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28. říjen - 17. listopad
Státní svátky
28. říjen 1918, 17. listopad 1939 a 17. listopad 1989. Tři letopočty spolu zdánlivě nesouvisející, ale přesto
mající něco společného. Když potlačování svobody českého národa bylo v jakékoli době už neúnosné, dovedli se
lidé semknout a bojovat. Jsme pomlouváni cizinou a sami sebe dokonce přesvědčujeme o tom, že poklonkujeme
tomu, kdo je u moci. Ať jsou to velmoci nebo režimy. Jsme malinký stát a můžeme čekat, že vždycky budeme na
někom nebo na něčem závislí. Ale nesmí přetéci ten pomyslný kalich. Odedávna jsou dějiny českého národa
plné příkladů toho, že i my se dokážeme vzepřít. A tak, když se představitelé našeho státu vtírají do přízně tu
tomu, tu onomu a slepě poslouchají cizí diktáty a my obyčejní lidé postupně klesáme na mysli, je dobré
vzpomenout na doby, ve kterých mohl být český národ na sebe hrdý.
28 říjen 1918 – Vznik samostatného Československa
Již od r. 1915 začínal sílit odpor proti nadvládě Rakouska. Toto
bylo dáno zhoršující se situací na frontách a hlavně bídou a
hladem v rakouském zázemí. Sociální poměry byly velmi kritické.
Rostl odpor a kritika vůči rakouské císařské moci. V květnu 1917
vydali čeští spisovatelé (např. Alois Jirásek, Jaroslav Kvapil)
manifest, jež hlásal naše osvobození. V dubnu 1918 přijali čeští
poslanci Tříkrálovou deklaraci naší nezávislosti. Později byl
ustaven v Praze Český národní výbor, který se stal reprezentantem
odbojového hnutí českých zemí.
Na tyto události navazovali i zahraniční iniciativy T. G. Masaryka,
který v těchto letech objel celý svět, aby přivezl národu svobodu.
Nejprve zamířil do Ruska s tím, že východní fronta je nám nejblíže
a odtud by tedy mohl přijít nejdříve mír. Ale začínající bolševická
revoluce mu překazila plány na jednání. Opustil Rusko a odjel do
USA, odkud řídil poslední fázi našeho osvobozeneckého boje.
28. 6. 1918 uznala Francie Československou národní radu jako
vládu příštího Česko-slovenského státu. Brzy tak učinila i Velká
Británie. Postavení Masaryka, Beneše i Štefánika se stalo
legitimním. Karel I. se pokoušel kontaktovat některé české
představitele k záchraně rakouské monarchie. Ale neuspěl a Češi
to pochopili jako zánik Rakouska-Uherska.
28. 10. 1928 se lidé začali v Praze shlukovat. Moc převzal
Československý národní výbor s představiteli Šrobárem, Švehlou,
Stříbrným, Rašínem. Slováci se připojili Svatomartinskou
deklarací.
Po 300 letech se české země staly svobodnými. Republika pak byla budována 20 let jako dobře fungující stát,
který se těšil vážnosti. Byl to ostrov klidu, pořádku a demokracie.

