KOZOJEDY NEJSOU JEN
JEDNY NA SVĚTĚ
Naše obec Kozojedy není toho jména v republice
jediná. Na mapě můžete nalézt i další Kozojedy:
Kozojedy nad Černými lesy, Kozojedy u
Rakovníka, Kozojedy u Jičína, … Představme
si tyto vesnice krátkými články a několika
fotografiemi. Mohl by to být i typ na výlet pro
ty, kteří by chtěli poznávat naši vlast.
Kozojedy jsou položené v překrásném přírodním prostředí
365 metrů nad mořem. Nachází se asi 3 km západním
směrem od Kostelce n. Č. l. a jsou obklopeny ze tří stran
lesy. Mají bohatou historii, první písemná zmínka o nich
je z roku 1352. Asi jeden kilometr od obce stojí kostel
sv. Martina, původně románská stavba přestavěná v 16.
století. Později lidé začali stavět svá obydlí kolem studánky,

která je nyní uprostřed vesnice. První zmínka o studánce
je z roku 1526. Nedaleko od kostela u potoka Šembery na
místě zvaném Na Starých Zámkách se nachází pozůstatky
starého slovanské hradiště. Roku 1831 dal kníže Jan
z Lichtensteinů v Kozojedech vystavět novou školní
budovu, která sloužila do roku 1962. Dnes v ní sídlí obecní
úřad. Na poli mezi Kozojedy a Kostelcem n. Č. l. roste
osamocená hrušeň. Její stáří je odhadováno na 330 let.
Roku 1562 bylo v Kozojedech 19 usedlých, roku 1677
to bylo 11 hospodářů, 8 chalupníků a v roce 1667 tu

