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Vánoční dar
Hoj ty štědrý večere, ty tajemný svátku, cože komu dobrého neseš na památku?
Hospodáři štědrovku, kravám po výslužce; kohoutovi česneku, hrachu jeho družce.
Ovocnému stromoví od večeře kosti a zlatoušky na stěnu tomu, kdo se postí.
K. J. Erben: Štědrý den

Dovolte mi, abych malý „seriál“ o
vánočních
zvycích
ukončila
povídáním, které se týká historie
vzájemného obdarovávání.
Krátké dny volna, které byly mezi
ukončením staré služby a nastoupením
do služby nové, byly chvilkami
svobody. (Na Štěpána není pána. Na
svatého Jana dělá každý pána. Na
Štěpána, každý sobě za pána).
Například na Valašsku přinášel
hospodář své čeledi obuv a dával jí
„svobodu“.
Čeledíni i služebné dívky dostávali
výslužku – velký ozdobený koláč,
kterému byla připisována čarovná moc,
pecen chleba, někdy mouku, slaninu,
peníze. (Předchůdce tohoto zvyku, častého v hospodářstvích v našich krajinách, můžeme hledat v římských
Saturnáliích. Otroci dostávali dočasnou svobodu, seděli a bavili se společně s pány. Ti je obdarovávali a dokonce
i obsluhovali).
Štědrost večera 24. prosince se projevovala i ve vztahu k hospodářství. Hospodář dával koňům a kravám oplatky
se zapečeným lístkem petržele, trochu medu, kousek chleba., zbytek pečiva, ovoce, sůl. Slepice dostávaly drobky
pečiva a zrní, které bylo při štědrovečerní večeři na stole pod ubrusem. Houser a kohout byli poděleni česnekem.
Nezapomínalo se ani na holoubky a ostatní drůbež. Štědrovečerní podíl dostali i pes a kočka.
Hospodáři dávali dary i stromům, mlynáři házeli zbytky od večeře mlýnu a pile. Dával se dar ohni – zbytky jídel
od štědrovečerního stolu.
Studničko, studničko,
Lidé projevovali svou štědrost i přírodě. Přicházeli ke studním a studánkám a házeli
dávám
ti koledičku,
do nich kousky jídel s přáním, aby dávaly čistou vodu: ------------------------------------>
abys
nám
dávala
Po celé období svatých nocí se obdarovávaly děti.
dobrou vodičku.
Sláva buď Bohu našemu,
Hlavním nositelem dárků byl svatý Mikuláš a další
Mikuláši svatému,
tajemné bytosti: ----------------------------------------->
i také svaté Barborce,
ať nám naklade v komůrce.

