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Obec Kozojedy
První písemná zmínka o obci Kozojedy pochází z roku 1352. Další vývoj obce je
povětšinou spjat s nedalekým hradem Krašovem, k jehož panství náležela. Roku 1514
byly Kozojedy povýšeny králem Vladislavem II. Jagellonským na městečko a získaly
znakové privilegium.
Po třicetileté válce jsou Kozojedy uváděny již jen jako ves, která spolu s celým
krašovským panstvím připadla v roce 1678 plaskému klášteru.
Kozojedský katastr má výměru cca 835 ha, z toho 246 ha tvoří lesní pozemky.V obci
žije nyní 450 trvale hlášených obyvatel, je zde 104 trvale obydlených domů, 66 chat
a chalup. Obec Kozojedy leží cca 7 km vzdušnou čarou jižně od města Kožlany a 600
m od levého břehu řeky Berounky. Plzeň je vzdušnou čarou vzdálena asi 25 km.
Obec je rozložena v rovinatém terénu nad zářezem řeky Berounky v nadmořské výšce
průměrně 355 metrů n.m. Z jihovýchodu tvoří krajinnou dominantu řeka Berounka, od jihu až k severozápadu
pak menší zářez Kralovického potoka. Od východu a severu jsou v blízkosti obce dva menší lesní komplexy
(Pavučina, Zimohráz), takže obec je ve vzdálenosti do jednoho km plynule obehnána lesy. Středem obce od
západu k jihu protéká zatrubněný bezejmenný potok.
Z hlediska širších vztahů je první vazba na Kralovice, kde je stavební úřad, katastrální úřad, finanční úřad.
Kralovice jsou pro obec Kozojedy pověřeným úřadem. Z hlediska dalšího výkonu státní správy pak kompetentní
plzeňský krajský úřad.
Občanská vybavenost je na velice dobré úrovni. Je zde veřejný vodovod, telefonní síť, obecní kanalizace. Dále je
zde mateřská škola, základní devítiletá škola, ordinace praktického lékaře a dětského lékaře, pošta, místní
lidová knihovna, benzínová čerpací stanice.
V roce 2001 byla dokončena rekonstrukce
víceúčelové budovy kulturního domu. Sál zde slouží
nejen ke kulturním akcím, ale i jako tělocvična
hlavně pro žáky základní školy. V budově je
restaurace nabízející teplou i studenou kuchyni.
Kozojedy mají i své fotbalové hřiště a dvě malá
dětská hřiště. V obci jsou dva kostely a hřbitov.
V místě jsou 3 větší podniky zaměstnávající zhruba
80 pracovníků. Dále jsou zde provozovny služeb
jako
například
truhlářství,
kovářství,
kamenosochařství a štukatérství, elektroopravy,
opravna chladírenských zařízení, prodej potravin a
smíšeného zboží, velkoprodejna koberců, prodej
domácích potřeb, kadeřnictví a jiné.
Nejstarší objekty stojí v původním jádru obce kolem rozlehlé kruhové návsi. Jsou to bývalé zemědělské usedlosti
s rozsáhlým hospodářským zázemím. Kolem komunikace jsou pak postaveny typické vesnické rodinné domky
převážně s břízolitovými fasádami.

