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Obec Kozojedy

Borek
Ves ležící zhruba 30 km od Plzně založili držitelé Krašova, hradu postaveném na náhorní plošině nad řekou
Berounkou. První zmínka o Borku pochází z roku 1529, kdy vesničku koupil Mikuláš Sviták z Landštejna. Před
polovinou 16. století je Borek uváděn jako „pustá ves“, protože byl za 30-ti leté války vypálen. V roce 1529 zde
byl založen poplužní dvůr patřící k Plaskému klášteru. Po zániku dvora roku 1681 nechal opat Ondřej Trojer
v Borku vystavět šest usedlostí.

Až do současnosti se podařilo ve vsi zachovat architekturu z 18. a 19. století. Nachází se zde roubená
polygonální stodola, roubený špýchar nebo-li sýpka a kopie roubené zvoničky, která byla v roce 1999 naposledy
opravována. Měnila se na ní šindelová střecha, schody a prováděl se její celkový nátěr.
Občané Borku pořádají různé společné akce. Například při přivítání sochy vodníka Borka s žábou Barčulí, díla
z 1. sochařského sympozia v Kozojedech, se sešli všichni. Poté se zde každoročně staví Májka a dělají se
společné oslavy. Lidé žijící v této malé vísce si také upravují hřiště, na jehož zřízení přispěla obec pouze
materiálem a technikou.
V Borku jsou dva podnikatelé: pan Miloslav Vašek jako autoopravář a pan Pipla, který vlastní pilu ve mlýně.
V současnosti má ves 35 trvale hlášených obyvatel, ale do rekreačních objektů se sem sjíždí lidé z okolních obcí
či měst.
Klára Přibylová

