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Obec Kozojedy
Robčice
Robičce jsou malá víska rozkládající se nad malebným
údolím Berounky 9 km jižně od Kralovic. V písemných
pramenech je poprvé zmiňována až roku 1378, kdy ji
majitel Jan z Dubjan pronajal Jindřichovi z Rabštejna.
Po husitských válkách se napůl zničená ves dostala do
majetku pánů z Kolovrat. Roku 1571 získal ves Florián
Gryspek a připojil ji ke kaceřovkému panství. Po
polovině 17. století byly v obci pouze tři usedlosti a

poplužní dvůr založený zde r. 1660. Na počátku 70. let
17. století koupil ves plaský klášter. Při stavbě dvora
Býkov byla zrušena stejnojmenná vesnice, z níž šest
sedláků převedl plaský opat Tyttl v roce 1702 do Robčic,
kde jim nechal postavit chalupy. V roce 1869 žilo
v Robčicích 102 obyvatel, v r. 1930 to bylo 71 obyvatel,
v r. 1970 pak 31 a v roce 2008 pouze 19 obyvatel.
Samostatnou obcí byly Robčice v letech 1921 -1960,
jinak byly osadou obce Břízsko. Spolu s ní jsou pak od roku 1985 součástí Kozojed.
Ve svahu podél jedné přístupové cesty je vystavěno několik velkých usedlostí, později rozdělených. V zadní
části dvora č. 17 stojí unikátní roubený patrový špýchar se dvěma pavláčkami a dřevěná stodola. Poblíž č. 17 se
nachází replika původní roubené zvoničky z první poloviny 19. století a barokní kamenná boží muka s bohatou
ornamentální výzdobou, zhotovená z červeného pískovce. Ze silnice v obci je pěkný výhled na věž gotického
hradu Libštejna.
Jiří Fencl

Významný rodák František Fencl
Narodil se 19. července 1908 v Robčicích čp. 2 jako deváté dítě rolníka
Václava Fencla. Chodil do jednotřídní obecné školy v Břízsku, poté do
měšťanky v Kralovicích. Studia zahájil na Veřejné obchodní škole
v Praze – Žižkově, odtud po roce přestoupil na Obchodní akademii
v Berouně a po dalším roce do Plzně, kde maturoval v roce 1928. Poté
působil jako účetní praktikant v nepomucké filiálce Hospodářského
družstva v Plzni a po roce vstoupil na Vysokou školu obchodní v Praze.
Po ukončení vysokoškolského studia byl půl roku bez zaměstnání a této
doby využil ke studiu historie rodné obce v pražských a plzeňských
archivech. Počátkem září r. 1935 získal místo čekatele profesury na
Veřejné obchodní škole v Opavě, v r. 1937 byl přeložen na Obchodní
akademii v Klatovech a od r. 1940 učil na Obchodní akademii
v Rakovníku, a to až do odchodu do důchodu v r. 1972.
Mimo historie patřil k jeho zálibám i sborový zpěv – byl členem a
později i předsedou Pěvecko-hudebního spolku Vítězslav Novák
v Rakovníku a jeho odboru Rakovnické opery. Mnoho času věnoval rakovnické obchodní škole jako ředitel –
organizoval její adaptaci a přístavbu. Je rovněž autorem několika učebnic pro ekonomické školy.
Po odchodu do důchodu se cele věnoval kronikářské práci. Mimo kroniky Robčic sepsal s nemenší důkladností i
kroniku obce Břízsko. Je autorem řady dalších prací: Z historie dolování vitriolové břidlice v povodí řeky
Berounky, Hospodaření na střední zemědělské usedlosti na přelomu 19. a 20. století, Bujesily – malá kronika
k 750. výročí založení obce, Muziky a muzikanti na Kralovicku aj.
František Fencl zemřel 28. října 1994 v Rakovníku.
Archivní zpravodaj 3/1998