Společenský život v obci je velmi bohatý. Udržuje se zde i mnoho místních obyčejů jako masopust, staročeské
máje, taneční zábavy a tradiční plesy místních spolků. Každých deset let se také koná sjezd rodáků.
I spolková činnost je velmi dobrá. V současné době jsou aktivní tato občanská sdružení: sbor dobrovolných
hasičů (založený r. 1900), TJ Sokol (založený r. 1919), myslivecké sdružení (založené r. 1951), včelařský
spolek (založený 1933) a kulturní spolek (založený 2000), který je v posledních letech v čele společenského dění
v obci.
Památkově chráněné jsou zde kostel
sv. Mikuláše, jehož pravděpodobný
architekt je G. Santini Aichel,
zrekonstruovaná kaplička sv. Anny
Samotřetí a pomník padlých z I.
světové války.
V roce 1999 vstoupila obec do
Mikroregionu Dolní Střela, kde jednou
z prvních činností bylo vybudování
informačního
střediska
a
cykloturistických cest. To bylo
realizováno již v roce 1998, a tak je
možno provozovat cykloturistiku dle
jednotlivých cyklotras. V roce 2007
vstoupily Kozojedy i do Mikroregionu
Kralovicko.
V současné době je zahájen proces územního plánování, jehož výsledkem bude vytvoření předpokládaného
budoucího vzhledu a rozvoje obce. Kozojedy začínají být opět pro občany zajímavé, o čemž svědčí zastavení
odlivu občanů z obce a stabilizace přirozeného pohybu obyvatel.
J. Görnerová

Přednáška cestovatele ing. Knoflíčka
V pátek 11. 1. 2008 se konala v sále kulturního domu již druhá přednáška cestovatele ing. Františka Knoflíčka.
Jeho minulé vystoupení bylo velice poutavé a i na tuto přednášku se sešlo přes sto lidí.
Se zájmem jsme poslouchali vyprávění o cestě do Kanady – Skalistých hor, národního parku, Jasperu a Banfu a
o přechodu Chilkootského průsmyku.
Přivezl s sebou výstavku předmětů dokumentujících jejich dobrodružnou cestu. Mohli jsme zde vidět mimo jiné
kůži z medvěda, spray proti medvědům, rýžovací misku se zlatými zrníčky, beranice ozdobené mývalým
ocasem, sobí paroh , oblečení na cesty, zkameněliny atd.
Vyprávěl a přitom promítal fotografie pořízené cestou. Na nich jsme viděli jeho kolegy, kteří se vydali na tuto
dobrodružnou cestu s ním. Vypůjčený automobil měli po střechu napěchovaný věcmi nezbytně nutnými, aby se
jim bez újmy podařilo projít Chilkootský průsmyk a další plánované cesty. Viděli jsme městečka a osady,
kterými projížděli, přátele, které cestou poznali.
Cesta trvala jeden a půl měsíce. Museli vézt i člun, protože bylo nutné plout po divokých řekách, brali s sebou
zásoby nezbytné k přežití v divočině. Ale nejdůležitějším vybavením pro tuto akci bylo odhodlání vydržet
možné útrapy cesty, které zákonitě divočina připraví.
Šli cestou prvních zlatokopů, a dokonce nacházeli po cestě pozůstatky z doby, kdy započala „zlatá horečka“.
Cesta zlatokopů vedla přes kameny i sněhem a ledem Do skal museli vytahovat koně na lanech, aby si na
balvanech nezlámali nohy. Byli často nuceni své vozy i některé nástroje, co s sebou vezli, zanechat cestou a vzít
si jenom to nejdůležitější, hlavně zásoby jídla, aby se vůbec ke svému cíli dostali. A právě pozůstatky vozů a
nástrojů z konce 19. století jsou po cestě rozesety a pravděpodobně díky mrazivému klimatu zůstaly jako
zakonzervované a nerozpadlé až do dnešní doby.
Poslouchali jsme, jak ing. Knoflíček s nadšením vypráví o tamních krásách a zajímavostech a jenom tak
mimochodem a s úsměvem o nemalých potížích, které překonávali. To všechno poukazovalo na tu
cestovatelskou vášeň, která je některým lidem dána. Zasněně jsme se dívali na krásné fotografie přírody a toužili
se tam také podívat. Ale upřímně, co ta zima, studené a vlhké stany, strach z divoké zvěře a trmácení se po
kamenitých stezkách do zasněžených kopců?
Ve druhé části akce jsme měli možnost zhlédnout film o této oblasti Kanady, natočený a zpracovaný panem
J. Seidlem. Film dokreslil a ještě více přiblížil krásy a zajímavosti tohoto drsného kraje.
V. Peřinová