O Piplově mlýně a pile
Vypravuje paní Dagmar Šnajdrová z Borku.
Psal se rok 1939 a na podzim, na začátku 2.světové války, se přistěhoval z Prahy bankovní úředník Bohuslav Pipla
se svým synem Jaroslavem, který byl vyučen mlynářem, do mlýna pod Borek, aby převzali majetek po předcích.
Manželka Marie s dcerami Dagmarou a Olgou je po půl roce následovaly. Starší Dagmara potom pomáhala matce
v domácnosti a malém hospodářství a Olga dokončovala školní docházku.
Piplovi se pustili do nejdůležitějších oprav a brzy začali s mletím obilí. Z pšenice a žita se mlela mouka, odpad
(slupky) se nazýval otruby. Z ječmene se vyráběly kroupy, pro domácí zvířata se šrotoval oves a ječmen.
Přesně 15.3.1940 připluly po řece velké kry a zničily jez na Střele nad mlýnem, takže ho majitelé museli znovu
vybudovat s velkým finančním nákladem. Opravu zdržoval také nedostatek stavebního matriálu, který nastal v době
okupace. Voda z řeky ke mlýnu se přiváděla náhonem 200 metrů dlouhým, který se musel stále pracně udržovat.
Francoisova turbína poháněla mlecí stroje, pilu a večer dynamo, které vyrábělo elektrický proud, jímž se
osvětlovaly obytné místnosti.
U Piplů ve mlýně pracoval otec,
syn Jaroslav a mládek, který tam
bydlel a stravoval se. Poslední léta
ho vystřídal Bohumil Blažek
z Liblína. Ten tam denně docházel
podél řeky Berounky a Střely.
Za války mohlo být oficiálně
semleto jen určité množství obilí,
což rodinám nestačilo, proto další
se přiváželo „na černo“ různě
maskované na vozech, v dětských
kočárcích i na jízdních kolech.
Někteří lidé přicházeli zkratkami
s nákladem na zádech, protože na
silnicích se konaly často kontroly,
obilí i mouku zabavovaly a viníci
byli pokutováni. Touto pomocí
riskoval i mlynář, na něhož se
vztahoval také peněžní trest i
vězení.
Paní mlynářka vařila pro šest
osob, snídaní počínaje, večeří konče. Strava byla velmi skromná, protože přídělový systém(na lístky) umožňoval
jen určité množství potravin, a tak se všichni snažili vyjít s málem, co měli. U Piplů další potraviny poskytovalo
malé hospodářství - mouku, mléko, máslo, tvaroh, vejce, maso – ale i to měli v omezeném množství, protože velká
část vypěstované produkce se také musela odevzdávat za velmi nízké ceny. Nedodržení stanovených dodávek státu
se trestalo pokutami a vězením.
Kuchyni zásobovaly dívky pitnou vodou ze studánky nad mlýnem a užitkovou vodou (na praní) z řeky. Denně se jí
spotřebovalo 10 – 12 velkých konví. V roce 1942 jim tato povinnost skončila, majitelé si nechali zavést vodu do
stavení samospádem z pramene.
V létě bývalo v celé usedlosti živo. V pozdním jaru se přistěhovalo několik rodin letních hostů. Mezi nimi i malíř
Bohumil Konečný. Manželky s dětmi zůstávaly na místě přes celé léto a otcové za nimi dojížděli z Plzně na kolech.
Někteří pomáhali místním hospodářům z Borku, a ti se jim odměňovali naturáliemi. Po večerech a v době volna
poseděli místní i lidé z okolí při pivu v malé hospůdce, kterou Piplovi také provozovali. I přes přísná opatření
nadřízených orgánů se mladí chtěli bavit. Paní Piplová koupila gramofon a několik desek. Když se mládež sešla,
zametla si mlýnici, zakryla okna dekami a při tiché hudbě tancovala. I tyto zábavy byly zakázané a trestaly se.
Piplovi také chovali husy a peří od nich přivezl v zimě pan mlynář do Kozojed k Ničům, jejichž dcery s Piplovými
kamarádily. Po večerech se u nich scházelo také několik sousedek, dralo se peří a přitom se vyprávěly různé
historky a někdy si zpívaly. Světnice musela být osvětlena tak, aby na peří bylo dobře vidět, ale okny nesměl
proniknout ani jeden paprsek. Špatné zatemnění se pokutovalo.
Po skončení 2.světové války Piplovi mlýn postupně modernizovali novým zařízením. V roce 1949 postoupil
Bohuslav majetek synu Jaroslavovi, který se oženil s Emilií Sochorovou z Přísednice. Za čtyři roky jim byl mlýn
znárodněn.Vrácen byl v rámci restituce až v roce 1990. Za 13 roků umírá Jaroslav Pipla a jeho manželka
s rodinou syna Bohuslava tam tráví důchodový věk. Nynější majitel Bohuslav Pipla v roce 1993 obnovil provoz
pily a ve svém volném čase řeže zájemcům dřevo a ostří pily.
Zaznamenala Z. S.

Kašpar Maria Šternberk
Obrozenecký vlastenec, významný vědec a hospodář
Obrozenecká doba hostila v našem kraji tři významné osobnosti. Kromě Jana Jindřicha Marka, který působil
v Kozojedech a Kralovicích v letech 1833 až 1853 a Antonína Jaroslava Puchmajera v Radnicích (1806 – 1818)
to byl v letech 1810 – 1838 na Březině žijící Kašpar Šternberk.
Radnické panství koupili Šternberkové v roce 1758.
Patřilo k němu několik malých obcí a zámek Březina.
Po smrti prvního majitele Jana Nepomuka Šternberka
se stal roku 1790 vlastníkem panství jeho starší syn
Jáchym, kdežto druhý z bratrů, Kašpar, byl předurčen
k povolání kněžskému. I jeho rychlá kariéra v jeho
mladistvých letech tomu nasvědčovala. Vlivem
vynikajících osobností tehdejšího vědeckého světa
vyhověl však svým nejvlastnějším
zájmům a stal se přírodovědcem.
Svůj dům v Řezně přeměnil
v přírodovědní pracoviště s parkem
a botanickou zahradou. Navázal
styky s četnými německými a
francouzskými badateli. Když v roce
1808 zemřel jeho bratr Jáchym,
Kašpar po něm zdědil radnické
panství i s rozestavěným zámkem na
Březině.
Zámek
dostavěl
v klasicistním slohu a obklopil ho
pozoruhodnou botanickou zahradou.
Zejména ho zaujaly relikty dávných
světů a zároveň pronikal do
tajemství nového vědního oboru –
paleontologie. Zámek Březina se stal místem
k ukládání rychle se rozšiřujících sbírek. O několik let
později se tyto sbírky staly spolu s bohatou
Šternberkovou knihovnou jedním ze základů
Vlasteneckého muzea Království českého. Kašparu
Šternberkovi se dostalo mnohých poct a bylo po něm
pojmenováno více než dvacet přírodnin.
Kašpar Šternberk byl však nejen badatelem v oblasti
botaniky a paleontologie, o čemž svědčí jeho rozsáhlé
dílo z oblasti pravěké flóry, ale i přesvědčeným
vlastencem, o čemž svědčí jeho přátelské vztahy
k českým osvícencům a obrozencům, zejména
k Palackému, Dobrovskému Puchmajerovi aj.

