Číslo 2/2007

1. dubna 2007

1. máj – státní svátek
Toto významné datum v kalendáři
nám dnes přináší už jen
vzpomínky
na
prvomájové
průvody. Na naše mávání mávátky
na vyzdobené alegorické vozy. Na
povinné
naslouchání
nic
neříkajícím
projevům
komunistických pohlavárů. I toto
je již historie. Sice nedávná a
mnozí si ji pamatují.Ale já bych
chtěla připomenout ,
co za
vznikem Svátku Práce, později tak
zprofanovaném komunisty, stálo.
Svátek práce -1. máj - je
mezinárodním dělnickým svátkem
a slaví se od roku 1890, kdy jej
vyhlásila II. internacionála na
paměť
vypuknutí
stávky
amerických dělníků v Chicagu. (V
USA a Kanadě se svátek práce Labour day – slaví první pondělí
v září).
V roce 1886
se začalo v Mc
Cormickově továrně na žací stroje
usilovat
o
osmihodinovou
pracovní
dobu.
Nelidské
podmínky a únava z dlouhé práce
byly důvodem častých pracovních
úrazů. Brzy se toto hnutí rozšířilo
do všech průmyslových odvětví.
Požadavkem bylo, aby do 1. 5.
1886 byl schválen zákon o
osmihodinové pracovní době,
nebo bude vyhlášena generální
stávka. Toho dne došlo skutečně
k velkým manifestacím a stávkám

po celých USA. V Chicagu
vstoupila stávka do dosti napjaté
situace. Zde existovalo silné
radikální
hnutí
pracujících
(tvořené především z německých
přistěhovalců). Také policie byla
často brutální a při střetech bylo
několik dělníků zraněno nebo
dokonce zabito.
1. května se zúčastnilo stávky asi
40 000 chicagských dělníků. Tato
stávka proběhla celkem pokojně.
O dva dny později se střetl dav lidí
s policií, která hájila stávkokaze.
Zasahující
policie
střílela
z revolverů a nejméně dva dělníky
zabila.
Bylo
svoláno
protestní
shromáždění. Mítink probíhal
pokojně, dokonce anarchističtí
vůdci
nabádali
ke
klidu.
Demonstrace se tehdy zúčastnil i
starosta Chicaga a ke konci šel
nahlásit, že vše probíhá pokojně.
Náhle někdo z hloučku anarchistů
hodil
pumu(později
se
spekulovalo o tom, že to byl
nastrčený provokatér). Výbuch
zabil jednoho policistu a několik
jich zranil. Šokovaná policie
zahájila palbu a nakonec v chaosu
padlo asi 6 policistů a stejný počet
dělníků.
Mezi Americkými středními a
vyššími vrstvami to vyvolalo
hysterii. Důsledkem bylo zatčení

osmi
anarchistických
vůdců.
Nebyla jim prokázána žádná vina,
ale přesto bylo odsouzeno sedm
z nich k trestu smrti. Jeden spáchal
sebevraždu, čtyři byli popraveni a
dvěma byl trest změněn na
doživotní
žalář.
Z pohřbu
popravených se stala veliká
manifestace. Již roku 1888 bylo
navrženo, aby se 1. května konaly
masové demonstrace na paměť
justiční vraždy.
V roce 1890 již vykročilo do ulic i
v Praze asi 30 000 dělníků. Úřady
se snažily akci zabránit, ale
nepodařilo se jim to. Jan Neruda o
tom napsal, že buržoazie se
zabarikádovala ve svých domech
v očekávání revoluce. První máje
se od té doby staly manifestací
dělníků a slavily se každým
rokem. Za první republiky
vstoupily do pořádání Prvních
májů i komunisté. Upozorňovali
na dobové sociální problémy a
tyto demonstrace byly dosti
radikální.
Prvomájové
akce
pořádali i henleinovci….
Roku 1938 proběhl První máj pod
heslem obrany republiky proti
fašismu.
Po roce 1948 byly První máje
masovými oslavami KSČ.
Václava Peřinová

