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Kozojedské zemědělství, jeho současnost a budoucnost
Myšlenkou vydavatelů kozojedských novin zveřejňovat v podobě úvodníků postřehy o místních rozvojových
tendencích jsem se dostal ke slovu na téma kozojedského zemědělství. Historii vývoje zemědělského podnikání
na Kozojedsku mnohý z čtenářů jistě bedlivě sledoval a má ji dodnes dobře uloženou ve své paměti. Z toho
plyne, že se zaměřím na současnost a budoucnost, kterou cítím z momentálního stavu a vývoje.
Stav, ve kterém se
zemědělství obecně nachází, je přímým odrazem
politické vůle a myšlení
našich nejvyšších státních
představitelů a jejich
předchůdců.
Vše
se
v dnešní době podřizuje
přípravám na vstup naší
republiky do EU. Kapitola zemědělství byla vždy
v celé Evropě choulostivou záležitostí a nejinak
tomu je i s nově přistupujícími členy. Vizí evropských komisařů je, aby
došlo v našich oblastech
k maximálnímu útlumu
zemědělské
produkce.
Evropská patnáctka již
dnes produkuje nadbytek
potravin, které se snaží
odbývat na trzích mimo unii. Myšlenky omezení produkce potravin se tak promítají do dotační politiky unie a o
to větší dopad to má pro nově přistupující členy. Od nováčků je požadován způsob hospodaření, který má vést
k údržbě a tvorbě krajiny, mají se zavádět extenzivní metody hospodaření apod.
Nyní k místním poměrům, nebo-li kozojedskému zemědělství. Z celkové plochy, která byla obhospodařována
původním JZD Kozojedy před zásadním bodem ve vývoji změn zemědělské struktury, a to rokem 1990, je dnes
více než 80 % ploch obděláváno firmou, která v místních podmínkách působí od roku 2001 akciovou společností
ZS Kozojedy. Tato společnost byla založena na svobodné vůli a rozhodnutí členů ztransformovaného družstva
v roce 1999. Založení společnosti a vstup jednotlivých akcionářů se svým majetkem do této firmy byl proveden
demokratickou cestou, neboť rozhodnutí pro vstup a vložení majetku bylo dáno svobodnou vůlí každého
účastníka.
K současnému stavu zemědělství v obecných a stejně tak i v místních poměrech je nutné podotknout, že díky
vyjednaným podmínkám a předvstupním peripetiím budeme od května po boku našich zahraničních konkurentů
vypadat jak žebráci, kteří čekají, že je spasí evropské dotace, které budou v porovnání s nimi v poloviční výši.
Naše zemědělství však již zažilo tolik nepříjemných situací, že i výše zmíněný problém bude překonán
s náležitým nadhledem, i když to bude se zaťatými zuby a bude nás to stát po dvou neúspěšných rocích velké
úsilí.

