Číslo 3/2005

1. července 2005

75. výročí narození Oty Pavla - *2. 7. 1930
Kdo má rád Berounku, musí mít rád i jejího největšího spisovatele
Každý kraj má svého básníka nebo spisovatele. Někoho, kdo ten kus země uchová takový, jaký jsme ho znali
z dětství nebo jaký býval před léty nebo před staletím. Anebo takový jako je dnes.
Tím básníkem nemusí být ovšem doslova mistr pera. Jižní Čechy mají například kromě Karla Klostermanna a
Ladislava Stehlíka a kromě mnoha jiných svého Jakuba Bursu, který byl „jen“ zedník, ale on svou zednickou
lžící, fankou a rajblíkem zanechal na vzhledu jihočeských vesnic takové básně jako básníci perem. Ale kniha je
přeci jen něco jiného, ta už po staletí patří k tomu nejtrvanlivějšímu, co na světě je. Takže každý kraj je na tom
líp, když má svého autora. Být někým takovým, to ovšem neznamená o takovém kraji jen psát. To znamená psát
tak, aby z toho byli u vytržení i za sedmero kopci a řekami.
I povodí Berounky má svého velkého spisovatele. Je jím Ota
Pavel. Vlastně jím byl, protože už 32 let chodí na ryby do
průzračnějších tůní, než jaké znával na Berounce. Jeho
knížky jsou útlé a té poslední se ani nedožil. „Smrt krásných
srnců“ je tím nejpěknějším, co lze číst o okupaci. A knížka
„Jak jsem potkal ryby“ – kdoví, jestli není ještě půvabnější?
A to pro každého, ať žije kdekoliv. Jenže my od Berounky
navíc víme, jak vypadají Týřovice, Skryje, restaurace U
Rozvědčíka, na kterém kopci sedí Bránov a jak vypadá Luh.
A kde je Čertova skála i kouřimecký přívoz. A kde jiná
místa, která Ota Pavel nejmenuje, ale kam chodíval na ryby
on sám.
Byl o rok mladší a párkrát jsem s ním mluvil. On tenkrát své
knížky teprve psal a moc mu toho ještě nevyšlo a já tenkrát
vedle něho snil o tom, kdyby vedle mne tak na jeho židli
seděl Hemingway a mně na ramena padal zlatý prach jeho
jména. Netušil jsem, že za pár let zkamením úžasem nad
stránkami, které napsal, a že mi osud moc tak velkých lidí na
sousední židli nenahraje.
Když si tak o Otovi Pavlovi vyprávíme, tak vězte, že
nenajdete mnoho knih prostoupených tak podmanivým
veselím i smutkem zároveň. Knih, které jednou přečtete a
ony vám zůstanou v těle jako zabloudilá střela.
Takto se nad velikým básníkem Berounky zasnil František Nepil

"A co bylo nejkrásnější...," píše Ota Pavel 9. 10. 1970 svému bratru Hugovi o pobytu v Kouřimecké rybárně, "...společník
Jaroslav Zýka. Řekne dvě věty za den a nikdy mě za celou dobu nekritizoval, nic mi nevytýkal, měl jsem poprvé v životě
absolutní svobodu, myl jsem se, kdy jsem chtěl, jedl jsem, co jsem chtěl (pstruhy, hlemýždě). Dá se říci, že poprvé v životě
jsem naplno šťasten celých šest neděl... A pak jsem poznal jedno, stal jsem se součástí zvířat, vody a trávy, byl jsem
jedním z nich."