bylo 7 pustých usedlostí. V roce 1882 chodilo do školy v
Kozojedech 116 dětí a vyučovalo se ještě v soukromí u
Jana Pivoňky v domě čp. 21 za roční nájem 60 zlatých. V
roce 1912 měly Kozojedy 567 obyvatel a 90 domů. Podle
sčítání lidu v roce 1980 měly 498 obyvatel a 174 domů.
Kozojedský kostel tu stál již od roku 1220, zbudován byl na
bývalém pohanském pohřebišti.
Na území katastru Kozojed bylo odkryto bohatství našich
předků. Největším a nejpamátnějším je naleziště Na
Starých zámkách, kde byly nalezeny nože z doby bronzové,
keramika, kostěné předměty, přezky, kopí, v obydlí i
pece, kde se pražilo obilí, pekáče, cedníky a podobné.
Nejzajímavější je obilnice, do které se vešlo 2,2 hl obilí,
které se v ní skladovalo až deset let a po celou tu dobu si
zachovalo klíčivost. Archeologické průzkumy ukazují, že
tento kraj je jedním z nejstarších osídlených míst v České
republice a dřív nebo později se stane místem památným.
Největší výstavba proběhla v Kozojedech v 70. letech.
Vzniklo zde mnoho nových rodinných domků, mateřská
školka a byl zde vybudován rybník. Pro spokojenost
občanů a rekreantů tu poskytují služby dva obchody se
smíšeným zbožím, pohostinství a občerstvení u rybníka,
z firem to je pak autocentrum FIAT, zemědělská farma a
Custom - výrobna stavebních hmot. Pro sportovní vyžití
mají Kozojedy pěkné hřiště a tělocvičnu. Počet obyvatel
se drží na 520, domů je 220, z nichž 49 slouží pouze
k rekreačním účelům. V současné době je dokončena
ČOV, tlaková kanalizace a vodovod. Rozpracovaný je
projekt výstavby bytovek pro mladé lidi žijící v obci. Ke
Kozojedům je přidružená chatová oblast v údolí Šembery
datující se od roku 1929, v roce 1948 přejmenovaná na
SOUK (Spojené Osady Údolí Kozojedského) a chatová
oblast rozléhající se směrem k Jevanům.
www.obeckozojedy.cz
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Staročeské máje v Kozojedech v roce 1946
V neděli 12. května 1946 byla v Kozojedech veliká sláva.
Konaly se tu zase po osmi letech staročeské máje. Již
několik měsíců napřed se připravovaly.Všechny domy byly
čistě vybíleny, všechna prostranství vymetena. Už v sobotu
večer postavil každý chlapec své dívce před vrata opentlenou
břízku. Někteří ji hlídali až do rána. Před Šotolovic,
uprostřed rynku a před domem předsedy MNV Volína stály
vysoké máje. V neděli ráno před šestou hodinou se sešli
chlapci v krojích před Šotolovic hospodou. S hudbou v čele
s Kecalem, kterého hrál Václav Oliverius čp. 13, prošli vsí a
provedli budíček. Asi od 8 hodin ráno vyšel průvod chlapců
s hudbou po číslech, kde bydlela svobodná děvčata. S nimi
šel i král s písařem a drábem. Kecal přistoupil k hospodáři
zároveň s krojovaným chlapcem, pozval ho na máje a vzali
s sebou jejich dceru, která už byla připravena v kroji. Na
každém dvoře se zatancovalo a hospodář dal všem napít
kořalky. Pak Kecal předříkával a všechna chasa po něm
opakoval píseň o vlastnostech jejich dcery. U Holubů čp.
16 zpívali: Veselá je dívenka Holubovic Květunka, zlobit se
neumí, žádného nermoutí, hochy ze vsi má ráda, radši by
chtěla pána. (na nápěv „Andulko Šafářová“).
Tak chodili od čísla k číslu. V půl dvanácté obešli konečně
celou ves, od 10 hodin byli však všichni už značně
podroušeni. O půl druhé odpoledne byl sraz všech účastníků
za Královic směrem k Borku.
Už od rána se sešlo v Kozojedech lidí z dalekého okolí.
Průvod vyšel ve dvě hodiny. V čele kráčela nejdůležitější
osoba Kecal, za ním pochodovala hudba. Dvě děti táhly
na vozíku krále. Čestnou stráž mu dělali po stranách dva
myslivci. Za vozíkem se důstojně ubíral soudce, za ním na
koních jeli dráb a písař jako králova družina a konečně kat.
následovalo je asi 20 jezdců v krojích a za nimi pochodovalo
asi 45 párů krojované chasy. Všichni mířili na náves.
Tam začal vlastní program. Na každou rodinu měl Kecal
připraveno povídání, které předříkával a chasa je zpívala.
Například na hostinského Šotolu:

Celestin Šotola točí se dokola,
tenkej jak tkanička, oči jak lasička, to vám je Šotola.
A na Vlka:
Za školou na statku mají vše v pořádku.
Když jinde vstávají, oni už snídají.
Mladej pán má se rád, vždyť váží přes metrák.
Pak chasa zatancovala besedu a tanečky. Hlavním bodem
programu byl obřad odsouzení krále. Soudce vystoupil a
přečetl, čím se král provinil. Nechával prý pást na návsi
husy, chodit chlapce za děvčaty, pít muzikanty kořalku
aj. Navrhl mu za to trest stětí hlavy. Kolem krále se hned
seběhla chasa. Kat slezl s koně po žebříku, který si stále
vozil s sebou, a provedl ortel. Krále položili na nosítka a
chasa ho odnesla doprostřed sálu k Šotolům. Tím program
na návsi skončil (asi v 18 hodin) a začala taneční zábava
na sále. Ze svobodných děvčat byla zvolena královna, která
měla právo tančit s králem první kousek. Celý program
nacvičil a řídil František Tichý, verše mu pomáhali skládat
Jaroslav Bulín a Václav Vébr a jízdu na koních cvičil Václav
Šnajdr. Vybralo se 34 tisíc Kč staré měny. Tolik lidí nikdo
v Kozojedech nepamatoval.
Podle zápisu Jiřího Svobody v obecní kronice

