční rozsvícení
hasičárny, vánoční besídku pro děti s nadílkou pro zvířátka v lese, sportovní utkání
(požární soutěže, turnaj v malé kopané), darují krev…
Zkušenosti sbírají, kromě okrskových závodů, i na okresních závodech ve Vlašimi,
tradičním memoriálu v Divišově, Svatováclavském výstřiku v Bílkovicích, na
nejrůznějších „srandamačích“, absolvovali noční pátrací akci v Chotýšanech,
taktické cvičení v Čeňovicích a ženy byly zkusit i Benešovskou ligu.
Z vydělaných peněz a z dotací od obce se podařilo nakoupit nové hasičské
vybavení. Nyní sbor vlastní dvě požární stříkačky plus historickou koňskou
stříkačku, má nové hadice na zásah, na soutěže, samozřejmostí jsou vycházkové
uniformy pro výbor a velitele družstev, muži i ženy si nakoupili nové dresy.
Nejstarší ZÁSAHY
r. 1895
r. 1896
r. 1899
r. 1900
r. 1901
r. 1902
r. 1903
r. 1905
r. 1907
r. 1911
r. 1912

r. 1913
25.11.1925
30.12.1925

požár stodoly v Soběhrdech
hořel dům u Vlachů v Kozmicích a stodola u Hubínků
hořel dům u Štědrů a u Řejhů (Dudek)
shořely stodoly na Komorním Hrádku
shořelo v Mžížovicích 11 domků ve žních (oheň zapálily děti svíčkou)
hořel dům u Buriánků (Vrabců)
hořel dům u Trojánků v Kozmicích
od blesku hořelo v Kácově Lhotě u Řezbů
hořel domek u Kyselků v Kácově Lhotě
oheň domku pana Kota v Mžížovicích
shořela kůlna u Císařů
hořel dům u Žížalů
oheň chlíva u Chladů v Rousínově
shořela kůlna u Vytlačilů
oheň chlívků u Srbů (zapálil 7letý chlapec)
v plném počtu hasil sbor požár u pana Buriana v Kozmicích
byl sbor u požáru u Josefa Podlahy, kde byl oheň rychlým zásahem uhašen ještě pod
střechou

Z těch novějších
r. 2002
r. 2006
r. 2013
r. 2014
r. 2015

několikadenní pomoc při odklízení škod napáchaných povodněmi ve Štěchovicích
pomoc při úklidu škod způsobených silným větrem u obce Dlouhé Pole
zneškodnění vosího hnízda u pana Jiřího Mencla v Kozmicích (Kodína)
zneškodnění sršního hnízda u Haufů v Kozmicích
odklízení spadlého stromu na silnici z Kozmic do Benešova
odklízení spadané zídky kostela ze silnice v Kozmicích po silném větru
vyproštění uvízlého srnce z pletiva lesní školky

Rok 1925 –
výbor: Karel Srb, Antonín Bára, V. Bugerstein, Jan Podroužek, František
Krutský, František Hruška, V. Špála, Antonín Špoula, František Hanibal
činní členové: Josef Eichler, Antonín Císař, Josef Sadílek, Josef Popovský, Karel
Nádvorník, Bedřich Dudek, Josef Mach, Bohuslav Motejzík, František Kadeřábek,
Václav Kadeřábek, Václav Stibůrek, Jan Matoušek, Václav Kaňka, František
Klíma, Antonín Sahula

Rok 1962 (muži) – složení družstva: Bohumil Matoušek (velitel), Ladislav Marha, Václav
Hanibal, Miloslav Sešina, Antonín Vytlačil, Josef Blažek, Jan Pohůnek, Jindra Breburda,
František Vycpálek

Rok 1962 (ženy) – složení družstva: Ludmila Trojánková (velitelka), Krista Zemanová, Jindra
Patáková, Božena Hanibalová, Růžena Hanibalová, Marie Chlistovská, Marta Ježková,
Jaroslava Pohůnková, Božena Pohořalá, Jana Machová

Rok 1969 (děti) – složení družstva: Marie Bárová (velitelka), Lidka Zelenková, Marie
Hanibalová, Lidka Boudníková, Irena Zemanová, Drahuš Hubínková, Božena Krátká, Mirka
Pohořalá, Josef Vejmelka

Rok 2002 - Pomoc při odklízení škod napáchaných povodněmi ve Štěchovicích.
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rok

místo
konání

ženy
A

muži A muži B jednotlivci
ženy

2008

Kochánov

3.

