25. výročí
otevření nové mateřské školy
a školní jídelny
V pátek 28. 9. 1984 prožily Kozojedy a celé okolí radostný
den. Konalo se slavnostní otevření novostavby mateřské školy
a školní jídelny, které byly po čtyřleté usilovné snaze občanů
dokončeny. Celková hodnota díla představuje sedm miliónů korun
a je největší stavební akcí, která kdy byla v Kozojedech v „Akci Z“
vybudována.
Za účasti mnoha občanů ze širokého okolí byl zahájen slavnostní
akt na prostranství před pavilonem mateřské školy. Předseda
MNV Bohuslav Bech, jenž se o celou akci nejvíce zasloužil,
zhodnotil ve svém projevu význam obou zařízení pro celý rozsáhlý
školní obvod od Kaceřova po Všehrdy, který tvoří 14 obcí. Po 24
letech se dočkala mateřská škola a po 25 letech školní jídelna
nových prostor vyhovujících plně současným požadavkům. Je to
v Kozojedech první novostavba školského zařízení po 200 letech,
jinak se tu stále jen opravovalo a přestavovalo. Svým rozsahem
se dostala až na hranice současných možností MNV, který má
necelých 800 obyvatel. Ti odpracovali na 130 tisíc brigádnických
hodin, z toho 15 tisíc zdarma. Podíl mládeže činí také skoro 15
tisíc hodin. Chce-li si však naše obec zachovat svůj charakter
přirozeného střediska, musí budovat zařízení potřebná pro celé
okolí, nikoli jen pro sebe. Toho si byl MNV vědom a tato zásada
platí pro současnost i pro budoucnost. Výstavbou obou zařízení
byly vyřešeny i starosti s nedostatkem místa v základní škole.
Uvolněné prostory po mateřské škole a školní jídelně budou
využity pro polytechnickou výchovu a mimoškolní činnost, pro níž
tu dosud chyběly.
Dále poděkoval předseda MNV všem, kteří se o stavbu nejvíce
zasloužili. Pracovníci Václav Wohlmuth, Frant. Němec č. 3, Frant.
Lavička, Rudolf Špirk, Václav Lomička z Břízska a Václav Fencl
z Kaceřova se dnešního dne nedožili. Stavba by nestála bez party
důchodců, kteří tu pracovali denně. Za vedení Josefa Becha st.
ji tvořili Václav Strejček z Brodeslav, Oldřich Zábranský, Václav
Folk z Kaceřova, Antonín Krofta z Robčic a Václav Vébr. Tesařské
práce prováděli Josef Včala z Bohů a Jar. Zíka ze Všehrd. Po
svém odchodu do důchodu se ochotně napojil do závěrečných
prací i Josef Sinkule č. 83. Ve svém volném čase po příchodu
ze zaměstnání nejúčinněji pomáhali Frant. Uher z Bohů, Vladimír
Čech, Jaroslav Vodrážka, Václav Němec 17, Václav Šour 76,