LETOŠNÍ MÁJOVÁ
V sobotu 2. května 2009 se uskutečnila v Kulturním domě
v Kozojedech májová veselice. K tanci i poslechu zahrál Jaromír
Barbořák a 3 Fešáci. Při této příležitosti se sešli bývalí i současní
členové tanečního kroužku. Po úvodním přivítání zazpívala
Eliška Kondelíková písničku Když se zamiluje kůň, společně
jsme si zazpívali i další písně. Se svým programem vystoupily
děti ze současného tanečáku. Videoprojekci z předchozích
tanečních setkání zajistil Petr Němec. Setkání se vydařilo, všichni
jsme byli rádi, že si můžeme společně zazpívat a zatančit.
Na závěr bych ještě chtěla poděkovat Markétě Němcové a všem,
kteří mi pomohli setkání zorganizovat a samozřejmě všem, kteří
přišli.
Věra Kovářová
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místní dostihovou dráhu. Během našeho pobytu jsme též
projeli všechna zoo, akvária a safari parky v našem okolí,
nechali se okouzlit Warwick castle. Navštívili lázeňské městečko Llandudno, postavené na poloostrově obklopeném z
obou stran dlouhými plážemi.
Zhruba po roce působení ve středu země jsme se stěhovali na jih do Hythe – blízko Doveru. Hythe je menší
městečko, dle anglických poměrů spíše vesnice, ale velice
malebná, upravená, s příjemnými a přátelskými lidmi. Zde
Jirka pracoval v dalším komplexu budov o 56 bytech, instaloval do každého bytu novou kuchyňskou linku včetně
spotřebičů. Celý objekt se nacházel přímo na pobřeží a my
měli štěstí na byt s balkonem a výhledem na moře. To je zde
kalné, ale v létě bylo možné se koupat, pokud se překonal
počáteční chlad vody. Nejlepší to bylo, když foukal vítr a
byly velké vlny. Zajímavostí tu byl delfín, držel se pobřeží
a měl rád lidi. I já jsme měla to štěstí, že ke mně připlaval
a nechal se pohladit. V létě bylo období, kdy táhly makrely.
Poznalo se to podle toho, že se čeřila hladina vody. Jiří je
chodil chytat a několikrát jsme je měli k večeři.

Do Anglie jsem odjela v lednu roku 2005
za svým přítelem Jirkou, který tam v té době
pobýval již čtvrtým rokem. Myslela jsem, že
tam budu maximálně rok, nakonec z toho byly
skoro tři.
První rok jsme bydleli ve Wolverhamptonu ve West Midlands blízko Birminghamu (známo fotbalovým fanouškům).
Tato oblast je nazývána Black country (černá země), protože je zde shromážděno hodně průmyslu. Město samo o
sobě na mne velký dojem neudělalo, hodně špíny, neupravené prostředí a vysoká kriminalita. Na druhou stranu zde
byly dobré podmínky pro studium angličtiny. Na hodiny jsem
chodila 2x týdně a vyučování mě moc bavilo. Vše probíhalo
v angličtině a učitelům nedělalo problém učit i studenty bez
jakýchkoliv znalostí anglického jazyka. Hodiny byly zajímavé už jen tím, že studenti byli z různých zemí, např. Japonska, Lýbie, Indie, Slovenska, Francie, Itálie aj. A tak jen na
jednoduchou otázku: „Jaké je vaše oblíbené jídlo?“ se vždy
rozvinula zajímavá debata. Kurzy a materiály byly zdarma.
Anglie podporuje studium jazyka, aby umožnila přistěhovalcům snazší adaptaci.
Přítel Jiří pracoval pro indickou rodinu, která vlastní a
pronajímá celkem 146 bytů v různých částech Anglie. Zde
se nacházel komplex 9 budov po 6 bytech, kde Jirka prováděl běžnou údržbu. Dostal také zakázku na kompletní
vymalování. Budovy spadaly pod místní nemocnici a pronajímali si je lékaři z různých zemí. Překvapilo mě, že s
pořádkem si z nich spousta hlavu nedělala, divila jsem se,
v čem vůbec dokázali žít.
V okolí Wolverhamptonu jsme navštívili spoustu míst. V
rámci jednodenního výletu jsme navštívili město Blackpool
– Pleasure beach – klasický anglický zábavní park přímo na
pobřeží Irského moře. Sjeli jsme zde horskou dráhu, která
je druhá nejvyšší v Evropě - 62,5 m a dosahuje rychlosti
120 km/h. V Birminghamu jsem byla s maminou nakupovat
v nákupním centru postaveném dle architektonického návrhu J. Kaplického. Uvnitř nám bylo zakázáno fotografovat,
ochranka si to pečlivě hlídá. S tátou jsme zase navštívili