Muzikantský ples - 2. 4. 2005
Letos se opět konal v kulturním domě tradiční muzikantský ples. Ples zahájili z jeviště famfárami všichni
přítomní trumpeťáci, úvodní slovo pronesla Markéta Němcová. Zúčastnily se tyto kapely: dechový soubor Jiřího
Fencla, taneční soubor Jaroslava Matějky, taneční soubor Václava Žákovce a taneční soubor Václava Mandause.
Vedoucí jednotlivých souborů převzali upomínkové předměty a drobné dárky a následoval společný přípitek. Na
úvod plesu zatančily děti základní školy směs tanečků, které s nimi nacvičily Věra Kovářová a Libuše Píclová.
Škoda, že ples navštívila pouze necelá stovka platících účastníků. Všichni ale měli dobrou náladu a příjemně si
zatančili.
František Tichý

Netradiční veršovaná reportáž o tradičních Májích v Kozojedech – 7. 5. 2005
U kulturáku na schodech
v košilích bílých jako dech
(no zkrátka v krojích starodávných)
je májovníků pomálu,
většina zdrhla do sálu.
A u výčepu fronta jich,
by naplnili pivem břich.
A dost jich pozdě přišlo (to se stává)
však už konečně jedou, jaká sláva!
U mlýna pod Krašovem příroda nikdy nelení,
tam stromy bíle kvetou a tráva stkví se zelení.
Poblíž tam tiše šumí voda...
Najednou rámus (jaká škoda)
Ze dvou dodávek vyskakují zmuchlaní májovníci,
ženou se úprkem ku mlýnici.
„Stát!“ Kecal tahá harmoniku,
všichni jsou rázem v jednom šiku.
Pak Panímámě zpívajíce,
vrtí se v kole u mlýnice.
A v domě stoly jídlem a pitím zprohýbané
„Tak hurá, jdem si sednout za ně!“
Oh, jak je dobrá slivovička,
nejedné dívce hoří líčka.
Oh, jak se dobře hoduje
a zpívá, ba i tancuje.
Však huš, huš, huš!
Jedeme do Kozojed už!
Tam čekají nás nejvíce,
tam naše milá vesnice.
U kulturáku tančí besedu malé holčinky,
však husí kůži mají jako pralinky.
Průvod se zmokle obcí plouží
a všichni v suchu už být touží.
Muzika k tanci hraje křepce,
však nikomu se v dešti tančit nechce.
Štěstí, že dobrých lidí stále dosti,
dávají jídla, pití po libosti.
Kdekdo si kořalenku dopřává,
promoklý kožíšek pěkně ohřává.
Také jedna bábinka rozmilá,
devadesátku slavila.
Ač prší, prší do trumpety,

všichni jsou mokří dost a dost,
zastavují se u té milé tety,
aby jí hráli pro radost.
A ještě čest vzdát májce, honem!
Zatancovat si trochu kolem,
zalít jí pivem potřeba,
víc zdržovat se v dešti netřeba.
Pak kulturák se útočištěm stal,
všem krojovaným, zmoklým lidičkám.
Večer je jako kvítí,
venku zas slunce svítí.
Ale to už nás nezajímá,
na sále Beseda začíná.
Teplo klimatizace šíří,
mládenci, dívky v kole víří.
Besedu tančí se zápalem,
vesele krouží velkým sálem.
Když jedna dívka ztepilá,
zapalovač vytratila.
Však hbitě v tanci sebrala jej,
a do záňadří strčila.
Ale i s tímhle pokleskem,
jsou odměněni potleskem.
A večer letí, hudba hrá,
veselice je bujará.
Muzikanti po těžkém kalibru sáhnou,
v půlnoci spustí písničku pádnou.
„Vysoký jalovec“ ozve se,
a sál se zpěvem otřese.
Houf lidí na stoly hupne
a v rytmu si na nich dupne.
Náhle rána, dřevo skřípe
a stůl na třísky se štípe.
Asi byl málo bytelný,
když na něm dupali chlapci fortelní.
Než muzikanti hrají dále,
písnička ta má mnoho slok..
Brzy už skončí nám letošní Máje,
a k ránu zbývá jenom skok.
Přeji s koncem básně májům, aby příště Bůh jim dal,
teplo, slunce, veselení... Hlavně ať se slaví dál...