8.

místo

místo

Teplýšovice

2.

2.
místo

Bořeňovice

místo
ženy
"A"

2009
2010

jednotlivc
i muži

15.
místo

4.
místo

1.

1. místo

3. místo

J. Hanibalová

L. Daněk
"Dáňa"

místo

2. místo

ženy
"B"

L.
Matoušková

4.
místo
2011

Bílkovice

1.

"N"

místo

místo
2012
2013

2014

Býkovice
Střížkov
(SDH
Jezero)

Struhařov

5.

1.

1.

místo

místo

1.

1.

7.

místo

místo

místo

1.

2.

místo

místo

3. místo

2. místo

J. Hanibalová
2. místo

O. Hanibal
2. místo

J. Hanibalová
1. místo

T. Mikel
1. místo

M. Prokopová T. Mikel
2. místo

3. místo

J. Hanibalová

L. Daněk
"Dáňa"

1. místo
J. Hanibalová
2. místo
V. Kobiánová

Okrskové závody - BOŘEŇOVICE 29.5.2010
V sobotu 29.5. 2010 se konaly okrskové závody v Bořeňovicích. Počasí bylo
naštěstí po dlouhé době příznivé, ale bohužel velmi podmáčený terén už to
nezachránilo. Po krkolomných přípravách a dávání družstev dohromady nakonec
kluci vyrazili jen s jedním družstvem oproti původně plánovaným dvěma. Luboš
Sládek se obětavě a vytrvale snažil složit mužstvo co nejlépe a to z členů, kteří mu
"zbyli" - obsadit posty v co nejvyhovující alternativě. Mnozí totiž z pracovních
důvodů nemohli, ale převážně to byly zdravotní problémy - jako třeba Jirka Eichler
a Ondra Hanibal, s kterým Luboš do poslední chvilky počítal - navíc Ondra letos
hodně věnoval tréninku stovky a dělal si zálusk na bednu:-(... Ty nohy páni
fotbalisti:-).. - tak hlavně ať vám to zas brzo "šlape").
Mužstvo kluků doplnil letošní nový člen Lukáš Daněk "Bejky".
Holky vyrazily s dvěma družstvy - družstvo "A", kde byly převážně "zkušené"
členky a družstvo "B", kde to bylo zase naopak. Pro polovinu žen to byly první
závody! (takže šly povinně na konci do kádě:-))
No a teď už ty očekávané LUXUSNÍ výsledky-celkem:
kluci 4.místo (ze 16)

družstvo kluků - Tomáš Mikel, Jakub Vávra, Tomáš Petera, Lukáš Daněk (Bejky), Luboš
Sládek, Lukáš Daněk (Dáňa), Lukáš Sahula, Marek Bára (na fotce chybí Zdeněk Laš)

HOLKY "A" 1. MÍSTO (z 10)

holky "A" - Monika Prokopová, Iva Mikelová, Veronika Kobiánová, Jitka Hanibalová (s
fanouškem synovcem Lukym), Lenka Matoušková, Tereza Svátková,Veronika Goldschmiedová
HOLKY "B" 4. MÍSTO (z 10)

holky "B" - Veronika Škvorová, Iva Posoldová, Jana Gregorová, Barbora Gregorová, Petra
Posoldová, Barbora Dřízalová, Veronika Krátká

100 m PŘEKÁŽEK JEDNOTLIVCI KOZMICE
3. místo Lukáš Daněk "Dáňa" (21,66) - celkový čas počítaných stovek 75,39 (3. místo)