Jinak opět jsme tu prozkoumávali okolí, několikrát jsme
prošli bílé skály nad Doverem, navštívili Dover castle, Leeds castle, Hever castle, samozřejmě Londýn, Cambridge,
viděli Stonehenge. Já jsem si oblíbila Canterburry, kde se
nachází známá katedrála. Zde na jihu bylo opravdu krásně
a tak jsme měli pořád návštěvy z Čech či našich kamarádů
žijících zde v Anglii.
Opět jsem zde navštěvovala kurzy angličtiny. Když se
mi narodil Honzík, tak jsem pokračovala ve studiu on-line.
Pouze na zkoušky jsem pak dojížděla do místního centra.
Zvykla jsem si jezdit autem vlevo, a tak to nebyl problém. Je
to opravdu jen otázka praxe a musí se na řízení ze začátku
více myslet.
Jak Angličané tráví volný čas? Řekla bych, že úplně stejně jako my. Možná jen více pořádají pikniky v parku či na
pláži u moře a místech, která jsou pro to vhodná.
Jak se stravují? Tak zde jsou rozdíly určitě větší. Na
snídani mají ve většině případů cereálie s mlékem. Výběr
je tam daleko větší než u nás, a to jak pro děti, tak i pro
dospělé. Obědu nepřikládají tak velký význam jako my.
Nejdůležitějším jídlem dne je večeře, která bývá vydatná.
Anglické vaření je určitě jednodušší než české, je tam větší
výběr hotových jídel a o polotovarech za dostupné ceny ani
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nemluvě. Všimla jsem si, že hodně žen hotová jídla kupuje,
když chodí z práce. Kvalita a výběr potravin je tam lepší
než u nás, bohatá je i nabídka jídel z jiných zemí, převážně
z Asie. V oblibě jsou jídla indická, čínská a anglická tzv.
Take away. Jídlo je možno předem objednat telefonicky,
či si počkat a hotové odnést domů. Je také možné nechat
si je zavézt až do domu, což jednou za čas je příjemné (a
moc dobré!!). Nejznámější je klasické Fish and Chips - ryba
a hranolky. Ryba je obalena v těstíčku a opečena - nejoblíbenější je fileta z tresky, samozřejmě bez kostí a vždy z
čerstvého masa. Hranolky bych popsala spíše jako větší
hranoly osmažených brambor, určitě nečekejte naše klasické hranolky. V oblibě jsou také výborné Kebaby ze všech
druhů masa. Angličané Take away hodně využívají, když
mají návštěvu. Jinak indická kuchyně je vynikající, mnohokrát jsme u manželových zaměstnavatelů ochutnali pravou
domácí. Fast foody jako McDonald´s či KFC jsou též ve velké oblibě, to je tam to nejlevnější jídlo, klasické hotovky jako
u nás tam vůbec nemají. Je tam též spousta restaurací, kde
se zaplatí určitá částka - ca 5 liber a pak každý může sníst,
co se do něj vejde. Výběr je vždy z předkrmů, polévek a
hlavního jídla včetně dezertů a zmrzliny. Náklady na stravu
jsou určitě o něco vyšší než u nás, ale pokud se vaří, tak to
není až tak výrazné.
Náklady na ubytování? Tak to je určitě ta největší položka, pokud člověk žije v pronajatém bytě. Samozřejmě
hraje roli stejně jako v ČR, jak velký je byt a v jaké lokalitě
se nachází. Pro srovnání mohu uvést - ve Wolverhamptonu
se nájmy včetně energie a vody pohybovaly ca 500 liber za
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byt. Na jihu, kde jsme bydleli, už to byly ceny od 550 až 950
Ł měsíčně + poplatky za energii, vodu a poplatky městu (jen
ty dělaly dalších ca 130 liber). Minimální mzda je ca 5,5 Ł na
hodinu, a proto osoba pracující za minimální mzdu nemá v
podstatě šanci žít sama v pronajatém bytě. Velkou výhodu
mají v Anglii svobodné matky, za které platí nájem místní
úřad. Taky se jich tam hodně nachází a to již poměrně v
nízkém věku.
Oblékání? Každá žena, která ráda nakupuje oblečení,
by si v Anglii přišla určitě na své. Výběr oblečení, včetně doplňků, je opravdu velký a za ceny stejné jako u nás či nižší,
značkové oblečení je tam daleko levnější. Často jsem ale
měla z místních žen pocit, že nedokázaly vhodně zkombinovat oblečení a „naplácaly“ na sebe věci, které ani neladily
dohromady.
Všude se hodně nacházejí tzv. charity shops - lidé tam
zadarmo dávají oblečení a věci, které už nepotřebují. Ty se
pak za nízké částky prodávají. Každý takový obchod již v
názvu uvádí, na co jsou utržené peníze použity - zda na
červený kříž, opuštěné kočky, psy aj. V těchto obchodech ve
většině případů pracují lidé také zadarmo, aby charitu ještě
více podpořili. Něco jako naše second - handy, ale provozované za úplně jiným účelem.
V Anglii se nám moc líbilo, mnoho jsme toho zažili a rádi
vzpomínáme. Všem, kdo by chtěli zkusit život v jiné zemi, to
mohu vřele doporučit. Je to výborná zkušenost.