Masopust v Kozojedech
Každým rokem se v Kozojedech uskutečňuje masopustní průvod. Letos jsme očekávali malou účast masek
protože nás provázelo chřipkové období. Také jsme očekávali méně mladých. Bylo však příjemným
překvapením, když od hasičárny vyšel stejně početný průvod nápaditých masek jako v minulých létech. Do
průvodu vyhrávala zase nám všem známá dechovka. Všem muzikantům chci poděkovat.
Při porovnání masopustů s ostatními obcemi mám pocit, že ten náš má svoji originální atmosféru. Masky chodí
dům od domu, zatančí si s rodinnými příslušníky a poděkují za příspěvek. Masky se také zaměřují na příznivce,
kteří je v průvodu doprovázejí. Těm poskytují různě „služby“ – oholí je, ostříhají, vyčistí boty, provedou
transfúzi, nakrmí je kaší – vše za poplatek. Všichni se baví a hosté rádi přijíždějí z celého okolí.
Večer po průvodu jsme se všichni bavili na sále v kulturní domě. Tam nám zahrála skupina Duo Horizont.
Je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a chodu celé akce. Také všem, kteří si oblékají každý
rok vtipné masky.

Kozojedské medvědy jsem si nechal až nakonec. Ti už jsou tradičními maskami a průvod by bez nich nemohl
vyjít. Postavy jsou náročné na přípravu. Musí být dostatek hrachoviny a v pořádku zvláštní čepice. Na oblékání
dvou medvědů je zapotřebí patnácti lidí a trvá to celé dopoledne. V Kozojedech máme na tuto práci několik
odborníků. Musíme si jich vážit. Dále musím vyzdvihnout statečnost těch, kteří se na celý den nechají zamotat
do hrachovinové slámy a nosí tak na sobě po celou dobu obrovskou váhu a přitom „zajišťují plodnost dívek“
z Kozojed i okolí. To je jejich tradiční úkol.
Podle fotografie z novin nás kontaktovala pracovnice z muzea v Mariánské Týnici, zda bychom nemohli
předvést medvědy na jejich akci Od masopustu do velikonoc. Po delší debatě o různých problémech při oblékání
jsme došli k závěru, že medvědi zůstanou kozojedskou raritou. Kdo je chce vidět, ať přijede na masopust k nám.
Srdečně všechny zveme.
Bárta Štěrba

Promenáda v Kozojedech
Při svých procházkách přijdu občas na místo, kde
raději zavírám oči. Mám na mysli místo, kde stojí
socha Berounky. Působí na mne dojmem, jako by
socha byla vyhozena za ohradu vesnice na již
upravenou skládku. Cedule se zákazem tento dojem
ještě posiluje a lavička, jistě dobře míněná, jen
dokresluje absurditu prostředí. Takto nedůstojné
místo bych nepřál ani výtvoru, jehož hodnotu tvoří
jen cena materiálu. Nechci kritizovat ani poučovat.
Představuji si, že tam místo cedule stojí osmiboký
dřevěný altán, jehož bílá barva poutá pozornost
okolí. Uvnitř lavičky s pěkným výhledem do
krajiny. Kolem altánu několik stromů nebo keřů,
plynule navazujících na trnkovou alej vhodnou k
procházce. Jakousi malou oázu k posezení a
pohlazení očí. Myslím, že i socha by se v takovém
prostředí cítila lépe.
Můžeme se chlubit, že máme velký kostel, velký
kulturní dům, velký kravín a nevím, co ještě
velkého. Ruku na srdce - komu se chce posedět u
kravína, pokud není fetišista. Jsem přesvědčen, že
místa, kde je příjemné pobýt, kam se rádi vracíme,
nejsou obchodní centra, sportovní areály, užitkové
stavby. Mohl bych uvést příklady, kdy zdánlivě
nesmyslné, zdánlivě zbytečné předměty či objekty
přerostly až v symbol města či vesnice a udržují se
jen proto, že si bez nich místní nedokáží své
prostředí představit.
Jedna věc mi v Kozojedech chybí. Na návsi před
kostelem je kousek volného trávníku, kde si v

