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Obec Kozojedy
Břízsko
Břízsko je malá obec se 42 obyvateli. Svažitá okrouhlá náves s rybníkem tvoří jádro obce, kde jsou dodnes
zachovány památkově hodnotné usedlosti (zvláště č.p. 5). Až do 19. stol. byla jmenována jako Březí Dolejší
nebo Dolní Bříza. Nejčastější výklad názvu vsi spojuje Břízsko s břízami, které dodnes na návsi v hojné míře
rostou.
Březí se poprvé připomíná v bule papeže Inocence IV. z roku 1250, kdy patřilo cisterciáckému klášteru v
Plasích. Ve 14. a 15. století byla ves několikrát plaskými opaty zastavena pánům ze Švamberka a z Kolovrat.
Před husitskými nepokoji bylo v Březí 10
usedlostí. Od roku 1854 se v úředních
dokumentech objevuje nynější název
Břízsko. Nevelké zemědělské usedlosti
obklopující náves pocházejí vesměs z 19. a
z počátku 20. stol. Po zavedení místní
samosprávy v polovině 19. století bylo
Břízsko samostatnou obcí s vlastním
obecním úřadem nebo ještě častěji spojeno
se sousedními Robčicemi. Obecní úřad,
později místní národní výbor, se nacházel
většinou v budově místní školy. Roku 1986
se obě obce připojily ke Kozojedům.
Ačkoliv se jedná o malou obec, najdeme
zde několik pamětihodností. Kromě již
zmíněné usedlosti čp. 5 se jedná zvláště o
osmibokou kapli s cibulovou bání a
lucernou ve vrcholu, která se nachází
v centru obce. Byla vystavěna zřejmě v 18. století a opravena naposledy obecním úřadem roku 2001. Dodnes
ukrývá vzácný zvon se znakem plaského kláštera a řádovým světcem sv. Bernardem. Na okraji obce při silnici
na Čivice stojí mezi stromy křížový kámen (smírčí kříž) opatřený z obou stran symbolem kříže. Kámen byl v
roce 1994 prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku. Na spodním okraji obce je při cestě malá
zděná kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici. Po dohodě s majiteli zažádala obec o získání grantu a sama na opravu
též přispěla. Žehnání nově opravené kaple se konalo na podzim roku 2004 za přítomnosti místních i přespolních.
Až půjdete kolem, všimněte si květin, které před dvířky leží; je příjemné je zde vždy spatřit. Ve výčtu
pamětihodností nelze zapomenout ani na dvě Boží muka a novou sochu od Bartoloměje Štěrby. Veřejné
prostranství je udržováno víceméně svépomocí. Děkujeme všem, kteří se na jeho příjemném vzhledu podílejí.
Až do 19. července 2007 kralovala břízské návsi mohutná lípa stojící vedle kapličky. Při silném vichru padla
naštěstí velmi šikovně mimo kapličku. Zůstala z ní jen spodní část kmene. Tento zbytek památného stromu by se
měl v dohledné době dočkat malé stříšky a informační tabule s připomenutím jeho čtyřsetleté historie.
U většiny obcí tvoří dominantu budova obecní školy. Ve Břízsku tomu není jinak, škola zde byla postavena již v
roce 1891. Navštěvovaly ji až do začátku šedesátých let děti ze Břízska a Robčic. Poté začaly jezdit do Kozojed.

Dnes je v opravené budově školy letní byt, místní lidová knihovna a klubovna hasičského sboru, která byla
vybudována svépomocí za přispění obce. Hasičský sbor má v současnosti 24 členů a nemalou měrou se podílí na
společenském životě ve vsi. Každým rokem udržuje tradici stavění májky, pořádá prasečí hody, účastní se
hasičských cvičení, v roce 2006 je
sám pořádal. Při povodních nebo
jiných živelných pohromách pomáhá
s odstraňováním následků. Knihovna
se také těší stálému zájmu obyvatel.
Dvě desítky čtenářů mají k dispozici
nejen stálý soubor, který místní
knihovna vlastní, ale i několik set
knih, které se každým rokem
obměňují. Jedná se o tzv. výměnný
soubor, který kralovická knihovna,
pod kterou místní knihovna patří,
dává na potřebný čas k dispozici.
Díky tomu se do knihovny dostávají
knižní novinky i velmi kvalitní
literatura. Knihovna odebírá časopisy
Květy a Recepty prima nápadů, které
jsou zde každý pátek večer, kdy je
otevřeno, k dispozici. Stejně jako
bezplatný veřejný internet.
V knihovně si lze vypůjčit i místní
kroniku, kterou až do počátku 80. let 20. století vedl pan profesor Fencl z Rakovníka. S využitím starších kronik
a zápisků, které v obci byly, dokázal vytvořit třísvazkové dílo zachycující vývoj a proměny vesnice písmem i ve
fotografii. V kronice se částečně stále pokračuje.
I přes malý počet obyvatel fungují ve vsi tři podnikatelé: autoklempíř Luboš Lomička a truhlář Milan Kaňourek.
V oboru zemědělství podniká paní Božena Šimandlová. Stále zde existuje také chov skotu provozovaný
Zemědělským družstvem Dobříč.
Radka Lomičková