V. Peřinová

Pohádky na Krašově – 11. 6. 2005
Na hradě Krašově a v jeho okolí uspořádal Spolek pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova spolu
s Kulturním spolkem Kozojedy pro děti a jejich doprovod již čtvrtý ročník Pohádek. U roubenky bylo hlavní
představení – tentokrát to byla pohádka Perníková chaloupka. Rýmovaný scénář vytvořila paní Vendula
Peřinová. Pohádku zahráli (celkem 16krát) již známí herci: Mařenka – H. Štěrbová, Jeníček – P. Vrbová, máma
– M. Vrbová, čarodějnice – V. Peřinová, stromy – M. Štěrbová, A. Urbanová, M. Vodrážková, J. Správková a L.
Správka. Děti dostaly za pozorné sledování pohádky koláčky a perníčky.
V lese směrem k hradu Krašovu byla stanoviště dětských herců. Děti se nechaly inspirovat pohádkou o dvanácti
měsíčkách. Na začátku seznámily příchozí s úvodem do pohádky a na jednotlivých stanovištích pak
představovaly jednotlivé měsíce a zvyky a obyčeje, které jsou pro určitý měsíc charakteristické.
V lednu jsme mohli vidět tři krále, v únoru masopust, v březnu vítání jara, v dubnu velikonoce, v květnu zdobení
májky, v červnu trhaly děti jahody, v červenci závodily v plavání, v srpnu byly dožínky, v září hledaly děti
houby, v říjnu vybarvovaly ovoce, v listopadu malovaly spadané listí a v prosinci na děti čekali čerti, Mikuláš a
andělé a nechyběla ani vánoční koleda a zdobení stromečku ozdobami. Celkem se zúčastnilo 35 dětí
z kozojedské základní školy, vše s nimi secvičila paní Věra Kovářová.
Na závěr poděkování všem účinkujícím, pořadatelům i rodině Dítětů za zapůjčení roubenky.
H. Štěrbová, V. Kovářová

Přívalové deště
V pondělí 23. 5. 2005 způsobila voda z přívalových dešťů nemalé škody nejen občanům, ale i obci. Poškozeny
byly veřejné komunikace, mosty, lesní cesty, částečně byl vyplaven výsev borovic v lesní školce. Ornice z polí
se dostala i do rybníků v Jílovnách. Soustava rybníků sice splnila svoji úlohu a zadržela z velké části příval vody,
ale na dně zůstala splavená hlína z polí a břehů.
Byla ucpaná kanalizace. Obec nechala vyčistit rošty na vpustích a členové SDH pomocí hasičské techniky
proplachovali ucpané roury. Mosty byly poškozeny mezi obcemi Kozojedy a Lednice a druhý mezi Břízskem a
Koryty. Nejhůře dopadly cesty k řece Berounce, které jsou prakticky nesjízdné.
Příčin, proč dochází při přívalových deštích k tak velkým škodám, je víc, ale určitě mezi ně patří velkoplošné
hospodaření, kdy krajina nemá schopnost příval vody udržet.
Josef Lomička, starosta obce

Připravované kulturní akce v Kozojedech
02. 07. - 23. 07. - Sochařské sympozium Kozojedy 2005
13. 08. – Setkání u vodníka Vojty, Podkrašovský mlýn – 13:00 hod.
02. 09. – Biskoupky – (odjezd asi v 18 hod.),
přihlášky co nejdříve na OÚ – 373398232, nebo B. Štěrba – 603511272
příspěvek na dopravu ve výši Kč 80,- se platí předem.