17. listopad 1939 - Uzavření vysokých škol
Když v polovině března 1939 vpochodoval Wehrmacht do Prahy, o uzavření vysokých škol ještě nikdo
neuvažoval. Byla poněkud jiná mezinárodní situace, svět ještě nebyl ve válce a nacisté se snažili, aby obsazení
nevyvolalo mezinárodní protesty. Doba mezi 15. březnem a 17. listopadem byla dosti zajímavá. Spontánně
začaly vznikat odbojové skupiny. Odboj byl organizován i shora od státních úředníků a důstojníků. Protektorát
byl zaplaven řadou tiskovin odsuzujících okupanty. Stupňovalo se očekávání konfliktu, od něhož si obyvatelé
slibovali porážku Německa. Lidé tehdy věřili, že válka potrvá jen pár měsíců, a proto se na ni, ač to dnes zní
divně, i těšili. Nacisté si to dobře uvědomovali, ale razantně proti Čechům zasáhli až 28. října a 17. listopadu.
Masové nepokoje, které proběhly 28. října 1939, byly v Evropě ojedinělé.
Jen v Praze se sešly desetitisíce lidí a provolávaly slávu Masarykovi,
Benešovi a Československu. Česká policie, namísto aby nepokoje
potlačovala, vyjadřovala demonstrantům sympatie.
Nacisté nasadili proti demonstrantům jednotky SS a za pomoci ostré
střelby dav rozehnali. Bylo zatčeno asi 400 lidí. Student Jan Opletal byl
postřelen a na následky zranění zemřel. Jeho pohřeb 15. listopadu se stal
mohutnou manifestací odporu proti okupaci. To dalo nacistům záminku
k uzavření vysokých škol.
Skutečným důvodem pravděpodobně bylo zastrašit české obyvatelstvo a
také eliminovat nejradikálnější složky - těmi byli právě studenti. Po
zadržení byli propuštěni studenti mladší 21 let a přibližně 1200 studentů
bylo transportováno do koncentračního tábora. V ranních hodinách 17.
listopadu 1939 v ruzyňských kasárnách bylo popraveno 9 studentských
funkcionářů.
Česká společnost byla tímto zásahem šokována. To, že jeden
z popravených byl dokonce funkcionářem fašistické organizace Vlajka,
svědčilo o tom, že jde skutečně o zlomení aktivního odporu obyvatelstva.
Byl to doklad o tom, že nacisté nerozlišovali mezi vinou jednotlivých lidí.
Brutální zákrok proti studentům vyvolal ve světě obrovské rozhořčení. Ale válka teprve začínala a lidé na celé
planetě poznávali její hrůznou tvář. Říjnové a listopadové události v okupovaném Československu byly v tomto
běsnění „jen malou epizodou“ o hrdinství a obětech našich lidí.
17. listopad 1989 – Sametová revoluce
Výročí obsazení českých vysokých škol nacisty - 17. listopad - se slaví jako Mezinárodní den studentstva.
V Praze si asi 15 000 mladých lidí připomínalo 50. výročí této smutné události před budovou Patologického
ústavu na Albertově, odkud byl vypraven právě před 50 lety pohřební průvod s ostatky Jana Opletala. Studenti
šli po projevech, ve kterých vyjadřovali nechuť k vedení státu a KSČ, po přikázané cestě na Vyšehrad.
Průvod s rozžatými svíčkami zamířil na nábřeží a u Národního divadla se otočil na Národní třídu. Tam narazil na
policejní kordon. Demonstranti se chovali klidně, zpívali písně a provolávali hesla. Mezitím zezadu od
Národního divadla napochodovaly další řady ozbrojenců. Zpočátku mohli lidé odcházet Mikulandskou ulicí, ale
nakonec byla odříznuta i tato cesta. Pak nastal masakr. 593 zraněných se přihlásilo k ošetření, u 180 pacientů
nevylučovali lékaři pozdější následky. Druhý den ČTK uvedla o studentském shromáždění silně zkreslenou
informaci. Pražští vysokoškoláci vyhlásili časově neomezenou stávku. Současně vyzvali celou zemi ke generální
stávce.
A poté se události rozběhly nevídaným tempem a to, co se zdálo být neuskutečnitelné, najednou bylo tady.
A postupně se i v okolních státech začala hroutit do té doby neotřesitelná komunistická totalita. Do naší země se
vrátila demokracie.
Vendula Peřinová

Říká vám ještě něco Křivoklátská přehrada?
Už asi málokdo z občanů našeho kozojedského
mikroregionu si pamatuje, co byl a co sliboval
projekt Křivoklátské přehrady. Dokonce si to ani
nemůže pamatovat, protože první projekty vznikaly
už v letech 1909 – 1914. Je samozřejmé, že
Berounka jako největší přítok Vltavy přitahovala
pozornost vodohospodářů a energetiků, ale později
se přidaly i zájmy výroby a vodního transportu,
zájmy ekologické a zcela nezbytně i prvky
investiční. V tomto příspěvku se pokusíme naše
čtenáře stručně seznámit s genezí celého problému.

Ačkoliv myšlenka Křivoklátské přehrady v 50. letech
zdánlivě utichla, léta 60. a 70. přinesla mnohé variantní
studie a návrhy na splavnění Berounky a její současné
energetické využití. Varianta z r. 1977 měla například na
zřeteli zejména zájmy plzeňské Škodovky, jakými byla
mj. i výroba zařízení pro jaderné elektrárny v rámci
RVHP. Proto byly v této variantě respektovány
požadavky vodní cesty pro přepravu extrémně těžkých
výrobků.
Pokud jde o energetická hlediska této varianty, která měla
pracovní název „Vysoký Křivoklát“, vycházel návrh
z energetické koncepce přečerpávací vodní elektrárny