duchu představuji z kamene vytesaný podstavec na
způsob notového stojanu, na němž leží otevřená kniha
historie, na stránkách vyražen znak obce a letopočet
jejího založení.
Mám-li se někam vydat, měl by existovat nějaký cíl,
případně nějaké zajímavosti během cesty, nejlépe obojí.
Do jisté míry tuto funkci plní již existující sochy. Jen
jejich rozmístění se mi zdá poněkud nahodilé a
samoúčelné. Možná se mi to opravdu zdá, protože
neznám konečný záměr. Osobně bych si představoval, že
jsou rozmístěny kolem cesty, kdy konečný cíl je
například kaplička v lese. Kromě kapličky a stromů
počmáraných turistickými značkami není v tom prostoru
nic. Samotný fakt, že v lese jsou stromy, byť počmárané,
žádného turistu nezláká. Dovedu si představit, jak by se v
lesním prostředí dokázali sochaři dokonale vyřádit.
Například s pohádkovými či fantastickými motivy nebo
motivy zvířat, rostlin atd. Nešlo by o extra umění, ale o
vytvoření atraktivního prostředí. Myslím, že vesnice s
pohádkovým, strašidelným či jiným lesem není věc
obvyklá. Atrakce stálá, kterou je možno průběžně
rozšiřovat a dotvářet.
I kdybychom obec zaplnili sochami na každém kroku a
bez nějaké logické souvislosti, bude to stále tatáž
vesnice, jen zaplněna sochami. V takovém případě by to
byl možná dobrý počin pro vznik panoptika. Konec
konců i to by mohl být záměr.
Samozřejmě, že stále předpokládám, že budou
pokračovat sympozia a tady bych dnešní promenádu
ukončil.
Jaroslav Holubář

Příznivcům výtvarné kultury
V plzeňském muzeu probíhá od 9. 3. do 29. 4. 2007 výstava malíře Bohumila Konečného. Vynikající malíř,
kreslíř, ilustrátor jezdil do mlýna pod Borkem. Znal se zde s mnoha lidmi osobně, a tak i jeho obrázky jsou
v našem kraji k nalezení. Pokud navštívíte právě probíhající výstavu, zjistíte, jak vynikající umělec to byl. Malíř
Bohumil Konečný zvaný Bimbo žil také v Kožlanech, kde má své rodinné vazby. Zemřel zde 14. ledna 1990.
Podtitul na plakátě jeho výstavy zní "zapomenutý malíř " Věřím, že uctíte jeho památku návštěvou muzea, aby
se vědělo, že v našem kraji zapomenut nebyl a doufám nikdy nebude
Bárta Štěrba

Pozvánka na pochod
Dne 14 .dubna pořádá Kulturní spolek Kozojedy pochod do sousední obce Bohy. Organizátoři budou moc rádi,
když se zúčastníte v hojném počtu. Jde o to, abychom si protáhli tělo po zimě a také, což je hlavní důvod, se
dobře pobavili. Všichni, kteří si o sobě myslíte, že ujdete trasu od školy v Kozojedech přes Pavučinu okolo
kapličky sv. Vojtěcha do Bohů, jste na srazu vítáni. Jen musíme doufat, že nám bude přát počasí. Abychom se po
cestě nenudili, budeme mít jeden úkol, než dojdeme do cíle. Musíme si po cestě nacvičit alespoň jednu píseň,
kterou po příchodu do Bohů u Fraňků na louce zazpíváme. Tento úkol bude mít každá skupina, která do Bohů
dorazí odkudkoliv. Věřím, že se vy i vaše děti dobře pobavíte. Skupina členů našeho spolku z Bohů se postará o
přivítání v cíli. Sraz je ve 13 hodin před školou v Kozojedech. "Hašišbouda" v Bohách touto akcí zahajuje svůj
letní provoz.
Bárta Štěrba