Na západní Moravě chodila na Štědrý večer zvláštní bytost v podobě starce, zvaná Štědroň. Velmi se podobal
Mikuláši. V dřívějších národnostně smíšených oblastech Čech a Slezska se vyskytoval vánoční dárce zvaný
Krystydle. V některých regionech nedostávaly děti dárky o Štědrém večeru, ale až ráno na Boží hod vánoční.
V předvečer tohoto svátku dávaly děti za okno kousek sena pro Ježíškovo oslátko.
Vznik postavy vánočního dárce Ježíška nejde dále než do 16. století. Tehdy Martin Luther potlačil kult
populárního Mikuláše.
Dárky, které původně dostávaly děti pod stromeček, vycházely zpočátku z jejich nezbytných potřeb, oděvy,
školní pomůcky, drobné hračky. Děti se těšily na cukroví, které během roku příliš často nedostávaly.
Postupně začali rodiče dávat podle svých možností stále dražší dárky. Vánoce se staly oblíbeným a očekávaným
svátkem dětí. Stará funkce daru se tak mění a obdarovávání se stává jedním z nejvýraznějších znaků Vánoc.
Rodina je soustředěna kolem vánočního stromku a dárků pod ním uložených. Rodiče mají radost ze zářících
dětských očí, nostalgicky vzpomínají na Vánoce v době svého dětství. Tuto atmosféru dotváří světlo svíček,
vůně vánočního stromku…. Takové je očekávané kouzlo Vánoc.
A ta druhá stránka? Chaos, spěch. Všichni pospíchají, aby co nejdříve, co nejvíce, co nejlépe nakoupili pro své
blízké, někteří i proto, aby se svými dary mohli pochlubit jiným. Společenské prestiži se dostává své. Ze
skromného svátku se stává slavnostní příležitost dostupující až k marnotratnosti. Potom dřívější podstata Vánoc
zůstává v pozadí, nebo je zcela zapomenuta.
Existují však i dobročinné akce pro opuštěné děti a potřebné lidi, různé charitativní koncerty. Jsou stále věci,
které přes všechno, co přinesla moderní doba a jak proměnila vánoční svátky, spojují lidi. Máme k sobě blíž,
více vzpomínáme na své blízké, kteří nejsou s námi, nebo již z tohoto života odešli. Vánoční pozdravy překlenují
velké vzdálenosti.
Vše je to proto, že člověk je v každé době vědomě či nevědomě připoután k tradicím. A Vánoce patří k těm
nejsilnějším. Pomáhají nacházet naši lepší stránku. Způsobují, že máme v sobě více lásky a také touhu dělat
druhým radost.
Marcel Mauss:
„Darovat něco někomu znamená darovat něco ze sebe. Nejlépe si to
můžeme uvědomit ze samé povahy výměny daru. Z tohoto myšlenkového systému jasně a
logicky vyplývá, že je třeba vrátit jinému to, co je ve skutečnosti částí jeho povahy
a substance, protože vím, že přijetím něčeho od někoho je přijetím něčeho z jeho
duchovní podstaty.“
V. Peřinová

Vánoční kalorie
Vánoční svátky mají své nezastupitelné kouzlo.
Tomu prostému faktu narození Krista se klaní celé
lidstvo, počínaje prostými lidmi a majestátem
monarchů konče. V pokoře i naději, kterou toto
zrození přináší. Vánoce nejsou jenom církevní
svátky, jsou oslavou lidství v té nejčistší podobě.
Každá doba je prožívá jinak. Jinak to vypadá z
Alšových a Ladových obrázků, jinak z uspěchaného
konání dneška. Atmosféra Vánoc je nám všem sice
příjemná, ale nezastírejme si, že po tom všem
shánění a chystání si nakonec oddechneme
s uspokojením, že je zas na rok pokoj.
Stejně jako se změnily různé vánoční zvyky,
změnilo se o Vánocích i stolování a sortiment jídel,
která svým bližním na sváteční stůl předkládáme.
Od prostých jídel, od půstu se „zlatoušky na stěně“
a se „zlatými prasátky“ se Vánoce staly důvodem
k nezřízenému pojídání nejrůznějších pokrmů.
Z nich jsou to zejména ryby s bramborovým
salátem s majonézou, smažené vepřové řízky a
především cukroví nejrůznějších druhů, chutí a vůní
pestře vystavené na svůdných mísách. Je jen
obtížné odolávat takovým pokušením. Neznám
nikoho, kdo by si v období Vánoc tyto radosti
odepřel. O redukci své nadměrné hmotnosti
málokdo přemýšlí. Zato se určitě setkáme