Cihelny v Břízsku
V severní části katastru obce Břízsko se táhne od západu k východu dlouhé údolí, mezi jehož mírnými svahy
protéká malý potok od Bertína ke Střele. Tomuto údolí se říká Dolec, potoku Dolecký a celé poloze V Dolci.
Jeho severní svahy tvoří nános červené hlíny, místy jsou porostlé lesem, místy zde bývala malá políčka, pastviny
a louky.
K údolí směřují od vesnice dvě cesty. První vychází z Brány k severozápadu a vede do Dolního Hradiště, druhá
začíná u křížku a míří k západu do Koryt. Vydáme-li se po cestě ke Korytům, sejdeme po 1 km po mírném svahu
k Doleckému potoku. Za potokem nás cesta povede opět do protějšího svahu stoupajícího k lesu. Malý kousek za
potokem odbočuje jedna cesta trochu k jihu a po krátké vzdálenosti se stáčí opět k západu pod Bertín a směřuje
k Dobříči. Hlavní cesta pokračuje do lesa a lesem Lohovkou a Jedlinou do Koryt.
V minulém století a na začátku 20. století zde bývaly dvě malé cihelny. Jedna stála nad rozcestím a druhá pod
ním.
Cihly bývaly prvotřídní, byly dělány ručně. Hlína na cihly musela být kopána na podzim, aby se přes zimu
mrazem rozležela. Když se na jaře začalo pracovat, cihlář každý den navečer hlínu namočil a ráno ji bosýma
nohama prošlapoval. Když byla hlína takto propracována, teprve potom dával cihlář hlínu na "štok" - na
pracovní stůl a dával ji do formy. Formu podsypal pískem, hlínu krájel na kusy asi o velikosti dvou cihel, říkalo
se tomu "štrupl", ten napasoval do formy, formou dvakrát uhodil o stůl, aby se hlína dostala do všech koutů,
drátem potom sjel po formě, aby oddělil zbytek "štruplu", vršek cihly ve formě posypal pískem a cihlu vyklopil.
Na zbytek odpadlého "štruplu" přidal další kus hlíny, vsadil opět do formy a výroba se opakovala. Cihly se
kladly "na štorc" - na kolmo, jednu vedle druhé a za několik dní je skládali na sebe, asi tři nad sebou, a po
úplném vyschnutí je skládali do velkých štosů. Cihly se dělaly většinou přes léto a teprve na zimu se pálily. Jako
palivo se používalo v těchto cihelnách v minulém století jen dřevo.
Cihelna pod cestou zanikla a nenajdeme zde již ani stopy po bývalé peci. Jen u lesa břeh, který připomíná, že se
tu kopala hlína. Rovněž nad rozcestím zanikly bývalé stavby cihlářských provozních budov.
Čerpáno z Kroniky obce Břízsko