Pozvánka na zájezd
Je možné se přihlásit na zájezd 21. dubna 2007 do muzea ve Žluticích, odkud se pojede do obce Chýše. Tam si
prohlédneme zámek, nově vzniklý pivovar a prohlídku zakončíme v pivovarské restauraci, kde si může každý
individuelně dát večeři a ochutnat místní pivo. Z Kozojed se vyjede v 11:30 od školy a návrat je plánován kolem
22:00 hod. Za autobus se platí 50 Kč. Ostatní si každý hradí sám. Vstupné na zámek a do muzea případně
vybereme v autobuse. Přihlásit se můžete na obecním úřadě.
Bárta Štěrba

Tomáš Prokopec
Dne 8. ledna 2007 se vrátil po 6 měsících z vojenské zahraniční mise KFOR náš občan třicetiletý pan Tomáš
Prokopec z čp. 128, který působí jako profesionální voják Armády České republiky.
Před odjezdem na tuto misi se připravoval tři měsíce ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá na Moravě a
v Rakovníku. Od 2. července 2006 působil v bývalé Jugoslávii v provincii Kosovo na základně Šajkovac
v Česko-slovenském praporu 9. kontingentu KFOR jako starší řidič skupiny EOD. Dohlížel také na práci
pyrotechniků a dále se podílel na humanitárních akcích pro sociálně slabší rodiny kosovských Albánců.
Po ukončení mise za svou náročnou práci obdržel tři vyznamenání
Sv.

Obecní úřad
Obecní úřad sídlí v 1. patře obecní budovy čp. 100. Jedenáct zastupitelů, kteří zastupují jednotlivé části obce –
Kozojedy, Lednici, Borek, Břízsko a Robčice - se schází podle potřeby – zhruba jedenkrát za 6 až 8 týdnů. Od
voleb na podzim 2006 pracují zastupitelé v tomto složení:
starosta – Josef Lomička, Břízsko 12, místostarostka - Přibylová Dagmar, Borek, finanční výbor: předseda –
Kolmanová Lenka, Kozojedy, členové - Ing. Slach Martin, Kozojedy, Mgr. Karlíčková Radmila, Kozojedy,
kontrolní výbor: předseda – Jakeš Ladislav, Lednice, členové – Pícl Václav, Lednice, Wodniak Ladislav,
Kozojedy, sociálně-školský výbor: Mgr. Karlíčková Radmila, Kozojedy, Ing. Michal Josef, Kozojedy, Štolová
Lenka, Lednice,člen zastupitelstva: Valach Radek, Kozojedy.
Na obecním úřadě jsou zaměstnány dvě stálé úřednice: Jana Görnerová, Kozojedy 144, jako samostatná
administrativní pracovnice a Hana Veselá z Lednice 23, jako účetní a také jako samostatná administrativní
pracovnice. Náš obecní úřad není rozdělen na jednotlivé odbory, proto je zde vše zajišťováno komplexně.Vedle
běžných agend, jako je ekonomika, kam spadá zpracování účetnictví, pokladny, fakturace, evidence majetku,
zpracování různých statistických výkazů, daňových přiznání a bankovních služeb, vede se personální agenda,
evidence obyvatel, evidence čísel popisných – domů a bytů, rekreačních objektů, evidence pozemků, včetně
katastrálních map. Obec spravuje různé nebytové objekty v Kozojedech i v dalších našich obcích, pro které musí
zajišťovat veškeré kontroly a nařízené revize. Provádí se evidence pošty přijaté, odeslané a její uložení podle
spisových znaků. Evidence různých poplatků – nejrozšířenějšími jsou poplatky za odpad, za psy, za hrobová
místa, za užívání veřejných prostranství atd.
Od roku 2004 se nově provádí ověřování pravosti listin a podpisů. Dalšími typy agendy jsou evidence hrobových
míst na pohřebištích v Kozojedech a Břízsku – Robčicích; školství, správní řízení, životní prostředí, odpadové
hospodářství, doprava, povolování drobných staveb a pozemkových úprav, stavební řízení, ochrana veřejného
pořádku, kultura, kulturní památky, vodní hospodářství a povodňové plány, agenda hasičů – zásahová jednotka
SDH v obcích, spolupráce s Mikroregionem Dolní Střela a Svazem měst a obcí. Dále veškerá agenda Programu
obnovy venkova, agenda starosty – stížnosti, podněty a oznámení občanů a různé další pomocné evidence.
Obě pracovnice musí denně zajišťovat ostatní běžný chod úřadu – opravy a různé. Rozdělují práci pro další
zaměstnance , které obecní úřad najímá přes léto a dále podle potřeby na údržbu zeleně a pořádku v obci. Paní
Görnerová a Veselá se snaží maximálně vyhovět všem občanům.
Obec hospodaří každoročně s rozpočtem 7,5 milionu korun. V roce 2006 činily příjmy 9 726 150 Kč a výdaje
7 806 650 Kč. Příjmy byly navýšeny za prodej obecních bytů v Kozojedech v čp 2. Obecní úřad je zřizovatelem
základní i mateřské školy. Na jejich provoz v tomto roce byla vynaložena částka 1 488 000 Kč, když se nedělaly
žádné opravy ani rekonstrukce.
Pod OÚ spadá také správa a hospodaření v lesích. Funkci hajného vykonává Pavel Spurný z Hodyně a odbornou
lesní správu má na starosti František Hykyš z Kozojed 88.
Sv.
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Přehled kulturních akcí 2007
20. 04. 2007 SIFON - zábava
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. 07. 2007
EXPRES - zábava (hřiště TJ Sokol)