s mnohými lidmi, kteří za tento vánoční týden přiberou
několik kilo. A pak se jich horko těžko snaží po celý
zbytek roku zbavit.
Zdá se, že tento nadměrný přísun dobrých a kaloricky
bohatých pokrmů je o Vánocích všeobecně tolerován. A
naopak i jemné upozornění na kontrolu přívodu energie je
bráno jako osobní urážka. Neznám nikoho, koho by
v průběhu Vánoc potěšily pokrmy s větším množstvím
hrubé vlákniny. Jak naproti tomu vylepší rodinnou náladu
vůně kávy s bábovkou, koláčky nebo pestrým výběrem
cukrářských výrobků. Už jenom samotné představy
vyvolávají silný pocit chuti.
Prof. MUDr. Ratmít Rath, DrSc., (otec našeho bývalého
ministra zdravotnictví) považoval Vánoce nejen za
období kouzelných dojmů, ale i za období rizikové. Svým
pacientům dal pro vánoční období těchto několik
připomínek:
Málokdo se obejde bez bramborového salátu s majonézou
(v 10 dkg je obsaženo 322 kcal) se smaženým kaprem
(345 kcal v 10 dkg), často s vepřovým řízkem (301 kcal
v 10 dkg), kachnou (282 kcal v 10 dkg), husou (365 kcal
v 10 dkg), krocanem (166 kcal v 10 dkg), kuřetem
(124 kcal v 10 dkg).
Pro ty, co mají rádi sladké, uvádíme: linecké čajové
pečivo obsahuje 549 kcal v 10 dkg, běžné druhy dortů
380 až 490 kcal v 10 dkg, žloutkové věnečky 334 kcal
v 10 dkg.

Ke kávě či k čaji se často podává vánočka (363
kcal) nebo tažený závin (311 kcal) - v 10 dkg
šlehačky je 311 kcal.
Oblíbené jsou i oříšky, ale i ty jsou velkým zdrojem
kalorií, o čemž málokdo ví. Tak například v 10 dkg
burských oříšku je 537 kcal, v lískových oříšcích
641 kcal, ve vlašských 649 kcal, v kokosu 687 kcal.
Naproti tomu jsou vhodné – zejména pro lidi
ohrožené obezitou – mandarinky a pomeranče

(45 kcal v 10 dkg), jablka (57 kcal) a popřípadě u banány
(88 kcal).
Uvážíme-li. že doporučená dávka energie je na celý den
2300 až 2500 kcal, snadno si spočítáme, že opulentní
sváteční večeře či oběd tuto dávku může snadno vyčerpat.
Tak tedy o dnech svátečních pozor!
Zuzana Kazdová

O nemocích z nachlazení k vám hovoří váš obvodní lékař
Blížíme se do období, kdy do naší geografické polohy
přichází každoročně chřipková epidemie. V některých
letech šlo o velké epidemie, jindy výskyt chřipky
nedosahoval epidemických hodnot. Co je to chřipka?
Chřipka je akutní virové zánětlivé onemocnění horních
cest dýchacích. Často je zaměňována s běžným
nachlazením, které nás postihuje v průběhu celého roku.
Přes některé podobnosti jsou mezi oběma typy
onemocnění určité rozdíly. Ty se týkají jednak
vyvolávajícího mikroorganismu, jednak průběhu
choroby. Podobnost spočívá hlavně v postupu léčení.
Chřipka je způsobena chřipkovým virem, který je pro
danou formu epidemie zcela typický. Po velmi krátké
inkubaci viru v organismu propuká akutní onemocnění,
pro které je charakteristický náhlý vzestup vysoké
teploty (39 – 40 °C), zimnice, bolest ve svalech a
kloubech celého těla a schvácenost. Poté se dostaví
rýma a dráždění ke kašli. Oproti tomu při běžném
nachlazení jde téměř vždy o lehce zvýšenou teplotu
s průvodními příznaky (škrábání v krku, rýma, kašel).
Mladí zdatní jedinci jsou často schopni tento stav
překonat bez zvláštní změny denního režimu, tj. bez
pracovní neschopnosti.
Léčení chřipky je podobné léčbě běžného nachlazení.
Zatím nejsou pro široké použití k dispozici účinná
protivirová
antibiotika.
Základem
je
tedy
medikamentózní ovlivnění jednotlivých chřipkových
příznaků.
1. Lékem proti vysoké teplotě a bolesti svalů a kloubů
jsou antipyretika a analgetika. U nás jde o lék typu Paralen (účinná látka paracetamol), který postupně nahradil
dříve používaný Acylpyrin, jenž měl některé nežádoucí vedlejší účinky. Na trhu se vyskytuje celá řada „naprosto
spolehlivých léků na chřipku“, jejichž obsahem je v podstatě paracetamol; často vysokou cenu platíme jen za
příjemnější formu užívání.
2. Lékem na kašel jsou v počáteční fázi, kdy jde o suchý, dráždivý a vysilující kašel, tzv. antitussika (např.
Stoptussin, Kodynal), tedy léky omezující kašlací reflex. Ve fázi vlhkého kašle volíme léky usnadňující
odkašlávání (např. Bromhexin, Mucosolvan).
3. Lékem na potlačení rýmy, kteý sníží překrvení a zduření nosní sliznice, je např. Sanorin, Nasivin, Olynt. Tyto
léky snižují nosní sekreci a uvolňují pocit ucpání nosu.
Všechny uvedené léky jsou volně dostupné a zvláště v této době by neměly chybět v žádné domácí lékárničce.
Dalším nezbytným opatřením je léčebný režim. Naprostou nezbytností je klid a ulehnutí na lůžko s dostatečným
přívodem tekutin (nejlépe čaje) a s dostatkem vitaminu C (pokud možno z přírodních zdrojů).
Podcenění uvedených postupů může vést k následným komplikacím. Nejčastěji jde o zápal plic, ale může dojít i
k postižení některých srdečních struktur (nebo i jiných orgánů), což by mohlo mít i trvalé zdravotní následky.
MUDr. Květoslav Havlín