Velká kronika malé obce
Pamětní kniha obce byla založena v roce 1935. Byla zvolena letopisecká komise, jejím předsedou a zároveň
kronikářem byl jmenován Antonín Fencl čp. 2. Od samého počátku mu v práci pomáhal i bratr František, druhý a
zároveň poslední robčický kronikář.
Bratři Fenclové si práci rozdělili – Antonín zapisoval události, které tehdy byly ještě v živé paměti, tedy zhruba
od 1. světové války. František se věnoval studiu starší historie obce a jednotlivých usedlostí.
V roce 1941 se Antonín zúčastnil kurzu pro obecní kronikáře. Jeho pořadatelem byl okresní úřad v Kralovicích,
který zároveň všem obcím rozeslal složky listů s předtištěnými tématy pro pamětní knihy. Do nich přepsal
kronikář své dosavadní zápisy, zatímco František Fencl pokračoval po dobu okupace ve shromažďování
materiálů ke starší historii obce.
Antonín Fencl zapisoval události v obci až do roku 1965. V roce 1968 zemřel a Robčice tak byly po několik let
bez kronikáře. V roce 1976 byl pak do této funkce jmenován František Fencl.
Začal tedy funkci, které již dříve věnoval bezpočet hodin, vykonávat oficiálně. Nezapisoval průběžně události
jednotlivých let. Zaměřil se především na přehledné zpracování všech dříve získaných informací.
Své poznatky shrnul do tří samostatných knih. Prvý díl, zpracovaný v letech 1976 – 78 obsahuje nejprve
podrobný popis obce (str. 11 - 84), poté se autor velmi podrobně věnuje hospodářským poměrům v Robčicích
(str. 85 – 250). Následuje část, nazvaná „Události minulých let“ (str. 251 – 356), zachycující dění v obci od
1. světové války do r. 1976, poté samostatná část věnovaná historii jednotného zemědělského družstva (str. 361 –
441). Poslední díl kroniky obsahuje záznamy textů různých dobových popěvků a opisy vyhlášek. Celkový rozsah
tohoto dílu je 488 stran. Text je psán na stroji na samostatné listy formátu A4 (to platí pro všechny tři díly
robčické kroniky) a doplněn velkým množstvím autorových ilustrací – především vyobrazením jednotlivých
druhů zemědělského nářadí.
Druhý díl kroniky má rozsah 510 stran. Autor v úvodu zaznamenal dějiny obce od prvých pramenů do oddělení
od obce Břízska (1921), několik následujících stran věnuje dvoru Býkov a poté následuje nejrozsáhlejší část –
historie jednotlivých usedlostí (str. 61 – 369). Závěr je věnován popisu památek v obci i blízkém okolí. I tato
část je doplněna ilustracemi – autorovými nákresy jednotlivých usedlostí v Robčicích.
Samostatnou částí kroniky je kniha obsahující obrazovou dokumentaci. Především se jedná o fotografie
jednotlivých usedlostí jejich obyvatel ze 30. let. Ty jsou doplněny náčrty půdorysného uspořádání dle stabilního
katastru a jeho pozdějších změn a obsáhlými popisy. Nechybí ani další zajímavé pohledy – náves, přívoz,
obyvatelé obce při polních pracích a další, vesměs z prvé poloviny století.
Rozsahem shromážděných informací a podrobností i kvalitou jejich zpracování se robčická kronika Františka
Fencla řadí v našem regionu k mimořádným pracím tohoto druhu.
Archivní zpravodaj 3/1998

Jak se žilo v Robčicích
O robčických dětech a mládeži vypravují paní Libuše
Kroftová a pan Jiří Fencl.
Po druhé světové válce v Robčicích žilo na svých
zemědělských usedlostech 16 rodin. Dětskou partu tu
tvořilo 17 chlapců a dívek různých věkových skupin.
V době prázdnin se jejich počet ještě zvětšil o příbuzné
z města. Všichni chodili pomáhat na pole a po práci se
koupali v nedaleké Berounce. Největší zážitky měli
Robčičtí ze zimního sáňkování, protože jejich trasa
začínala u Heidenreichů nebo dokonce u křížku nade vsí
a končila až pod Robčicemi blízko řeky.
Odrostlá mládež se snažila, aby v obci také měla zábavu.
Dokonce
organizovala
divadelní
představení
kaceřovkých ochotníků. Hrálo se před vraty čp. 17 a
diváci seděli na svých židlích až na silnici. V roce 1949
se tancovalo na postaveném parketu. Několik mladých
spolu s břízskými ochotníky a s muzikanty rodiny Fenclů
nacvičovali jednoduché operety, které předvedli ve
Břízsku na sále.Tato představení se těšila velkému zájmu.
Na dvoře usedlosti čp. 2 v Robčicích (1935) –
Do obecné školy děti docházely do nedalekého Břízka.
děti: Jiří a Jiřina Fenclovi
Někteří se ve dvanácti letech rozhodli pro měšťanku, ale
dojíždění do Kralovic, do Kaznějova nebo do Radnic bylo spojeno s velkými obtížemi, zvlášť v zimě. V roce
1946, kdy byla založena měšťanská škola v Kozojedech, skoro všichni přešli tam. Zprvu dojížděli na nákladním
autě pana Spěváčka, které bylo přizpůsobeno na převoz osob, později ho nahradil autobus.
V dalších létech v Robčicích dětí ubývalo. Mladí, kteří zakládali rodiny, se postupně odstěhovávali za prací blíže
k městům. V roce 1999 vyšla ze základní školy doposud poslední robčická žačka Petra Holubová.
V 90. létech minulého století se na své usedlosti vrátily trávit důchodový věk rodiny Fenclů a Foldů.
Přejeme všem 19 obyvatelům, kteří zde žijí trvale, ale i všem místním chalupářům a chatařům, aby se jim
v Robčicích dobře žilo, aby se vraceli také mladí a jejich děti tu našly svůj domov.
Zaznamenala Z.S.