1. místo Jitka Hanibalová (24,75)
2. místo Lenka Matoušková (25,20) - celkový čas počítaných stovek holky "A" 76,40 (1. místo)

stovky - Lukáš Daněk (Dáňa), Jitka Hanibalová, Lenka Matoušková
(holky "B" celkový čas počítaných stovek 85,40)

útok - kluci 28,35 (2. místo), holky "A" 27,36 (1. místo), holky "B" 38,62 (7. místo)

Obě družstva žen ještě vyhrála 1. místo za pořadovku a holky "A" 1. místo za
nejlepší útok (27,36)! Škoda u kluků trestných bodů v pořadovce (17 - takže 13.
místo), protože útok měli 2. nejlepší (28,35). Jinak "nové" holky skvělý výkon na
poprvé! Takže všem díky a jen tak dál!!!

Okrskové závody - BÍLKOVICE 14.5.2011
14.5. 2011 se konaly okrskové hasičské závody v Bílkovicích. Kozmice
reprezentovala celkem 3 družstva - jedno žen a dvě mužů (Kozmice A a Kozmice
B). Soutěž byla zahájena pořadovou přípravou. Ženy a muži Kozmice A ji zvládli
bez trestného bodu. Kluci Kozmice B dostali přísných 5 trestných bodů za pracovní
boty jednoho z členů - ostatní měli sportovní obuv. Po té následovaly požární útoky
žen. Kozmice si vylosovaly číslo 4. na pořadí, takže už někdy kolem 10. hodiny
měly disciplínu splněnu a to na výbornou. V tuto chvíli byly v průběžném pořadí na
1. místě. Záleželo tedy na 100 metrů běhu přes překážky. Zde se z pěti možných
odběhnutých časů v družstvu započítávaly 3 nejlepší časy. Nejrychlejší čas měla
JITKA HANIBALOVÁ, která získala celkové 3. místo v soutěži v
jednotlivcích! ŽENY KOZMICE se tedy umístily na 1. MÍSTĚ z celkových 9ti
družstev!

Veronika Goldschmiedová, Monika Prokopová, Veronika Kobiánová, Veronika Škvorová, Iva
Mikelová, Jitka Hanibalová, Lenka Matoušková, Iva Posoldová, Nikola Matoušková

MUŽI KOZMICE A předvedli rovněž pěkný útok a nebýt zbytečného přešlapu
útočníka - za který byl zvednut červený praporek - měli kluci 2. nejlepší čas útoku
(a to ihned po klukách Kozmic B!) Bohužel tedy i přes 1. místo v pořadovce a 3.
celkové místo ve stovkách skončili kvůli diskvalifikaci v útoku namísto na bedně
na zadním místě, ohodnoceném pouze za účast. Přes to ani toto družstvo nezůstalo
bez poháru - ONDŘEJ HANIBAL získal 2. místo v soutěži v jednotlivcích na
stovkách!

p. Stanislav Pohořal, Tomáš Kortánek, Lukáš Daněk (Dáňa), Tomáš Mikel, Tomáš Petera,
Luboš Sládek, Ondra Hanibal (na fotce chybí Petr Eichler)

MUŽI KOZMICE B vyšvihli nejrychlejší útok na celé soutěži! Po započtení časů
ze stovek a 5 trest.bodů na pořadovce jim patřilo celkové 5. MÍSTO z 16ti
družstev! Dále byli ještě ohodnoceni pohárem a diplomem za nejlepší útok!

Jakub Vávra, Karel Daniel, Jirka Eichler, Lukáš Daněk (Bejky), Zdeněk Laš, Lukáš Sahula,
Marek Bára

Rovněž tak ŽENY KOZMIC získaly ocenění za nejlepší útok a basu šampáňa
za nejlepší pořadovku! Na závěr čekala dva nové členy tradiční pokřtívací koupel
- Nikolu Matouškovou a Karla Daniela. Družstva Kozmic reprezentovala v nových
dresech, které si nechala ušít ve specializované firmě BISON.