Jak vypadá konkrétní koncepce kozojedského zemědělství? V rámci reformy členění jednotlivých oblastí
republiky co do úrodnosti půdy a podnikatelské výtěžnosti pro danou oblast, byla veškerá námi
obhospodařovaná území začleněna do tzv. LFA (less favoured areas - méně příznivých) oblastí. Z této formulace
pro nás plyne jisté zvýhodnění proti produkčním oblastem, ale na druhou stranu i omezení některých činností a
zpřísnění podmínek pro běžnou a dnes provozovanou činnost. Klasifikace LFA pro nás také znamená povinnost
přizpůsobit se pravidlům, která tento režim preferuje. Znamená to zvýšení podílu travních ploch namísto orné
půdy a jejich řádné ošetřování, chov hovězího dobytka, v našem případě se zaměřením na produkci mléka, a řada
dalších priorit. Součástí tzv. horizontálního plánu rozvoje venkova jsou kromě podpor méně příznivých oblastí i
agroenviromentální opatření. Pod tímto pojmem je třeba vidět zemědělské činnosti, které směřují k šetrné péči o
životní prostředí.
Dnes je často používaným výrazem pojem trvale udržitelný rozvoj venkova. Obecně platnou zásadou je i to, že
zemědělství je páteří venkova a bez něho si nelze venkov představit. Představíme-li si, že venkov zaujímá tři
čtvrtiny rozlohy České republiky a že zde žije čtvrtina obyvatel našeho státu, nelze brát toto území a ani
odpovídající skupinu populace na lehkou váhu. Z těchto faktů možná plyne i myšlení tvůrců budoucí koncepce
rozvoje venkova a zemědělství, protože tyto dva pojmy jsou spolu úzce spjaty.
Snaha udržet krajinu v kulturním stavu a využívat půdu více k nepotravinářským účelům je dnes jedním z rysů
rozvoje venkova a moderně se shrnuje pod výrazy multifunkční zemědělství a mimoprodukční funkce. Jak lze
jistě cítit z těchto slov, jedná se o princip, který jsem zmínil na samém začátku svého článku. Ano, je to skutečně
tendence útlumu produkce potravin a snaha o vytvoření prostředí, kam zbývající tři čtvrtiny populace - a nejen
české - budou jezdit trávit svůj volný čas.
Loukami a poli ovšem péče o krajinu nekončí. Do agrárního sektoru patří také údržba lesů a vod. Lesní porosty a
rybníky přitom nejsou určeny pouze pro produkci dřeva a ryb. Lesy chrání půdu před erozí, zadržují vodu,
udržují příznivé klima a v neposlední řadě poskytují také životní prostor zvěři. Vodní plochy nejsou jen
rezervoáry pitné vody, nýbrž také hrají významnou úlohu v protipovodňové ochraně. O těchto tématech bude
obšírněji pojednáno v některém z dalších článků.
Úplným závěrem tedy nelze konstatovat nic jiného než to, že další vývoj kozojedského zemědělství je úzce spjat
s koncepcí společné zemědělské politiky v rámci EU a my jsme jejím vykonavatelem, protože kdybychom se
chtěli lišit a vymknout se ze stanovených pravidel, nebudeme mít přístup k podporám ze zdrojů EU, a my velmi
dobře víme, že bez těchto podpor se existovat nedá. To vše je ještě umocněno tím, že tržní prostředí
zemědělských komodit je pod silným vlivem regulace státu. Samozřejmě v neprospěch producentů. Vždyť
málokdo ví, že cena obilovin je pouhým zlomkem ceny rohlíku nebo chleba. Největší profit z toho má mlynář,
pekař a obchodník. Stejně tak je tomu i u masa. Zdraží-li se houska v obchodě nebo maso u řezníka, tak kdo za
to může? Samozřejmě „zemědělec“.
Ing. Jaroslav Fencl

CO UŽ BYLO

Lampionový průvod s ohňostrojem 1.1.2004
Kulturní spolek uspořádal opět lampionový průvod obcí zakončený ohňostrojem na hřišti v Kozojedech. Velká
účast a ohlas nejen od dětí je impulsem k zařazení novoročního průvodu a ohňostroje k tradičně pořádaným
akcím kulturního spolku. Ohňostroj byl představen panem Miroslavem Ehmem z Plzně a měl veliký úspěch.
Pokud kulturní spolek i příští rok sežene sponzory, kteří by finančně podpořili konání ohňostroje, můžeme se
těšit na 1.1.2005.
Ohlasy dětských účastníků:
„1.1.2004 se konal ohňostroj. Šlo se od školy průvodem až ke hřišti. Bylo hodně lidí, hlavně dětí. Účastnila se
hlavně mládež, která měla lampiony a obešla v průvodu hřiště. A pak začal ohňostroj. Nejprve to jenom
praskalo, ale pak už začal. Byla to krása. Při jednom výbuchu se dokonce otřásla zem. Doufám, že příští rok
bude ohňostroj zas.“ V. Vodrážková
„Ohňostroj se mi líbil a viděl jsem ho až v Bučku.“ V. Hach
„Líbil se mi lampionový průvod i ohňostroj a jedna holka (V.Volínová).“ V. Görner
„Ohňostroj byl hezký a mohl být ještě trochu větší.“ Fr. Tichý
„Chtěl bych, aby příští rok byl ohňostroj zase a ještě trochu delší.“ V. Šubrt
„Lampionový průvod se mi líbil a nejhezčí byl ohňostroj. Přál bych si, aby byl i za rok.“ J. Kotas

Výroční členská schůze
V pátek 20. 2. 2004 se konala výroční členská schůze Kulturního spolku. Zúčastnilo se 56 členů, mezi hosty byli Ing. Petr
Jirásek z odboru regionálního rozvoje a územního plánu Městského úřadu Kralovice, Z. Brož a J. Sklenář ze Spolku pro
ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova, starosta obce J. Lomička, ředitel kozojedské ZS, a. s. Ing. J. Fencl, za myslivce
se schůze zúčastnil pan Bech. Účastníci zhodnotili činnost spolku v loňském roce, vyslechli zprávu u stavu financí a
naplánovali akce na letošní rok.