Masopust
V sobotu 28. února 2009 uspořádal Kulturní spolek
tradiční kozojedský masopust. První přípravy začaly už
před devátou hodinou – to omladina začala strojit
medvědy do hrachoviny. Průvod vyšel ve 13:30 od
požární zbrojnice, vedla ho kapela pana Saka. Před
každým domem muzika zahrála, masky zatančily
s domácími, ti jim pak nabídli občerstvení a šlo se
k dalšímu domu. Masek se v průvodu objevilo odhadem
30, diváků nejméně sto.
Letošní nevěsta, která s ženichem vedla průvod, během
odpoledne dvakrát porodila. Porod vedl známý léčitel
Václav Beneš z Robčic. Novorozenec byl pokaždé
černoušek. To se nelíbilo ženichovi, rozčiloval se, že si
nevěstu nevezme, že ho podvedla. Velmi zaměstnaný byl
potulný malíř, který kreslil portréty lidí v průvodu. Dvě
strakaté krávy rozdávaly dětem bonbóny, podobně i Ferda Mravenec. Uklízeči Smeták a Vometák inzerovali, že
náš bordel je jejich starost. K vidění dále byla skupinka inseminátorů se spermobankou, indiáni, zelený vodník
s vodnicí, mimina, klauni, rybáři, zdravotnice, Popelka s macechou a další masky. Nejsledovanější masky jsou
v Kozojedech vždy medvědi. Dva místní Vaškové omotáni hrachovinou působí mohutně a neohrabaně. Jakmile
ovšem spatří mladé děvče, nic je nezadrží, jeden padne na zem, druhý na něj, děvče mezi nimi. Zvednout se ale
sami nedokáží. Na to mají medvědáře, kteří je vodí na oprati, mají je hlídat a zvedat ze země. Občerstvení pro
masky, muzikanty i všechny přítomné vozil svým autem R. Beran.
Letos přálo masopustu celkem dobré počasí, průvod obešel celou vesnici a zakončil svou cestu v kulturním
domě. Tam se všichni občerstvili a mohli se bavit při muzice až do noci. Hráli již tradičně Skalovi z Kaznějova.
František Tichý

Antonín Jaroslav Puchmajer
Obrozenecký farář, básník, jazykovědec a organizátor kultury
Období českého obrození vzbuzovalo vždy pozornost a zájem. Je to pochopitelné už proto, že jde o kladnou epochu naší
minulosti, v níž byly vytvářeny základy novodobého života naší společnosti. Literární práce a vědecká tvorba obrozenecké
doby jsou dodnes blízké našemu společenskému a národnímu povědomí. Obrozenecká doba dává také odpověď na otázku, jak
se to stalo, že česká společnost tak pokleslá v pobělohorské době se vzepjala k novému rozmachu. Jak jsme se zmínili již
v předchozích číslech, obrozenecké období hostilo v našem kraji tři významné osobnosti – v Kozojedech a Kralovicích to byl
Jan Jindřich Marek, na Březině hrabě Kašpar Šternberk a v Radnicích Antonín Jaroslav Puchmajer. O Markovi – Janu
z Hvězdy - jsme se zmiňovali v našich novinách již několikrát, Kašparu Šternberkovi jsme věnovali pozornost v závěru
minulého roku, zatímco o Puchmajerovi stručně pojednáme v tomto čísle.