Křivoklát – Červený kámen z roku 1974. Přestože
dopravní část této varianty byla rozpracována do
značných podrobností (přístav, vyrovnávací nádrže,
ponořený stupeň), nevyhovovala časovým nárokům
Škodovky, a proto bylo od ní upuštěno.
Pro nezbytný přehled o tomto náročném návrhu
uveďme alespoň několik technických parametrů:
Kóta maximální hladiny se předpokládala ve výši
297 metrů n. m., výše hráze 69 metrů, celkový
objem vody měl činit 625 miliónů m3, jezero by
zatopilo 29 km2. Vzedmutí vody mělo dosahovat až
k Plzni. Pro názornost lze uvést, že voda by
překrývala frekventovaný liblínský most o zhruba
20 metrů a že na Střele pod Borkem by byl zatopen
i Piplův mlýn.
Varianta „Vysokého Křivoklátu“ je nenávratně
pryč. Čtenář této stati mi jistě odpustí osobní
vzpomínku. V době, kdy tato varianta vznikala,
jsem byl s jejími autory v úzkém osobním kontaktu.
Jejich práce mi připomínala akademickou práci na
nejvyšší úrovni. Všichni pilně pracovali, i když
jako kvalifikovaní makroekonomové, přírodovědci
a technici věděli, že jde o práci na fantasmagorické
vizi. Naopak značnou racionalitu ve své činnosti
projevovaly MNV (Místní národní výbory), které
průběžně povolovaly výstavbu chat a zalesňování
v místech, která měly pohltit vody jezera. Nechci se
mýlit, ale ani největší regionální spisovatel Ota
Pavel si ve svém díle slovem postavení přehrady
nepřipustil. Prostě nikdo „Vysokému Křivoklátu“
nevěřil.
V roce 1978 zpracoval pražský Hydroprojekt
investiční záměr jen pro přepouštěcí vodní
elektrárnu. Ve stejném roce byla schválena
Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko, která již
tento projekt vzala na vědomí; nedošlo k žádnému
konfliktu s ochránci přírody. Investiční záměr byl
v ledech 1982 – 1986 znovu prověřen, a to
v koncepci, která odpovídala – jako jediná
v republice – posledním požadavkům energetiky.
Dolní nádrž přehrady měla mít proti dřívějším
návrhům podstatně menší objem. Výška hráze a
vody měla být 28 metrů, takže délka vzdutí se
předpokládala jen k Liblínu, což je 31 km. CHKO
oblast by byla zatopena jen do délky 13,4 km.
Horní nádrž měla mít rozlohu 234 ha. Celková

Představa maximální varianty je již anticipována na mapce z roku
1914.

plocha záboru CHKO měla být 8,17 km2, což je jen 1,36
% její rozlohy.
Pokud jde o rezervace, bylo by jich bývalo dotčeno jen
pět, a to Velká Pleš v rozsahu 9 %, Týřov 9 %, Čertova
skála (jen stěna), Krašov 5 %, Hamouz 15 %.
Z uvedených čísel vyplývá, že by šlo o zásah relativně
malý. Mimo horní a dolní nádrž byly všechny objekty
(přivaděče, kaverna, odpady a přístupové tunely)
umístěny v podzemí, takže by ráz CHKO vůbec
neovlivnily. Kolísání hladiny dolní nádrže během
přečerpávacího cyklu se předpokládalo v takových
hodnotách, které by vůbec nebyly ohrozily rekreační
využití nádrže. Na konci vzdutí byl navržen ponořený
stupeň, který by byl znemožnil jakékoliv kolísání v zadní
části nádrže.
V 80. letech sice k projektu přibývaly další připomínky,
ale – jak se ukázalo – bez jakékoliv šance na další
realizaci. Vyhlášením CHKO se dostal projekt do slepé
uličky a přestalo se o něm téměř hovořit. V hlubokém
údolí Berounky se vzhledem k ojedinělému mikroklimatu
nacházejí vzácné druhy flóry a fauny, které by byly
stavbou přehrady jistě narušeny. Navíc je v okolí Skryjí
vzácné paleontologické naleziště trilobitů. Státní orgány
z důvodů ochrany přírody – ale nepochybujme o tom, že i
z důvodů jiných – přípravy stavby pozastavily, čímž se
projekt stal minulostí. Zavřela se nad ním voda asi tak,
jako se měla podle představ navrhovatelů kdysi zavřít nad
hlubokými údolími Berounky.
Ing. Jaroslav Fingl

K tomuto tématu existuje velmi mnoho materiálu, a to jak historizujícího, tak aktuálního. Nejpřehledněji je tento materiál
zobecněn v práci Mgr. Olgy Gruhnové, UK 2004.