Zpráva o činnosti Kulturního spolku v roce 2003
Výroční členská schůze – 17. 1. 2003 Přišlo asi 50 členů. Schůzi vedl předseda p. B. Štěrba, byla podána zpráva o
činnosti spolku za uplynulý rok, zpráva o příjmech a výdajích. B. Štěrba seznámil členy s plánem činnosti na příští rok.
Vystoupení souboru Úsměv – 1. 2. 2003 Asi stovce občanů Kozojed a okolí předvedl soubor písní a tanců Úsměv
z H.Břízy pásmo Písně našich prezidentů. Povídání o prezidentech T. G. Masarykovi a E. Benešovi bylo proloženo
oblíbenými písničkami obou prezidentů. Zazpívali zpěváci V. Rozsypalová, T. Leščinská, V. Dolejš a V. Brodský.
Příjmy ze vstupného: 5 250.- Kč, výdaje: 7 552,- Kč (honorář 6 500,-, občerstvení 648,- , poplatek OSA 404,-).
Divadelní představení Tulák – 15. 2. 2003 Představení v Komorním divadle v Plzni.
Masopust – 8. 3. 2003 V jednu hodinu se sešly maškary i s medvědy (V. Zuska, V. Němec) u hasičské zbrojnice a průvod
se vydal vsí s hudbou J. Fencla. Sešlo se asi 40 masek. Průvod ukončil svoji pouť u hřiště, kde všechny čekalo občerstvení.
Příjmy: 9 225,- Kč, výdaje: 5 974,- Kč.
Muzikantský ples – 5. 4. 2003 Na úvod předvedly děti ze Základní školy Kozojedy pod vedením p. Věry Kovářové své
tanečky. K tanci a poslechu pak zahrály: dechový soubo Jiřího Fencla, taneční soubor Jaroslava Matějky, taneční soubor
Václava Žákovce, taneční soubor „Repelent“ Luboše Muchny.
Příjem: 13 110,- Kč, výdaje: 7490,- (cestovné kapel, občerstvení, dárky).
Máje – 3. 5. 2003 Máje tradičně zahájili u májky besedou školáci pod vedením V. Kovářové. Májů se zúčastnilo 32
májovníků s kecalem (O. Procházka) a májovníkem (J. Švejkovský). Průvod obešel ves, zatančilo se u kozojedských děvčat.
Končilo se opět u májky, kde na závěr zahrála muzika sólo pro starostu obce J. Lomičku. Večer byla májová zábava, ve
21:00 zatančila mládež českou besedu. K tanci jim besedu zahrála živě hudba V. Žákovce.
Příjmy: 16 811,- Kč, výdaje: 16 581,- Kč (zapůjčení krojů, hudba, občerstvení).
Národní divadlo Praha - 18. května 2003 Na divadelní hru A. Jiráska Lucerna byly vypraveny do Národního divadla
v Praze dva autobusy. Divadelní představení režíroval Vladimír Morávek a hráli mnozí známí herci: Václav Postránecký,
David Matásek, Iva Janžurová, Pavel Liška, Miloš Nesvadba, a další. O přestávkách bylo možné prohlédnout si prostory
divadla, základní kameny či foyery bohaté uměleckou výzdobou.
3. dětský den ,,Pojďte s námi do pohádky“ – 14. 6. 2003 Již potřetí se pořádal na hradě Krašově a v okolí
pohádkový den.Členové kulturního spolku a jejich přátelé zahráli na úvod Sněhurku a sedm trpaslíků - celkem osmnáctkrát.
Po cestě lesem k hradu předváděli pohádky žáci kozojedské školy. Na hradě se prodávaly ručně vyráběné šperky, dřevěné
hračky, svíčky, byli tady i šermíři. Hezké zážitky z předchozích let přilákaly mnoho diváků, odhaduje se, že přes tisíc.
3. ročník ukázek řemesel na Krašově - 5. 7. a 23. 8. 2003 Již tradičně se konaly na hradě Krašově ukázky řemesel.
Své dovednosti předváděli šperkaři, řezbáři, hrnčíři, kameníci, drátenice. Krašovští prodávali suvenýry a publikace o hradu.
Hradní nádvoří patřilo opět šermířům skupiny Malchus z Děčína. Před hradem se prodávalo občerstvení.
Odhalení sochy vodníka 2002 - 16. 8. 2003 Akce proběhla ve spolupráci Kulturního spolku Kozojedy a Spolku pro
ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova. U příležitosti prvního výročí katastrofálních povodní byla odhalena socha
vodníka Vojty (dílo kamenosochaře B. Štěrby) s žabkou Krašulí u nohou. Úroveň, kam v roce 2002 voda dosahovala,
připomíná kovový nýt v šátku na krku vodníka. Zahrála trampská hudba. Slavnost navštívilo téměř 500 lidí.
Koncert G. Demeterové – 9. 8. 2003 V Kostele sv. Mikuláše v Kozojedech se konal již podruhé koncert v rámci
hudebního festivalu „Barokní perly G. Demeterové“. V podání G. Demeterové, Collegia českých filharmoniků a pěvkyně
K. Dvořákové zazněly skladby Vivaldiho, Mozarta, Bacha a další. Po koncertě pokračoval večer banketem v kulturním
domě, kde zazpíval Karel Černoch. Při té příležitosti probíhala v sále výstava mladé malířky Barbory Haufové.
Příjmy: 8 880,- Kč, výdaje: 11 915,- Kč (občerstvení, květiny, K. Černoch).
Odhalení pamětní desky J. J. Markovi - 13. 9. 2003 Na budově školy byla osazena pamětní deska na počest
J. J. Marka (Jan z Hvězdy). Autorem pískovcové desky je B.Štěrba. Projev o životě oslavence přednesl Dr. B. Zilynskyj. Poté
soubor Václav z Čisté zazpíval národní hymnu a další dobové písně. Desku odhalil Ing. Petr Jirásek. Po skončení oficiální
části zahrála dechovka p. Fencla. Od 16:00 hodin sehrál v kulturním domě soubor Žumbera z Plzně pohádku O Popelce.
Příjmy: 0,-, výdaje: 4 762,- Kč (honoráře účinkujícím).
Š. Mrázová - Salvádor – 24. 10. 2003 Geoložka RNDr. Š. Mrázová, Ph.D. vyprávěla o svém pracovním pobytu
v Salvádoru a přitom promítala zajímavé fotografie. Zúčastnilo se asi sto spokojených posluchačů..
Příjem: 1470,- Kč, výdaje. 262,- Kč (květiny).
Žumbera – Nahniličko – 22. 11. 2003 Plzeňská ochotnická skupina Skoronarváno předvedla divadelní hru J. Krause
Nahniličko aneb Poněkud dojatý. Všech šest herců předvedlo výborný výkon, diváci se pobavili. Platících návštěvníků bylo
téměř sto, k tomu ještě nemálo dětí.
Příjem: 4 000,- Kč, výdaje: 3 294,- Kč (honorář 3 000,-, občerstvení).
Biskoupky - 28. 11. 2003 Bylo to další posezení v Biskoupkách. Po večeři se zpívalo a tancovalo - až do půl druhé.
Adventní koncert - 14. 12. 2003 V kostele sv. Mikuláše se konal adventní koncert. Vystoupil pěvec Richard Sporka
doprovázený J. Valtou na klávesy a J. Valtou ml. na housle. Předvedli skladby Bacha. Vivaldiho, Alžbětinskou serenádu,
Českou mši vánoční J. J. Ryby, vánoční pastorely a na závěr pak známé koledy. Návštěvníků se sešlo celkem asi stovka.
Příjem: 6520,- Kč, výdaje: 9 000,- Kč (honorář).