V Mariánských Lázních se seznámil s J. W. Goethem
a tento vztah vešel do historického povědomí nejen
jako příklad vědeckého, ale i osvíceneckého
přátelství.
Kašpar Šternberk byl však i úspěšným hospodářem.
Rozsah
zemědělské
půdy
obhospodařované
radnickým panstvím byl téměř nepřehledný a i lesní
hospodářství spadající pod skřežské polesí sahalo
téměř až k dnešní Křivoklátské
vrchovině.
Břaské uhelné doly se podstatným
způsobem podílely na celkové těžbě
radnické kamenouhelné pánve.
Kromě
toho
v Radnicích
prosperoval panský pivovar, dva
mlýny a několik drobných podniků.
Uvědomíme-li
si,
že
tato
hospodářská
činnost
protíhala
v první třetině 19. století, tj. ještě za
existence poddanských závislostí,
nebylo Šternberkovo působení ani
z hlediska společenského snadné.
Neexistuje však zádný dokument, že
by byl i v tomto směru neobstál.
V roce 1825 byl Kašpar Šternberk jedním z klíčových
podílníků Pražské železniční společnosti, která
obdržela koncesi pro stavbu Lánské koněspřežky.
Vyměřováním tratě byl pověřen Joachim Barrande,
který zde při své práci učinil mnoho
paleontologických objevů.
Kašpar hrabě ze Šternberku zemřel v roce 1838 na
zámku v Březině a je pohřben v rodinné hrobce
v blízkém Stupně. Nad jeho rakví promluvil tenkrát
čtyřicetiletý František Palacký. Busta Kašpara
Šternberka je umístěna ve foyeru Národního muzea
mezi bustami jiných vynikajících postav českého
národa.

Radnické panství odkázal Kašpar Šternberk v roce 1838 svému synovci Zdenkovi ze Šternberka. Šternberkové
vlastnili rodový majetek až do roku 1939. Současným představitelům rodu byl majetek vrácen v restituci roku
1992 a jeho dnešní představitel Zdenko Šternberk obývá trvale hrad Český Šternberk nad Sázavou.
Dobromila Jakešová

Výzva
Muzeum a galerie severního Plzeňska převezme nebo odkoupí od občanů pro nově plánovanou
expozici toto vybavení: vybavení jakékoliv řemeslnické dílny,zařízení školy,zařízení staré
hospody včetně výčepního pultu,zařízení a vybavení domácnosti
Budeme rádi i za jednotlivé části výše uvedených zařízení.
Případné informace na tel. 373 396 410
Mgr. Jiří Fák, Jana Dientspierová