Dita Blechová – Hábrová, Borek

ČINNOST KOZOJEDSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Školní rok 2008/09 zahájilo 94 žáků. Vzhledem k nízkému
počtu dětí byla výuka na 1. stupni organizována jako
trojtřídka (spojené třídy 1. + 2. a 3. + 4.).
V 1. a 2. ročníku na nižším stupni a v 6. a 7. ročníku na
vyšším stupni se vyučuje podle Školního vzdělávacího
programu, který podle osnov Rámcového vzdělávacího
programu
zpracovaného
Výzkumným
ústavem
pedagogickým a schváleného Ministerstvem školství
mládeže a tělovýchovy vytvořili pedagogové naší školy
s ohledem na potřeby a podmínky sami. Ve zbývajících
ročnících se vyučuje podle dosavadního programu Základní
škola.
V průběhu školního roku odešly dvě učitelky na mateřskou
dovolenou. Jejich úvazky převzali učitelé – důchodci
s odpovídající aprobací. Na konci června odchází do
důchodu pan učitel Tlustý, za kterého už má škola pro
nadcházející školní rok novou učitelku s aprobací pro český
jazyk.
Žáci, kteří končí povinnou školní docházku, byli bez
problémů přijati na střední školy, které si vybrali. Do prvního
ročníku nastoupí v září 10 prvňáčků.
Ve škole pracují kroužky dovedných rukou, taneční,
myslivecký, psaní na počítačové klávesnici a náboženství.
Sportovní kroužky převzala TJ Sokol Kozojedy. Děti tak mají
určitý výběr pro volnočasové aktivity, i když ne tak široký
jako ve městech.
V průběhu školního roku absolvovali žáci 1. stupně
plavecký výcvik v bazénu v Kaznějově, dopravní výchovu
zakončenou přezkoušením na dopravním hřišti v Třemošné.
Pořádali jsme zájezdy do divadla a exkurze. Školní