Vize versus skutečnost
S pokračováním sochařských sympozií je na čase vymyslet nějakou legendu pro příští generace. Sochy tady budou stát
dlouhou dobu a podle mého názoru jakákoliv památka, není-li opředena pověstí, poetikou nebo nevím čím ještě, jako by
neexistovala. Marně se historici snaží říkat, že ve skutečnosti je všechno jinak. Ve světle legend vypadají jako tajtrdlíci.
Vždyť báje, pověsti se tak dobře poslouchají. Věci v nich dostávají další rozměr. Obzvláštňují i místa jinak nezajímavá.
Chtělo by to vymyslet něco, co vyvolá obrazotvornost a fantazii a na co budou místní patrioti právem hrdí. Myslím, že
vhodným adeptem na vymýšlení je paní Peřinová. Je to znalec na zvyky, pověsti a obyčeje a navíc si u mě šplhla, když
napsala do novin koledu v mém rodném brněnském nářečí. Možná se najdou i jiní, kteří vládnou představivostí a mají chuť
psát báje a legendy kraje kozojedského, aby sláva Kozojed hvězd se dotýkala.
Z budoucího pohledu nebudou sochy říkat jen to, co je sochař „naučil“. Budou vyprávět (použiji slova nezletilých politiků),
ať se to někomu líbí nebo nelíbí, zcela upřímně také o nás a naší době. A tato výpověď bude křišťálově čistá. Přestože nejsem
jasnovidec, už to vidím. Sochy jsou rozesety po cestě kolem hřbitova lesem dolů k řece, přes vodárnu až na Krašov, druhá
větev k vodníkovi, atd. Každé jaro probíhají slavnosti otevírání sochařských stezek. Hudba, mažoretky jsou samá ruka samá
noha, televize, rozhlas, půlka Evropy. V létě je sympozium neméně slavnostní. Na podzim loučení se sezónou, opět samá
sláva. V zimě se Kozojedští připravují na další sezónu, podobně jako Brazilci na karneval. Každé nedělní ráno vytrubují
fanfáry, že nastal čas sváteční pohody, odpoledne se koná koncert dechovky. Navečer s v K klubu (Kozojedský klub) schází
ti, kdo zatouží po společnosti. Vstup je pro každého volný. Kdo chce, přispívá podle vlastních sil k zábavě či poučení
ostatních nebo se jen tak baví s ostatními. Přece jen, když řeknu „jdu do klubu“, je to jiné, než když řeknu, že jdu do
hospody. V hospodě se vedou žvásty, zatímco v klubu je to úplně stejné, jen se tomu říká intelektuální debata. Ten rozdíl je z
hlediska kulturního pojetí ihned zřejmý.
Říkám, že vidím dopředu a ani nevím, kde se dnes schází třeba Kulturní spolek.

Jaroslav Holubář

Významné osobnosti Kozojed
Soubor životopisných statí, který vycházel v našich
novinách téměř tři roky, připravoval Jiří Svoboda.