O meningokokové infekci s vámi hovoří váš obvodní lékař
V poslední době čteme opakovaně ve sdělovacích
prostředcích o smrtelně končících případech
meningokokové inefkce. O to víc zdrcující je
skutečnost, že téměř vždy jde o jedince dětského
věku nebo jedince dospívající.
Zdrojem infekce je meningokok u nás téměř
výhradně typu B a typu C. V jiných zemích
převládá typ A. Je to bakterie citlivá na zevní
prostředí, přežívající proto téměř výhradně v živém
organizmu člověka. Přenáší se vzdušnou cestou
podobně jako jiné infekce horních cest dýchacích.
Existují
také
„neškodné“
typy
(kmeny)
meningokoku, které najdeme náhodně ve výtěrech
z krku u zdravých jedinců, které nevyžadují žádnou
léčbu. Tedy jen určité kmeny (hypervirulentní) mají
schopnost vyvolat vážné onemocnění. V naprosté
většině onemocní jedinci mladí do 20 až 25 let, u
nichž se téměř vždy v anamnéze najde předchozí
vyčerpání organizmu apod.
Inkubační doba je zhruba do jednoho týdne. Poté
dojde ke klinickým příznakům, které jsou často
rychlé a nápadné. Buď jde o rozvoj zánětu
mozkových plen (vzestup teploty, celková
schvácenost, porucha vědomí se zhoršenou
orientací, zrakové potíže, světloplachost s bolestí

hlavy, zvracení a později i svalové
křeče), nebo rovnou primárně
vzniká sepse („otrava krve“) – tedy
vysoká teplota, schvácenost při
relativně plném vědomí.
U obou forem, které často mohou
probíhat i současně, je častým a
poměrně specifickým znakem
krvácení do kůže; zprvu je
charakter tečkovitý, později skvrny
po končetinách i trupu splývají.
Tento příznak by neměl nikoho
nechat klidným, neboť další spád by mohl být natolik
rychlý, že o životě by rozhodovaly pouhé hodiny.
Léčba je nezbytná za hospitalizace. Jde o použití
atibiotik plus účinných léků, které paralizují toxický vliv
bakterií v metabolizmu.
Z hlediska prevence existuje očkování proti typu A a C,
proti nebezpečnému typu B zatím nikoliv. Ochrana je
tedy alespoň padesátiprocentní. Proto je vhodná
životospráva, tj. neoslabovat organizmus výraznou
fyzickou i duševní zátěží, a to zejména u netrénovaných
jednotlivců. A pokud k popsanému onemocnění dojde,
pak jen včasná hospitalizace dává předpoklad k úspěšné
léčbě.
MUDr. Květoslav Havlín