Procházíme-li historickými částmi města Radnic,
upoutá naší pozornost pod kostelem sv. Václava
radnická fara. Je v ní zasazena pamětní deska, která
hlásá, že zde v letech 1806 –
1820 jako farář, buditel,
básník a kulturní pracovník
působil Antonín Jaroslav
Puchmajer. Na radnickou faru
se dostal na přímluvu Josefa
Dobrovského u Jáchyma
Šternberka. Puchmajer byl
literárně a jazykově velice
vzdělaný. Byl zakladatelem,
tvůrcem a hlavní postavou
první obrozenecké básnické
školy,
která
sdružovala
básníky z Čech, Moravy i
Slovenska. Příslušníky této
školy
spojovala
touha
vytvářet poezii, která by
sloužila národu a rozšiřovala
myšlenku
slovanské
vzájemnosti. Sám psal ódy,
veršované bajky, balady a romance a dokonce i
hrdinský epos. Spolu se svými přáteli se připojil
bezvýhradně k Dobrovského pravopisným úpravám a
uvedl v život přízvučnou prozodii.
Díla Puchmajerovy školy vycházela ve formě
almanachů. První dva „Sebrání básní a zpěvů“ vyšly
v letech 1795 – 1797, další tři pod názvem „Nové
básně“ mezi roky 1798 – 1814. Z vlastní
Puchmajerovy tvorby má trvalý význam jeho „Óda na
jazyk český“ a „Óda na Jana Žižku z Trocnova“, která
představovala nebojácnou snahu o pochopení husitství
jako světlé epochy našich národních dějin. Za
nepříznivých cenzurních podmínek vytyčil Puchmajer
a jeho škola pro nové básnictví správný směr – poezie
měla být vyjadřováním národních a politických tužeb.
Puchmajerova činnost však byla mnohostranná.
Nezahrnovala jen poezii. Významná byla i jeho
pomoc, kterou poskytl Dobrovskému na jeho
německo-českém slovníku, a práce na ruských
jazykovědných pomůckách.

Významná byla i jeho činnost překladatelská. Dlouho
bylo nepřekonatelné jeho přebásnění lafontainovských
bajek, a do dějin české překladové literatury se
vepsaly i jeho překlady
ruské a německé poezie.
S Kašparem Šternberkem
je sblížil společný zájem o
přírodní vědy. Puchmajer
například
soustřeďoval
botanické názvosloví a
pro
svého
hraběcího
příznivce přeložil jeho
německý spis o české
flóře, a to pod názvem
„Pojednání o bylinkářství
v Čechách“.
Při
svých
pestrých
zájmech stačil Puchmajer
ještě napsat cikánskou
mluvnici „Romani Čib“,
kterou lze až do dneška
považovat za kuriozitu.
Ale zde nešlo jen o
pouhou jazykovou práci. Puchmajer se o Cikány
zajímal i ze společenského hledisku; udělal pokus
usídlit cikánské rodiny na radnickém předměstí –
dodnes zvaném Puchmírka – a trvale je odvyknout od
kočovného způsobu života. Tímto úsilím předběhl
svou dobu o více než půldruhého století.
Puchmajer se zasloužil o jednu z výrazných
radnických tradic: z jeho iniciativy vznikl v Radnicích
první čtenářský spolek v Čechách. Byl založen už v r.
1818. Puchmajer stanovil pro činnost spolku nejen
program, ale i organizační zásady. Pozornost si
zasluhuje i konstatování, že společnost vznikla v době,
kdy nastupující Metternichova éra dávala na takovéto
sdružování mimořádný pozor a dívala se na její cíle
s nedůvěrou.
Společnost
byla
v roce
1885
vyznamenána na Národopisné výstavě v Praze
pamětní medailí. Fond knihovny sloužil a slouží i dnes
mnoha generacím. I dnes je tehdejší myšlenka
důkazem toho, že se její pozitivní prvky uchovaly ve
formě veřejných knihoven.

Významu Antonína Jaroslava Puchmajera věnovala pozornost všechna základní literárněvědná díla (Jaroslav Vlček, Arne
Novák, Ústav české literatury ČSAV), učebnice literatury a literární slovníky. Z hlediska věcných archiválií je neobyčejně
dobře vybaveno Městské muzeum v Radnicích, které vhodně doplňují průvodcovské texty Jana Kroce. Význam prvního
Čtenářského spolku v Čechách obšírně popularizuje brožura Pavly Suché „Čtenářská společnost v Radnicích 1818 – 1968“.

Materiály shrnul J. F.