Svatá rodina – osvětlený betlém v Kozojedech
O vzniku soch
Před pěti lety (2003) po dokončení jedné společné sochy, jsme se rozhodli vytvořit kamenný betlém přibližně v
životní velikosti.Během následujícího jara vznikly první tři modely sv. rodiny z lipového dřeva v poměru
velikosti 1 :6. Po dokončení modelů nám věnoval lom a provozovna hořického pískovce Kámen Ostroměř
kvalitní bloky pro naši budoucí práci. Rozhodli jsme se jako první začít sekat sochu sv. Josefa - největší a
nejsložitější postavu z tohoto celku. V průběhu prací na sv. Josefu jsme začali tvořit i sochu Ježíška. Ten byl
dokončen jako první a následně zapůjčen na výstavu světového kongresu betlemářů v Hradci Králové v září
2004. Práce na sv. Josefu pokračovaly v průběhu dalších let a socha byla dokončena na podzim 2007. Blok
poslední sochy sv. Marie se začal opracovávat 20. 9. 2007. V současnosti socha Marie čeká na své dokončení a
chybí pár závěrečných detailů. Kamenná sv. rodina byla jako celek prvně zapůjčena a vystavena na vánoční
výstavě v Betlémské kapli v Praze v prosinci 2007. Kamenný betlém plánujeme v budoucnu postupně rozšiřovat.
Příští rok přibude pastýř s ovečkami.
Betlém je propojením naší společné práce - řezbářské a kamenosochařské. V tomto svém společném díle
bychom chtěli vyjádřit pokoru a úctu k životu. Věříme, že náš kamenný betlém přinese lidem jen samou radost a
přispěje ke zklidnění v tomto moderním světě.
Expozice v Kozojedech
Protože letos nevznikla ani jedna kamenná socha, rozhodli jsme se, že náš betlém oživíme o živé ovečky. Ze
statku pana Janka z Vysoké Libyně jsme si zapůjčili na tuto adventní dobu jednu ovečku a berana. Sv. rodinu
jsme umístili do pomyslného chléva, který je zhotoven ze starých masivních trámů.
Obec Kozojedy zprostředkovala dekorativní stromky, noční osvětlení a ohradu pro ovečky. Pokud se neobjeví
žádné komplikace, ovečky budou v ohradě až do 26.prosince.
Betlém je ke shlédnutí pro veřejnost zdarma a v každé denní i noční době.
Popis soch
Autoři : Jana Rejmanová a
Bartoloměj Štěrba mladší
z Kozojed
Sochy jsou vytvořeny
z hořického pískovce
z lomu Podhorní Újezd.
Ježíšek (rozměry: délka
110, šířka 80, výška 70 cm,
hmotnost cca 620 kg)
Ježíšek spokojeně spinká
v jeslích na seně. Hlavičku
má podloženou polštářkem
a vedle jesliček stojí dvě
zvědavá jehňátka.
Sv. Marie (rozměry: délka
76, šířka 85,výška 143 cm,
hmotnost cca 1000 kg)
Klečící Marie se sklání
nad Ježíškem a ruce má
sepjaté v tichou modlitbu .
Sv. Josef (rozměry: délka
110, šířka 120, výška 203
cm , hmotnost 1800 kg)
Sv. Josef v majestátním postoji střeží Marii s Ježíškem , pravá ruka mu spočívá na srdci a v levé třímá hůl. Celý
je zahalen v ochranitelský plášt, z něhož mu vykukuje zvědavý oslík.
J. Rejmanová, B. Štěrba ml.

Kulturní akce v Kozojedech pro rok 2009
01. 01. Novoroční ohňostroj - od 17:00 lampiónový průvod vychází od základní školy
10. 01. Myslivecký ples - od 20:00 hod. v KD
16. 01. Odyssea - zábava - od 21:00 hod. v KD
18. 01. Výroční schůze SDH od 19:00 hod. v KD
23. 01. Výroční valná hromada SDH - KD Kozojedy
30. 01. Výroční schůze Kulturního spolku Kozojedy - od 19:00 hod. v KD

07. 02. Hasičská veselice s tombolou, (Expres) - KD Kozojedy
28. 02. Masopust - od 13:00 hod. začátek průvodu u hasičské zbrojnice, večer zábava v KD
07. 03. Včelařský ples (Žákovec) - od 20:00 hod v KD
15. 03. Dětský maškarní ples - od 13:30 hod. v KD (Procházka Band Jarov)
11. 04. Zájezd Biskoupky (přihlášky od února na obecním úřadě)
23. 05. Představení kožlanských ochotníků "Rozladěné dueto" v KD
20. 06. Oslavy 90. výročí založení TJ Sokol Kozojedy - od 13:00 hřiště TJ Sokol
5. - 12. 7. Kozojedské kulturní léto - týden plný zábavy pro děti i dospělé
08. 08. Podkrašovský vodník

Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku
Koncert k poctě svatého Mikuláše
U příležitosti konání koncertu v kozojedském kostele sv. Mikuláše připadlo letos rozsvěcení vánočního stromku
na neděli 7. prosince. Z tohoto důvodu byl stromek ozdobený ne jako tradičně u zastávky, ale vedle zmíněného
kostela.
Na slavnostní rozsvícení se přišlo
podívat
mnoho
místních
i
přespolních lidí. Když se trochu
zešeřilo, asi v 17:30 hodin, přivítala
všechny občany, zástupce nadace
VIA a děti ze základní školy
místostarostka Dagmar Přibylová
s přáním
příjemného
prožití
vánočních svátků. Všechny pozvala
na ojedinělý betlém - Bartoloměj
Štěrba ml. se sl. Janou Rejmanovou
naaranžovali sochy Panny Marie,
Josefa a malého Ježíška v areálu
jejich dílny a pro oživení doplnili
třemi ovcemi. Zejména děti mají
radost, když mohou ovečky nejen
pohladit, ale i nakrmit. K prohlédnutí bude expozice přes
celé
Vánoce.
Hned poté rozsvítil pan Jakeš
stromek, kterému dominovala veliká hvězda na špici. Následovalo vystoupení žáků kozojedské základní školy
pod vedením Mgr. Jany Soukupové - asi 30 dětí různého věku (od 3. do 7. ročníku) zazpívalo tři vánoční písně a
starší dívky posluchače stručně seznámily s původem sv. Mikuláše a s různými způsoby slavení Vánoc ve světě.
Předvánoční atmosféru pomohlo naladit přestrojení několika dívek za anděly. Za své vystoupení byli žáci
odměněni krásně zdobenými perníčky, které napekly kuchařky ve školní jídelně za pomoci ochotných maminek
a děvčat.
Na místě bylo možné se občerstvit a zahřát čajem, grogem nebo svařeným vínem. Také bylo možno zakoupit
perníčky nebo knihy zachycující historii okolí Kozojed.
Po skončení dětského vystoupení se lidé pomalu přesunuli do kostela, kde byl v 17 hodin zahájen koncert.
Legendu o sv. Mikuláši přednesl její autor Vladimír Matějček, herec a bývalý host činohry Národního divadla.
Mluvené slovo bylo proloženo skladbami, které na kostelní varhany zahrál Vladimír Roubal, ředitel chrámové
hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově.
Posluchači mohli vyslechnout nemálo o Mikuláši coby historické postavě, o jeho legendárních skutcích a vzniku
tradice tajemného vánočního obdarovávání. Památka sv. Mikuláše je hluboce uctívána v Řecku, v Rusku je
národním světcem, v Německu a celé západní Evropě je široce oblíben jako patron námořníků a ochránce před
vodním živlem. Ve Francii je přezdíván Otec Vánoc. Jako Santa Claus nebo Father Christmas je symbolem
Vánoc v Americe a po celém světě.
V Českých zemích je mikulášská tradice obdivuhodně živá. Kostely, katedrály a venkovské kostelíky zasvěcené
sv. Mikuláši stojí v mnoha našich městech a vesnicích, i u nás v Kozojedech.
Po hodinovém vystoupení přišli na řadu andělíčci - rozdávali lidem jako pozornost vánoční keramické ozdoby,
vyrobené dětmi z místní školy.
Všem, kteří se dobrovolnou prací podíleli na zdárném průběhu celé akce, patří poděkování.
Jana Soukupová

Novoroční politické shrnutí
Jsou věci, které neovlivníme, ale nebuďme jimi překvapeni.
Kozojedské kulturní noviny jsou periodikem regionálním, takže se zabývají převážně problematikou místní. Jsou
však záležitosti globální, k nimž se člověk musí vracet, o nichž by měl být trvale poučen, aby jejich vývojem
nebyl zaskočen. Jedním z takovýchto trvalých témat je neklidná situace,vyvolaná klasickou imperiální politikou
a jejími novými ambiciózními formami. Příkladem aktuálního zážitku byla například finanční krize na světových
trzích vyvolaná krachem amerického úvěrového systému. Ale ani příštích 20 let nemá být lepších. Alespoň to
tvrdí analýza Národní zpravodajské rady USA. Tato analýza je nazvána „Globální trendy do roku 2025“.
Co se v této zprávě předpovídá?
 Že USA ztratí během 20 let rozhodující politický a ekonomický vliv.
 Že mocenskými póly světa se postupně stane Čína a Indie a že tento přechod k novému ekonomickému
řádu bude plný rizik.
 Že dolar již nebude hlavním platidlem.
 Že budoucí mocenský a ekonomický potencionál Ruska bude nejistý.
 Že na vzestupu bude Turecko, Írán, Indonésie.
 Že strategická rivalita se bude nejspíše odvíjet od obchodu, investic, vývoje technologií a forem jejich
získávání.
 Že ani napříště nelze vyloučit závody ve zbrojení, územní expanze a s tím související boj o zdroje.
Národní zpravodajská rada USA je instituce všeobecně uznávaná, která bere v úvahu nejen analýzy své vlastní,
ale i globalistický výzkum všech světových institucí ostatních. Sledovat její trendy by mělo být přinejmenším
zajímavé.
J. F.