Jar. Zábranský, Josef Slach, Václav Beran s rodinou, Josef Bech
ml., Vladimír Beneš, Josef Matoušek, Václav Pícla z Lednice,
Rudolf Král, Ladislav Kolman 14, Václav Oliverius, Miroslav Litvín
z Brodeslav, Martin Slach a Jiří Fencl, který po celé čtyři roky
prováděl stavební dozor. Také vedoucí obou nově vybudovaných
zařízení ředitelka mateřské školy Marie Němcová a vedoucí školní
jídelny Marie Vodrážková věnovaly mnoho hodin ze svého volného
času zvláště dokončovacím pracím. Tajemnice MNV Alena Jíchová
s pracovnicemi Jar. Procházkovou a Jitkou Lipertovou vedle svých
služebních povinností zajišťovaly materiál, dozory, brigádníky a
ještě ve svém volném čase na stavbě pomáhaly.
Ze společenských organizací NF projevily největší pochopení
Český svaz žen a Socialistický svaz mládeže Kozojedy a také
bez pomoci podniků a závodů by nebylo možno stavbu realizovat.
Jsou to JZD Budoucnost, OSS v Kralovicích, OSP Plzeň – sever
a Ústav sociální péče v Liblíně, jejichž podíl byl nejvýznamnější.
Také pomoc JZD Dobříč, JZD Dřevec a ČLUZ Nové Strašecí
přispěla ke zdaru díla.
Po symbolickém přestřižení pásky byla zahájena prohlídka obou
pavilonů občany. Po jejím skončení se sešli všichni pozvaní
v kulturním domě na posezení při hudbě spojeném s besedou a
občerstvením. Nejzasloužilejší budovatelé obdrželi čestné uznání
rady ONV a MNV. Jako je stavba kulturního domu nerozlučně
spojena se jménem tehdejšího předsedy MNV Slávy Bajta a
zednického mistra Alexe Vodičky, tak budou obě tato nová školská
zařízení svědectvím obětavého úsilí předsedy MNV Bohuslava
Becha a jeho otce zednického mistra Josefa Becha. Boh. Bech se
postaral o vypracování projektu i povolení akce a celé 4 roky sám
stavbu vedl.Ve svém volném čase tu také pracoval a přivodil si tu
úraz, kvůli němuž byl 3 měsíce neschopen práce. Dílo úspěšně
dokončil.
Čtyřleté pracovní vypětí je za námi. Po zákonitém útlumu, který
následuje vždy po vysoké aktivitě občanů, se objeví těžkosti
spojené s odstraňováním závad a nedostatků, na něž se vždy
přichází po zahájení nového provozu. Ať tyto potíže nepřehluší
radost z toho, co dobrého tu bylo vykonáno, ať útlum nepřeroste
v hluboký spánek na vavřínech.
Podle zápisu Jiřího Svobody v obecní kronice
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VÝLETY NA KOLECH
Dne 4. - 5. července 2009 se konal cyklistický výlet Kozojedy – Nečtiny. Sešlo se nás celkem 15 a za slunečného rána
v 8 hodin jsme vyrazili. Každý obdržel od Martina Slacha
podrobnou mapu trasy. Cyklostezka vedla lesem a polními
cestami. Nejmladší cyklista Jaroušek Mráz překvapivě zvládl celou trasu bez problémů a
ještě nás všechny popoháněl.
Po příjezdu do Manětína nás
zastihla krátká letní bouřka,
před kterou jsme se stačili
ukrýt pod velký stan na hřišti,
kde probíhalo hasičské cvičení. Čekání na sluníčko nám
zkrátilo chutné občerstvení
v podobě kotlíkového guláše.
Do Nečtin jsme dorazili v podvečer. Postavili jsme si stany
na rozlehlé zahradě, kterou
nám poskytl Jan Štěrba,
kozojedský rodák: „Jendo,
díky!“
Navštívili jsme sochařské
sympozium, které se tam v té
době konalo.V místní hospůdce nám připravili skvělou
večeři, po které několik nadšenců vyrazilo na výstup na Doubravický vrch s nejvyšším
vrcholem 659 m.n.m. Z vyhlídky jsme se kochali nádherným
výhledem do krajiny. Večer jsme příjemně unaveni poseděli
u piva.
Druhý den po snídani v trávě jsme opět nasedli na svá kola
a vyrazili lesní cestou směrem k hradu a na Plachtín, která
vedla mezi krásně zralými keříčky sladkých borůvek. Nikdo
neodolal! Dlouhá trasa nás dovedla až k Černému rybníku,

kde se mužská část odvážně vykoupala, ostatní odpočívali.
Další trasa vedla kolem kaznějovské kaolínky, kde měl Jaroušek tisíc otázek proč? Zastavení bylo také v Plasích na
pozdní oběd. Pak s plnými bříšky jsme se vydali údolím řeky
Střely, a pak nás čekal nejtěžší úsek trasy, kopeček k hájovně Richarda. Samozřejmě,
že to všichni zvládli, včetně
Jarouška. Vydýchali jsme
se až v Dolním Hradišti
v hospůdce nad Střelou.
Poslední úsek vedl z Dolního Hradiště pod Borek.
S 90 kilometry v pedálech
jsme výlet zakončili v provizorní hospodě na kulturním létě v Kozojedech.
Druhý tentokrát jednodenní výlet se konal 6. září
2009. Trasa byla mnohem
kratší a snazší. Vedla
z Kozojed na hrad Krakovec. Do cíle dojelo celkem
14 cyklistů. Nejmladší byl
Davídek Němec. Směrem
od Zvíkovce jsme 38x brodili blátivou řeku Javornici.
Trochu adrenalinu nikomu neuškodí. Počasí opět krásné,
podzimní a slunečné. Myslím, že všichni si to náležitě užili.
Už teď plánujeme asi letos poslední výlet, úplně nejkratší.
Bude se konat 27. září a trasa povede směrem na Kožlany,
Hrádecko, Zdeslav, Čistou, Hedecko a zpátky do Kozojed.
Kdo chce, může se příště přidat!
A. Urbanová