Plavení dřeva na Berounce a Střele
Čtenáři české romantické beletrie se musí nutně domnívat, že vorařské
Plavali plavci maličkou vodičkou,
řemeslo přísluší Sázavě, nanejvýš Vltavě a Otavě. Tato domněnka
plavali plavci maličkou vodou.
bezpochyby y vznikla díky vysoké popularitě knih Jana Morávka
Plavali, plavali,panenky plakaly,
„Plavci na Sázavě“, „Byl na Sázavě přívoz“ a „Opuštěná řeka“.
že už tu víckrát nepoplavou.
Nesporně k tomu přispělo i zfilmování některých Morávkových
námětů (například „Plavecký mariáš“).
A najednou se z obou knih *) našeho regionálního historika Jaroslava Sklenáře dovídáme, že vorařské řemeslo a
plavební činnost existovaly už od nepaměti i na Berounce a Střele. Nebyly to sice podmínky srovnatelné se
Sázavou a Vltavou, ale přesto je vhodné, abychom této plavební cestě věnovali alespoň stručnou pozornost.
Už za vlády Karla I. Byla vytvořena četná opatření, aby řeky byly k plavení dříví využity. Byla například
zrušena mýta zavedená šlechtou, stavbou jezů byla vyrovnávána hladina řek a k plavebním účelům byly na
jezech zřizovány propustě.
Když Florian Gryspek začal v roce 1541 stavět na Kaceřově své monumentální renesanční sídlo, dostal od krále
Ferdinanda I. Zdarma všechno potřebné dřevo. Ale už tenkrát se ukázalo, jak vážně může narušit plynulost
stavby počasí. Napůl vyschlá plavební cesta znemožnila, aby těžké kmeny byly k dispozici včas. Vory byly ke
Kaceřovu dopraveny až s ročním zpožděním.
První nesporně pozitivní výsledek je zaznamenán až o dvě století později. V roce 1740 bylo po Berounce
dopraveno z křivoklátských lesů do Prahy 1432 vorů. Na přelomu 18. a 19. století se dokonce uvažovalo o
plavení palivového dříví do Prahy po lodích. Všechny varianty tohoto záměru se však ukázaly být tak
neracionální, že se od nich včas upustilo.
Plaské panství mělo od nepaněti privilegium na
plavení palivového dřeva po Střele a Berounce až do
Prahy. Toto privilegium spočívalo v tom, že plasští
mohli přednostně využívat vysokého stavu vody.
Jakmile voda poklesla, dříví uvázlo a obyvatelé
pobřežních vesnic měli o levný otop postaráno. Jak je
vidět, levná doprava dřeva po Střele i Berounce měla
své problémy. Mimochodem se v této souvislosti
nabízí myšlenka, jak geniálně vyřešil v téže době pro
schwarzembergské feudály projektování šumavských
plavebních kanálů inženýr Rosenauer.
Nicméně velký dokumentační význam má mapka
plaského panství z roku 1841. Vedle obrázků panských dvorů a zámků jsou na dolním okraji ještě dva snímky –
na jednom z nich je znázorněna výroba olea a na druhém plavení polenového dřeva a manipulace s ním na řece
Střele.
Naposled nesla řeka Střela na svých vodách kmeny lesních velikánů v roce 1936, když byla opravována střecha
Mariánské Týnice. Obec Štichovice darovala pro tento účel dřevo vytěžené v nepřístupném údolí Střely. Tehdy
se plavilo dřevo po řece až k manětínské zastávce, odkud bylo auty odvezeno na pilu.
Plavba po řece Berounce a Střele patří už 70 let minulosti a je třeba popravdě říci, že vorařské řemeslo zde
nikdy nezdomácnělo. Ale minulosti patří už i plavba na Sázavě, Vltavě i Otavě. Zlepšily a rozšířily se
komunikace, zdokonalily se dopravní prostředky, vysoké výkonnosti dosáhly i pily – viz například u nás činnost
pily na Rohách, zdokonalila se stavební technika. Zmizely pražské dřevařské ohrady a vorové přístavy.
Vědecko-technická revoluce odsunula všechny tyto vzpomínky do sféry historie. Tato historie je dalece hlubší,
než vystihuje televizní pořad „Hledání ztraceného času“.
Ing. Jaroslav Fingl
*) Jaroslav Sklenář: Obchod, průmysl, řemesla a živnosti na Kralovicku a Manětínsku (2003);
Voda, mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku (1997)