Kozojedský tradiční masopust
Každý rok pořádá Kulturní spolek Kozojedy maškarní průvod obcí. 2. února 2008 se již zrána sešla kozojedská
omladina v hasičské zbrojnici a začaly první přípravy před průvodem. Mládežníci obětavě začali oblékat
medvědy. To se na dlouhou slámu připevňuje hrachovina a obtáčí se kolem těla „medvěda“. Kozojedští medvědi
se mohou chlubit krásnými čepicemi, které ze slámy zhotovuje pan J. Vlk. Takové není vidět v dalekém okolí.
Po poledni už přicházely další masky, ve zbrojnici se oblékaly a připravovaly. Těsně před začátkem průvodu
přišla i hudba Pavla Saka. Ve 13 hodin se všechny masky seřadily do průvodu, v čele šel ženich s nevěstou – ti
mají za úkol průvod řídit a vést obcí. Za nimi se seřadily další masky – medvědi se svými vodiči, asijský

prodejce spodního prádla, víly, prodavačka květin, pravěcí lidé, Křemílek a Vochomůrka, Kanafásek, věštkyně,
psi, kadibudka, čarodějnice, mouchy a další. U každého stavení zahrála kapela písničku, masky udělaly kolo a
zatančily s obyvateli domu. Masky i muzikanti vždy dostali něco dobrého k jídlu a pití. Všichni se vesele bavili,
masky tančily, medvědi chytali a poráželi mladá děvčata. Během celé akce zajišťoval občerstvení Bartoloměj
Štěrba, a to nejen pro masky a muzikanty, ale i pro všechny přítomné občany. Průvod prošel celou obcí a
nakonec se všichni přesunuli do kulturního domu. Duo „Skalovi “ vyhrávalo až do pozdních nočních hodin a
všichni se dobře bavili.
F. Tichý

Božský masopust
16. února pořádal již podruhé Kulturní spolek Kozojedy maškarní průvod v Bohách. V domě u Včalů se od rána
oblékali medvědi a po obědě se tu sešly všechny masky. Ve 13 hodin vyšel maškarní průvod obcí za doprovodu
Malé kozojedské kapely pod vedením ing. Václava Beneše. Průvod tradičně vedli ženich s nevěstou, za nimi šli
mušketýři, medvědi, doktoři, Otík s řidičem Pávkem, čarodějnice, věštkyně, mimino, Skotové (jeden z nich
dokonce originální), vodníci a další masky. Když průvod obešel celé Bohy, nasedli účastníci na připravené
dopravní prostředky a byli převezeni do Rakolusek. I zde se tančilo, hrálo, jedlo a pilo. Po ukončení průvodu se
všichni dopravili do střediska „Na Rybárně“. Tam vyhrávala Malá kozojedská kapela k poslechu i k tanci až do
pozdních hodin.
Kulturní spolek děkuje všem, kteří se masopustu zúčastnili a těší se na pokračování v příštím roce.
F. Tichý