výlety směřovaly na Berounsko, na Orlík a do Českého
středohoří.
Zapojili jsme se také do soutěží. Na podzim jsme odevzdali
více než 8 tun starého papíru. Soutěž však byla nakonec
z důvodu světové ekonomické krize a nezájmu zpracovatelů
zrušena. Martin Beran a Václav Šubrt se účastnili okresního
kola matematické olympiády. Starší žáci soutěžili
v atletickém čtyřboji a umístili se na 7. místě. Mladší žáci
soutěžili v atletickém trojboji a skončili na pěkném 3. místě.
Navíc v individuálním hodnocení vyhrál David Kašpárek běh
na 50 m. V téže disciplíně obsadili ve svých kategoriích třetí
místa Kristýna Bláhová a Lukáš Hirš. David Kašpárek byl
ještě třetí ve skoku dalekém. Dobře si vedli i ostatní, kteří
školu reprezentovali – Anna Suráková, Veronika Fenclová,
Jaroslava Klimentová, Václav Šmaus a Jan Špiroch. Na
turnaji v malé kopané v Liblíně obsadila naše družstva 5. a
7. místo. Největší úspěchy nám tradičně přináší soutěž Zlatá
srnčí trofej. V kategorii starších žáků obsadil 2. místo Josef
Kučera a stejně dobře si vedl v kategorii mladších Ondřej
Karlíček, který nástěnku s diplomy navíc obohatil diplomem
za 3. místo v místním kole Zlatá udice. Diplomy pilně nosí i
Vojtěch Kovářík z cyklistických závodů.
Co nás ještě čeká? Dětský den 10. června s přislíbenou
účastí Policie ČR, kynology, sportovními soutěžemi na
hřišti pro mladší a nácvikem tanců v kulturním domě pro ty
starší. Pak už zbývá jen vyměnit učebnice, uklidit a rozdat
vysvědčení.
Pokud vás zajímají i jiné informace, najdete je na
webových stránkách školy - www.zskozojedy.cz
Mgr. Vladimír Hirt, ředitel ZŠ
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Zavřete oči, odchází …
Čas se zastavit nedá. Zdá se to neuvěřitelné, ale nejdéle
působící učitel v kozojedské škole odchází po 36 letech do
důchodu.
Pan Ladislav Tlustý se narodil v Novém Sedle nad Bílinou,
v obci, která dnes už neexistuje. Do školy chodil v Chomutově, pedagogickou fakultu vystudoval v Ústí nad Labem a
po krátkém učitelském působení v Jirkově se jeho novým
domovem stal Liblín a pracovištěm na dlouhá desetiletí
škola v Kozojedech. Z tohoto pohledu se může zdát jeho
profesní dráha jednotvárná, ale jako vesnický učitel musel
kromě českého jazyka, který vystudoval, vyučovat podle
potřeb malé venkovské školy i jiné předměty. Působil také
jako výchovný poradce. Jeho „rukama“ prošly stovky žáků,
zažil 3 ředitele, 10 družinářek, ve škole se vystřídalo na
padesát učitelů a učitelek
Byl učitelem přísným, náročným ale současně spravedlivým. Patří mu po zásluze poděkování nejen vedení školy
a jeho spolupracovníků, ale i bývalých žáků, jejich rodičů a
celé kozojedské veřejnosti.
Do dalších let mu přejeme pevné zdraví a hodně spokojenosti.
Mgr. V. Hirt, ředitel ZŠ

90 LET SOKOLA KOZOJEDY

Dne 19. června uplynulo 90 let od založení TJ Sokol Kozojedy. Po celou dobu tato organizace patřila mezi nejaktivnější
a nejpočetnější spolky v obci.
Za tuto dobu se ve vedení vystřídalo mnoho funkcionářů,
kteří po léta nezištně vykonávali svou práci. O nich a o činnosti Sokola se podrobně dočteme v brožuře „Spolkový život v Kozojedech v 19. a 20. století“ a v článku v „Novinách“
č. 4 v roce 2005.