Koncert pěveckého sboru „Václav“

V sobotu 5. 9. 2009 se v podvečer konal v kostele sv. Mikuláše koncert pěveckého sboru „Václav“ z Čisté.
Úvodní slovo přednesl pan starosta Josef Lomička, přivítal
členy sboru i posluchače, popřál pěkný umělecký zážitek a
poprosil pana faráře Pavla Vrbenského o stručné přiblížení
stavu oprav tohoto kostela. Ten sdělil, že se po částech
podle získaných finančních prostředků opravuje střecha.
Poděkoval obecnímu úřadu a kulturnímu spolku za pořádání
těchto akcí a návštěvníkům za dary ve formě dobrovolného
vstupného, které je věnováno právě na opravu a záchranu
této krásné stavby.
Pěvecký soubor představila paní Blahoslava Benešová
členka a „mluvčí“ souboru. Uvedla první skladbu, kterou
byla Znělka z pera J. A. Komenského. Následovaly písně
náboženského charakteru, převážně zpívané latinsky, takzvané chrámové skladby. Jednou z nich byla motlitba od W.
A. Mozarta „Ave verum corpus“.
Sbor otroků z opery Nabuko Jusepe Verdiho rozezněl kostelní loď a zahájil sestavu známých a populárních skladeb.
Byl vystřídán něžnou Alžbětinskou serenádou, ve které

zazpívala sólo Jitřenka Šedivá. Krásné melodie skladatele
Vangelise, které známe v podání muzikálového zpěváka
Dana Hůlky, se zhostil velice úspěšně sólista sboru Jozef
Šillig. Ve spirituálu Boží vlak se představil další sólista Ladislav Radvanyi.
Předposlední část koncertu patřila něžným lidovým písním.
Písničky Teče voda, Laštovička švitorná, Červená růžičko,
Potěšení a další písničky zahřály srdce každého z nás.
Poslední tematický okruh zahájil opět sólista Jozef Šillig árií
Květiny bílé po cestě z opery Rusalka A. Dvořáka. Známou
píseň z Prodané nevěsty Proč bychom se netěšili jsme si již
pobrukovali se zpěváky téměř všichni.
Když jsme uslyšeli píseň Čechy krásné od J. Zvonaře a Picka,
kterou „Václavové“ zazpívali skutečně překrásně, byli jsme
všichni dojati. Soubor se s námi rozloučil americkou lidovkou
„Ten, jak ten“ a přídavkem „Ta naše písnička česká“.
Sklidili obrovský a zasloužený aplaus. A my jsme si užili díky
jejich vystoupení krásný sobotní podvečer.
Vendula Peřinová
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vání zásuvek až po složité zabezpečovací systémy domů.
Většinu svého pobytu jsem trávil v Glasgow. Toto místo
na mě zapůsobilo jako město dvou tváří. Na jedné straně
moderní, kosmopolitní město s vyspělou infrastrukturou,
vyhlášenými univerzitami, turistickým ruchem, mnoha kulturními akcemi a na druhé straně jako místo, kde se mísí
mnoho kulturních, rasových a náboženských faktů, kde
dominuje drogová kriminalita a tzv. „knife crime“ - volně
přeloženo - kriminalita nožů. Bydlel jsem s přáteli (Čechy,
Slováky i Poláky) v pronajatých bytech a během mého pobytu jsem se často stěhoval. Nejlepší i nejkrásnější město,
si dovolím tvrdit, bylo pro mě hlavní město Edinburgh, kde
jsem žil zhruba půl roku.
Volný čas jsem zpravidla trávil studiem anglického jazyka,
ale hlavně cestováním po Skotsku a severní Anglii. Skotsko
je nádherná země. Příroda je tam krásná a divoká, pustá
až drsná. Zanechala ve mně nesmazatelný dojem a krásné
vzpomínky. Možná bych Skotsku vytkl jeho nepředvídatelné
počasí, ale to k severním ostrovům prostě patří.
V březnu roku 2007 mi volal kamarád, který byl ve Skotsku
již od ledna, a nabídl mi tam zajímavou práci. Prý budu pracovat jako elektrikář. Tuto profesi jsem nikdy předtím nedělal, nicméně jsem se z mnoha důvodů rozhodl skončit s mojí
stávající prací i kariérou a nic už nezabránilo tomu, abych
se začátkem května objevil sám na letišti v Edinburghu s
kufrem v ruce. Po vyřízení všech formalit k pobytu i práci ve
Velké Británii jsem nastoupil do zaměstnání. Pracoval jsem
v Glasgow na rekonstrukcích starých kamenných domů a
vil, komplet vše co se elektriky a elektroniky týká, od zapojo-