Pražský zpěvácký spolek Hlahol navštíví Kozojedy
Pražský zpěvácký spolek Hlahol založil v roce 1861 pražský sládek, zpěvák a sbormistr Jan Ludevít Lukeš.
Mužský sbor o 120 členech vystoupil poprvé na pohřbu básníka, filologa, jazykovědce, národního buditele
Václava Hanky na Vyšehradě v lednu 1861.
O rok později vytvořil Josef Mánes pro Hlahol spolkový prapor, který nesl heslo „Zpěvem k srdci, srdcem
k vlasti“. Sbor učinkoval často na významných akcích, jakými bylo odhalování pomníků a pohřby význačných
osobností. Nechyběl ani při kladení základního kamene Národního divadla. Slávu vlasti rozšiřoval i v cizině.
Vedle koncertní činnosti Hlahol vypisoval ceny na skladby, aby inspiroval české autory k původní tvorbě.
V roce 1905 sbor přesídlil do vlastní budovy na vltavském nábřeží v Praze. Budova je v secesním stylu,
památkově chráněná. Na stavbě a štukatérské výzdobě se podíleli význační stavitelé a architekti. Ve velkém sále
se nachází luneta Píseň od Alfonse Muchy a nad dřevěným obložením stěn jsou umístěny busty význačných
sbormistrů a činovníků Hlaholu.
Z nejvýznamnějších sbormistrů Hlaholu je možno uvést Bedřicha Smetanu a Karla Bendla. Čestnými členy
spolku byli například Pavel Křížkovský, Josef Bohuslav Foerster, Leoš Janáček, Vítězslav Novák a Josef Suk.
V roce 1925 počet členů a příznivců Hlaholu přesáhl tisícovku.
Za druhé světové války činnost sboru téměř ustala. Budova jim byla zabavena. Po válce se scházeli členové
sboru znovu, ale magistrát používal velký sál jako sklad mouky a budova chátrala. Hlahol se stal pěveckým
sborem Městského domu osvěty.
V polistopadové době se zvýšil počet členů asi na 60. Budova Hlaholu je znovu krásná a konají se v ní koncerty
a zkoušky. Hlahol vystupuje při různých slavnostních příležitostech. Znovu šíří slávu vlasti také v zahraničí po
vzoru svých předchůdců, zakladatelů Hlaholu. A zahraniční pěvecké spolky na oplátku jezdí předvést své umění
do České republiky. .
Pěvecký sbor Hlahol přijal pozvání kulturního spolku a vystoupí v září letošního roku v kozojedském
kostele.
Tímto slavnostním koncertem chceme oživit památku na významné vlastence z Kozojed a nejbližšího okolí.
Především spolutvůrce českého románu, kozojedského faráře a učitele, liblínského rodáka Jana Marka z Hvězdy,
kterému na bývalé budově fary, nynější škole, byla právě v září před třemi roky odhalena pamětní deska.
Kulturní spolek zve všechny občany na tuto zářijovou akci. Věříme, že i členové sboru Hlahol budou nadšeni
přijetím kozojedských občanů a přátelskou atmosférou tohoto místa stejně jako všichni umělci, kteří zde
doposud vystupovali.
V. Peřinová

AUTODRÁHY V JEDNOM KOLE
Přijďte si s námi zajezdit na autodráhách ze 70. let
…nezáleží na věku, ale na chuti se pobavit a zavzpomínat.

KAM? do Kulturního domu Kozojedy
KDY?

5. 4. 2008 od 14 h

Srdečně zve Kulturní spolek Kozojedy

Vstupné dobrovolné

Kozojedy v kronikách
Na počátku roku 2008 začíná zapisování do
druhého svazku kozojedské obecní kroniky,
tedy téměř přesně padesát let poté, co byl
založen její svazek první. Není proto
zbytečné zaznamenat, jak se v naší obci
kronikářská tradice vyvíjela ve starší době.
Stručné letopisné záznamy si vedli od 30. let
do konce 19. století kozojedští hospodáři
Matěj a Martin Karlovi (č. 33). Možná bylo
takových písmáků více, bohužel o nich
nevíme.
Z úředního podnětu měly být už v 19. století
ve větších obcích s farními úřady a školami
zakládány
kroniky
těchto
institucí.
V Kozojedech byla nejdříve, v r. 1835,
uvedena v život farní kronika. Titul na vazbě
knihy, do které bylo zapisováno, je sice
v němčině, ale text byl psán od počátku
česky. Zasloužil se o to tehdejší farář Jan
Jindřich Marek, známý jako spisovatel Jan
z Hvězdy, který se zde poprvé pokusil i o
zachycení starších dějin obce. Po něm
zaznamenávalo hlavní události života farní
osady a kostela osm dalších farářů. Zápisy,
které se týkají především Kozojed, ale také
Všehrd a někdy i Liblína, pokrývají
s přestávkami období do r. 1935, naposledy
byl záznam do kroniky proveden v r. 1967.
Celý svazek však zůstal nedopsán, protože od
konce 40. let nebylo místo katolického faráře
v Kozojedech obsahováno.
Jako druhá v pořadí vznikla v Kozojedech
v r. 1883 kronika obecné školy. Založil ji a
po dlouhou dobu vedl řídící učitel Antonín
Kožíšek. První svazek školní kroniky byl
dopsán na konci školního roku 1912-1913.
V tradici vedení kroniky se poté bez
přestávky pokračovalo a do dnešního dne
bylo ukončeno už několik dalších svazků.
Obecní kronika sice měla vzniknout na
základě československého zákona z r. 1920,
ale v případě Kozojed nebyl tento úkol
realizován. Důvody nelze s naprostou
jistotou určit. Některý z místních učitelů by
jistě byl schopen tuto práci zastat, ale snad se
tehdejší vedení obce záležitostí kroniky
nezabývalo dostatečně soustavně. Nehledě na
to byla v r. 1930 sestavena „podle školní a