CO BUDE

Zájezd do Biskoupek - 27. 3. 2004
Pro velký úspěch minulé akce zopakujeme návštěvu Biskoupek. Hrát bude hudba Fialů. Odjezd autobusu: 17:45
Bohy, 18:00 Kozojedy - křižovatka. Přihlásit se můžete na OÚ Kozojedy do 20. 3. 2004. Cena dopravy 60 Kč.

Zveme Vás na MASOPUST
13. 3. 2004 pořádáme tradičně MASOPUSTNÍ ,,rej“. Srdečně zveme všechny MASKY ale i ostatní příznivce.
Od 9:00 budeme strojit medvědy v hasičské zbrojnici.Uvítáme dobrovolníky, kteří budou ochotni pomoci při
jejich ,,oblékání“. Ostatní masky mají možnost převlékat se v ateliéru Bárty Štěrby.
Masopustní průvod vyjde ve 13:30 od hasičské zbrojnice.V průvodu bude hrát ,,důchodka“ p. Fencla.
V 18:00 zakončíme průvod obcí v kulturním domě, kde bude pro masky zajištěno občerstvení. Současně od
18:00 hodin večer Masopust pokračuje Masopustní zábavou v KD Kozojedy, kam zveme všechny masky i
ostatní návštěvníky.Vstupné dobrovolné. Večerem od 18:00 do 24:00 bude provázet hudba Zdeňka Skaly.

Dětský maškarní ples – 4. 4. 2004,

začátek ve 13:30. Hraje hudba V. Žákovce.

Výstava Kulturního spolku Kozojedy
Od 17. května 2004 pořádá Kulturní spolek Kozojedy společně se Spolkem pro ochranu přírodní rezervace a
hradu Krašova výstavu v prostorách Českého rozhlasu v Plzni. V pondělí 17. května v 17:00 se koná vernisáž
výstavy. Na zahájení výstavy všechny srdečně zveme. Výstava potrvá do 28. května 2004.
Na této výstavě budeme prezentovat nejen činnost kulturního spolku, ale i naši obec.