Tělovýchovná jednota Sokol Kozojedy
Místní jednota Sokola v Kozojedech vznikla 19. června 1919. Letos oslaví 90. výročí svého založení. Při této
příležitosti zveme srdečně všechny občany na oslavy, které se budou konat 20. června 2009 od 13:00 hodin na
místním hřišti.
Pestrý program je připraven pro všechny věkové kategorie. Jistě Vás zaujme fotbalový zápas se zajímavým
soupeřem, vystoupení tanečních oddílů nebo exhibice jednoho z amerických sportů. Pro menší děti je
přichystáno překvapení, které jim zaručí zábavu. Celodenní program bude doprovázen hudbou a slavnostní
večer zakončí taneční zábava.
Celá akce je konána za podpory Obce Kozojedy a Základní školy Kozojedy.

Hrátky s čertem
V sobotu 21. března 2009 přijel do Kozojed KROS – Krašovický ochotnický spolek s představením „S čerty
nejsou žerty“. Pro 72 dospělých a množství dětí sehráli veselou pohádku Jana Drdy plnou čertů, ve které ale
nechyběl ani anděl, poustevník, lapka, princezna a její komorná Káča a chasník Martin Kabát, který nakonec
zachrání Káču a princeznu před peklem. Vše se odehrálo v krásných kulisách a kostýmech vlastní výroby.
Diváci byli spokojeni, divadelníci si pochvalovali pěkné prostředí v kozojedském kulturním domě.

Taneční kroužek Věry Kovářové
1. Trocha historie nikoho nezabije. Vše začalo tzv. besídkami r. 1988. Děti tančily tanečky různých žánrů.
Choreografie jsme si dělali sami. Zlom nastal v r. 1995, kdy jsme se čirou náhodou napojili na Asociaci
dětských tanečních country souborů ČR pod vedením p. Miroslava Procházky a začali pronikat do tajů country
tanců. Následovala společná víkendová taneční vystoupení v Krumlově, Praze, Táboře a na mnoha dalších
místech naší republiky. Bylo potřeba sehnat peníze na pořízení tanečních kostýmů a dobrovolníky, kteří je
pomohou zhotovit. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří nám jakkoliv pomáhali.
2. Pohled do současnosti. Píše se rok 2009 a od vzniku tanečního kroužku uplynulo 21 let. Veškeré vzpomínky
na různé akce jsou uchovávány již ve třech kronikách. V tomto školním roce navštěvuje kroužek 20 dětí ve věku
od 6 do 11 let. Cílem kroužku je zaujmout děti tancem a získat k němu kladný vztah. V mnoha případech se nám
to podařilo. Je to vidět na tanečních zábavách a plesech.
Chtěla bych touto cestou požádat všechny bývalé tanečníky, zda by mohli na sebe zaslat e-mailový nebo
telefonický kontakt na adresu: kovarova_vera@ seznam.cz., popřípadě jiným způsobem jej doručit do školní
družiny (nejlépe do konce dubna). Podle zájmu uděláme společné setkání všech bývalých i současných tanečníků
v KD v Kozojedech. Můžeme se sejít už 2. května od 20:00 hodin v kulturním domě. Na májové zábavě pro
veřejnost bude hrát duo Horizont - Valika Janečková a Jaromír Barbořák. Těším se na všechny.
Věra Kovářová

Kulturní akce v Kozojedech pro rok 2009
11. 04. Zájezd Biskoupky (přihlášky od února na obecním úřadě)
02. 05. Májová veselice – od 20:00 h, hraje Duo Horizont
23. 05. Představení kožlanských ochotníků "Rozladěné dueto" v KD
20. 06. Oslavy 90. výročí založení TJ Sokol Kozojedy - od 13:00 hod hřiště
5. - 12. 7. Kozojedské kulturní léto - týden plný zábavy pro děti i dospělé
08. 08. Podkrašovský vodník

Výlet na kolech
Po loňském zdařilém výjezdu na kolech na Křivoklát pořádáme i letos podobnou akci. Uskuteční se
4. – 5. července 2009, cílem cesty bude Manětín a Nečtiny.
Všechny cyklisty zve TJ Sokol Kozojedy. Zájemci se mohou hlásit u paní A. Urbanové.