Pohlednice Kozojed z počátku 20. století
V poslední době výrazně roste zájem o zajímavý historický pramen, kterým jsou staré pohlednice. V r. 2005 byla
vydána Okresním muzeem a galerií severního Plzeňska v Mariánské Týnici kniha Jiřího Fáka a Pavla Růta
Severní Plzeňsko na historických pohlednicích. Najdeme zde několik set reprodukcí těchto obrazových
dokumentů z různých lokalit okresu Plzeň-sever. Kozojedy jsou zastoupeny pouze třemi pohlednicemi, které
byly vesměs vydány v první třetině 20. století. Autoři se o přesnou dataci vydání pohlednic nepokusili – snad by
ani nebyla možná. Pohlednice, které jsou v knize přetištěny, však jistě nereprezentují nejstarší památky tohoto
typu z Kozojed. Tuto skutečnost potvrzuje pohlednice, kterou se mi před časem podařilo zakoupit. Díky tomu, že
byla opravdu použita v poštovním styku, můžeme ji přesněji časově zařadit, a to k počátku r. 1903 – vyrobena
mohla být samozřejmě o několik let dříve.

Pohlednice obsahuje na adresní straně nápis „Dopisnice“ a prostor určený jen pro napsání adresy. Text je
umístěn na obrazové části pohlednice, kde jsou rozmístěny tři fotografické snímky. Nemohl chybět záběr kostela
sv. Mikuláše pořízený zhruba z prostředka „rynku“. Ze stejného prostoru byly zabrány i dva další snímky.
Zachycují jednak severní stranu návsi s rybníčkem a menší částí školní budovy, a dále západní část návsi
s průhledem směrem k dnešní poště a křižovatce u ní. Mezi jednotlivými záběry rozmístil vydavatel secesně
laděný květinový motiv a nápis „Pozdrav z Kozojed u Liblína“. Pohlednici vydalil svým nákladem kozojedští
obchodníci Karel Hůlka a František Frič.
Vzhledem k zajímavosti tohoto nálezu uvádím také text psaný po krajích obrazové strany pohlednice a sepsaný
10. března 1903, tedy před více než 105 lety. Pisatel podepsaný jako Šorš pro nás zůstává neznámou osobou,
adresátkou byla „spanilomyslná slečna Anička Kačerovská, dcera strážníka, Pod brankou, Domažlice“. Odesílací
razítko svědčí o tom, že pohled byl odeslán z Petrovic u Rakovníka, kde byla jedna z dalších zastávek výletu
pana Šorše (možná studenta). Dorazil tam ještě týž den, jak o tom svědčí odesílací razítko.
Nyní dejme slovo samotnému textu, který zní: „Z Plzně jsem vyjel ve tři čtvrti na jedenáct a přijel jsem do Plas o
půl dvanácté hodině, pak jsem šel na Kralovice a na Kozojedo, dnes jdu tam odtuď, příště budu psát (!). Sešel
jsem se se strýčkem, je tady četníkem, dostal jsem tabák a tři zlaté. Kozojedo, 10. března 1903. – Pozdrav na
Jeníka. Nazdar, Šorš.“
Jak vidíme, skrývá se za touto návštěvou možná dost zajímavý příběh. Ten, kdo se aktivně o staré pohlednice
zajímá a řadí se tak k tzv. filokartistům, nemůže být takovou skutečností překvapen. Text na pohlednicích může
mít nejednou skoro stejnou hodnotu, jako její obrazová strana.
Je možné, že pohlednice byly v Kozojedech vyráběny a odtud posílány už dříve než v r. 1903, protože v Čechách
se používaly už od počátku 90. let 19. století. Zatím nám v této věci schází jistota. Bylo by jistě užitečné zjistit,
kolik typů pohlednic s kozojedskými náměty existuje, případně uspořádat v budoucnu jejich výstavku. Zejména
pro mladší obyvatele Kozojed by mohly být místní pohlednice zajímavým dokladem postupných proměn
vzhledu obce i stylu jejího života.
PhDr. Bohdan Zilynskyj