farní kroniky, ústního podání a vlastních
zkušeností“ rukopisná Vlastivěda obce
Kozojed a okolí. Text napsala učitelka M.
Žákovcová-Svobodová, zatímco mapky,
fotografie a kresby vytvořil řídící učitel B.
Matějka. Na více než stovce stran jsou
popsány přírodní poměry, katastr obce,
podnebí, půdní poměry, výstavba, zdravotní
poměry a vzdělání obyvatelstva, správa obce
i mnoho jiných údajů. Celá vlastivěda je
velmi bohatá na konkrétní údaje a vykresluje
plasticky stav obce v období první republiky.
K dosud zmíněným kronikám přibyla až po
druhé světové válce, na přelomu let 1956 a
1957, kozojedská obecní kronika vedená
zprvu učitelem Jiřím Svobodou. Její zápisy
představují jeden z nejdůležitějších pramenů
dokládajících vývoj obce v dalším půlstoletí.
Vzhledem k rostoucímu zájmu o kronikaření
vznikly v Kozojedech postupně i kroniky
řady místních spolků. Podobný pokus poprvé
uskutečnil Sbor dobrovolných hasičů, v jehož
pamětní knize byly vedeny záznamy od r.
1923 do r. 1941. Následovala od konce 60.
let kronika myslivecká, od r. 1978
zahrádkářská a v r. 1979 se připojila
včelařská. V r. 1988 začala vznikat nakonec
také nedokončená Kronika JZD Budoucnost
Kozojedy. Na počátku 21. století tuto řadu
prozatím uzavřela kronika Kulturního spolku
obce.
Důkaz toho, že i ve 20. století pokračovala
soukromá kronikářská tradice, podává osobní
kronika kozojedského občana Jaroslava
Kolmana, do které její autor zapisoval po
více než půl století, v letech 1932-1985. Není
třeba zdůrazňovat, že i takovýto soubor
zápisů má značnou dokumentární hodnotu.
Jak je patrné, kronikářství v Kozojedech
nabylo v průběhu dvacátého století značného
rozsahu, což svědčí o snaze obyvatel obce
dokumentovat různé stránky jejího života.
Snad bude teto trend pokračovat i
v budoucnu. Na závěr je možno dodat, že
ukončené svazky školní kroniky a Vlastivěda
obce Kozojedy jsou uloženy a mohou být
přeloženy ke studiu ve Státním okresním
archivu Plzeň-sever v Plasích.