stovky - 2. místo Ondra Hanibal, 3. místo Jitka Hanibalová

Okrskové závody - BÝKOVICE 19.5.2012
V sobotu 19.5. 2012 se konala hasičská soutěž okrsku Struhařov v
Býkovicích. Kozmice reprezentovalo družstvo žen a mužů. Prezentace probíhala už
od 07:00 hodin ráno. Následovala pořadová příprava, kterou obě družstva
provedla bez trestného bodu. Průběžné pořadí po této disciplíně znamenalo 1.
místo pro obě družstva.
Požární útok nejdříve absolvovala družstva žen, kterých bylo celkem devět.
Kozmické holky splnily bez větších zádrhelů a čas se po nástřiku zastavil na
25,66. I v této části jim patřilo první místo.
Složení: Tereza Svátková (mašina), Iva Mikelová (koš), Veronika Goldschmiedová (savice),
Barbora Gregorová (béčka), Jitka Hanibalová (rozdělovač), Nikola Matoušková (pravý
proud), Veronika Kobiánová (levý proud).

Shora zleva: Nikola Matoušková, Tereza Svátková, Veronika Kobiánová, trenér Ondřej
Hanibal, zdola zleva: Barbora Gregorová, Veronika Goldschmiedová, Jitka Hanibalová (na
fotce chybí Iva Mikelová)

Požární útok se chlapům zdaleka nevydařil dle jejich představ. Voda byla
ukázková, rozeběhnuto bez problémů, ovšem chybička se vloudila na pravém
proudu, kde se zamotaly hadice a než se voda protlačila a došlo k nastříkání do
terčů, čas se zastavil na 37,50. Ovšem ani dalším účastníkům, kterých bylo v
mužské kategorii celkem 14, se moc nedařilo, tudíž jejich čas v této disciplíně stačil
na uspokojivé 5. místo.

Složení: Luboš Sládek (mašina), Tomáš Kortánek (savice), Tomáš Petera (koš), Lukáš Daněk
- Dáňa (béčka), Tomáš Mikel (rozdělovač), Marek Bára (pr. proud), Petr Eichler (levý proud)

Zhora zleva: Jiří Eichler (v této soutěži zastával post rozhodčího), Tomáš Kortánek, Petr
Eichler, Tomáš Mikel, Marek Bára, Ondřej Hanibal, zdola zleva: Lukáš Daněk - Dáňa, Luboš
Sládek, Tomáš Petera

Disciplína 100 metrů překážek byla úspěšná pro obě družstva. Kluci v ní získali
celkové 1. místo a holky 2. místo. Nejlepší časy a zároveň stupínek vítězů si
vychutnali Tomáš Mikel s časem 21,68 a Jitka Hanibalová s časem 23:03. Oba
se umístili v jednotlivcích na 2. místě.

Jitka Hanibalová, Tomáš Mikel oba 2. místo v jednotlivcích

Po součtech bodů ze všech disciplín
obsadili ženy i muži Kozmic
celkové 1. místo!!!
(= splněný dlouholetý sen našeho velitele:-))

hromadná foto vítězných družstev SDH Kozmice včetně funkcionáře a našeho nejstaršího
činného hasiče Stanislava Pohořala a věrného řidiče Jardy Kadeřábka

A aby to nebylo všechno..:-) Na této soutěži jsme obdrželi ještě ohodnocení za 2.
místo v rámci kraje v darování krve. Co dodat... velice úspěšný den!..