Přednáška RNDr. Štěpánky Mrázové, Ph.D.
V pátek 19. 9. 2008 se konala v Kulturním domě přednáška geoložky RNDr. Štěpánky Mrázové, Ph.D. V pořadí
to bylo již čtvrté její vystoupení v Kozojedech. O tom, že svým vyprávěním pokaždé zaujala svědčila opět
vysoká účast místních i přespolních lidí.
Tentokrát byla tématem geologická expedice českých vědců v Nicaragui na jaře 2008. Tyto expedice se konají
v rámci pomoci rozvojovým zemím a zaměřují se na problém nebezpečí sesuvů půdy a bahnotoků v rizikových
oblastech. Na základě dovezených vzorků hornin, které již vědci zkoumají v laboratořích, se budou tvořit nové
geologické mapy.
Paní Mrázová s sebou přinesla
zajímavé fotografie, na základě
kterých nám popisovala práci
geologů v prohlubni Sebaco a
v okolních horách. Mohli jsme vidět
různorodost hornin vzniklých při
vulkanických erupcích a jejich
uspořádání v pruzích, které vznikly
vrstvením proudů lávy různého stáří.
Protože nejsme nikdo z nás odborník,
nesnažila
se
nás
unavovat
zasvěcováním do tajů hornin, ale
spíše se zaměřila na krajinu, flóru a
faunu. Zajímavé bylo poslouchat
v jakých podmínkách tam geologové
pracovali, kde byli ubytovaní, jaké
nebezpečí jim hrozilo od hmyzu,
hadů, ale i některých rostlin.
Popisovala trnitý terén, který často
nemohli zdolat, nepříjemné porosty kaktusů dosahujících mnohdy velikosti stromů, krkolomné stoupání
po balvanech. Vyprávěla také o porostech borovic, které jim připomínaly domov, o motýlech a neobvyklých
ptácích připomínajících kolibříky, nádheře orchidejí, různých lián a bromélií a křehkých květech kaktusů, které
jako zázrakem vykvetly uprostřed toho všeho trní kolem.
Dozvěděli jsme se i zajímavosti ze života tamních obyvatel. O chudobě vesniček a stylu života v nich. Ve svém
vyprávění nás zavedla i do městečka Matagalpy, kde jsou domy postavené ve starošpanělském stylu, na tamní
trhy se zeleninou a další zajímavá a neobvyklá místa.
Na závěr za všechny spokojené posluchače paní doktorce Mrázové poděkoval předseda kulturního spolku
Bartoloměj Štěrba.
Václava Peřinová

Koncert Hlaholu
V sobotu 6. září jsme u nás přivítali pěvecký spolek Hlahol z Prahy. V 18 hodin zahájil koncert předseda
kulturního spolku Bartoloměj Štěrba a přivítal účinkující a diváky v místním kostele sv. Mikuláše. Zástupce
Hlaholu pan Pavel Svatuška před vystoupením představil spolek a jeho historii.
Koncert zahájila skladba Ave verum corpus od skladatele C. Saint-Saense a následovaly další duchovní skladby.
Mezi jednotlivými částmi koncertu hrály dvě talentované dívky Veronika Pokorná a Zdenka Brettschneiderová
triové sonáty pro dva hoboje a basso continuo od G. F. Händla a G. Ph. Telemanna.
Druhá část byla věnovaná také duchovní hudbě, ale od modernějších skladatelů, ve třetí části zazněly písně
vlastenecké od Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. Jeho Česká píseň nesla slova našeho slavného zdejšího
faráře Jana Jindřicha Marka z Hvězdy.
Pěvecký spolek pro nás také nacvičil píseň „Čechy krásné, Čechy mé“, která vznikla v blízkém Liblíně. Slova
složil tamní správce panství V. J. Picek a hudbu jeho přítel J. L. Zvonař. Tato píseň potěšila srdce všech
přítomných a byla vrcholem krásného zážitku z celého koncertu.
Všem členům pěveckého spolku Hlahol, kterých zde vystoupilo kolem čtyřiceti, patří náš velký dík, protože u
nás zpívali bez honoráře a věnovali svůj volný čas tomu, aby nám pomohli se sbírkou na opravu kostela.