Padl památný strom
Památná lípa v Břízsku nevydržela nápor vichřice. Dne 19. července 2007 se při bouřce ulomila více jak metr
nad zemí a celá i s majestátní korunou padla přes silnici do protilehlé zahrady.
Asi tři sta let stará lípa byla vysazena ještě v čase roboty, kdy ji robotníci přinesli spolu s dalšími z Plas. Z pětice
stromů zůstala jako jediná. Dlouho tvořila spolu s kaplí a pomníkem padlých, mezi kterými stála, nedílnou
součást břízské návsi a výraznou dominantu celé obce. Právem byla roku 2005 prohlášena památným stromem.
Obec zvažuje zastřešit zbylý kmen a vedle něho umístit ceduli s popisem stromu. Nová lípa se zřejmě vysazovat
nebude, na návrší se ještě jedna nachází, z druhé strany kaple. Neodkladná je nyní oprava poškozeného plůtku.
Radka Lomičková

Podkrašovský vodník
V sobotu 11. 8. 2007 proběhlo již páté
setkání
u
Vodníka
Vojtěcha
u
Podkrašovského mlýna. Jako vždy se akce
zdařila a myslím, že všichni návštěvníci
byli spokojeni. Celá akce proběhla v režii
Kulturního spolku Kozojedy a za podpory
Městského úřadu Kralovice. Připomínám to
zde záměrně hned na začátku, protože se
stále setkávám se členy našeho spolku,
kteří tuto akci spojují s Krašovským
spolkem, který s tím nemá od začátku nic
společného. Snad je to proto, že celou tuto
akci od začátku nejvíce organizoval bývalý
člen spolku Krašov pan Zdeněk Brož
z Kralovic. Letos 17. 7. však zemřel. Byl
našim členem několik let a pro náš spolek
hodně udělal. Měl mezi námi mnoho přátel
a znal se s většinou muzikantů, kteří hráli u
Vodníka. Při té příležitosti mu věnovali
vzpomínku a zahráli na jeho počest.
Po panu Brožovi organizaci převzal pan Jaroslav Sklenář, který se také vždy podílel na přípravách minulých ročníků, a tak se
mu podařilo celou akci dovézt do zdárného konce. Pro pana Sklenáře to vše bylo o to těžší, že není z Kozojed a vše musel
řídit na dálku. Patří mu poděkování. To si zaslouží i Petr Němec, který zajistil aparaturu pro hudebníky a celou produkci měl
tak na svých bedrech. Byli poděkování i další členové spolku, kteří jako vždy dělali vše potřebné pro zajištění akce. Musím
se také zmínit o pomoci města Kralovice, které nám vypomáhá finančně a zapůjčuje nám lavice a stoly. Dále obec
Černíkovice nám vždy poskytuje velký vojenský stan. Jako vždy nám i letos vyšla vstříc firma ToiToi. Všem patří
poděkování, protože bez této pomoci se takováto akce organizovat nedá.Věřím, že se nám zase podaří zorganizovat další
ročník této již zaběhlé a oblíbené kulturní akce, na které se schází mnoho lidí z okolí.
B. Štěrba

Místní lidová knihovna
Začátkem 50. let minulého století učitelé manželé Štilipovi založili v Kozojedech obecní knihovnu. Do té doby si lidé četli
noviny, knihy, které si kupovali a mezi sebou půjčovali, ale hlavně různé kalendáře. V obecním domku čp. 42 (v bývalé
pastoušce) do nově zrekonstruované místnosti Štilipovi opatřili skříně, nashromáždili starší darované knihy a nakoupili
nové. Vše uspořádali a sami také knihy půjčovali. Po nich se ve vedení vystřídalo několik knihovníků. Nejdéle to byl pan
Miroslav Selig, čp. 73.
V roce 1967 byla celá knihovna přestěhována do obecní budovy čp. 100, protože domek čp. 42 byl zbourán a na jeho místě
dnes stojí bytovka se stejným popisným číslem.
Počet svazků se léty rozrůstal. Dokupovaly se nové knihy a další přicházely z ústřední dodávky. Pan Selig svou funkci
zastával až do 30. května 2001. Po něm převzala knihovnu a svědomitě ji dodnes vede paní Dagmar Špirková, čp. 38. Její
zásluhou i obou pracovnic obecního úřadu se zlepšilo prostředí, doplnily se nové tituly knih a časopisů a postupně se zvýšil
počet registrovaných čtenářů na dnešních 35.
Ještě v roce 2002 byla místní knihovna řízena Okresní knihovnou v Plasích. Od 1. ledna 2003 přešla pod správu Městské
knihovny v Kralovicích, která zastává regionální funkci. Její pracovnice sem jedenkrát za půl roku přivezou jiné knihy,
některé zase odvezou, a tak stav obměňují. Jedná se o výměnný fond knihoven.
V září 2005 došlo k rozhodnutí, že i do venkovských knihoven bude zaveden internet. Protože stávající knihovna (12m2) byla
příliš malá, vedení obce uvolnilo ještě vedlejší místnost. Zrušila se příčka a celý prostor (35m2) byl nově zrekonstruován.
Také byl vybaven novým nábytkem. Vzniklo tak místo jak pro čtenářský koutek, i část vyhrazená internetu. Tyto služby jsou
poskytovány občanům zdarma čtyřikrát týdně v odpoledních hodinách.V knihovně se také pořádají různé přednášky pro žáky
ZŠ a předčítání některých kapitol z obecní kroniky.
Obecní úřad se ročně podílí na chodu knihovny částkou 5.000,- Kč na výměnný fond a částkou 1.800,- Kč na předplatné
časopisů Květy a 100+1.V roce 2006 navštívilo obecní knihovnu 420 občanů a vypůjčili si 1205 knih.
Sv.