V současné době v rámci TJ Sokola působí několik sportovních oddílů. V okresní soutěži v kopané je registrovaný
oddíl mužů, který vede Jiří Jícha. Registrovaný je také
oddíl kopané žáků, který v uplynulém období soutěžil pod
vedením Františka Tichého ml., letos funkci trenéra převzali
Petr Pánek a Václav Folk. V oblasti „sportu pro všechny“
neregistrovaně pracují: oddíl cykloturistiky, jehož vedoucí
je Anna Urbanová, cvičení aerobiku, které vede Markéta
Němcová. Malým dětem a cvičení s nimi se věnuje Monika
Moulisová. Chlapci hrají floorgal – mladší s Luďkem Urbanem a starší s Martinem Hachem. V čele stolního tenisu
stojí Zbyněk Krev. Volejbal rekreačně hrají ženy i muži pod
vedením Ing. Martina Slacha.

Předsedou TJ Sokol je Miroslav Němec ml., čp. 91, tajemníkem Jiří Oliverius ml.a hospodářem Ing. Martin Slach.
Vážíme si práce všech vedoucích oddílů, výboru i ostatních
členů Sokola, kteří se ve svém volném čase podílejí na
práci organizační, trenérské i na zlepšování podmínek pro
činnost celé organizace. Přejeme všem členům TJ Sokol,
aby i v dalších letech byli úspěšní, aby se jim dařilo ve sportovních soutěžích a zvláště v práci s dětmi, aby i rekreační
sport přitahoval stále více mladých i starších občanů.

Pane Bože, ať mlčí!

S divadelním představením tohoto názvu přijeli 23. května
do kozojedského kulturního domu kožlanští ochotníci. Nastudovali hru, kterou pro soubor napsal a režíroval Aleš Vlk.
Komedii je o vztazích mezi mužem a ženou, o rozdílných
povahách. I když mluví každý o něčem jiném a chová se
úplně jinak, dokáží si nakonec porozumět.
S obdivem jsme sledovali výborné výkony všech členů
souboru Kozlík. Přítomné diváky upoutali a pobavili, a ti
nešetřili potleskem i během představení, obzvláště pak na
konci. Přejeme Kožlanským další úspěchy a těšíme se na
novou hru.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU KOZOJEDY
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SRPEN
75 let
80 let
80 let
80 let
60 let
ZÁŘÍ
60 let
ŘÍJEN
80 let

NAROZENINY
Karel HOUDA, Kozojedy 58
Blanka BENEŠOVÁ, Kozojedy 108
Jiřina NĚMCOVÁ, Kozojedy 91
Miluše HAVLÍKOVÁ, Kozojedy 26
Alena DLOUHÁ, Kozojedy 138
Marie VAŇKOVÁ, Lednice 7
Marie KOŽÍŠKOVÁ, Břízsko

NOVÁ LÉKAŘSKÁ
ORDINACE
V KOZOJEDECH

Volby do evropského parlamentu,
Kozojedy 5. - 6. 6. 2009
Občanská demokratická strana - 50 hlasů
Česká strana soc. demokratická - 32 hlasy
Suverenita - 26 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy 23 hlasy
KDU-ČSL - 8 hlasů,
Věci veřejné - 8 hlasů,
SNK Evropští demokraté - 8 hlasů
Starostové a nezávisí – vaše alternativa - 3 hlasy,
Evropská demokratická strana - 2 hlasy
Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy - 2 hlasy
Dělnická strana - 2 hlasy
Nezávislí - 2 hlasy
Demokratická Strana Zelených - 1 hlas,
Lidé a Politika- 1 hlas
Počet osob,
zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Účast ve volbách 32,43 %