Okrskové závody - STŘÍŽKOV 18.5.2013
(pořádáno - SDH Jezero)
V sobotu 18.5. 2013 vyrazila tři družstva SDH Kozmice na hasičskou soutěž
Okrsku Struhařov, tentokrát pořádanou SDH Jezero, konanou ve Střížkově. Počasí
od rána nebylo vůbec příznivé. Na disciplinu, kterou se začíná – pořadová příprava,
to nemělo až takový vliv, ale na běh na 100 metrů překážek už ano. Terén byl
rozbahněný, po dešti vše mokré, tudíž z důvodu bezpečnosti byla ženám odstraněna
jedna z překážek – kladina. Zároveň se stovkami děvčat probíhaly požární útoky
mužů. Počasí se pomalu umoudřilo a dokonce vysvitlo sluníčko, tudíž odpoledne
na běh přes překážky byla klukům zpět zařazena kladina a ti běhali tedy v
klasickém rozložení překážek. Nutno podotknout, že soutěž se konala na poli, tudíž
terén zůstal i nadále rozmočený a překážky – hlavně bariéra klukům – klouzaly, ale
naštěstí to všichni zvládli bez zranění. Prezentace probíhala už od 7mi hodin a
závod byl ukončen vyhlášením po půl 4 odpoledne. Zúčastnilo se 15 družstev mužů
a 7 družstev žen.
Kozmice, zastoupené jedním družstvem žen a dvěma družstvy mužů (družstvo A a
družstvo B), absolvovaly pořadovou přípravu bravurně a všechna tři družstva
byla bez trestného bodu, takže výborný začátek.

Útoky se povedly dokončit družstvu žen a mužům A, muži B byli bohužel
diskvalifikovaní za držení proudnice dvěma členy. Ženám po předvedeném útoku
za 25,41 vteřin patřilo i v této disciplině první místo. To samé muži A, kteří i po
malém zaváhání dosáhli s časem 28.09 vteřin v této disciplině na první místo.

Družstvo žen zleva: Andrea Hemrová (béčka), Tereza Svátková (mašina), Veronika
Kobiánová (levý proud), Monika Prokopová, Jitka Hanibalová (rozdělovač), Iva Mikelová
(koš), Veronika Goldschmiedová (savice), Nikola Matoušková (pravý proud)

Muži A: Luboš Sládek (mašina), Petr Eichler (levý proud), Tomáš Kortánek (savice), Lukáš
Daněk (Dáňa) (béčka), Tomáš Mikel (pravý proud, Tomáš Petera (koš), Ondřej Hanibal
(rozdělovač)

Muži B: Jiří Eichler (mašina), Jakub Vávra (koš), Lukáš Daněk“Bejky“(savice), Michael
Holešovský (pr. proud), Jiří Chrpa (l. proud), Lukáš Sahula (rozdělovač),Marek Bára (béčka)

100 metrů překážek běželo vždy pět
členů z každého družstva a součtem tří
nejlepších časů se plnila další disciplina,
ve které byla úspěšná všechna 3 družstva.
Holky po součtu časů dosáhly celkem
73,29 vteřin a patřilo jim opět první
místo. Muži A se součtem časů 68,59 se
umístili také na prvním místě a muži B
se součtem 74,64 skončili na 4. místě.
Jako jednotlivci z Kozmic byli ohodnoceni:
1. místo Monika Prokopová (24,00), 2. místo
Jitka Hanibalová (24,34), (třetí započítávaný
čas byl Nikoly Matouškové - čas 24,95, která
se umístila na 4. místě), 1. místo Tomáš Mikel
(22,37), 3. místo Lukáš Daněk „Dáňa“
(22,91), (třetí započítávaný čas byl Ondřeje
Hanibala 23,31, který skončil na 5. místě) U
mužů B se započítával čas Marka Báry (24,42),
Lukáše Sahuly (24,81) a Jakuba Vávry (25,41).

zleva: Monika Prokopová 1. místo, Lukáš Daněk "Dáňa" 3. místo, Jitka Hanibalová 2. místo,
Tomáš Mikel 1. místo

Celkové umístění družstev Kozmice na soutěži:
Muži A 1. místo
Muži B "N"
Ženy 1. místo

(vlevo nahoře: Stanislav Pohořal, Tomáš Mikel, Lukáš Daněk "Dáňa", Ondřej Hanibal,

Tomáš Petera, Lukáš Sahula, Jiří Eichler, Lukáš Daněk "Bejky", Jakub Vávra, Petr Eichler,
Michael Holešovský, Jiří Chrpa, Marek Bára, Tomáš Kortánek, vlevo dole: Josef Mikel,
Veronika Kobiánová, Nikola Matoušková, Tereza Svátková, Veronika Goldschmiedová, Jitka
Hanibalová, Andrea Hemrová, Luboš Sládek (s dcerou Sárou), Jaroslav Kadeřábek, dole
ležící zleva: Monika Prokopová, Iva Mikelová)