I Kozojedy jsou součástí planety
Země ...
... i když součástí mikroskopickou. Ale i nás se
dotýká, že počet obyvatel Země se za posledních 40
let zdvojnásobil, že spotřeba vrostla za stejnou dobu
třikrát, že si lidstvo bere od Země více, než ona
stačí dávat, a že by se i nás – byt zprostředkovaně –
mohly dotknout katastrofální změny klimatu.
O změnách v klimatu jednaly v uplynulém roce
početné vědecké kolektivy meteorologů, ekologů,
globalistů a ekonomů z celého světa, aby zjistily, co
je skutečnou příčinou oteplování planety. Můžeme
uvést několik příkladů: od roku 1995 bylo
naměřeno deset z jedenácti nejteplejších let
počítaných od roku 1650; většina světových
ledovců rychle ustupuje a v posledních letech
dokonce taje; satelitní mapování v oblasti severního
pólu ukázalo, že ledová plocha je nejen zmenšená,
ale rozdrobená natolik, že až k pólu je mezi krami
volné moře. Zdá se, že splnění dávného snu lodníků
o trvale otevřené Severní mořské cestě mezi
Evropou a Asií je v dohlednu.
Vědci dokázali zcela jednoznačně: hlavní příčinou
globálního oteplování je činnost člověka projevující
se v překotné industrializaci a z ní vyplývající
nadměrné emise skleníkových plynů. Pokud by se
tento stav nezlepšil, mohla by se průměrná teplota
zvýšit o 5,8 % (nejhorší scénář) a pak by ovšem
díky tzv. spirálovému efektu mohla teplota sama o
sobě, tj. i bez emisí, stoupat do katastrofických
rozměrů: vzedmutá hladina oceánu by vyhnala 100