Kulturní akce v roce 2004
06. 03. Divadlo z Radnic – „Ženitba“
08. 05. Máje, večer májová zábava
13. 03. Masopust
14. 05. Sifon
19. 03. Expres
17. 05. 2004 – zahájení výstavy o Kozojedech
27. 03. Zájezd do Biskoupek
v Čro Plzeň
04. 04. Dětský maškarní ples, od 13:30
12. 06. Pohádky na Krašově
10. 04. Muzikantský ples
03. 07. Řemesla na Krašově
16. 04. Fobie – zábava v KD
05. – 25. 07. Sochařské sympozium
23. 04. Médium – od 21:00
Termíny konání dalších akcí (divadla, koncerty, besedy) budou včas uveřejněny v Novinách a na plakátech.

Masopust
Čas masopustu je pomalu za námi. Tady v Kozojedech nás teprve masopust čeká. Jak proběhne ten letošní u
nás? Uvidíme!
Masapůst, přeloženo do latiny karneval (karne-maso, vale-půst). Je to doba, kdy se jí všechno před dobou postní,
která pak trvá 40 dní, až do Velikonoc. Tak jako 40 let bloudění, potopy, 40 dní Ježíšova hladovění v biblické
poušti atd. Před touto dobou postní se konají maškarní bály, plesy, masopusty, karnevaly, ve smyslu
předplatního veselí. Nacpat si bříška masem a pořádně si zařádit. Karneval má vesmírný charakter, je to zvláštní
stav – fyzického obrození a obnovení před znovuzrozením duchovním. Je to druhý život lidu založený na
principu smíchu a splývá s posledními dny před velkým čtyřicetidenním postem. Na půdě karnevalu panuje
rovnost a familiárnost. Člověk se cítí člověkem mezi lidmi a vrací se k sobě samému. Karneval zdůrazňuje to, co
je tělesné. Karneval snižuje, ale i obrozuje. Je v opozici k hotovému, dovršenému, zralému, posvátnému,
oficiálnímu a váženému… Za anonymitou karnevalové masky – persony (divadelní maska) se může vytvořit
svoboda těla a mysli. Člověk se uvolní a ozdraví.
Přeji nám všem, aby se ten náš kozojedský masopust vyvedl stejně bujaře a vesele, jako v minulých letech.
Odpolední průvod přivítejte v sobotu 13. března v dobré pohodě a smíchu, a ten ať vydrží až do večerního
karnevalového plesu, kterým vyvrcholí masopustní den.
Václava Peřinová

Bartoloměj Štěrba – rozhovor o sochařském sympoziu v Kozojedech
Co to je sympozium?
Sympozium je setkání odborníků, v našem případě umělců, kde každý předvede co umí, ukáže směr, který razí
nebo chce razit, předá podněty dalším a poučí se od ostatních. Jde také o to, aby se předvedli veřejnosti, aby lidé
věděli, co a jak se dělá.
Jak dlouho bude sympozium v Kozojedech probíhat?
Začíná 5. července, končí v neděli 25. července. Bude tedy trvat tři týdny, což je doba, která je pro vytvoření děl
potřebná. Vzniklé sochy budou pak rozmístěny na vhodných místech v Kozojedech a přidružených obcích.
Proč se koná sympozium zrovna v Kozojedech?
Chceme, aby v Kozojedech vznikla nová tradice - sochařské sympozium. Sochy, které vzniknou na této akci,
významně zkrášlí naše prostředí. Domnívám se, že pro naši obec to bude obrovský přínos. Zůstane zde
v sochách velká hodnota. Pro Kozojedy by jiným způsobem bylo pořízení soch nedostupné. Máme zde doposud
jen jednu kamennou sochu, tou je památník padlým z 1. světové války. Zastávám názor, že soch není nikdy dost.
Např. Karlův most by bez soch jistě nebyl tak navštěvován turisty, jak je.
Jaké jsou zkušenosti s jinými sympozii?
Byl jsem spoluzakladatelem Mezinárodního sochařského a řezbářského
sympozia v Nepomuku, kterého jsem se pravidelně zúčastňoval pět let
i se svými dětmi. Osobní zkušenosti chci uplatnit při organizaci
sympozia v Kozojedech. V organizačních záležitostech mně významně
pomáhá bývalý starosta Nepomuku pan Josef Michek, který měl
největší zásluhu na vzniku a úspěšném průběhu tamních sympozií.
Nepomucké sympozium se koná nadále i v letošním roce, jeho
organizaci převzali noví představitelé města. V Kozojedech
uskutečníme vlastní sochařské sympozium.
Jak mohou pomoci občané a obec?
Nejvíce práce při organizaci odvedou jistě členové Kulturního spolku,
který akci pořádá. Celé sympozium však zaštítí obecní úřad. Přes jeho
účty budou procházet peníze od sponzorů a případný grant od
krajského úřadu. Musím poděkovat obecnímu úřadu, zastupitelům a
obzvláště starostovi obce J. Lomičkovi za podporu, kterou sympoziu
věnují.
Jaký je rozpočet sympozia?
Minimum by mělo být 200 000 Kč. Největší položku budou tvořit
peníze, které dostanou účastníci sympozia na pokrytí jejich nutných
výdajů – strava, nářadí. Ubytování budou mít účastníci v areálu ZS
Kozojedy.
Materiál jsme získali zdarma od společnosti Kámen Ostroměř. Musím
zde této firmě velmi poděkovat za podporu našeho sympozia.