Pohybujete se také s obtížemi?
Autor tohoto drobného příspěvku se především
omlouvá MUDr. K. Havlínovi, MUDr. M.
Krupičkovi a event. i MUDr. Řehořovi, že se
jim plete do řemesla. Ale když vidí, jak jsou
jejich ordinace přeplněny pacienty, kteří si
naříkají na bolesti v kloubech a v páteři, dostal
odvahu, aby k problému přičinil několik
nezávazných poznámek. Jsou to slova
zprostředkovaná a vyčtená, ale v některých
případech i vyvolaná osobním zážitkem.
Bezpochyby je platný předpoklad, že
bezbolestný a funkční pohyb potřebuje člověk
pro výkon zaměstnání i pro ostatní aktivity.
Proto stále platí teze zakladatele moderní české
ortopedie Prof. MUDr. Jana Zahradníčka:
„Dokud je člověk mlád, měl by své klouby
chránit před úrazy, šetřit je, nepřepínat
sportování, ve vyšším věku je třeba naopak
pohybový aparát cvičit, nenechat ho zlenivět,
pěstovat turistiku, cyklistiku nebo pracovat na
zahradě, aby si člověk zachoval co nejdéle
svěžest a aktivní život.“ Můžeme opomenout
případy, kdy existují zaměstnání s objektivními
riziky, ale co by dnes pan profesor říkal, kdyby
viděl dnešní pojetí vrcholového sportu,
zejména fotbal, hokej, vzpírání ... Ovšem tito
sportovci z oblasti šoubyznisu vydělávají

takové peníze, že svůj život se rozhodli
obětovat mamonu za každou cenu. A proč by
se báli, když máme endoprotézy, které je zbaví
nejen bolesti, ale umožní příjemné formy
života.
Ale je to tak jednoduché?
Ti, kdož sledovali vystoupení herečky Jany
Švandové v televizní soutěži „Stardance“ se
mohou domnívat, že to možné je, neboť Jana
Švandová tančila ve svých téměř 60 letech
skvěle se dvěma voperovanými endoprotézami. Ale na druhé straně v anketě, kterou
zorganizovala univerzitní klinika v Heidelbergu mezi chirurgy, byl výsledek mnohem
problematičtější. Na otázku „kterou operaci
chirurgové doporučují, ale sami by si ji
nenechali dělat“ odpovědělo 74 % ortopedů, že
by to byla náhrada kyčelního kloubu. (Pramen:
ISEG, Uni-Klinik Heidelberg)
I když jde operační technika mílovými kroky
kupředu, některá rizika přetrvávají. Proto bude
jistější už předem se chovat při pohybových
aktivitách přiměřeněji a zejména při sportu
dbát na to, aby se heslo „Sportem ke zdraví“
nezměnilo ve výhrůžku „Sportem k trvalé
invaliditě“. Totéž platí o opatrnosti v práci.
Odstrašujících příkladů je dost!
J. F.