Obecní úřad Kozojedy
Obec Kozojedy prodává volnou bytovou jednotku č.11 s nájemníkem v domě čp. 2 v Kozojedech o velikosti
2+1 s příslušenstvím s podílem 6080/59914 na společných částech budovy a pozemku č.p.p. 209 o výměře 292
m2 v k. ú. Kozojedy u Kralovic za minimální cenu 300.401,- Kč.
Bližší informace získáte přímo v kanceláři Obecního úřadu Kozojedy nebo
na telefonu 373 398 232.

Informativní sdělení
Obec Kozojedy hodlá uskutečnit pozemkovou úpravu. K přijetí žádosti je zapotřebí 50% souhlasu
majitelů pozemků a komplexní pozemkové úpravy a potom do pěti let pozemkový úřad zahájí práce.

Služby
Od 15. března je nově otevřeno holičství a kadeřnictví "CLAUDIE"
v suterénu budovy Obecního úřadu v Kozojedech.
Provozní doba: PO: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00, ÚT: 8:00 – 16:00
ST: 7:30 – 14:00, ČT: 8:00 – 18:00, PÁ: 8:00 – 16:00

USNESENÍ
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozojedy, které se konalo
ve čtvrtek 30. listopadu 2006 od 19:00 hodin v KD Kozojedy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce projednalo a s c h v a l u j e :
7) Předložený Jednací řád Zastupitelstva obce Kozojedy
8) Finanční výbor ve složení : předseda - Lenka Kolmanová
členové - Mgr. Radmila Karlíčková, Ing. Martin Slach
9) Kontrolní výbor ve složení: předseda - Ladislav Jakeš
členové - Václav Pícl, Ladislav Wodniak
10) Školskou komisi ve složení Mgr. Karlíčková, ing. Michal a pí. Štolová
11) Potvrzuje záměr prodeje obecního bytu č. 4 v bytovce Kozojedy čp.2 nejlepší nabídce,
kterou podala pí.Dagmar Vávrová, Milady Horákové 30, Praha 7. Tato její nabídka činí
201.000,-Kč.
12) Záměr prodeje volné bytové jednotky č.11 s nájemníkem v domě čp.2 v Kozojedech o
velikosti 2+1 s příslušenstvím s podílem 6080/59914 na společných částech budovy a
pozemku č.p.p. 209 o výměře 292 m2 v k.ú.Kozojedy u Kralovic za minimální cenu
Kč 300.401,- tomu, kdo předloží nejvyšší nabídku. Nabídky se přijímají na Obecním úřadě
Kozojedy 100, 331 41, nejpozději do 15. 1. 2007
13) Novou smlouvu "O zajištění kompletního odpadového hospodářství" s firmou Becker
Bohemia na rok 2007.
14) Upravený rozpočet obce na rok 2006
15) Nákup pozemku od manželů Bechových, Kozojedy 28 v k.ú. Kozojedy u Kralovic č.
110/3 o výměře 492 za cenu 25 Kč/m2.
16) Směnu obecního pozemku č.3519/5 o výměře 178 m2, druh zahrada, za pozemek č.110/4
o výměře 124 m2, druh ostatní plocha, ve vlastnictví manželů Bechových, Kozojedy 28,
oba tyto pozemky v k.ú. Kozojedy u Kralovic.
17) Finanční příspěvky :
- vánoční nadílka MŠ Kozojedy - 3.200,-Kč
- ohňostroj
- 3.000,-Kč
- adventní koncert
- 4.000,-Kč
- TJ Sokol Kozojedy -nákup pomůcek pro
oddíl žáků
- 5.000,-Kč
- ZŠ a MŠ Kozojedy na nákup dataprojektoru
a notebooku
- 60.000,-Kč
18) Vyhlášku obce č.1/2006 "O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj".
19) Úpravu ceníku služeb pro místní lidové knihovny Kozojedy č.100, čp.1 a Břízsko.
20) Odkoupení osobního automobilu pro potřebu hajných za cenu do výše 5.000,-Kč.
21) Odkoupení cvičebního nářadí a strojů do posilovny za cenu železného šrotu.
Zastupitelstvo obce projednalo a b e r e n a v ě d o m í :
22) Příspěvek na dopravní obslužnost na rok 2007 pro obec Kozojedy ve výši 36.840,-Kč
Zastupitelstvo obce projednalo a u k l á d á s t a r o s t o v i :
23) Jednat s obcí Bohy o uhrazení příspěvku za děti , které docházejí do školy v Kozojedech.
Zastupitelstvo obce projednalo a u k l á d á finančnímu výboru:
24) Přípravu návrhu nájemní smlouvy s firmou Netro na pronájem místa pro anténu bezdrátového internetu.