Abychom se jim alespoň trochu odvděčili, pořádali jsme pro ně zájezd do kláštera v Plasích, kde prohlídku
zdarma umožnila a klášterem je provedla Radka Lomičková.
Poté připravily kozojedské (a nejenom kozojedské) kuchařky
v kulturním domě občerstvení.
Poděkování také patří zdejším ženám za to, že poskytly mnoho
krásných květin ze svých zahrádek na výzdobu oltářů v kostele.
Zápis v Kronice kulturního spolku:
Zpěvem k srdci,
srdcem k vlasti.
Přijel Hlahol, mlsné ženy,
Starobylý klášter Plasy
teď se cítí přejedeny,
rozezvučel naše hlasy,
laskomin byl plný stůl,
večer v Kozojedech zas
člověk by se pominul,
nechť hlaholí náš hlas.
páni ocenili pivo,
Zpívat budem ostošest,
zkrátka bylo tady živo.
ať fasáda nová jest!
---------------------------------------------------------------------------------Hlavní sponzoři této akce: Stavební firma SEFIMOTA – Plzeň
Řeznictví a uzenářství Kladruby - Vojenice
Václava Peřinová

Pohled z druhé strany
Byl jsem tím neumělým řečníkem, který mluvil v kostele. Zpěv mi jde lépe. Pohled z druhé
strany nebo spíše ohlas na celý zájezd byla radost a nadšení. Ale ne z našeho vlastního
výkonu, nýbrž z celkové organizace, pohoštění v kulturním domě a hlavně
plný kostel. Paní Václava Peřinová má zásluhu na tom, že jsme poznali
jedny z několika Kozojed a Vy Kozojedští jste poznali možná slavný, ale
také poněkud věky zmenšený Hlahol. Také prohlídka kláštera v Plasích
byla úžasná, dokonce jsme si mohli zazpívat v hlavní kapli, která má
výšku 26 a půl metru. Snad Vás těchto pár řádek potěší.
S pozdravem Pavel Svatuška

Obecní úřad Kozojedy
Vesnice roku 2008
Cílem soutěže Vesnice roku 2008 v programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní
účasti na rozvoji jejich domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a
upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
Do 14. ročníku této soutěže se spolu s dalšími patnácti obcemi a městečky přihlásila i naše obec. Slavnostní
vyhlášení výsledků v rámci Plzeňského kraje se uskutečnilo na konci srpna v obci Mrákov na Domažlicku a to
proto, že tato obec se stala vítězem krajského kola a obdržela tak nejvyšší ocenění - Zlatou stuhu. Modrou stuhu
za společenský život získalo město Plánice, Bílou stuhu za činnost mládeže obec Břasy, Oranžovou stuhu za
spolupráci obce a zemědělského subjektu obec Štichovice a Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí
obdržela obec Hněvnice. Dále byly uděleny diplomy za vzorné vedení obecní kroniky a obecní knihovny, Cena
hejtmana, Cena rady a účastnické diplomy.
Obec Kozojedy získala Zvláštní ocenění za činnost Kulturního spolku. Není to však jediné ocenění, které
v této soutěži obec získala. Soutěže jsme se zúčastnili již několikrát a v minulých letech jsme získali dvakrát
Modrou stuhu za společenský život a oceněna byla i naše kronika.
Děkujeme touto cestou Kulturnímu spolku, že svojí činností neustále pečuje o zpestření života v obci a přejeme
mu, aby se všechny kulturní akce stále setkávaly s takovým zájmem veřejnosti jako doposud.
Dagmar Přibylová