Obecní úřad Kozojedy
Společenská kronika
Narozeniny
LEDEN
75 let Zdeňka Svobodová, Kozojedy 121
ÚNOR
70 let Jaroslav Kolman, Kozojedy 39
75 let Věroslav Folda, Robčice 19

Úmrtí
Jaroslava Gajdošová, Kozojedy 54
Jakub Lhoták, Kozojedy 134

BŘEZEN
60 let Miloslav Plaček, Kozojedy 50
80 let Jiřina Benešová, Robčice 2
80 let Jiří Fencl, Robčice 18
75 let Jiří Fencl, Kozojedy 122
70 let Stanislav Růžek, Břízsko 28
Jaroslav Kotas, Kozojedy 45
Jaroslava Kolářová, Kozojedy 114

YZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZ

Blahopřání
Blahopřejeme paní učitelce Marii Jahnové ze Zruče, která se 8. listopadu 2008 dožila
v plné dušení svěžesti 90 let. Do kozojedské školy nastoupila hned po studiích a působila
tu až do důchodu – plných 36 let. Hodně zdraví jí přeje několik generací jejích žáků.

YZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZ
OÚ Kozojedy – úřední hodniny
Poslední den, kdy budou přijímány do pokladny platby v hotovosti je pondělí 29. 12. 2008 do 16:00 hod.
23. 12., 31. 12. 2008 a 2. 1. 2009 - DOVOLENÁ

Ordinace praktického lékaře MUDr. Havlína - Kozojedy
23. 12. , 30. 12 a 31. 12. 2008 - není ordinace
2.1.2009 - ordinace 8 - 11

Internet pro veřejnost
31.12.2008 - zavřeno
Od ledna do dubna 2009 budou omezeny služby pro veřejnost v budově obecního úřadu v Kozojedech :
PONDĚLÍ 15:00 – 18:00 hod.
STŘEDA 15:00 – 17:00 hod.

Upozornění :
Z důvodu státního svátku 1. ledna 2009 se přesouvá svozový den na sobotu 3. ledna 2009 Vánoční
svátky 24., 25., 26., jsou svozy odpadů bez omezení.

Důrazně upozorňujeme občany, aby do svozových nádob na odpad nesypali horký
popel. Může dojít nejen k zahoření samotné nádoby a jejímu poškození, ale při svozu
k poškození vozidla firmy Becker, kterou by viník musel firmě uhradit. Popel je
nutné nechat vychladnou v jiné nádobě a až poté jej vysypávat do popelnice.