USNESENÍ
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozojedy, které se konalo
ve čtvrtek 15. února 2007 od 19:00 hodin v KD Kozojedy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce projednalo a s c h v a l u j e :
25) Zápis do kroniky za rok 2006.
26) Rozpočet na rok 2007 jako schodkový s příjmy 7.227.390,-Kč a výdaji 9.045.830,-Kč.
27) Výjimku z poplatku za odpad pro pana Tomáše Urbana, Kozojedy 133 a pro paní Ditu
Blechovou, Borek 1 z důvodu jejich dlouhodobého pobytu v zahraničí.
28) Návrh veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena mezi Obcí Kozojedy a Městem
Kralovice na úseku přestupkové agendy.
29) Pasport místních komunikací v obcích Břízsko a Borek a zároveň osazení nového
dopravního značení dle tohoto dokumentu a další nutnou výměnu poškozených značek
v obcích Kozojedy a Lednice.
30) Uzavření nájemní smlouvy pro kadeřnictví s paní Zábranskou, Dřevec, a to na dobu
jednoho roku s výší nájmu 1.600,-Kč/měsíčně a s účinností od 1. 4. 2007.
31) Opravu hlavní křižovatky v obci Lednice, pouze v případě získání dotace.
32) Umístění projektů v rámci BAK na internetové stránky Plzeňského kraje
33) Uzavření smlouvy o umístění zařízení s firmou NETRO s.r.o. na dobu neurčitou s roční
výpovědní lhůtou, cenou za umístění zařízení v částce 1.000,-Kč/měsíčně, s účinností
od 1.1.2007.
34) Upozornění majiteli objektu po panu Seligovi v Kozojedech a majiteli domu v obci
Robčice panu Hauznerovi na zabezpečení objektů.
35) Jednostranné zvýšení nájemného v obecním bytě č.11, čp.2 v Kozojedech na 15,50,-Kč/m2.
Zastupitelstvo obce projednalo a b e r e n a v ě d o m í :
36) Zprávu pana Hykyše o hospodaření v obecních lesích za rok 2006.
37) Informaci starosty o podané žádosti odotaci z Programu obnovy venkova na opravu chodníků
před budovou OÚ Kozojedy; požadovaná dotace činí 162.000,-Kč.
38) Stížnost občanů na znečišťování ovzduší silným kouřem z komína bytovky čp.143 a 144
v Kozojedech.
39) Doplatek firmě Becker Bohemia s.r.o. za rok 2006 v částce 44.490,-Kč.
40) Informaci pana starosty o škodách po letošní vichřici.
41) Odpověď Města Kožlany na žádost o příspěvek na žáky.
Zastupitelstvo obce projednalo a u k l á d á s t a r o s t o v i :
42) Podat žádost na krajský úřad Plzeňského kraje o dotaci na rekonstrukci kotelny v ZŠ
Kozojedy.
Zastupitelstvo obce projednalo a z a m í t á :
43) Příspěvek panu Fryčkovi, Kralovice na reedici vydání brožury Severní Plzeňsko, kde by
se obec měla možnost prezentovat.