Jako úvod k dalšímu svazku kozojedské kroniky napsal Dr. Bohdan Zilynskyj

Cestovatel Tomáš Urban
V prosinci přijel z Velké Británie do Kozojed strávit Vánoce se svou rodinou třicetiletý Tomáš Urban.
Po absolvování Základní školy v Kozojedech a Středního odborného učiliště spojů a pošt v Plzni – obor peněžní
manipulant – získával praxi v plzeňských bankách.
V roce 1997 se rozhodl, že využije širších možností pro cestování a znalosti angličtiny a podívá se do světa.
První cesta vedla autostopem a vlakem na Gibraltar a dále do Španělska, kde se zúčastnil oslav Velikonoc,
svátků Semana Santa s proslulými průvody ve městech Cordobě, Barceloně, Malaze a vrcholícími procesími
v Seville. V prosinci 1998 odcestoval do Izraele a 3 měsíce pracoval jako brigádník v izraelském moskavu
v poušti Negev 5 km od jordánských hranic. Od února 1999 podnikal šestitýdenní cestu po jihovýchodní Asii.
Začal ji na severu po územích horských kmenů severního Thajska a po hraničních oblastech Barmy a Kambodže,
kde pobýval v domorodých vesnicích. Dopravoval se pomocí 4wd, bambusových raftů a slonů. Dále navštívil
různé turistické zajímavosti i v odlehlejších koutech i ostrovech Thajska, Malajsie a nakonec se dostal do
městského státu Singapuru.
V dubnu 1999 se letecky přemístil do JordánskaAmmanu, dále pak do skalního města Petra, známého
z natáčení trilogie o indiánu Jonesovi. Tam se pokusil o
přejití do Izraele v blízkosti Golanských výšin, ale
přechod mu nevyšel, protože byl z bezpečnostních důvodů
uzavřen. Jordánští celníci nevěděli, že existuje nějaká
Česká republika a tedy ani jestli musí mít cestovatel vízum
nebo zda stačí dopis z ambasády. Na palestinské straně to
bylo stejné. Proto zvolil přechod u Jeruzaléma a po
počátečních problémech s cestovním pasem a po několika
hodinách strávených při výslechu izraelskou bezpečnostní
službou, zůstal 3 měsíce v Izraeli v proláklině minus 418
m p. m. u Mrtvého moře, známého maximální slaností
(35%). Další cestu do Izraele podnikl po půlroční
přestávce, a to v říjnu 1999. Naplánoval si ji přes
Maďarsko, Bulharsko, Turecko, Sýrii a Jordánsko.Viděl
ostrovy Santorie, Rhodos a 3 měsíce strávil na Krétě, kde
v řecké rodině farmáře pomáhal sbírat olivy.
V lednu 2000 mu ani na druhý pokus přímá cesta do
Izraele nevyšla. Proto použil letadlo z Istanbulu do
jordánského Ammanu a odtud přešel do Izraele. Navštívil
tam Betlém, Nazareth a další významná místa. Asi čtyři
měsíce pomáhal sklízet ovoce a zeleninu v izraelském
družstvu – moskavu.
V dubnu příštího roku se rozhodl pro cestu letadlem přes
Suezský průplav do Egypta. Po odeznění zdravotních
problémů (poštípání cizopasníky) procházel pyramidami
Tomáš na slonu v Malaisii
v Gize,
včetně
„nepřístupných“
prostor
jedné
z faraonových dcer. Po čase se vydal napříč Egyptem se zastávkami v Luxoru, Abu Simbelu, Káhiře a u Rudého
moře, na Sinajském poloostrově vystoupil na památnou horu Sinaj. Tento „výlet“ zakončil opět v Izraeli, kde
pobyl další 2 měsíce.
Od roku 2004 žije na severovýchodě Velké Británie, nejdříve ve městě Darlingtonu a nyní v Newcastelu, kde
pracuje jako kontrolor pro firmu Calsonit, která vyrábí výfuky, klimatizaci a palubní desky pro Nissan, Hondu a
BMW. Volný čas tráví poznáváním britských ostrovů.
Přejeme Tomáši Urbanovi, aby se mu další plánovaná cesta po Maroku s návštěvou Tangeru, Fezu, Marakese a
horských masivů Malého a Velkého Atlasu zdařila.
Sv.