Most přes řeku Střelu
v Plasích dříve a dnes
Lze se domnívat, že jakýsi most k překonání vodního
toku v Plasích existoval již od založení,
kláštera. Když v roce 1599 řádila na Plasku velká povodeň, poškodila i most. Na počátku 17. století se plaský
opat Adam Wild rozhodl vystavět most v Plasích a Nebřezinech, kudy odpradávna procházela důležitá obchodní stezka spojující Plzeň a severní Čechy. Na mostě stál
obyčejný nevzhledný dřevěný kříž, který byl roku 1841
odstraněn.
Plaský vrchní Ferdinand Havlíček nechal na vlastní
náklady postavit železný litinový pobronzovaný kříž
opatřený svítilnou. Když pak starý dřevěný most, který
spočíval na třech zděných pilířích, z nichž jeden stál
uprostřed řeky a dva na jejích březích, byl stržen roku
1872 povodní a několik lidí se při povodni utopilo, byl
prozatímně postaven most nový. Teprve za pět let bylo
přikročeno ke stavbě nového mostu. Stavět se začalo 1.
května 1877 a 28. listopadu téhož roku byla stavba mostu
dokončena. Železná konstrukce mostu byla usazena na
dvou zděných mostních pilířích, každý na jednom břehu.
Konstrukce byla zhotovena pražskou železářskou společností v Kladně a stála 18 000 zlatých. V mostním pilíři
na levém břehu byly umístěny dvě tabulky ukazující výšku vody v roce 1752 a 1774. tento most sloužil až do roku
1935, kdy byla železná konstrukce mostu odstraněna a
na upravené původní mostní pilíře umístěn železobetonový most současný. Aby bylo sníženo riziko poškození

Bohužel ekonomická situace v Británii ke konci mého pobytu díky celosvětové krizi již nebyla moc příznivá, kurs libry
se nenávratně propadal, a nejen proto jsem se letos v dubnu
vrátil po dvou letech zpět do ČR.
Zkušeností, vzpomínek i zážitků je nespočet, ale to by bylo
na delší vyprávění. Třeba někdy nad sklenicí dobrého moku,
bude-li příležitost.
A malá rada na závěr: Až se vás místní obyvatelé v Glasgow
v pubu (v hospodě) nad vrchovatou pintou piva zeptají, jaký
fotbalový tým preferujete, zda-li Celtic nebo Rangers, buďte
při odpovědi hodně obezřetní...
Luboš Urban, Kozojedy