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozojedy, které se konalo
ve čtvrtek 25. 9. 2008 od 20:00 hod. v KD Kozojedy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce projednalo a s c h v a l u j e :
216. Prodej části obecního pozemku č. 581/1 (druh ostatní plocha)v k. ú. Robčice, vedeného jako ostatní plocha,
manželům Benešovým, Třemošná, za odhadní cenu.
217. Záměr odprodeje části obecního pozemku manželům Kühnelovým, Praha, za cenu odhadu.
218. Zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuci na obecním pozemku č. 4177/3 (druh ostatní plocha) v k. ú.
Kozojedy u Kralovic.
219. Záměr odprodeje obecního pozemku č. 3528/1 v k. ú. Kozojedy u Kralovic (ostatní plocha) za odhadní cenu
paní Libuši Lavičkové, Kozojedy 5.
220. Záměr pronájmu obecních pozemků v k. ú. Kozojedy u Kralovic č. 65/2 (druh zastavěná plocha, nádvoří) a
1989/4 (druh ostatní plocha) panu Štěrbovi ml., Kozojedy 61.
221. Přípravu smlouvy o pronájmu části obecní uhelny u KD pro TJ Sokol Kozojedy.
222. Příspěvek panu Fryčkovi, Kralovice ve výši 5.000,- Kč bez DPH na reklamní stolní kalendáře.
223. Nákup ručního sypače na zimní posyp chodníku u ZŠ.
224. Zrušení pronájmu hrobového místa č.8 paní Závodné, Litvínov, na hřbitově Břízsko-Robčice.
225. Pokácení 2 ks tújí v Robčicích u „Božích muk“ a nákup a výsadbu jiných vhodných dřevin.
226. Použití místních komunikací v obci Lednice a Kozojedy při pořádání podzimního Rallye Střela.
227. Integrované strategické plány MAS Světovina a současně Strategický plán Leader MAS Světovina a
podporují jejich realizaci. Zastupitelé potvrzují setrvání obce Kozojedy v Mikroregionu Dolní Střela a
tento mikroregion souhlasí se začlením v MAS Světovina .
Zastupitelstvo obce projednalo a b e r e n a v ě d o m í :
228. První úpravu rozpočtu v roce 2008.
229. Žádost p. B.Štěrby ml., Kozojedy 61, o zřízení oplocení jako věcného břemene na obecním pozemku.
230. Odmítnutí směny pozemku od manželů Týmrových, Kozojedy 110.
231. Bezúplatný převod pozemku č. 3511/3 o výměře 30 m2 od Plzeňského kraje do vlastnictví obce Kozojedy.
232. Názory obyvatel obce na úpravy návsi v Kozojedech
233. Územní plán obce Kozojedy.
234. Nákup sekačky pro potřeby obce a TJ Sokol Kozojedy.
235. Důležitost opravy střechy na školní jídelně.
236. Nabídku firmy Prostrom na posouzení stavu vybraných stromů v obci Kozojedy.
237. Nutnost posekání louky na návsi v Lednici.
Zastupitelstvo obce projednalo a z a m í t á :
238. Odprodej pozemku č. 65/2 a 1989/4 panu B. Štěrbovi ml., Kozojedy 61.
239. Zatím zamítá směnu pozemků v k. ú. Lednice s p. Romem, Bílov.
USNESENÍ
z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozojedy, které se konalo ve středu
29. října 2008 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Kozojedy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce projednalo a s c h v a l u j e :
240. Prodej pozemku č.3528/1 v k. ú. Kozojedy paní Libuši Lavičkové, Kozojedy čp. 5.
241. Odprodej části pozemku (pouze předzahrádky) panu Michalu a Jindřichu Kühnelovým, Praha v Lednici.
242. Oplocení pozemku pana B. Štěrby ml., Kozojedy čp 61, které bude vedeno pouze po hranici pozemku.
243. Záměr na pronájem dřevěné boudy ve vlastnictví obce (proti budově ZŠ), panu A. Falcovi, Kozojedy 2,
pro parkování automobilu. Pronájem bude stanoven prozatím na dobu jednoho roku, ve výši 100,-- Kč
ročně.
244. Záměr na pronájem společenské místnosti v Lednici panu Z. Kozlokovi z Kralovic, na provozování
hostinské činnosti. Pronájem je navržen ve výši 8.550,-- Kč ročně (tj. 190,- Kč/m2/rok).
245. Výpůjčku části bývalé uhelny stojící na pozemcích st. 249/1, 249/2 a 249/3 v k. ú. Kozojedy. Záměr bude
vyvěšen.
246. Příspěvek obce na vánoční nadílku pro MŠ Kozojedy na rok 2008 ve výši 3.500,- Kč.
247. Příspěvek obce na nákup nových knih pro místní knihovny, opět ve výši 5.000,- Kč.
248. Jednání s p. Křížem o nákupu použité multikáry.

Zastupitelstvo obce projednalo a b e r e n a v ě d o m í :
249.Vrácení dotace na územní plán.
250. Zprávu o hospodaření v obecních lesích.
251. Příspěvek pana Vl. Čecha od Policie ČR.
252. Nutnost alespoň částečné opravy místního rozhlasu v Kozojedech.
253. Nabídku pana J. Votýpky z Kožlan na měřiče rychlosti.
254. Dokončení chodníku před nemovitostí p. O. Görnera, který ukončil venkovní terénní úpravy.
255. Informaci pana starosty, že bylo možné požádat o dotaci na nákup lepší sekačky trávy v návaznosti na
údržbu hlavně nové zeleně v obcích.
256. Informaci p. Přibylové o situaci v návrzích od občanů na další úpravu kozojedské návsi.
257. Nabídku firmy Prostrom na úpravu a kácení dalších stromů tentokrát při komunikaci směrem k Borku.
Bude zařazeno do rozpočtu na rok 2009.
258. Postup prací na opravě části střechy kozojedského katolického kostela.
259. Návrh na nejnutnější opravu střechy školní kuchyně.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ s lampiónovým průvodem
Lampiónový průvod vyjde 1. 1. 2009 od budovy základní školy
v 17:00 a půjde směrem k fotbalovému hřišti.

Na hřišti bude po příchodu průvodu odpálen tradiční ohňostroj.
Teplé nápoje na zahřátí – zdarma

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám , aby pro Vás nadcházející vánoční dny
byly svátky radosti, přátelské pohody a spokojenosti.
Ať kouzlo Vánoc a sváteční atmosféra u Vás
zůstanou co nejdéle a nový rok ať je stejně poklidný a
spokojený jako vánoční dny.
Obecní úřad Kozojedy
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