Gympl na cestách
Dne 5. dubna 2008 pořádá Gymnázium Plasy již 25. ročník turistického pochodu Gympl na cestách. Trasy pro
pěší jsou připraveny v délkách 10, 20, 30 km a pro cyklisty 35 km. Start je u budovy B gymnázia od 7:00 do
10:00 hodin, cíl tamtéž do 17:00 hodin. Startové 25 Kč, odměnou bude diplom a tradiční sklenička. Pochod se
uskuteční za každého počasí. Informace najdete též na www.g-plasy.cz. Pořadatelé zvou všechny turisty k jarní
procházce krásným okolím Plas.

Obecní úřad Kozojedy
Společenská kronika
Narozeniny

Květen

Duben
70 let - Anna Kašíková, Kozojedy 12
70 let - Jaroslav Soukup, Lednice 30

60 let - Zdeněk Pícl, Lednice 2
60 let - Marie Michalová, Kozojedy 136
60 let - Jan Tajbl, Lednice 1

Červen

Červenec
70 let - Vlasta Fenclová, Lednice 28

80 let - Václav Šour, Kozojedy 76

Narození
24. 12. 2007 Terezka Zíková, Kozojedy 153
03. 03. 2008 Jiří Výlet, Lednice 38
03. 03. 2008 Libor Šimandl, Břízsko 34

Vážení spoluobčané,
v prosinci 2007 vznikla z iniciativy několika subjektů na území našeho regionu místní akční skupina Barokní
perla, ustanovená ve formě obecně prospěšné společnosti. Měla by sdružovat právnické a fyzické osoby, obce,
neziskové organizace, školy i nepodnikající fyzické osoby, které by měly zájem ovlivňovat kvalitu života
v oblasti dle rozvojového programu Leader, vyhlášeného MZeČR.
MAS Barokní perla bude působit v katastrech mikroregionů Kralovicko a Dolní Střela, s výjimkou obce
Štichovice, která je již členem MAS Vladař. Klade si za cíl zlepšovat kvalitu života, rozvoj podnikání, zapojení
veřejnosti do plánování a rozhodování, rozvoj turistiky…
Byla založena šesti zakladateli, kterými jsou Mikroregion Kralovicko a Dolní Střela, Asociace soukromých
zemědělců Plzeň-sever, Občanské sdružení Střela, Bílovská akciová a.s. a Kralovická zemědělská a.s..
V současné době připravujeme registraci této společnosti u rejstříkového soudu v Plzni.
Protože bude v letošním roce třeba zpracovat dokument Strategie rozvoje MAS Barokní perla, na nějž by mohlo
být v budoucnu možné čerpat dotační tituly, vyzýváme tímto ty, kteří by se svými nápady a prací chtěli na
připravovaném dokumentu podílet, aby kontaktovali správní radu společnosti na adrese:
obec@bilovukralovic.cz. Po úspěšném zaregistrování společnosti pak bude možné být oficiálně přijat do MAS
Barokní perla a podílet se na její práci. Další informace najdete na www.bilovukralovic.cz/mas

USNESENÍ
ze 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozojedy, které se konalo
v pondělí 19. 11. 2007 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Kozojedy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce projednalo a s c h v a l u j e :
119) Úpravu rozpočtu na rok 2007.
120) Návrh rozpočtového provizoria na období leden - březen 2008.
121) Nové zřizovací listiny a knihovní řády doplněné o služby v podobě bezplatného přístupu na internet pro MLK
Kozojedy 100, MLK Kozojedy 1 a MLK Břízsko.
122) Příspěvek na novoroční ohňostroj v částce 4.000,- Kč.
123) Příspěvek na vánoční nadílku MŠ Kozojedy ve výši 3.500,- Kč.
124) Přijetí podmínek dotace od nadace VIA a dotaci ve výši 210.000,- Kč.
125) Záměr směny obecních pozemků č.700/1 o výměře 407 m2 (zahrada), č.893/1 o výměře 144 m2 (zahrada) a pozemku
č.893/8 o výměře 184 m2 (ostatní plocha) za pozemek pana Pavla Štola, Lednice 9, č.67/1 o výměře 541 m2 (ostatní
plocha), všechny pozemky v k.ú. Lednice. Pozemky budou směněny a rozdíl metrů bude uhrazen dle odhadní ceny.
126) Smlouvu o dílo s firmou MENE Industry s.r.o. na opravu chodníku a kanalizace při hlavní komunikaci na Kralovice,
s rozpočtem akce ve výši Kč 652.642,12 na chodník a Kč 698.844,17 na kanalizaci.
127) Jmenování nového velitele Zásahové jednotky hasičů Kozojedy pana Jana Hrušky, bytem Lednice 4.