Náves Kozojedy
V rámci úprav kozojedské návsi se v sobotu 11. října dopoledne uskuteční brigáda na úpravu okolí vyššího
stupně ZŠ. Na setkání pracovní skupiny jsme si vytýčili následující cíle: vykopat obrubníky u ZŠ, u keřů před
křižovatkou, u akátu za školou, zasypat díry po obrubnících zemí ze školního pozemku, odstraněné betonové
obrubníky odvézt do jámy v Lednici, seříznout nebo vykopat zbytek dřevěného sloupu, aby o něj děti nadále
nezakopávaly, ošetřit chodníček prostředkem proti plevelu, seříznout náletové dřeviny a ošetřit prostředkem
proti růstu, vyklidit odvodňovací kanál od nánosů hlíny a od náletových dřevin, plechové sudy z přístěnku u
školy připravit na odvoz do železného šrotu, odkopat a vyčistit příkop za zadním vchodem do školy, u bývalé
kůlny na dřevo a uhlí, podle návrhu p. Štěrbové neodstraňovat pařez za školou, ale opracovat ho, vyrobit z něj
např. lavičku, odstranit rozbitou dlažbu u kůlny, zatravnit uvolněnou plochu, k zadnímu traktu školy umístit
stojan na kola pro děti, uříznout větev stromu, která zasahuje nad střechu a listí zanáší okapy, prokopat, vyčistit
svod z okapu nad kůlnou ke kanálku, který dříve vedl pod odstraněným plotem, obrýt rododendrony, vyplít je a
přihnojit, odstranit zbytky plotových železných sloupků.
Během dne bude zajištěno malé občerstvení a odměnou za dobře vykonanou práci bude posezení u ohně a
opékání buřtů. Rádi přivítáme každého zájemce ochotného přiložit ruku k dílu a podílet se tak na zkrášlení místa,
kde všichni žijeme a na kterém nám záleží.
Další informace obdržíte prostřednictvím letáčků vhozených do vašich poštovních schránek. Plakáty budou také
vyvěšeny na obecní vývěsce.

USNESENÍ
z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozojedy, které se konalo
ve čtvrtek 26. 6. 2008 od 19:00 hod v KD Kozojedy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce projednalo a s c h v a l u j e :
189. Pověření starosty pana Lomičky provádění rozpočtových úprav. Veškeré rozpočtové úpravy se budou nadále předkládat
zastupitelstvu na vědomí.
190. Navrženou směnu pozemků spolumajitelů paní Koubové Marie, Lednice 5, pana Kouby Václava, Plzeň-Křimice a paní
Vyhnalové Marie, Praha - část pozemku č. 9, cca o výměře 134 m2 (druh zahrada) a pozemek č. 269/4 o výměře 253 m2
(druh ostatní plocha) s obecním pozemkem č. 884/16 o výměře 217 m2 (druh zahrada), vše v k. ú. Lednice.
191. Směnu pozemku manželů Zdeňky a Zdeňka Píclových , Lednice 3 - pozemek č. 273/4 o výměře 171 m2 (druh ostatní
plocha) za obecní pozemek č. 884/19 o výměře 169 m2 (ostatní plocha), oba v k. ú. Lednice.
192. Pronájem části obecního pozemku č. 1211 (lesní pozemek) o celkové výměře 7354 m2 v k. ú. Břízsko pro umístění
včelstev. Smlouva bude vypracována na dobu určitou, na dva roky s možností prodloužení, cena pronájmu činí
100 Kč/rok. Žadatel Jiří Psůtka, P. O. BOX 25, Toužimská 16, 323 00 Plzeň.
193. Prodej části obecního pozemku č. 3482/4 v k. ú. Kozojedy u Kralovic (druh - ostatní plocha) - kupující jsou Lesy ČR,
s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové. Odkoupení se týká části pozemku trvale dotčeného stavbou úpravy
koryta vodního toku, a to po zaměření skutečného rozsahu stavby a vydání kolaudačního rozhodnutí. Předpokládaný
trvalý zábor uvedeného pozemku je 326,36 m2.
194. Panu Schreinerovi, Čistá, pronájem části obecního pozemku č. 3327/1 (výměra 1,5 m2) - orná půda, a části pozemku
č.65/2 (výměra 1,5 m2) - zast. plocha, nádvoří v k. ú. Kozojedy u Kralovic pro umístění reklamních poutačů. Výše
nájemného je stanovena na 120,- Kč/rok/poutač.
195. Ukončení nájemní smlouvy na část lesního pozemku ve vlastnictví obce 1093 m2 pod stavbou chaty č. 7 v k. ú.
Kozojedy s panem Drncem, Chrást.
196. Záměr směny parcely č. 3530/5 v majetku obce s pozemkem č. 3292/2 manželů Týmrových.
197. Zpracování projektu plynofikace pro obce Břízsko a Robčice zadané plzeňské firmě INPRO sdružení.
198. Žádost paní Kutálkové, Kozojedy 143 o zproštění poplatku za odpad pro svoji osobu a dvě nezletilé děti z důvodu
dlouhodobého pracovního pobytu v cizině.
199. Vstup obce Kozojedy do Místní akční skupiny Světovina.
200. Dovybavení kozojedské zásahové jednotky hasičů dle předloženého návrhu.
201. Konání letního stanového tábora v k. ú. Robčice v lokalitě Horův palouk.
202. Požádat o pomoc se zpracováním podkladů k dotaci společnost Raven, Česká spořitelna.
203. Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pohostinství v KD Kozojedy panu Antonínu Schreinerovi, Čistá
204. Úpravu stromů v aleji ke hřbitovu dle předložené nabídky firmy Prostrom.
205. Zrušení pronájmu původního hrobového místa paní Prusíkové, Kozojedy 35 a přidělení nového urnového místa, vše na
hřbitově v Kozojedech.
206. Nákup cca 20 ks betonových rour na ukončení kanalizace v obci Lednice.
Zastupitelstvo obce projednalo a b e r e n a v ě d o m í :
207. Předložené grafické zpracování návrhu kozojedské návsi.
208. Žádost pana Bartoloměje Štěrby, Kozojedy 61 na odkoupení obecních pozemků č. 65/2 a 1989/4 v k. ú. Kozojedy.
209. Prvotní předložení územního plánu obce Kozojedy.
210. Přidělení dotace z KÚPK ve výši 400.000,-Kč na rekonstrukci lékařské ordinace a přidělení dotace z programu obnovy
venkova na územní plán obce ve výši 56.000,- Kč.