Socha, kterou vytvořil B. Štěrba na
sochařském sympoziu v Nepomuku

Kolik bude účastníků sympozia?
Zatím účast přislíbilo 13 výtvarníků, celkový počet se ještě může změnit. Přijede i sochař Gustav Mayer
z Německa. Se všemi se znám. Vím, že to jsou solidní lidé, že odevzdají dílo, že nebudou problémy. Jsou to
umělci, kteří staví na opracování kamene, výtvarnou formou předávají své ideje a myšlenky.
Při sympoziu budou pracovat i syn Bárta s Janičkou Rejmanovou, nebudou však účastníky sympozia. Mají svůj
samostatný program – budou vytvářet kamenný betlém pro výstavu betlémů v Hradci Králové.
Kde budou všichni sochaři pracovat?
Někteří budou u mne v ateliéru, další v prostoru na protější straně před bývalým teletníkem. Všechny prostory
budou přístupny veřejnosti, lidé mohou přicházet a dívat se, jak umělci pracují, jak díla vznikají.
Jak postupuje shánění sponzorů, financí?
Moc dobře to zatím nejde. Někteří sponzoři mi peníze přislíbili, někteří říkají, že sponzorují hokej či fotbal.
Věřím ale, že se nám finanční prostředky sehnat podaří. Věnuji tomu všechen svůj volný čas. Za sponzorský dar
po tři týdny vyvěsíme reklamu dotyčnému sponzorovi a uveřejníme ji v našich novinách.

Co se stane se vzniklými uměleckými díly?
Na sympoziu se zadá umělcům téma nebo místo, kde má socha stát, a sochař tvoří podle svých představ a
fantazie. Vzniklá díla se pak umístí po obci. Určitě s umístěním poradí architekt – např. J. Steiner, který
Kozojedy dobře zná, nebo s návrhy mohou přijít sami občané.
Budou se sympozia v příštích letech opakovat?
Pokud vše zdárně proběhne, bude kladný ohlas a nebudou problémy s financemi, mohlo by se to opakovat. Třeba
ne každý rok, ale např. za dva roky. Pokud by byly problémy, museli bychom další akci uvážit. Do akce
zapojíme i mikroregion kralovický i plaský. Napadá mne, že bychom mohli i některou sochu vydražit na
podporu nějaké nadace.
Počítá se i nějakými doprovodnými akcemi?
Něco bychom chtěli připravit. Mohly by se zapojit i další místní organizace, napři sokolové, hasiči. Mohly by se
vystavit staré motorky F. Zazvonila. Uvidíme. Umělci budou celou dobu vytíženi svou prací, rádi bychom jim
ale ukázali naše okolí, např. Krašov. Na víkendové večery zajistíme muziku třeba k táboráku. Chtěli bychom,
aby se v té době ve vsi něco dělo, např. sportovní utkání, hudba. Představuji si to jako takové „Kozojedské
kulturní léto“. Pro místní občany, pro turisty, kteří se do okolí Kozojed dostanou, např. cyklisti, vodáci.
Myslíte také na děti?
Myslím si, že tato akce bude mít velký význam právě pro děti. Mohou se podívat jak umělci pracují, jak díla
vznikají. Pokud by se nějaké dítě chtělo vydat na uměleckou cestu, nemá šanci k takovéto práci nikde přihlížet..
Chodí za námi občas děti, dokonce i dospělí, a chtějí si tuto práci zkusit. Vidí aspoň, jaká je to práce, že není
lehká, že je nezdravá – samý prach. Je ale hezká, vznikají krásná díla.
Nemáte strach, že někdo nedokončená díla ukradne nebo pokazí? Prostor není možno bezpečně zajistit.
Kdo se bojí, nesmí do lesa. To bychom se nemohli do ničeho pustit, nic by nemohlo vzniknout. Samozřejmě, že
by se mohlo něco stát. Setkali jsem se s tím i v Nepomuku. To šlo o hloupost, o puberťácké předvádění.
Rozhoupávali sochy a neuvědomili si, co by se mohlo stát. Já si ale myslím, že v Kozojedech máme slušnou
mládež, že se nic špatného nestane. Kdo si váží práce druhých, nemůže ji ničit.
A na závěr?
Věřím, že se nám akce povede, že se naše Kozojedy zkrášlí, že bude další důvod, proč by sem měli lidé jezdit.
Máme tu kostel, který je vystavěn podle návrhů Santiniho, máme proslulou Kozojedskou madonu. My – naše
generace - tu zanecháme sochy, které přetrvají věky.
Přál bych si, aby nám byli kozojedští občané nápomocní, abychom získali další sponzory pro zajištění sympozia,
aby se akce vyvedla ke spokojenosti všech.
ptala se J. B.