Jiří Svoboda
Jiří Svoboda se narodil 15. června 1925 v jarovské
škole. Otec tu působil už třetím rokem jako řídící
učitel, oba rodiče pocházeli z nedaleké obce Koryta.
Po roce se rodina přestěhovala do Obory, kam otec
přešel na větší školu. Tady se narodily obě sestry
Květa a Milena. Všichni zde deset let prožívali
dětství a začali školní docházku.
Rodiče rozhodli, že Jiří půjde studovat na
Masarykovo reálné gymnázium do Plzně. Roku
1936 se tam přestěhovali a těsně před válkou si tu
postavili domek. Přechod z klidné vesnice do
rušného města a z oborské dvojtřídky do I. třídy
gymnázia byl velmi tvrdý. Během dvou let si však
Jiří zvykl a vykazoval slušné studijní výsledky.
Prázdniny trávila celá rodina v Korytech u
prarodičů. Na ty se Jiří velmi těšil, těžko si ve městě
zvykal. Našel tu řadu kamarádů, s nimiž se stýkal až
do konce života. Začátkem roku 1944 v VIII. třídě
byl jako ostatní spolužáci totálně nasazen do tak
zvaných Technische Nothilfe, odkud ho vysvobodil
až konec války. Po absolvování reálného gymnázia
složil roku 1945 doplňovací maturitu na učitelském
ústavu v Plzni a od září začal jako dvacetiletý svou
učitelskou dráhu na měšťanské škole v Kaznějově.
Líbilo se mu tam, ale po roce byl přeložen na nově zřízenou měšťanku do Kozojed. S touto školou i obcí spojil
potom velkou část svého života. Roku 1950 složil aprobační zkoušky pro vyučování v 6. až 9. postupném
ročníku, v roce 1953 se zde oženil se Zdeňkou Procházkovou. Manželka - začínající učitelka - působila nejprve
v Kralovicích a na málotřídních školách v okolí a později přešla do Kozojed. Roku 1959 se rodina rozrostla o
dceru Zdeňku a v roce 1964 o Jiřinu. Od roku 1962 do roku 1972 zastával Jiří Svoboda funkci ředitele školy
v Kozojedech. S tímto obdobím jsou spojeny začátky oprav a modernizace obou školních budov, které stále
pokračují.
Jiří Svoboda se úzce sžil s prostředím a začal veřejně pracovat nejprve v Sokole, pak v národním výboru, kde
vydržel více než 25 let, z toho 3 roky ve funkci předsedy. Za práci v tělovýchově v místě, v okrese i ústředí mu
bylo uděleno nejvyšší tělovýchovné vyznamenání Tyršova medaile. V té době založil také obecní kroniku,
kterou vedl až do své smrti.
V roce 1971 si začali se ženou stavět svépomocí v Kozojedech rodinný domek a po dvou letech se nastěhovali.
Od roku 1972 byl přeložen do funkce okresního školního inspektora na odbor školství Plzeň-sever. Denně
dojížděl do Plzně, v autobusu trávil skoro 3 hodiny denně, večer pak ještě chodil po schůzích. Náročná práce a
denní dojíždění se podepsaly na jeho zdraví. Roku 1984 ho mozková příhoda vyřadila z aktivní činnosti a odešel
do důchodu. Časem se zlepšil jeho zdravotní stav, ale stále potřeboval lékařskou péči. S manželkou žili
spokojeně a harmonicky. Dočkali se promocí obou dcer a založení jejich vlastních spořádaných rodin. Radost
měli ze čtyř vnoučat, která byla jejich potěšením a chloubou.
Všechny duševní síly věnoval Jiří Svoboda v té době bádání o minulosti obce. O jejích nejvýznamnějších
osobnostech psal do obecních novin na pokračování. Aktivně se účastnil kulturního i společenského života obce.
Je spoluautorem brožury o životě spolků v obci Kozojedy, její úspěchy osobně prožíval. Živě se zajímal o sport
v Kozojedech i okolí, bylo mu dobře mezi lidmi. Prohlašoval, že prožil nádherný život. Zemřel 27. června 2004.
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Obecní úřad Kozojedy

Společenská kronika
Narozeniny
KVĚTEN
90 let - Růžena Sinkulová, Kozojedy 96
SRPEN
60 let - Šimandlová Božena, Břízsko 34

ČERVENEC
80 let - Kordač Miloslav, Kozojedy 144
60 let - Machovcová Zdeňka, Lednice 22

Úmrtí

Narození
14. 2. 2005 Říhová Zuzana, Kozojedy 131,

6. 4. 2005 Václav Kouba, Lednice 5 (66 let)

USNESENÍ
z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozojedy, které se konalo dne 31. 3. 2005
od 19:00 hodin v Kulturním domě Kozojedy
Zastupitelstvo obce projednalo a s c h v a l u j e :
170) Návrh rozpočtu na rok 2005.
171) Podání žádosti obce o dotaci z grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2005.
Zastupitelstvo obce projednalo a b e r e n a v ě d o m í :
172) Rezignaci člena Zastupitelstva obce Kozojedy pana Vladimíra Hirta, ředitele Základní a mateřské školy
Kozojedy. Na jeho místo nastupuje pan Václav Folk, Kozojedy.
173) Žádost sl. Veroniky Kotasové, Kozojedy 144 a žádost p. Hany Procházkové o přidělení obecního bytu.
174) Žádosti o koupi obecní budovy čp. 115 v Kozojedech, a to žádost pana Wolfganga Fernsebnera z Německa
a firmy Bech-Akku-Power baterie, s.r.o., zastoupené jednatelem p. Jaroslavem Bechem.
175) Žádost společnosti INPRO Moravia, s.r.o., pověřenou firmou Čepro, a.s. o odprodej části pozemku č.1211
v k. ú. Břízsko a zřízení věcného břemene pro podzemní vedení přípojky NN.
176) Rozsudek rozhodnutí o přivolení k výpovědi z nájmu bytu a zaplacení dlužné částky žalovaného nájemce
z naší obecní bytovky. Žalovaný je povinen zaplatit obci dlužnou částku 22.867,- a poplatek z prodlení.
177) Zprávu z jednání výboru mikroregionu Dolní Střela.
178) Přehled těžby dřeva v obecních lesích a přehled samovýrob.