518
168

Od čtvrtka 4. června 2009 začala být
využívána nová lékařská ordinace pro
praktického lékaře a pediatra, která je v
přízemí budovy obecního úřadu. Hlavním
důvodem změny je usnadnění přístupu
pacientů. V adaptovaných prostorách jsou
ordinace, čekárna, izolace, sklad, denní
místnost a nové sociální zařízení pro
pacienty a personál.
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USNESENÍ

z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozojedy, které se konalo ve čtvrtek
29. dubna 2009 od 19:30 hod. v KD Kozojedy
Zastupitelstvo obce projednalo a s c h v a l u j e :
312. Převést rozdělení hospodářského výsledku školy za rok
2008. Zastupitelé všemi hlasy schválili vyrovnání ztráty
ziskem z minulých let a zůstatek účtu nerozděleného zisku
ve výši 142.333,59,--Kč převést do rezervního fondu.
313. Smlouvu o poskytnutí příspěvku k zajištění činnosti základní
školy, kde se obec zavazuje hradit část nadnormativních
výdajů na mzdové prostředky a odvody pedagogických
pracovníků pro rok 2009 ve výši 450.000,-- Kč.
314. Směnu obecních pozemků č.134/11 a 798 o celkové výměře
878 m2 s pozemky p. 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 Lednice.
315. Prodej obecního pozemku č. 3482/13 a části pozemku č.
3482/57, vše v k. ú. Kozojedy u Kralovic, panu Matouškovi,
Plzeň.
316. Pronájem lékařské ordinace na dobu neurčitou praktickému
lékaři MUDr. Havlínovi za částku 1.000,- Kč měsíčně a
lékařce pro děti a dorost MUDr. Kozderkové za částku
poměrné výše k ordinaci praktika.
317. Přijetí dotace na opravu střechy hřbitovní kaple v
Břízsku-Robčicích a dále uzavření smlouvy o dílo s firmou
pana Šmída, Kralovice, na tuto opravu.
318. Přijetí dotace na opravu kamenného křížku v Břízsku od
Nadace VIA.
319. Pronájem pohostinství v KD panu Schreinerovi na dobu
neurčitou za stávajících finančních podmínek.
320. Vyvěšení záměru odprodeje bytu č. 11 v bytovém domě čp. 2
panu Štěrbovi a sl. Rejmanové za cenu 250.000,--Kč.
321. Pořádání letního skautského tábora Junák, přístav Omaha,
Plzeň, v lokalitě „cihelna“ v k. ú. Kozojedy u Kralovic.
322. Převedení 60.000,-Kč na účet TJ Sokolu Kozojedy na činnost
pro rok 2009 s podmínkou vyúčtování do 31. 12. 2009.

323. Nákup travní sekačky - traktůrku Starjet od firmy Agrowest
a.s. Kožlany za dohodnutou cenu 99.900,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a b e r e n a v ě d o m í :
324. Informace pana ředitele Hirta k činnosti ZŠ.
325. Informace pana starosty k odpadovému hospodářství.
326. Podání žádosti o dotaci na výsadbu aleje v Břízsku při
„korytské cestě“.
327. Podání žádosti o dotaci na opravu střechy školní jídelny.
328. 1. úpravu rozpočtu roku 2009.
329. Návrh smlouvy s římskokatolickou farností v Kralovicích.
330. Konání humanitární sbírky pro Diakonii BROUMOV ve
dnech 15. a 16. 6. 2009.
331. Cenovou nabídku firmy Pikos, podlahy pro průmysl a
zdravotnictví, na opravu podlah ve školní jídelně a na opravu
podlahy balkónu u bytu č. 11 v bytovce čp. 2 v Kozojedech.
332. Zprávu o průběhu krajského auditu u obce.
333. Zprávu o revizi plynových kotlů v KD a v budově OÚ.
334. Informace k územnímu plánu.
335. Informaci o Svatojakubské cestě.
Zastupitelstvo obce projednalo a z a m í t á :
336. Směnu části pozemku obce č. 2526/1 s pozemkem ve
vlastnictví pana Khaura ze Dřevce, oba v k. ú. Kozojedy u
Kralovic.
337. Úlevu na poplatku za odpad paní Šimicové, Třemošná na
rekreační objekt č. e. 7 v k. ú. Robčice.
338. Příspěvek Občanskému sdružení Gryspek na opravu
kralovického kostela.
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