Stálé kino Kralovice tel. 373396357 (večer), Lidový dům: 373396464 (přes den)
Březen
2. 3. Osamělý mstitel – krimi thriller USA, Německo – 19:30; 9. 3. Mezi námi děvčaty – studentská komedie
USA - 19:30; 16. 3. S.W.A.T. – jednotka rychlého nasazení – policejní thriller USA - 19:30; 23. 3. Kdysi
dávno v Mexiku – akční USA - 19:30; 30. 3. Velká ryba – fantastický USA - 19:30.
Duben
6. 4. Pán prstenu – návrat krále – fantasy adaptace USA, N. Zéland - 16:00; 13. 4. Mazaný Filip – detektivní
parodie ČR, - 19:30; 20. 4. Spy kids 3D: game over – fantastická komedie (pomocí brýlí uvidíte
trojrozměrně) - 17:00; 27. 4. Jak básníci neztrácejí naději – komedie ČR – 17:00, 19:30.
Kulturní akce v LD Kralovice
06. 3. Ples města – Melodie Rakovník - 20:00
07. 3. Vítání jara „MDŽ“ – 14:00
12. 3. Ples SOU - Classic - 20:00
20. 3. Ples růží – 20:00
21. 3. Dětské divadlo - 14:00
10. 4. Velikonoční zábava – Expres – 20:00

M. Týnice – tel. 373396410
březen: po- pá: 9:00 – 15:00
duben: denně mimo po: 9:00 – 17:00
Plasy – Konvent – tel. 373/322174
březen: zavřeno, duben: so, ne: 9:00 – 15:00
Kožlany – Městské muzeum
Dr. E. Beneše – tel. 373397333
otevřeno út-ne 9-15:30

Významné osobnosti Kozojed
Soubor životopisných statí
připravil Jiří Svoboda

MUDr. Jaroslav Mráz
MUDr. Jaroslav Mráz se narodil dne 9. 10. 1908
v Kanicích, okres Domažlice. Vyrůstal v rolnické
rodině jako předposlední ze šesti dětí. Do obecné
školy chodil ve svém rodišti a pak studoval na
gymnáziu v Domažlicích. Po pěti letech odešel do
Kremnice na Slovensku, kde byl jeho nejstarší
bratr důlním inženýrem. Oba bratři bydleli v domku
nad městem společně se sestrou Marií, která se jim
starala o domácnost. Po dokončení kremnického
gymnázia se Jaroslav přihlásil na lékařskou fakultu
University Karlovy v Praze. Po promoci v r. 1935
nastoupil dvouletou vojenskou službu v Novém
Městě nad Metují. Vykonával praxi na různých
odděleních nemocnice a později zastupoval lékaře
na různých místech po celých Čechách. Vždy si
přál stát se obvodním lékařem. A tak, když byl
v Kozojedech povolen nový zdravotní obvod,
nastoupil tu r. 1941 v 33 letech na svoje první stálé
místo jako první obvodní lékař. A v kozojedské
kampeličce pak prožil celý svůj další život.
Zakrátko si získal svými odbornými znalostmi a
lidským jednáním vážnost občanů v celém okolí.
Své povolání chápal jako poslání. Pacientům
věnoval velkou většinu svého času. Po obvodě,
zahrnujícím kromě Kozojed ještě dalších 12 vesnic,
jezdil na lékařské návštěvy na kole, později na
motorce. Vyvíjel velké úsilí o povznesení obce po
stránce hygieny i společenského života: ve vsi
přestává ze statků vytékat močůvka, stavení se
každoročně bílí, před nedělemi a svátky se zametají
veřejná prostranství, jáma u kampeličky se rychle
zaváží, obecní pastouška je opravena.
V roce 1954 se MUDr. Mráz oženil s Marií
Bobisudovou z Čisté a roku 1960 se jim narodil syn
Jaroslav. Rodina našla v Kozojedech domov.