miliónů lidí z jejich bydlišť, sucha pak další desítky
miliónů a zmizelo by 40 % druhů rostlin a živočichů.
Sociální, životní a politické důsledky by byly nedozírné.
Největší vliv na rozšiřování emisí mají USA, Arabské
emiráty, Čína, Indie a Rusko. Ani náš relativní podíl
není zanedbatelný.
O klimatických změnách nelze psát, aniž bychom
nepoužívali termínů z katastrofického slovníku. Proto
také světová konference v Nairobi, která byla této otázce
věnována, vyústila ve výzvu: „Boj proti změnám
v klimatu by byl důkazem té největší solidarity, jakou
může dnešní generace generaci příští poskytnout.“
Ať jsme se v polovině prosince v našem kozojedském
mikroregionku podívali kamkoliv, byla příroda ve
znamení zelené barvy, zatímco v minulosti jsme byli
zvyklí na barvu bílou. Maximální teploty prvních
prosincových dní se přibližovaly teplotním rekordům a
průměrné teploty byly 4 až 8 °C nad dlouhodobým
průměrem. I ve dnech příštích – přestože teplota bude
kolísat – se udrží teploměr výše, než je v tomto období
obvyklé. I naše hory jsou beze sněhu, což přidělává
starosti nejen podnikatelům ve sportovních střediscích,
ale i sportovním organizátorům. V Harrachově musel
být Světový pohár ne skoku na lyžích zrušen, ale i
biatlonový závod ve Světovém poháru v Rakousku mohl
být uskutečněn jedině díky navezenému sněhu. Alpští
odborníci přišli dokonce se zjištěním, že co do
akcelerace teplot prožíváme dnes nejstrmější
klimatologickou etapu a že při stejném tempu oteplování
by za několik desítek let nemusel být sníh do 1800 m n.
m. vůbec.
Mgr. Milena Sýkorová
pracovnice VÚPT

Přehled kulturních akcí - konec roku 2006 a rok 2007
22. 12. 2006 ADVENTNÍ KONCERT
Plzeňský fanfárový soubor
v kostele sv. Mikuláše v Kozojedech
18:00 hodin

AKCE v Kulturním domě Kozojedy
25. 12. 2006 HASIČSKÝ PLES
06. 01. 2007 MYSLIVECKÝ PLES
26. 01. 2007 VÝROČNÍ SCHŮZE KULTURNÍHO SPOLKU KOZOJEDY
- široká veřejnost vítána
23. 02. 2007 VEJCE - zábava
03. 03. 2007 VČELAŘSKÝ PLES
23. 03. 2007 EXTRA BAND - zábava
25. 03. 2007 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
20. 04. 2007 SIFON - zábava
----------------------------------------------------01. 01. 2007 NOVOROČNÍ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD OBCÍ ZAKONČENÝ OHŇOSTROJEM
začátek od 17:00 na návsi v Kozojedech, průvod obcí, ohňostroj na hřišti
Občerstvení zajištěno.
19. 05. 2007 FICHTL CUP Kozojedy 2007
11. 08. 2007 SETKÁNÍ U VODNÍKA - den plný hudby a zábavy u podkrašovského mlýna
Bohaté občerstvení zajištěno!
28. 7.2007
EXPRES - zábava (hřiště TJ Sokol)

Obecní úřad Kozojedy
22. 12. 2006 - DOVOLENÁ
28. - 29. 12. 2006 - DOVOLENÁ
27. 12. 2006 - ÚŘEDNÍ DEN – 8:00 – 18:00 hod.
Platby v hotovosti do pokladny budou přijímány pouze do 12:00 hod. středy 27. 12. 2006

Společenská kronika
Narozeniny
PROSINEC 2006
85 let Alois Tajbl, Lednice 1
LEDEN 2007
80 let Božena Šourová, Kozojedy 64
60 let Jiří Říha, Kozojedy 131
75 let Václav Šmaus, Lednice 11
90 let Marie Tichá, Kozojedy 25

80 let
85 let
60 let
80 let

Jiřina Oliveriusová, Kozojedy 13
Dagmar Šnajdrová, Borek 1
Václav Procházka, Kozojedy 11
Jarmila Vašková, Borek 4