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Vaším obecním úřadem vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ

SBÍRKU

¾Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
¾ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
¾Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční
¾Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
VĚCI, které tentokrát nevybíráme:
elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže
dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční v Kozojedech u hasičské zbrojnice
15. června 2009
14 - 18 hodin
17. června 2009
9 - 12 hodin
Děkujeme za Vaši pomoc.
dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným
občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na www: diakoniebroum

Obecní úřad Kozojedy
Společenská kronika
Narozeniny
KVĚTEN
70 let Irena Lišková, Robčice 9
75 let Olga Cinková, Kozojedy 95

Narození:
18. 01. 2009 Helena Tajblová, Lednice 1
18. 02. 2009 Radek Balvín, Kozojedy 45

ČERVEN
60 let Zdeněk Lavička, Kozojedy 81
60 let Bohumil Vaněk, Lednice 7
75 let Jaroslav Bech, Kozojedy 141

10. 03. 2009 Patricie Hodková, Kozojedy 2
12. 03. 2009 Barbora Blechová, Borek 1
16. 03. 2009 Šimon Vlk, Kozojedy 49

USNESENÍ
z 15. 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 :
260. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2009
261. 2. úpravu rozpočtu za rok 2008
262. Návrh územního plánu - s připomínkou podpory projektů, jako je rozšíření plochy pro podnikání, sběrný
dvůr, nové plochy pro bydlení, trvání na orientaci tvaru pozemku pro stavbu rod. domů, ukončení kanalizací
v obcích, fotovoltaické elektrárny, pozemek pro stavbu rod. domu v obci Borek.
263. Výpůjčku části kůlny u KD pro TJ Sokol Kozojedy (bezúplatně).
264. Uskutečnění podrobného průzkumu u občanů v obci Lednice do 15.1.2009 o zjištění zájmu provozování
hospody v obci.
265. Pronájem obecní kůlny v k.ú. Kozojedy u Kralovic na pozemku č.45/1 panu Falcovi, Kozojedy 2.
Pronájem bude zatím stanoven na dobu určitou - jeden rok, ve výši 100,-Kč ročně.
266. Zřízení věcného břemene na pozemcích obce v k.ú. Břízsko p.č. 1205/1, 1211 (druh lesní pozemky) příjezdová komunikace k armaturní šachtě Š 18 Dolní Hradiště. Zřízení věcného břemene pro povinnost
vlastníka strpět právo chůze a jízdy pro oprávněného žadatele, tj. Čepro, a.s., zastoupené firmou Moravia,
s.r.o., Schwaigrovo nám. 621, Bystřice pod Hostýnem, IČ 26225557.
267. Pronájem zemědělských pozemků Zemědělskému družstvu Dobříč o celkové výměře 206445 m2 v k.ú.
Břízsko a k.ú. Robčice.
268. Navýšení nájmu v obecním bytě č. 11 v bytovce čp.2 v Kozojedech.
269. Dodatek č.3 ke smlouvě o odpadech se svozovou firmou Becker Bohemia s.r.o.
270. Nákup nové pračky do obecní prádelny, který zajistí p.Vlk. Pračka bude dle nabídky za cenu 9.000,- Kč.
271. Navrženou studii úpravy návesního prostoru v Kozojedech.
272. Prodej staré multikáry za cenu 15.000,- Kč, s možností přihlášení do 19. 2. 2009.
273. Jmenování členů školské rady - Dagmar Přibylová, Lenka Kolmanová.
274. Podporu akci "Kozojedské kulturní léto" ve výši 15.000,- Kč.
275. Finanční podporu na "Novoroční ohňostroj" ve výši 4.000,- Kč.
276. Příspěvek na činnost TJ Sokol Kozojedy na rok 2009 ve výši 60.000,- Kč.
277. Smlouvu o dílo na servis dýchacích přístrojů.
278. Odprodej 4 pultů a 4 regálů z bývalého obchodu v Lednici.
279. Umístění informace o prodeji obecního bytu na webových stránkách obce.
280. Inventarizační komisi ve složení pí.Přibylová, pí.Görnerová, p.Valach.
Zastupitelstvo obce projednalo a b e r e n a v ě d o m í :
281. Oznámení o zahájení pozemkových úprav v katastru obce Kozojedy a Lednice ve 3. čtvrtletí roku 2009.
282. Připomínku na kluzkost parket na sále KD - nevhodné pro hodiny TV.