Místní lidová knihovna II.
Ve školní družině základní školy v čp.1 je umístěna knihovna hlavně pro dětské čtenáře. Svazky jsou rozděleny na krásnou a
naučnou literaturu. Zájemci si mohou knihy půjčovat denně. Buď si je prohlíží u stolečků v čtenářském koutku, nebo si je
půjčují domů. Toto zařízení také spadá pod Městskou lidovou knihovnu v Kralovicích, a tak část souboru je často
obměňována. V loňském školním roce bylo v knihovně, která obsahuje celkem 938 svazků, registrováno 94 čtenářů a ti si
vypůjčili celkem 890 knih. Horlivějšími čtenáři zůstávají žáci z prvního stupně základní školy.(Knihy si mohou přijít
prohlédnout a půjčit i rodiče dětí mateřské školy.)
Ve školní družině je také zapojen internet, který už využívá přes 60 žáků. O celé zařízení se pečlivě stará a neustále doplňuje
paní Věra Kovářová, vedoucí vychovatelka školní družiny.
Sv.

Aktivity školní mládeže za školní rok 2006/2007
Děti ze Základní školy Kozojedy jsou zapojeny a aktivně se účastní činností mimo školu jako jsou různé
zájmové kroužky nebo sportovní klání.
Členové
kroužku
mladých
myslivců
porovnávali své znalosti a dovednosti s dětmi z
ostatních mysliveckých spolků v soutěži
"Zlatá srnčí trofej". V letošním roce se tato
soutěž mladých adeptů myslivosti konala
v překrásném prostředí zámku a zámeckého
parku Březina, a to v sobotu 2. června. Soutěže
se zúčastnilo celkem 60 dětí z okresů Plzeň-jih,
Rokycany a Plzeň-sever.
MS Kozojedy
reprezentovalo 9 dětí. V kategorii A zvítězil
žák 4. třídy Josef Kučera a jeho spolužák
Štěpán Folk obsadil 3. místo. V kategorii B se
umístil Petr Machovec jako 14. v celkovém
pořadí, Ondra Fencl 19. a Lukáš Fencl obsadil
3. místo.
Hodně dětí se v poslední době zúčastňuje
cyklistických závodů v blízkém i vzdálenějším okolí. Nejvýraznější jsou výsledky žáka 8. třídy Jaroslava
Kotase, který jezdí již za profesionální klub VC Pek servis Kolín. V letošním roce mimo jiné získal 1. místo ve
své kategorii v soutěži "O pohár města Kralovice".
1. června se zúčastnily dva naše fotbalové týmy na
Liblíně turnaje za účasti 12 družstev (z Plzně i
Rokycan). Tým A postoupil až do finále a získal
2. místo. Václav Hach byl vyhlášen nejlepším
brankářem turnaje. Žáci jsou organizováni v TJ
Sokol Kozojedy.
I hokej má zde své zástupce. Za Meteor Třemošná
již třetím rokem hraje žák 3. třídy Radek Kunc a
dalším je i žák druhé třídy Vojtěch Kovářík. V
1. LHC Kralovice má kozojedská škola další tři
zástupce.
V rybářské soutěži Zlatá udice vyhrála v
Kralovicích žákyně 3. třídy Veronika Peterková. V
kroužku je organizováno také mnoho dalších
školních dětí.
Úspěchy jsou výsledkem dobré práce vedoucích
zájmových útvarů například pana Františka Hykyše a pana Václava Strejčka, kteří vedou kroužek mladých
myslivců, pana Františka Tichého, vedoucího žákovského oddílu fotbalu, pana Jaroslava Švarce, který vede
rybářský kroužek.
Řada dětí ze základní školy navštěvuje Základní uměleckou školu v Kralovicích, kde se učí např. hře na klavír a
housle.
Škola pro děti připravila další aktivity jako byl
letošní netradiční dětský den. Děti 1. stupně si
zasoutěžily na hřišti, kde pro ně část programu
připravila Policie ČR s ukázkou techniky nebo i s
ukázkou práce kriminalistů, např. snímáním
otisků.
Program Policie ČR se pak znovu představil i
žákům 2. stupně, kteří do té doby zatím vyráběli
aromatické svíčky, ozdoby a barvili trička.
Také Místní lidová knihovna připravila pro děti
v průběhu školního roku soutěže. První s názvem
"Poslouchej a hádej" a druhou s názvem
"Poslouchej a maluj".
Podle podkladů V. Hirta zpracovala J. Görnerová