BŘEZEN 2007
70 let Václav Lipert, Kozojedy 48
70 let Věra Horová, Borek 15

Úmrtí
Václav Jícha, Kozojedy 90
Václav Prusík, Kozojedy 35

Usnesení
z 1. ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozojedy, které se konalo
dne 2. listopadu 2006 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Kozojedy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Zastupitelstvo obce v o l í :
Tříčlennou návrhovou a volební komisi ve složení: Mgr.Karlíčková, p.Jakeš, p.Pícl
II. Zastupitelstvo obce o v ě ř u j e :
Platnost volby členů obecního zastupitelstva na základě předložení osvědčení o zvolení člena ZO
III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Složení slibu všech členů ZO dle §69, odst. 2, zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů
IV. Zastupitelstvo obce v o l í ve smyslu ustanovení §84 odst.2 písm.l) zákona č.128/2000 Sb.
starostu obce : pana Josefa Lomičku s počtem hlasů 9
místostarostu : paní Dagmar Přibylovou s počtem hlasů 7
V. Zastupitelstvo obce s t a n o v í :
ve smyslu nařízení vlády č.50/2006 Sb., výši odměn následovně:
- pro starostu obce
ve výši 10.700,- Kč
- místostarostu
ve výši 9.700,- ostatní členy zastupitelstva obce ve výši 300,-Kč
VI. Zastupitelstvo obce u k l á d á starostovi :
a) dle §102 zákona zřídit výbory finanční a kontrolní, provést volbu předsedů a členů komisí
Termín : do 31.12.2006
b) připravit ke schválení Jednací řád Zastupitelstva obce Kozojedy

Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10. 2006
Jmenné seznamy
Výběr: zvolení zastupitelé dle výsledku
Zastupitelstvo obce
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Plzeň-sever
Obec: Kozojedy

Kandidát

Hlasy

Poř.
číslo

Věk
Příjmení, jméno

Navrh.
strana

Polit.
přísl.

Tituly

Pořadí
abs.

Mandát

v%

1

Sdruž.nezáv.kand.- KOZOJEDY

1

Lomička Josef

55

NK

BEZP

223

22.61

1

*

1

Sdruž.nezáv.kand.- KOZOJEDY

2

Přibylová Dagmar

34

NK

BEZP

218

22.10

2

*

1

Sdruž.nezáv.kand.- KOZOJEDY

3

Wodniak Ladislav

34

NK

BEZP

112

11.35

3

*

1

Sdruž.nezáv.kand.- KOZOJEDY

4

Kolmanová Lenka

38

NK

BEZP

115

11.66

4

*

1

Sdruž.nezáv.kand.- KOZOJEDY

5

Michal Josef

Ing.

60

NK

BEZP

142

14.40

5

*

2

SNK Kulturní spolek Kozojedy

1

Slach Martin

Ing.

41

NK

BEZP

204

36.36

1

*

2

SNK Kulturní spolek Kozojedy

2

Karlíčková Radmila

Mgr.

39

NK

BEZP

171

30.48

2

*

3

Sdruž.nezáv.kand.- SNK Lednice

1

Jakeš Ladislav

39

NK

BEZP

152

32.61

1

*

3

Sdruž.nezáv.kand.- SNK Lednice

3

Štolová Lenka

38

NK

BEZP

109

23.39

2

*

4

SNK-TJ Sokol Kozojedy

1

Pícl Václav

53

NK

BEZP

176

41.60

1

*

4

SNK-TJ Sokol Kozojedy

2

Valach Radek

31

NK

BEZP

111

26.24

2

*

Celkem zobrazeno kandidátů: 11

Nově zvolené zastupitelstvo obce děkuje všem voličům za
projevenou důvěru.

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 20.10. - 21.10.2006
Obvod: 8 - Rokycany

Kandidát

Číslo

Příjmení, jméno, tituly
1

Křiklán Tomáš
MUDr.

2

Bendl Jiří RNDr.
CSc.

3

Sefzig Luděk
MUDr.

4

Kaplán Ivo Ing.

5

Mudra Jan

6

Pillmann František
MUDr.

7

Brožík František
Ing.

Obec: Kozojedy

Volební
strana

Navrh.
strana

Polit.
přísl.