USNESENÍ
z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozojedy, které se konalo ve čtvrtek
26. února 2009 od 19:00 hod. v KD Kozojedy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce projednalo a s c h v a l u j e :
283. Zápis do obecní kroniky za rok 2008.
284. Rozpočet obce na rok 2009 jako schodkový. Rozdíl bude hrazen z finančních prostředků z minulých let.
285. Rozpočtový výhled na rok 2012 a 2013.
286. Záměr směny obecních pozemků č.134/11 a 798 o celkové výměře 878 m2 s pozemky pana Roma, Bílov,
č.271/4, 271/6, 270/7, 270/15 st. 43 (podíl 2/30), st.48 (podíl2/30) - celková výměra 857,5 m2 v katastru
obce Lednic.
287. Záměr odprodeje obecního pozemku č. 3482/13 a části obecního pozemku č. 3482/57 v k.ú. Kozojedy u
Kralovic, panu Davidu Matouškovi, Plzeň.
288. Smlouvu o nájmu zemědělských pozemků č.412/2009 Zemědělské společnosti Kozojedy a.s. o celkové
výměře 79,5308 ha v k.ú. Kozojedy u Kralovic, k.ú. Lednice a k.ú. Borek.
289. Výjimku z poplatku za odpad pro rok 2009 a další období do návratu do České republiky, kdy se k poplatku
musí opětovně přihlásit pro: P. Pícla, Kozojedy 109, T. Urbana, Kozojedy 133 a L. Urbana, Kozojedy 133.
290. Nové znění smlouvy na nájem hrobových míst.
291. Nabídku pana Votýpky na nákup radarového měřiče rychlosti za podmínky předložení kompletní cenové
nabídky a jejího vyhodnocení jako nejlevnější. V případě, že bude jeho cenová nabídka vyšší, bude
upřednostněna nabídka firmy Tewiko system s.r.o.
292. Podání žádosti o dotaci z integrovaného operačního programu na zřízení pracoviště CZECH POINT. Obec
se bude řídit Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
293. Dotaci ve výši 1.000,- Kč Klubu českých turistů na obnovu turistických značených cest v okolí obce.
294. Dodatek smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti - příspěvek ve výši 38.280,-Kč.
295. Pronájem kadeřnictví v budově OÚ Kozojedy paní Zábranské, Dřevec, s platností od 1. 4. 2009 na dobu
jednoho roku.
296. Navýšení odměn starosty a místostarosty obce ve výši 2/3 maximálních měsíčních odměn dle Nařízení
vlády 5. ledna 2009, zákona 20/2009 Sb.
297. Nákup 2 kbelíků výspravní hmoty BK Quick.
298. Výši pronájmu sálu KD ve výši 1000,-Kč na celovečerní výdělečné akce pro organizace dotované obcí.
299. Pronájem sálu na sportovní akci - oddíl zaměstnanců ZS Kozojedy. Pronájem činí 50 Kč/hod.
300. Příspěvek na zhotovení nářadí panu Štěrbovi ml. "pro sochání dětí v rámci Kozojedského kulturního léta",
ve výši 5.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a b e r e n a v ě d o m í :
301. Seznam účtovaných víceprací na nové lékařské ordinaci od firmy Mene Industry.
302. Informaci o žádosti na zajištění finančních prostředků na opravu střechy ve školní jídelně.
303. Jednání s církví římskokatolickou o smlouvě o využívání prostorů kostela a získání přehledu čerpání a
využití dotací, ve kterých má obec finanční podíl.
304. Žádost pana Štěrby mladšího o poskytnutí příspěvku na zhotovení další součásti Betléma - kamenné
ovečky.
305. Přehled seznamu povolených samovýrob.
306. Nutnost opravy schodů před vstupními dveřmi do prodejny Vendy market.
307. Informaci o stavu zpracování územního plánu obce.
308. Nabídku firem na sekačku - traktůrek na údržbu travnatých ploch v obcích.
Zastupitelstvo obce projednalo a z a m í t á :
309. Prodej obecního lesního pozemku pod rekreační nemovitostí E3 p.č.434/7 v k.ú. Robčice.
310. Pronájem pohostinství v obci Lednice pro pana Kozloka, Kralovice.
311. Povolení zřízení skautského stanového tábora na p.č.126 v k.ú.Břízsko.

-----------------------------------------------------------------------------------------Vydává Kulturní spolek Kozojedy a Obec Kozojedy - Mgr. Jaroslava Benešová, Jana Görnerová;
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Noviny Kulturního spolku Kozojedy a Obce Kozojedy vycházejí od června 2002 čtvrtletně.
Poděkování všem, kdo se o vydání tohoto čísla zasloužili. Budeme rádi, když do našich novin také přispějete.
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