USNESENÍ
z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozojedy, které se konalo dne 19. 5. 2005
od 19:00 hodin v Kulturním domě Kozojedy
Zastupitelstvo obce projednalo a s c h v a l u j e :
179) Převedení zisku školy z roku 2004 v částce 1126,82Kč do nerozděleného zisku školy pro letošní rok.
180) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2004.
181) Bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2004.
182) Rozpočtový výhled obce na rok 2006 a rok 2007.
183) Obecně závaznou Vyhlášku č.2/2005
184) Návrh smlouvy budoucí obchodní společností Čepro a. s. na zřízení věcného břemene pro stavbu vrchního
vedení el.energie pro armaturní šachtu Š18-Dolní Hradiště po dobu trvání stavby za jednorázovou úplatu
ve výši 1.400,-Kč za umístění odbočovacího stožáru do stávajícího vedení VN a 120,-Kč /za 1m běžné
stavby vrchního vedení el.energie na pozemku obce a dále návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě o

odkoupení části pozemku obce č.1211 v k. ú. Břízsko pro stavbu armaturní šachty o výměře cca 42 m2 za
cenu 60,-Kč/m2.
185) Prodej obecní nemovitosti čp.115 v k.ú.Kozojedy, st.p.13/2 o výměře 302 m2 panu Wolfgangu
Fernsebnerovi, Zell 42 v ceně 500.000,- Kč.
186) Schvaluje přijetí dotace na opravu místní komunikace pod KD a zadání této opravy SSŽ, divize Plzeň.
187) Příspěvek kralovické farnosti na pojištění kostela sv. Mikuláše v Kozojedech ve výši 1000,- Kč.
188) Návrh na další žalobu nájemce v obecní bytovce čp. 2 pro další celkový nedoplatek nájmu a služeb, pokud
neuhradí dlužnou částku v dohodnuté termínu splatnosti.
189) Jako zástupce Obce Kozojedy na valné hromadě Vodárenské a kanalizační společnosti starostu nebo
místostarostu.
Zastupitelstvo obce projednalo a b e r e n a v ě d o m í :
190) Zprávu ředitele školy o průběhu inspekce v ZŠ.
191) Dodatek k žádosti o přidělení bytu v obecní bytovce čp. 2 sl. Veroniky Kotasové
192) Přidělení čp. 22 rodinnému domu paní Michálkové v Robčicích
Zastupitelstvo obce projednalo a z a m í t á :
193) Žádost manželů Urbánkových, Lednice 34, na úhradu poplatku Městskému úřadu v Kralovicích za
návštěvu mateřské školy jejich dcery tamtéž, z důvodu volné kapacity v MŠ Kozojedy.
194) Nabídku agentury Ekostar s.r.o na zpracování studie "Zhodnocení povodí Bertínského potoka" se smluvní
cenou. Smluvní cena byla stanovena na podkladě kalkulace prací ve výši 64.000,-Kč pro letošní rok.

PLATNOST OBČANSKÝCHPRŮKAZŮ
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů pozbývají platnosti nejpozději dnem 31. prosince 2008. Lhůty,
v nichž jsou občané povinni provést jejich výměnu, jsou stanoveny podle doby vydání občanských průkazů.
•

občanské průkazy vydané do 31. prosince 1994 - skončí platnost dne 31. prosince 2005,
(jedná se o všechny občanské průkazy typu knížka s vyznačenou platností "bez omezení" nebo
"platnost prodloužena bez omezení", dále o občanské průkazy typu karta vydané od 1. 5. 1993
do 31. 12. 1994, ve kterých je rovněž vyznačena doba platnosti "bez omezení")

•
•
•

občanské průkazy vydané do 31. prosince 1996 - skončí platnost dne 31. prosince 2006,
občanské průkazy vydané do 31. prosince 1998 - skončí platnost dne 31. prosince 2007,
občanské průkazy vydané do 31. prosince 2003 - skončí platnost dne 31. prosince 2008.