…a jak prožili měsíc červen naši nejmladší školáčci - mateřáčci?
V naší školičce se pořád něco děje.
Přípravu na měsíc červen jsme zahájili už
posledního května. Opékali jsme pod
školkou vuřty, nic nezbylo a všem
náramně chutnalo. Pak už jsme se těšili
na oslavu MDD, která proběhla v pátek
1. června. Soutěžili jsme v různých
disciplínách a tím jsme zakončili
1. sportovní hry MŠ Plzeňského kraje,
jejichž mottem bylo ,,Červen, duben,
květen – hodně sportu dětem“. Za tyto
soutěže jsme obdrželi medaile, diplomy a
nějaké
dobroty.
Kromě
tohoto
sportovního soutěžení jsme poslepu
hledali
bon-bony,
nebo
kreslili
barevnými křídami na prostranství před
budovou školky. Obrázky se všem
povedly. Další naší akcí, která se
uskutečnila první letní den, byla stopovačka. Zúčastnily se jí i nejmladší děti. Všechny došly až ke kapličce ,,U
Vojtíška“ a zpět a nohy nikoho nebolely. Děti během cesty plnily různé úkoly a na konci hledaly kamarády,
kteří jim šipkami značili trasu a dané úkoly pro ně připravovali, všichni společně pak ještě našli ukrytý poklad.
Poklad (želatinoví medvídci) byl za obrovského jásání objeven a snězen. Všem zvedl náladu před dlouhou
cestou zpátky. Stopovačku v příštím roce určitě zopakujeme. Hned druhého dne odpoledne proběhlo v
budově MŠ kulturní vystoupení dětí obou tříd. Děti přednesly básně a zazpívaly písničky, které se naučily
v druhém pololetí školního roku, zatančily tanečky. Na konci besídky proběhlo vyřazení předškolních dětí z MŠ.
Do první třídy ZŠ odcházelo 7 dětí. Ve vývěsní skříňce obce Kozojedy mají tyto děti vystavené tablo.
Na pondělí 25. června jsme byli
pozváni na loutkové představení,
které pro nás připravily děti
z dramatického kroužku Základní
školy v Kralovicích. Zahrály nám
pohádku ,,Dlouhý, Široký a
Bystrozraký“. Vzali jsme s sebou i
děti z první a druhé třídy
kozojedské školy. Pohádka se
líbila, spokojenost byla završena
dobrou zmrzlinou v kralovické
cukrárně. V šest hodin odpoledne
tohoto dne se děti, které odcházejí
do ZŠ, sešly v MŠ ještě jednou, a
to se spacáky, polštářky a hračkou
k tradičnímu přespání ve školce.
Paní učitelky připravily vydatnou
večeři, po ní
děti shlédly
večerníček a protože to byl den
mimořádný, nešly hned spát, ještě
si chvíli pohrály. Pak ale
překvapily tím, že si samostatně připravily pohádku se svými mazlíky na spaní , kterou paním učitelkám na
dobrou noc zahrály. Vedly si výborně, odměnou jim byl potlesk a pochvala. Pak se děti umyly, vyčistily zoubky
a honem do hajan. Při čtené pohádce postupně usínaly a vůbec nikdo se za celou noc neprobudil. Zrovna
ten večer foukal silný vítr, lilo, bouřilo. Nikdo se nebál, přestože byly všechny děti bez rodičů. Zasloužily si tedy
medaile za odvahu. Ty dostaly následující den. Ráno děvčata sama připravila snídani (rohlík namazaný máslem a
marmeládou), nalila čaj a kluci zatím pomohli s úklidem po spaní. I tato akce se nám vydařila.
A nyní nám všem, učitelkám, školnici i zůstavším dětem nezbývá nic jiného, než našim bývalým mateřáčkům,
dnes již prvňáčkům, popřát v základní škole mnoho úspěchů a samé jedničky. Doufáme, že si na roky prožité
s námi v mateřské škole také někdy vzpomenou.
Libuše Kalinová, vedoucí učitelka MŠ