Nutno dodat, že tyto závody byly premiérou pro tři nové členy - Andrea Hemrová,
Jiří Chrpa a Michael Holešovský (kteří byli samozřejmě i tradičně pokřtěni:-))

Okrskové závody - Struhařov 17.5.2014
V sobotu 17.5. 2014 v 08:00 hodin ráno vyrazilo družstvo SDH Kozmice
ženy a muži na okrskovou hasičskou soutěž do Struhařova. Počasí od rána nebylo
vůbec příznivé a během dne se ještě zhoršovalo. K nízké teplotě a větru se přidal
ještě déšť. Soutěž začala nástupem, který se posunul až na cca půl 10 a ihned nato
byla pořadová příprava všech 23 družstev - 16 mužských a 7 ženských. Až kolem
poledne následovalo 100 metrů překážek mužů, kde z důvodu bezpečnosti byla

běžná bariéra na přeskok nahrazena nižší a kladina byla též ponížena a to na úroveň
pro ženy. Než se v odpoledních hodinách (kolem 15. hodiny) dostaly na řadu ženy,
bylo již fotbalové hřiště promočené a déšť zesiloval, takže u stovek žen bylo
rozhodnuto, že se kladina odstraní úplně a holky budou zdolávat pouze kozu.
Zároveň se stovkami mužů probíhaly požární útoky žen, po nich následovaly útoky
mužů a to až pomalu do 16:30 hodin. Vyhlášení proběhlo v 17:00 hodin. Pěkně
jsme vymrzli, ale naštěstí výsledky stály za to a důležité je, že se nikdo nezranil.
Kozmice ženy i muži zvládly pořadovou přípravu bez chyby a obě družstva byla
bez trestného bodu, takže výborný začátek.
Útoky se povedly dokončit oběma družstvům, klukům i s uzlem na
béčkách. Ženám po předvedeném útoku za 26,15 vteřin patřilo i v této disciplině
první místo. Muži dosáhli s časem 34.25 vteřin v této disciplině na třetí místo.

Družstvo žen - útok: Andrea Hemrová (koš), Iva Mikelová (savice), Tereza Svátková
(mašina), Monika Prokopová (béčka), Jitka Hanibalová (rozdělovač), Veronika Kobiánová
(levý proud), Markéta Šindelářová – Bystřice (pravý proud).

Muži - útok: Tomáš Petera (koš), Tomáš Kortánek (savice), Luboš Sládek (mašina), Lukáš
Daněk Dáňa (béčka), Tomáš Mikel (rozdělovač), Marek Bára (levý proud), Jiří Eichler (pravý
proud)

100 metrů překážek běželo vždy pět členů z každého družstva a součtem tří
nejlepších časů se plnila další disciplina. Holky po součtu časů dosáhly celkem
73,31 vteřin a patřilo jim v této disciplině opět první místo.
Jako jednotlivci byli ohodnoceni mezi ženami na:
1. místě Jitka Hanibalová (23,15)
2. místě Veronika Kobiánová (24,56)
(třetí započítávaný čas byl Ivy Mikelové, která skončila s časem 25,60 na 5. místě)

Mezi muži letos bohužel nikdo z Kozmic na bednu nevystoupal, ale přes to se jim
podařilo se v této disciplíně umístit na 4. místě s celkovým součtem časů 79,12
vteřin - počítaly se časy Marka Báry 24,13, který se celkově umístil na 6. místě,
Jakub Vávra 27,12, celkově na 17. místě a Tomáš Mikel 27,87, celkově na 22.
místě. Celkové umístění družstev Kozmice na soutěži:

MUŽI 2. místo, ŽENY 1. místo

Aktivně se ještě do závodů zapojili Veronika Mikelová a Lukáš Daněk Bejky a neaktivně kvůli
zranění Ondřej Hanibal a Petr Eichler. Dále děkujeme za podporu člence Martině Zdvihalové a všem
ostatním fandům, fanynkám a i malým fanouškům, kteří nás i v tom nepříznivém počasí podpořili. No
a samozřejmě dědovi Pohořalovi a řidiči Jardovi Kadeřábkovi.