Občané jsou povinni ve všech případech požádat o vydání nového občanského průkazu nejpozději
do 30. listopadu (tj. 1 měsíc před skončením platnosti občanského průkazu).
Od druhé poloviny roku 2000 jsou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. Tyto občanské
průkazy nepodléhají výměně (platí po dobu v nich uvedenou).
•

Za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo
za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost
občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu 100 Kč.

Předmětem poplatku není vydání nového občanského průkazu, je-li vydáván z důvodu provedení změn
povinných údajů a současně jsou provedeny i zápisy nepovinných údajů na žádost občana.
Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (starý typ za nový) se nevybírá správní
poplatek.

Lhůty pro vyřízení
Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho
vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Srdečně Vás zveme
na

Mezinárodní sochařské sympozium
KOZOJEDY 2005
2.7. - 23.7.2005
jehož druhý ročník pořádá
Obec Kozojedy a Kulturní spolek Kozojedy
Kamenné sochy z hořického pískovce vytvoří umělci z České republiky, Německa,
Dánska, Mexika a pravděpodobně i Číny.
Sympozium je veřejně přístupné po celou dobu
konání.

Zveme vás též na doprovodné kulturní akce, které pořádáme v průběhu sympozia.
Doprovodný program sympozia:
2. 7. -10:00 Slavnostní zahájení sympozia
v KD Kozojedy
- Vystoupení dechové kapely
v místě konání sympozia
-13:00 Hudební soubor GUTA

9. 7. -Hudební skupina Švejkband
-19:00 Kapela Neboysa v KD Kozojedy
10. 7. -Hudba p. Procházky
16. 7. -14:00 Program pro děti
Kouzelnické představení, skákací hrad

3. 7. -14:00 Dívčí kapela Minerva z Mělníka v KD
Kozojedy
5. 7. -105 let SDH Kozojedy, soutěž hasičských družstev
s doprovodným programem
8. 7. -19:00 Koncert Barokní perly
Gabriely Demeterové
v Kostele Sv. Mikuláše

17. 7. -Hudební vystoupení kapely
INTERITUS
23. 7. -13:00 Slavnostní veřejné
ukončení sympozia

Hlavní sponzoři:

KÁMEN OSTROMĚŘ s.r.o. - Stavby silnic a železnic, a.s. - STAVMONTA s.r.o. - Zemědělská společnost Kozojedy a.s. - Pivovar
Krušovice - Reklama Fryček Kralovice - Král PM CENTRUM s.r.o. - PROFI schierer - Česká spořitelna, a.s. – Kamenosochařství
Bartoloměje Štěrby - Mlékárna Kralovice NET Kralovice spol. s r.o. - Apollo Kaznějov s.r.o.

Dne 21. června přijede do Kozojed komise hodnotící soutěž

„Vesnice roku 2005“
Prosíme tímto všechny občany, aby pomohli alespoň tím, že si uklidí prostranství
před svými nemovitostmi. Děkujeme.

Vydává Kulturní spolek Kozojedy a Obec Kozojedy - Mgr. Jaroslava Benešová, Helena Štěrbová
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noviny vycházejí od června 2002. Další číslo vyjde 1. 10. 2005
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
Internetové stránky WWW.SWEB.CZ/OBECKOZOJEDY - oficiální stránky obce Kozojedy
WWW.VOLNY.CZ/KOZO.JEDY - stránky kulturního spolku