při povodni, byly betonové nosníky umístěny nahoře.
Současný most přes řeku Střelu v Plasích dosluhuje.
Je zatížen obrovskou dopravou, nevyhovuje a stal se
nebezpečným. Bude nahrazen novým bezprostředně
navazujícím na kruhový objezd za mostem. Dále se
v této stavební akci počítá s vybudováním parkoviště u
rybníka, parkoviště u HZS, lávky pro pěší a také s přestavbou křižovatky pod školou se dvěma autobusovými
zastávkami.
Stavba začala minulý měsíc a bude dokončena během
jednoho ruku. Most má být hotov v květnu, kruhový objezd v červenci 2010. Prostavěno bude téměř 150 miliónů korun, Město Plasy zaplatí 38 miliónů korun, z toho
pak 31 miliónů dostane jako dotaci z Evropských fondů,
112 miliónů platí Ředitelství silnic a dálnic. Stavbu provádí brněnská firma FIRESTA Fišer, rekonstrukce a stavby,
a. s.
Střed Plas tak dostane úplně novou tvář a doprava se
stane bezpečnější.
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krátkým projevem. Pozornost upoutalo vystoupení žáků
tanečního kroužku ZŠ, fotbalové utkání místních hráčů se
známými osobnostmi z televizní obrazovky (Pavel Zuna,
Roman Jedlička, Jan Tuna, Martin Pouva, Václav Tittelbach
a další). Zásluhou Romana Jedličky, který vše zajistil, Kozojedští viděli napínavé utkání. Zaujal také zápas žákovského
družstva s hráči Olympie Kožlany a exhibice amerického
fotbalu. Uprostřed programu bylo pět starších členů Sokola
odměněno a bylo jim poděkováno za jejich nezištnou práci
pro tělovýchovnou jednotu. Přestávky vyplňovala hudba Z.
Procházky a vystoupení tanečního kroužku z Ledců.

Oslava proběhla 20. června 2009 odpoledne na místním
sokolském hříšti. Na tuto událost zvaly velmi zajímavé plakáty s fotografiemi sokolů z 30. let minulého století a také
členové Sokola doručovali podobné pozvánky do všech
popisných čísel v obcích v působnosti obecního úřadu.
V sobotu za pěkného počasí se sešlo na hřišti skoro 800
lidí z Kozojed a širokého okolí, aby zhlédli vzorně připravený program. Pro diváky byla přichystaná místa k sezení
na lavičkách, na židlích kolem stolků i pod přístřešky. Děti
se mohly vydovádět na nafukovací skluzavce i na trampolíně. Program zahájil starosta Sokola Miroslav Němec ml.

Hasičský sbor v Břízsku
oslavoval
V sobotu 22. 8. 2009 se ve Břízsku uskutečnilo hasičské
cvičení k 95.výročí hasičského sboru Břízsko a Robčice.
Účastnilo se ho dvanáct družstev mužů a jedno družstvo

žen z Jarova. Všechny přítomné přivítal starosta obce
Kozojedy pan Lomička. Krátce je také seznámil s historií
sboru. Po položení věnce u pomníku začala soutěž.
Celé klání probíhalo na návsi okolo rybníka. Po odstartování závodu musel jeden člen družstva vypít půllitr piva,
přejít úzkou lávku přes rybník a ulehnout na nosítka. Další
dva členové, po posilnění pivem, odnesli nosítka s kolegou