Přehled aktivit SDH Kozmice od roku 2008 do 4/2015:
Duben 2008 - Čištění koupaliště
Sportovní odpoledne v Kozmicích 5.7. 2008
Duben 2009 - Čištění koupaliště
Motokros Kozmice - MISTROVSTVÍ EVROPY 11.-12.7. 2009 (Brigáda)
Pouťový turnaj v malé kopané v Kozmicích 25.7. 2009
Vánoční výzdoba hasičárny - Kozmice 29.11. 2009
Odklízení "bohaté nadílky" sněhu.10.1.2010 (Brigáda)
Pálení čarodějnic v Kozmicích 30.4. 2010
Květen 2010 - Čištění koupaliště
Pouťový turnaj v malé kopané v Kozmicích (2.ročník) 24.7. 2010
Vánoční výzdoba hasičárny - Kozmice 28.11.2010
Odklízení "bohaté nadílky" sněhu.1.12.2010 (Brigáda)
Vánoční nadílka s SDH KOZMICE 18.12. 2010
Výhra v soutěži o nejkrásnější dárek lesu! 12.1.2011
SDH Kozmice - pořízení pamětní knihy! 11.2.2011
Duben 2011 - Čištění koupaliště
Členové SDH Kozmice pomáhali s přípravou akce TESTOVÁNÍ KOL 2011 pro BIKE
SPORT 007
SDH Kozmice a Čistá řeka Sázava
Úklid na návsi v Kozmicích 29.4.2011
Pálení čarodějnic v Kozmicích 30.4. 2011
Pouťový turnaj v malé kopané v Kozmicích (3.ročník) 23.7.2011
Vánoční výzdoba hasičárny - Kozmice 25.11.2011
Zdobení v lese a vánoční besídka 17.12.2011
Pálení čarodějnic v Kozmicích 30.4. 2012
DARUJ KREV S DOBROVOLNÝMI HASIČI 23.5.2012
Poděkování pro SDH Kozmice 6.6.2012
Pohádková cesta za pokladem 7.7.2012
Pouťový turnaj v malé kopané v Kozmicích (4.ročník) 28.7.2012
Brigáda 28.9.2012
Vánoční výzdoba hasičárny - Kozmice 24.11.2012
Zdobení v lese a vánoční besídka 15.12.2012
Pálení čarodějnic v Kozmicích 30.4. 2013
Indiánská stezka Kozmice 8.6.2013
Zásah členů SDH Kozmice 25.8.2013
Kozmice - 95. výročí vzniku Československa - 28.10.2013
SDH Kozmice v 5plus2 - 22.11.2013
Rousínov (odvodnění) - 23.11.2013 (brigáda)
Vánoční výzdoba hasičárny - Kozmice 23.11.2013
Adventní koncert - 1.12.2013
Zdobení v lese a vánoční besídka 21.12.2013
Ocenění za nejlepší výzdobu v roce 2013 - 14.1.2014
Dětský karneval - 22.2.2014
Maškarní rej - 28.2.2014
MDŽ - 8.3.2014
Pálení čarodějnic v Kozmicích 30.4. 2014
Zásah dobrovolných hasičů 31.7.2014
Pohádkový les - 26.7.2014

Vánoční výzdoba hasičárny - Kozmice 29.11.2014
Zdobení v lese a vánoční besídka 20.12.2014
Tříkrálový koncert - 4.1.2015
Zásah dobrovolných hasičů 10.1.2015
Maškarní rej - 20.2.2015
Dětský karneval - 28.2.2015
MDŽ - 7.3.2015
Pálení čarodějnic v Kozmicích 30.4. 2015