Obecní úřad Kozojedy
Společenská kronika
Narozeniny
Červenec
60 let Kyptová Anna, Kozojedy 34
(dodatečně blahopřejeme)
Září:
60 let Růžena Pánková, Kozojedy 124

Narození:

Listopad:
60 let Marie Vodrážková, Kozojedy 2
80 let Václav Beneš, Robčice 2
60 let Anna Bechová, Kozojedy 28
Prosinec:
75 let Josef Zíka, Kozojedy 51
60 let Marie Holubová, Kozojedy 42

4. 8. 2007 Kateřina Helmichová, Kozojedy 52

Zajímavosti - statistické údaje - Obec Kozojedy a její části
Od roku 2002 do poloviny roku 2007 se v našich obcích

narodilo 21 dětí,
zemřelo 36 osob
přistěhovalo se 82 osob
odstěhovalo. se 64 osob
V roce 2002 bylo v evidenci trvale žijících občanů 617 osob,
v pol. letošního roku je to pak 620 občanů, z toho je 308 žen a 312 mužů.
Celkový průměrný věk - 41,3 let. U žen činí průměrný věk 43 let, u mužů 39,5 roku.
Kolaudované stavby od roku 2002 do současnosti s přidělením nového čísla popisného nebo evidenčního:
Kozojedy - přidělena
3 čísla popisná od čp.152 - 154 1 číslo evidenční E111
Břízsko - přidělena
2 čísla evidenční E19, E20
Robčice - přiděleno
1 číslo popisné čp. 22
1 číslo evidenční E15
Křestní jména - nejčastěji se vyskytující:
Václav (42x), Marie (31x), Josef (22x), Jaroslav (21x), Jiří (18x), Jana (17x), Martin, Petr (15x), Jaroslava (14x),
Alena, Jan, Věra, Miroslav (12x), Zdeněk, František, Pavel (11x), Zdeňka (10x), ostatní jména se vyskytují méně
než 10x.
Z příjmení v našich obcích vede bezkonkurenčně Němec, Němcová, následují Pícl, Píclová.

USNESENÍ
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozojedy, které se konalo
ve čtvrtek 21.6. 2007 od 20,00 hodin v KD Kozojedy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce projednalo a s c h v a l u j e :
61. Finanční příspěvek Diakonii Broumov ve výši 500,-- Kč
62. Finanční příspěvek panu Sklenářovi na vydání publikace ve výši 2.000,-- Kč
63. Finanční příspěvek Místní organizaci Českého rybářského svazu Kralovice na zajištění soutěže ve výši 2.000,-- Kč.
64. Odkoupení bezpečnostního zařízení od stávajícího nájemce pohostinství v KD pí.Zíkové v souvislosti s ukončením
nájemního vztahu a nájemní smlouvy k 1.7.2007. Kupní cena byla sjednána na 18.000,-- Kč.
65. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pohostinství v KD s panem Antonínem Schreinerem, z Čisté u Rakovníka.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení. Výše nájmu byla stanovena na
1.742,50,--Kč měsíčně.
66. Znění smluv od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod parcel místních komunikací
v k.ú. Kozojedy u Kralovic. Jednalo se o tyto parcely:168/1 (2318 m2), 168/3 (179 m2),
580/4 (246 m2) a 754/2 (315 m2).
67. Odkoupení pozemku č.2933 o výměře 5.571 m2 (orná půda) z výběrového řízení Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových za cenu 15.000,-- Kč.