V průběhu celého odpoledne zájemci měli možnost zhlédnout v kulturním domě pěkně uspořádanou výstavu z historie Sokola s mnoha exponáty: fotografie, diplomy, ceny,
písemnosti, původní sokolský mužský kroj. Děkujeme výboru u všem členům Sokola za vzorně připravený program
i za péči o diváky.
TJ Sokol děkuje všem partnerům, bez jejichž materiální a
finanční pomoci by nebylo možné oslavy zrealizovat. Byli
to: Obec Kozojedy, Koberce J+V Prusíkovi, VEKRA plastová okna s.r.o., OBALOVNA LETKOV spol. s r. o., MENE
Industry s.r.o., Bech-Aku-Power baterie, s.r.o., Miroslav
Němec – stavitel, ZS Kozojedy a.s., Jatky Rojenice Gabriel
Miloslav Ing., F + L Kulhánek, Truhlářství, Obec Kaceřov,
EUROPFOL, s.r.o., Kulhánek Vladimír, Poštovní spořitelna
a.s., I.V. spol. s.r.o., Obec Liblín.
asi 20 metrů. Potom kutáleli zadní pneumatiku z traktoru
k prázdnému sudu od piva. Ten váleli na určené místo a
zazvonili. To byl signál pro celé družstvo, aby nastoupilo
k úkolu s vodou. Stříkačku i ostatní techniku měli na základně uloženou v přepravním vozidle. Soutěžilo se na
čtyři savce, voda se brala z rybníka. Stříkačka se startovala klikou (bez použití startéru). Soutěžící museli prolézt
s proudnicí kanalizační rourou
a po spojení hadic dvěma
proudy srazit terče.
S nástrahami si nejlépe poradil místní „A tým“. Druhé
bylo družstvo z Koryt a třetí
opět domácí B tým. Největší
vzdálenost na cvičení muselo
překonat družstvo z Kokašic (u
Konstantinových Lázní). Ti si
kromě desátého místa odvezli
asi i největší zážitky.
Pro diváky bylo vzorně připraveno občerstvení, po celou
dobu vyhrával a slovem soutěž
komentoval pan Barbořák. A
tak i po slavnostním vyhlášení
výsledků a předání cen se diváci bavili dál. Hodnotili soutěž
i dění v obcích a věřím, že se večer rozcházeli spokojeni
domů. To byl také hlavní cíl sobotního setkání na návsi ve
Břízsku. Děkuji členům SDH za uspořádání již druhého cvičení v naší obci i jeho příjemný průběh. A hlavně gratuluji
k výhře!
Starosta SDH Břízsko
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU KOZOJEDY

Úřad obce, úřední deska:
Výzva ke kácení a okleštění stromoví
a jiných porostů
Společnost ČEZ Distribuce a.s.
vyzývá občany k okleštění
porostů kolem elektrického vedení
v termínu
od 1. října do 15. listopadu 2009
Bližší informace na stránkách
obce Kozojedy na letáku ČEZ
ke stažení ve formátu PDF

Letecký snímek Kozojed
Možnost k nahlédnutí a k objednání
na OÚ Kozojedy do konce měsíce října.
Snímek je aktuální, z léta 2009, ve velikosti A3.
Cena jedné zalaminované fotografie je 350Kč.

Otevřený dopis pana L. Pícla Obecnímu úřadu v Kozojedech
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USNESENÍ

z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kozojedy, které se konalo ve čtvrtek
18. června 2009 od 20 hod. v KD Kozojedy
Zastupitelstvo obce projednalo
a schvaluje :
339. Darovací smlouvu mezi obcí Kozojedy a Římskokatolickou
farností Kralovice, předmětem darovací smlouvy je částka
75 000 Kč, kterou obec věnuje farnosti jako příspěvek na
opravu kostela.
340. Závěrečný účet obce za rok 2008 se závěrem, že souhlasí
s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
341. Prodej obecního bytu č.11 v bytovce v Kozojedech čp. 2
výběrovým řízením obálkovou metodou vzhledem k tomu, že
jsou dva zájemci o koupi bytu.
342. Pronájem lesního pozemku 434/6 (56m2) pod chatou č. E6
v k. ú. Robčice panu Aleši Lavičkovi v souvislosti se změnou
majitele chaty.
343. Žádost SDH Břízsko o finanční příspěvek na nákup prostředků hasící techniky (rozdělovač) a stejnokrojů s tím, že
příspěvek bude poskytnut po doplnění finančních prostředků
obce.
344. Pořádání stanového letního tábora pro děti pod obcí Robčice, který zajišťuje Asociace turistických oddílů, pobočka Brandýs n. L. ve dvou turnusech od 4. do 31. 7. 2009.
345. Nákup sítí do branek na hřišti v obci Lednici v ceně do
3 000,-- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo
a bere na vědomí:
346. Návrh úprav rozpočtu č. 2 pro rok 2009. Příjmy se
navýšily o 20 131,-- Kč, výdaje se navýšily o 161 554,-- Kč.
Podstatnou část tvoří výdaje na novou lékařskou ordinaci.
347. Žádost pana Vlastimila Pícla o zřízení kanalizace před jeho
nemovitostí v obci Kozojedy čp. 71.
348. Nabídku firmy RadioSoft s.r.o. na kompletní rekonstrukci
systému veřejného rozhlasu včetně reproduktorů.