Poděkování
Velké poděkování patří paní Zdeňce Svobodové, která se vzorným způsobem ujala vedení obecní kroniky.
Před paní Svobodovou zapisoval velice pečlivě kroniku její manžel Jiří Svodoba. Bohužel se již nedožil
ocenění, které za tuto kroniku získal, ocenění -"Kronika kraje" v soutěži Vesnice roku 2005. Paní
Svobodová v manželově práci zatím dále pokračuje. Děkujeme.

Duben - měsíc lesů
V podzimních měsících loňského roku byly vyměřeny a mezníky označeny hranice soukromých lesů v katastrálním
území Kozojedy. Venkovní pochůzkou byli vlastníci lesů seznámeni s těmito hranicemi a mohou v jejich lesích
hospodařit podle tzv. "Lesních osnov". Tyto si mohou vyzvednout na Městském úřadě v Kralovicích, odbor životního
prostředí, u pana Muchny.
Dále upozorňujeme vlastníky lesů na včasné zpracování větrem vyvrácených nebo zlámaných stromů. Úklid těchto
poškozených stromů by měl být proveden nejdéle do konce měsíce dubna, aby bylo zabráněno rozšíření škodlivého
hmyzu, které lze po letošní mírné zimě očekávat

Společenská kronika
Narozeniny
Duben
70 let Jiří Václavík, Robčice 9
85 let Věra Staňková, Robčice 15
Květen
60 let Vladimír Schmied, Břízsko E11
60 let Marie Koubová, Lednice 5

Červen
70 let Václav Beran, Kozojedy 29
60 let Marie Vodrážková, Kozojedy 130
60 let Jaroslava Gajdošová, Kozojedy 54

Zlatá svatba

Úmrtí
Václav Vébr, Lednice 5
Jarmila Vašková, Borek 4

manželé Marie a Věroslav Foldovi, Robčice 19
manželé Jaroslava a Miroslav Kolmanovi, Kozojedy 10
manželé Marie a Jiří Fenclovi, Robčice 18

V NAŠICH OBCÍCH BUDE V SOBOTU 28. 4. 2007 PROVEDEN SVOZ
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
ROBČICE
BŘÍZSKO
BOREK
KOZOJEDY
LEDNICE

8:00 – 8:20 hod.
8:30 – 9:00 hod.
9:10 – 9:30 hod.
9:40 – 10:25 hod. - u pošty
10:40 – 11:00 hod.

Mezi nebezpečný odpad patří: zářivky, ojeté pneumatiky, olověné akumulátory, lednice,
televizory, elektrošrot, motorové oleje, nádoby od barev a pod.

Důležité !!!
V měsíci březnu při svozu velkoobjemového odpadu v obci Kozojedy bylo, i přes
upozornění o charakteru možného ukládaného odpadu, z tohoto kontejneru vytaženo
velkého množství pneumatik a televize, které patří do nebezpečného odpadu. V případě
svozu takového odpadu by byl celý kontejner zařazen do kategorie nebezpečného
odpadu a zbytečně by byla placena vysoká finanční částka.
A stačilo by přece jen trochu snahy !!!

Úřední hodiny na Obecním úřadě v Kozojedech ve dnech:
11.4. 2007 .............. 8:00 – 18:00 hodin
30.4. 2007 .............. DOVOLENÁ
02.5. 2007 .............. 8:00 – 18:00 hodin
Vydává Kulturní spolek Kozojedy a Obec Kozojedy - Mgr. Jaroslava Benešová, Helena Štěrbová
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noviny vycházejí od června 2002. Další číslo vyjde 1. 7. 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