Typy na výlet
Žebnice
Ves leží 2 km od Plas a
poprvé je zmiňována
roku 1250. Dominantou
je kostel sv. Jakuba
Většího s přilehlou
farou. V obci se nachází
i kamenné smírčí kříže a
na cestě do Plas je soubor kamenných a dřevěných
křížů. V obci je dochován unikátní soubor
dřevěných lidových staveb, č. p. 31 a 34.
Rybnice
Rozlehlá ves ležící 2 km jižně
od Plas. Poprvé je připomínána
roku 1193. Byla ve vlastnictví
feudálů
a
cisterciáckého
kláštera a ve středověku byla
pouze malou vsí. V obci je
zachováno několik původních
dřevěných staveb z 19. stol. Na
návsi je také kaplička.
Horní Hradiště
Ves leží 3 km od Plas. Pochází z roku 1250.
Usedlosti jsou rozmístěny podél místních cest.
Nejcennější je roubený dům s pavlačí č. 19. Nad
řekou Střelou se vypíná halštatsko-laténské hradiště
s názvem Kozí hrádek.
Lomnička
Ves ležící 6 km jz. od Plas uprostřed rozsáhlých
lesů. Historicky nejvíce spojena s plaským
klášterem. Největší rozvoj zaznamenala ve 20.
letech 20. stol. ve spojení s těžbou kaolínu a
průmyslovou výrobou. Na návsi jsou velmi cenná
dřevěná roubená stavení.

Dobříč
Obec leží 10 km od Plas. Kromě novodobých úprav
je cenné hospodářské stavení č. 22. Zcela
mimořádnou hodnotu má i statek č. 9, kde dosud
stojí dřevěná sýpka a obytné stavení. Náves má tvar
okrouhlice se starými statky po obvodu.
Hlince

rická část obce
památkovou zónu.

Leží
při
řece
Berounce nedaleko
obce
Chříč.
Po
obvodu velké rozlehlé návsi je vystavěno
několik
vesměs
menších usedlostí.
V r. 1995 byla histoprohlášena za vesnickou

Studená
Leží 3 km od obce Chříč. Po obvodu prostorné
návsi a podél přístupové cesty stojí několik menších
usedlostí s množstvím původních roubených staveb,
vesměs pocházejících z 1. pol . 19. stol. Ve středu
návsi stojí malá zděná čtyřboká kaple z 19. stol. se
stanovou střechou a sanktusníkem ve vrcholu.
Jarov
Ves ležící 13 km od Plas s
historií sahající do r. 1250.
Nyní patří k rozvinutým
obcím okresu s dochovaným množstvím vesnických
dřevěných staveb.. Od r.
1995 je historický střed
obce vesnickou památkovou
rezervací. Cenná je i alej
topolů s kapličkou při cestě
k Chotiné.

Dolany
Nad údolní nivou řeky Berounky
nedaleko obce Chříč se v mírném
svahu objevuje několik domů
vesnice
Dolany.
K dnešní
víceméně rekreační osadě náleží
malebná dominanta polozříceného
kostela sv. Petra a Pavla stojící
v polích
na
levém
břehu
Berounky.
.
Nynice
Leží nad levým břehem Berounky a poprvé jsou
připomínány v r. 1186. Ve středu návsi stojí barokní
kaple sv. Kateřiny. Ves byla v r. 1995 prohlášena za
vesnickou památkovou zónu. Ve vsi je velké
množství cenných klasicistních statků z 19. stol.
K nejcennějším usedlostem patří č. p. 5, 18 a 20.
Obec je unikátní okrouhlicí.
Dýšina
Leží asi 8 km severovýchodně od Plzně.
Dominantou obce je farní kostel „Nejsvětější
Trojice a Šimona a Judy“. V okolí mezi blízkými
Kyšicemi a Ejpovicemi se nachází rozsáhlá
pohřebiště z období pravěku. Po stavebních
úpravách je velmi cenná náves. V rámci oslav 60.
výročí konce 2. světové války byla v obci umístěna
socha generála Pattona.
Borek
Ves nad řekou Střelou připomínaná v roce 1529,
byla tvořena několika usedlostmi. Žije zde 30
obyvatel.
Je zachován unikátní soubor lidové
architektury z 18. a 19. stol.
Především jsou to polygonální
roubená stodola a roubený
špýchar ve statku č. 5. V centru
obce stojí kopie původní
zvoničky.