Po roce 1948 se dr. Mráz jako hluboce věřící člověk
netěšil u nových nadřízených přílišné oblibě. Vždycky
se řídil svým přesvědčením bez ohledu na nepříznivé
důsledky, které z toho pro něj a jeho rodinu mohly
vyplynout. Okres ho chtěl i přeložit jinam, ale vedení
obce bez rozdílu politické příslušnosti se za něho
postavilo. Tak mu aspoň změnili obvod tak, že pracoval
za nižší plat. Nenechal se však odradit a sloužil svým
pacientům až do odchodu do důchodu v r. 1968. I potom
si ho lidé vážili a chodili k němu pro lékařské rady.
Býval také často zván na výroční schůze spolků a různé
slavnostní události. Dočkal se ještě promoce svého syna
doktorem přírodních věd a počátku jeho úspěšné
vědecké práce. MUDr. Mráz zemřel náhle v roce 1987.

Čestné členství
Čestnými členy Kulturního spolku Kozojedy se na výroční schůzi 20. 2. 2004 stali:
Josef Michek, bývalý starosta Nepomuku, za pomoc při organizování sochařského sympozia
v Kozojedech.
Vendula Peřinová za práci, kterou odvádí ve prospěch spolku (příspěvky do novin, kreslení do kroniky,
výzdoba kostela při koncertech).
Josef Lomička, starosta obce, za výraznou pomoc a podporu při zajišťování akcí spolku.

Obecní úřad Kozojedy

Demografický přehled
Obec Kozojedy má poměrně stabilizovanou bilanci v počtu obyvatel. Méně obyvatel bylo v roce 1970.
Výstavbou družstevních bytovek na rozhraní 70. a 80. let se počet obyvatel zvýšil a udržuje se na stejné úrovni.
Nesmíme zapomenout, že do celkového počtu obyvatel jsou započítáni i občané z Lednice, Borku, Břízska a
Robčic. V samotné obci Kozojedy k 31.12. 2003 bylo 441 obyvatel. Z celkového počtu všech našich obyvatel je
v produktivním věku 15 - 59 let 60 % obyvatel. Nezaměstnanost se v posledních 5 letech pohybuje okolo 4 %.

Počet obyvatel Kozojed v jednotlivých letech
Rok

1970

1980

1991

1995

1996

1997

2000

2002

2003

Počet obyvatel

595

623

590

636

643

645

626

620

618

Počet a průměrný věk obyvatel k 31.12.2003
Počet obyvatel
Ženy
19
16
215
43
13

Borek
Břízsko
Kozojedy
Lednice
Robčice

Muži
17
15
226
46
8

Průměrný věk obyvatel
Celkem
36
31
441
89
21

Ženy
38,5
50,6
39,5
45,6
63,9

Muži
37,7
45,8
38,8
36,3
66,8

Celkem
38,1
48,3
39,1
40,8
65,0

Průměrný věk našich obyvatel se rychle zvyšuje. V roce 2001, kdy probíhalo sčítání obyvatel, byl celkový
průměrný věk našich obyvatel 38,7, a k 31.12.2003 je tento průměrný věk 46,3 roků. Důvodem rychlého
nárůstu průměrného věku je malá porodnost, odstěhovávání obyvatel hlavně 20-ti až 30-ti letých a přistěhování
obyvatel od 35-ti až 50-ti let.
J. Görnerová

Společenská kronika
Narozeniny
Leden: 70 let Svobodová Zdeňka, Kozojedy 121
75 let Oliverius Bohuslav, Kozojedy 56
Únor:

70 let

Březen: 75 let
75 let
70 let
Duben: 60 let

Folda Věroslav, Robčice 19
Benešová Jiřina, Robčice 2
Fencl Jiří, Robčice 18
Fencl Jiří, Kozojedy 122
Ing. Havelka Jaromír, Břízsko 13

Zlatá svatba:
10. dubna 2004 manželé Marie a Václav Šourovi,
Kozojedy 76

Vydává Kulturní spolek Kozojedy a Obec Kozojedy - Mgr. Jaroslava Benešová, Helena Štěrbová;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noviny vycházejí od června 2002 každé dva měsíce. Další číslo vyjde 1. 5. 2004.
Poděkování všem, kdo se o vydání tohoto čísla zasloužili. Budeme rádi, když do našich novin také přispějete.
Adresa: J. Benešová, Kozojedy 7 nebo j.benesova@post.cz
Naše noviny najdete též na internetu na adrese: WWW.SWEB.CZ/OBECKOZOJEDY v nabídce SPOLKY