US-DEU

US-DEU

BEZPP

SZ

SZ

ODS

Počty hlasů
1. kolo

% hlasů

2. kolo

1. kolo

2. kolo

80

X

38.83

X

SZ

6

X

2.91

X

ODS

ODS

60

KDU-ČSL

KDU-ČSL

KDU-ČSL

5

KSČM

KSČM

KSČM

17

Plat_Zdr

AZSD

AZSD

10

X

4.85

X

ČSSD

ČSSD

ČSSD

28

X

13.59

X

61
X

29.12
2.42

22

8.25

73.49
X
26.50

Okrsky

Kolo

v%

Voliči
v sezn.

Vydané
obálky

Volební
účast
v%

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

%
plat.
hlasů

Počet

Zprac.

1

1

1

100.00

498

210

42.17

209

206

98.56

2

1

1

100.00

498

83

16.67

83

83

100.00

Sdělení občanům
Veřejná schránka
Obecní úřad Kozojedy nabízí opět občanům možnost vhazovat své podněty a připomínky do obecní schránky
umístěné na budově. Můžete tak pomoci upozorňovat na důležité podněty které by mohlo projednávat obecní
zastupitelstvo.

Internet pro veřejnost
Místní lidová knihovna OÚ, Kozojedy 100
Pondělí 16:00 - 18:00 hod.
Úterý 16:00 - 18:00 hod.
Místní lidová knihovna Břízsko
Sobota 18:00 - 20:00 hod.

Místní lidová knihovna ZŠ, Kozojedy 1
Úterý 16:30 - 17:30 hod.
Středa 16:30 - 17:30 hod.
Čtvrtek 16:30 - 17:30 hod.

Změna stavebního zákona
Od 1. 1. 2007 vstoupí v platnost nový stavební zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,
který již neumožní našemu úřadu částečný výkon pravomoci stavebního úřadu ve věcech zejména:
- vydávat stavební povolení na stavební úpravy jednoduchých staveb
- určovat, zda ohlášení drobné stavby, stavební úpravy a udržovací práce vyžadují stavební povolení, a v těchto
případech stavební povolení vydávat
- přijímat ohlášení, popř. vydávat povolení informačních, reklamních zařízení a nařizovat jejich odstranění

Ukládání odpadu
Po domluvě s firmou Becker Bohemia s.r.o. byla dohodnuta možnost ukládání všech těchto odpadů do nádob na
PET láhve:
PLASTOVÉ NÁDOBY A LÁHVE, PET LÁHVE OD NÁPOJŮ,
VÝROBKY Z PLASTŮ (např. hračky, kuch. potřeby atd.), KELÍMKY OD JOGURTŮ,
KRABIČKY OD POKRMOVÝCH TUKŮ, SÁČKY, FÓLIE, POLYSTYREN

ADVENTNÍ KONCERT
V KOSTELE SV. MIKULÁŠE V KOZOJEDECH
ÚČINKUJE

PLZEŇSKÝ FANFÁROVÝ SOUBOR
Divadla J.K.Tyla v Plzni
zazní skladby J.S.Bacha, D.Speera, J.Clarke, H.Purcella, Ch. Gounoda a dalších autorů
barokní hudby
VSTUPNÉ

- 50,-Kč

22. 12. 2006 od 18:00 hodin

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám, aby pro Vás nadcházející
vánoční dny byly svátky radosti, přátelské
pohody a spokojenosti.
Do nového roku přejeme
splnění všech Vašich přání,
hodně zdraví, lásky a rodinného štěstí.
Obecní úřad Kozojedy
a Kulturní spolek Kozojedy

Vydává Kulturní spolek Kozojedy a Obec Kozojedy - Mgr. Jaroslava Benešová, Helena Štěrbová
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noviny vycházejí od června 2002. Další číslo vyjde 1. 4. 2007
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

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
s lampiónovým průvodem
Lampiónový průvod vyjde 1. 1. 2007
od budovy základní školy v 17:00 h
a půjde směrem k fotbalovému hřišti.
Na hřišti bude po příchodu průvodu
odpálen tradiční ohňostroj.
Teplé nápoje na zahřátí – zdarma