Hasičské soutěže, kterých se SDH Kozmice zúčastnil za rok 2008-2014:
Kochánov 3.5.2008
Vlašim 7.-8.6.2008
Postupice 28.6.2008
Chotýšany 4.7.2008 (noční pátračka)
Divišov 13.9.2008
Divišov 27.9.2008 (pořádáno-SDH Všechlapy)
Čeňovice 4.4.2009 (taktické cvičení)
Teplýšovice 8.5.2009
Postupice 27.6.2009
Divišov 12.9.2009 (Memoriál)
Bílkovice 28.9.2009 (Svatováclavský výstřik)
Bořeňovice 29.5. 2010
Choratice 5.6. 2010
Vlašim 6.6.2010
Postupice 26.6. 2010
Kozmice 25.9.2010 (115 let výročí založení SDH)
Bílkovice 28.9.2010 (Svatováclavský výstřik)
Bílkovice 14.5.2011
Dlouhé Pole 28.5.2011
Vlašim 5.6.2011
Kozmice 18.6.2011
Postupice 25.6.2011 (pořádáno-SDH Jemniště)
Načeradec 6.8.2011
Všechlapy 24.9.2011
Bílkovice 28.9.2011 (Svatováclavský výstřik)
Býkovice 19.5.2012
Vlašim 2.-3.6.2012
Postupice 23.6.2012 (pořádáno-SDH Jemniště)
Divišov 8.9.2012 (Memoriál)
Střížkov 18.5.2013 (pořádáno-SDH Jezero)
Vlašim 1.-2.6.2013
Postupice 22.6.2013 (pořádáno-SDH Jemniště)
Divišov 21.9.2013 (Memoriál)
Struhařov 17.5.2014
Vlašim 1.6.2014
Podrobné informace k akcím a závodům uvedeným shora najdete na:
www.sdhkozmice.stranky.cc

Výbor a členové SDH (stav k 29.1.2015)
poznámka : r. - v jakém roce vstoupil(a) do SDH

VÝBOR :
- starosta : Petr Eichler r.2000
- náměstek starosty : Jiří Eichler r.1998
- velitel : Luboš Sládek r.1995
- zástupce velitele : Iva Mikelová r.2008
- strojník : Tomáš Mikel r.2001
- jednatel : Petr Eichler r.2000
- hospodář : Martina Zdvihalová r.2014
- kronikář : Tereza Svátková r.2008
- člen výboru : Jitka Hanibalová r.2000

ČLENOVÉ :
Stanislav Pohořal r.1971, Josef Mikel r.1986, Martin Gregor r.1991
Michal Gregor r.1991, Tomáš Kortánek r.1996, Miloslav Kapal r.1999
Ondřej Hanibal r.2001, Lukáš Daněk(Dáňa) r.2001, Jaroslav Kadeřábek
r.2004, Jakub Vávra r.2005, Marek Bára r.2005, Jana Gregorová r.2008
Veronika Mikelová r.2008, Tomáš Petera r.2008, Monika Prokopová r.2008
Lukáš Sahula r.2008, Veronika Kobiánová r.2009, Zdeněk Laš r.2009
Iveta Pospíšilová r.2009, Lukáš Daněk(Bejky) r.2010, Andrea Hemrová
r.2013, Markéta Šindelářová r.2014

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okres Benešov, Nová Pražská 1903, 256 01
Tel.: 317 721 275 , e - mail: osh.benesov@wo.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení soutěže - Základního kola v PS v okrsku STRUHAŘOV

Dne 30. května 2015 od 9:00 hodin
v KOZMICÍCH na novém hřišti.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SDH KOZMICE
















Název: SDH Kozmice
Reg. číslo SDH: 3201081
Adresa: 257 25 Kozmice u Benešova
Telefon: 608 958 158 (starosta P. Eichler)
email: kozmicesdh@seznam.cz,
jitka.hani@seznam.cz
www.http://sdhkozmice.stranky.cc/
IČ: 66132673
Datum založení: 1.1.1895
Stáří: 120 let
Historický prapor: ne
Počet členů: 30
JSDH: ano
Hasičská zbrojnice: obecní
JPO: V

Více na:

www.sdhkozmice.stranky.cc/
Děkujeme za podporu, pomoc a přízeň. SDH Kozmice