Zastupitelstvo obce projednalo a b e r e n a v ě d o m í :
128) Nabídku na zřízení zábavního centra v Kozojedech
129) Příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 37.740,- Kč.
130) Žádost manželů Jalochových na zpevnění příjezdové cesty k domu Břízsko E15; bude jednáno s manželi Klimešovými,
Bočkovými a Pačkovými s tím, že bude příkop při cestě uveden do původního stavu.
131) Podání žádosti na opravu křížku v obci Břízsko z grantu programu regionservis na podporu rozvoje malých obcí.
132) Vstup Mikroregionu Dolní Střela do MAS Severní Plzeňsko.
133) Možnost tisku plastických map reklamní agenturou Fryček Kralovice přes Mikroregion Dolní Střela.

USNESENÍ
ze 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozojedy, které se konalo
ve čtvrtek 13. 12. 2007 od 19:00 hod v KD Kozojedy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce projednalo a s c h v a l u j e :
134) Návrh úpravy rozpočtu se změnami celkových příjmů a výdajů dle skutečnosti do současné doby.
135) Návrh rozpočtového výhledu na období 2010 - 2011, kde jsou uvedeny nejdůležitější příjmy a výdaje skutečnosti a
zohledněné plánované investiční akce předpokládané pro toto období.
136) Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo o zajištění kompletního odpadového hospodářství Obce Kozojedy s firmou Becker
Bohemia s.r.o.
137) Provozní řád pro práci s internetem v Místní lidové knihovně Břízsko, Kozojedy 1 a Kozojedy 100.
138) Jednostranné zvýšení nájemného v roce 2008 v obecním bytě č.11, Kozojedy čp. 2 z částky 1015,91 na 1099 Kč.
139) Založení a působení MAS Barokní Perla v našem regionu.
140) Složení inventarizační komise ve složení pí. Görnerová, pí. Přibylová, p. Valach

Zastupitelstvo obce projednalo a b e r e n a

vědomí:

141) Informace o dotaci z Nadace Via a svolání první pracovní schůzky na 27. 1. 2008 ve 14:00 v ZŠ Kozojedy.
142) Informace pana starosty o změnách v odpadovém hospodářství.
143) Informace o nabídce firmy Galileo Corporation s.r.o. na vytvoření webových stránek obce.
144) Nutnost opravy střechy nad kotelnou ZŠ.

Zastupitelstvo obce projednalo a z a m í t á :
145) Žádost o finanční příspěvek na VIII. ročník hudebního festivalu Souznění v Karlových Varech.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Upozorňujeme občany, že kontejnery na svoz velkoobjemového odpadu budou
přistaveny do obce Kozojedy (u pošty a u KD) a Lednice v pátek 4. dubna 2008 a
odvezeny budou v pondělí 7. dubna.
Do obcí Borek, Břízsko, Robčice pak budou kontejnery přistaveny v pátek
11. dubna 2008 a odvezeny budou v pondělí 14. dubna.
Objemný odpad je např. starý nábytek, koberce, lina, umyvadla, toalety apod.

NE!!!

VĚTVE, LISTÍ, TRÁVA A NEBEZPEČNÝ ODPAD

NE!!!

Vydává Kulturní spolek Kozojedy a Obec Kozojedy - Mgr. Jaroslava Benešová, Helena Štěrbová ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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