211. Nabídku firmy Empemont na umístění měřičů rychlosti v obci.
212. Možnost poskytnutí příspěvku na konání Selského dne v Čivicích.
213. Žádost manželů Vodrážkových o opravu balkonu bytu č. 11 v bytovém domě čp. 2.
Zastupitelstvo obce projednalo a z a m í t á :
214. Převod pronájmu části obecního pozemku č. 1093 v k. ú. Kozojedy pod stavbou chaty na manžele Veselých, Chrást.
215. Prodej obecního pozemku č. 3530/4 v k. ú. Kozojedy u Kralovic manželům Týmrovým, Kozojedy 110.

Společenská kronika
Narozeniny

75 let - Věra Urbanová, Kozojedy 103
70 let - Marie Šourová, Kozojedy 4

Říjen
80 let - Věra Hrušková, Lednice 4
70 let - Vladimír Krev, Kozojedy 113
80 let - Věra Lomičková, Břízsko 12

Listopad
80 let - Václav Štol, Lednice 9

Přerušení dodávky elekřiny
Dne 23. října dojde k přerušení dodávky elektřiny v obcích Borek, Kozojedy, Lednice
v době od 7:30 do 16:30 hodin.

Změna otevírací doby pošty v Kozojedech
Od 1. října 2008 bude upravena otevírací doba takto:
PO - PÁ
8-9
14 - 16 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obec Kozojedy Vás srdečně zve na
SLAVNOSTNÍ KONCERT
KOZOJEDY
7KOSTEL SV. MIKULÁŠE7

NEDĚLE 7. 12. 2008 V 17 HODIN

Legendu o svatém Mikuláši
přednese herec Divadla za branou, Lyry Pragensia a host činohry ND

varhanní skladby barokních mistrů hraje regenschori Strahovského kláštera v Praze
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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