68. Zaslání dopisu ZS a.s. Kozojedy, ve kterém bude požádána na možnost změny způsobu hospodaření na polích nad obcí
Kozojedy a Lednice, z důvodu zmírnění škod při přívalových deštích.
69. Konání letního stanového tábora v lokalitě Horův palouk v k.ú.Robčice v termínu od 1. - 28. 7. 2007.
70. Zveřejnění záměru na odkoupení obecního pozemku v k.ú.Kozojedy č.par. 3326/20 o výměře 68 m2 manželi Lenkou a
Ladislavem Kolmanovými, Kozojedy 143; záměr na odprodej obecního pozemku pod stavbou č. par. 151 o výměře
14 m2 panem Bartolomějem Štěrbou, Kozojedy 61. Cena pozemku bude za odhadní cenu plus náklady s prodejem.
71. Přihlášení do soutěže vyhlášené Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje a firmou Ekokom s názvem "My už třídit
umíme".
72. Doplnění sběrných nádob na tříděný odpad. Smlouva o výpůjčce s firmou Ekokom bude uzavřena na nádoby na sklo a
papír. V příštím roce pak bude od firmy Becker Bohemia doplněna nádoba na plast.
73. Vstup obce Kozojedy do Mikroregionu Kralovicko a zaplacení členského poplatku 1Kč/obyvatele/rok.
74. Přihlášení do soutěže "Knihovna roku". Přihláška musí být podaná do 5. 8. 2007.
75. Ukončením nájemní smlouvy na pronájem obecního pozemku pro včelín v k.ú.Robčice s paní Čeporanovou a s převodem
této nájemní smlouvy na pana Čeporana.
76. Nákup nutného dovybavení Zásahové jednotky hasičů Kozojedy postupně dle finančních možností obce.

Zastupitelstvo obce projednalo a b e r e n a

vědomí:

77. Žádost o finanční pomoc Krajský úřad PK na pomoc při odstraňování škod po přívalových deštích ve výši 500.000,-Kč.
78. Dopis od společnosti Telefonica O2, kde požadují součinnost s obcí při opravě koryta toku v obci Kozojedy, kde došlo
k odhalení dálkových telef. kabelů. Obec předala žádost správci toku - Lesům ČR.
79. Žádost chatařů z lokality „Pod příčkou“ na pomoc při opravě příjezdové cesty k chatám.
80. Dopis od pana Jaroslava Krále - stížnost na porušování práva vlastníka pozemku.
81. Protokol z výsledku kontroly dotace na ČOV uskutečněné KÚ PK.
82. Výsledek a rozhodnutí FÚ Plzeň-sever o kontrole státních dotací z let 2003 - 2005.
83. Podání žádosti z programu POV na rekonstrukci požární nádrže v obci Kozojedy.
84. Nabídku firmy p. Kříže, Zruč na plastová okna.
85. Informaci o průběhu prací při rekonstrukci kotelny ZŠ.
86. Upozornění Policie ČR na četný výskyt podvodného jednání na staré občany v našem regionu.
87. Upozornění na nutnost posekání veřejného prostranství v obci Lednice.
88. Informace od p.Přibyla o možnosti vybudování elektrárny s využitím solární energie.

Upozorňujeme občany, že kontejnery na svoz velkoobjemového odpadu budou přistaveny
do obce Kozojedy (u pošty a u KD) a Lednice
v pátek 28. září a odvezeny budou v pondělí 1. října,
v obcích Borek, Břízsko, Robčice
v pátek 5. října a odvezeny budou v pondělí 8. října.
Objemný odpad je ten, který se nevejde do popelnice, např. starý nábytek, koberce, lina, umyvadla, toalety
apod.
NE!!! -- VĚTVE, LISTÍ, TRÁVA A NEBEZPEČNÝ ODPAD -- NE!!!

Svoz nebezpečného odpadu bude v obcích proveden v sobotu 22. září
ROBČICE
8:00 – 8:20 hod.
BŘÍZSKO
8:30 – 9:00 hod.
BOREK
9:10 – 9:30 hod.
KOZOJEDY
9:40 – 10:20 hod. - u pošty
LEDNICE
10:50 – 11:15 hod.
Mezi nebezpečný odpad patří: zářivky, ojeté pneumatiky, olověné akumulátory, lednice, televizory,
elektrošrot, motorové oleje, nádoby od barev apod.

Pozvánka
10. 11. 2007 pořádá obec Kozojedy Posezení pro seniory s hudbou v KD Kozojedy.
Všechny občany srdečně zveme.
Vydává Kulturní spolek Kozojedy a Obec Kozojedy - Mgr. Jaroslava Benešová, Helena Štěrbová , foto V. Hirt, L. Kalinová, K. Peřina
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noviny Kulturního spolku Kozojedy a Obce Kozojedy vycházejí od června 2002.
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
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