USNESENÍ

z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kozojedy, které se konalo ve čtvrtek
6. srpna 2009 od 20 hod. v zasedací místnosti
OÚ Kozojedy
Zastupitelstvo obce projednalo
a schvaluje :
355. Rozšíření zastavěného území obce dle návrhu.
356. Návrh zadání územního plánu obce Kozojedy.
357. Návrh komise na výběr dodavatele na zřízení stanoviště
CzechPoint - ing. Schuberta.
358. Žádost pana Týmra, Kozojedy na připojení domácí ČOV na
obecní kanalizaci.
359. Dohodu stran - Obec Kozojedy a ZS Kozojedy a.s. o změně
výpovědní doby nájmu na 1 rok u pozemků. č. p. 2926/3 (orná
půda o výměře 5835m2), č. p. 2933 (orná půda o výměře
5571 m2) a č. p. 3527/1 (orná půda o výměře 886 m2) vše v k
.ú. Kozojedy u Kralovic.
360. Výběr dodavatele na opravu střechy školní jídelny. Z předložených nabídek byla vybrána firma p. Görnera (641.576,-- Kč
bez DPH).
361. Příspěvek na pronájem mob. WC a stanu do výše 5.000,-Kč
SDH Břízsko na oslavy 95. výročí činnosti.
362. Mimořádnou odměnu pro zaměstnance OÚ a paní Ouhrabkovou za přípravu a zajištění Kozojedského kulturního léta.
Zastupitelstvo obce projednalo
a bere na vědomí:
363. Třetí úpravu rozpočtu v r. 2009.
364. Smlouvu o prodeji obecního bytu č. 11.
365. Nabídku firmy Aspida s.r.o. na prezentaci v publikaci
„Cestujeme po Čechách“.
366. Jmenování zástupců ředitele v ZŠ Kozojedy1. st.- Mgr. Hana Oliveriusová
2. st.- Mgr. Radmila Karlíčková.
367. Zprávu pana starosty ze zasedání Mikroregionu Dolní Střela.

349. Informaci starosty o složité situaci s opěrnou zdí v jámě u
silnice před nemovitostí čp. 22 v Kozojedech, bývalý vlastník
p. Lavička, současný vlastník p.Hanzal.

368. Termín předčasných voleb do Parlamentu ČR
9. a 10. 10. 2009.

350. Informaci ředitele ZŠ Kozojedy pana Hirta o setkání se
zástupci odboru školství z krajského úřadu.

370. Zprávu o průběhu kozojedského Kulturního léta.

351. Vyjádření obce k závěru studie plynofikace obcí Robčice a
Břízsko; z celkové nutné investice 4,5 mil. Kč by obec hradila
2,5 mil. Kč, na takovou investici nemá obec prostředky, a
proto tento projekt odkládá.
352. Informaci Policie ČR o trestné činnosti v našem okrsku.
353. Informaci starosty o zpomaleném a nepravidelném přísunu
státních finančních prostředků z Finančního úřadu.
Zastupitelstvo obce projednalo
a ukládá starostovi:
354. Zjištění podmínek realizace; zastupitelstvo ukládá starostovi
panu Lomičkovi zjistit stavební možnosti a podmínky, finanční
náročnost a možnost získání dotace - kanalizační řad před
č.p. 21 a 71 v Kozojedech
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369. Zprávu pana Hykyše o hospodaření v obecních lesích.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Upozorňujeme občany, aby posekanou trávou, starou
zelení na kompost a listím, nezaváželi okolí obce. Při
větších deštích je materiál splaven a dochází k ucpávání
odtokových koryt a rigolů. Jedná se zejména o jámu „U
Tichých“, místa při cestě k soše Berounky nade vsí, jáma
pod kostelem.
Obec musí vynakládat stále zbytečné náklady na čištění
těchto prostor.
V létě se dokonce stalo, že na kraj jámy pod kostel někdo
vyvezl horký popel, který se suchou trávou začal hořet a
museli zde zasahovat místní hasiči.
V souvislosti s nadcházející topnou sezónou připomínáme, že do popelnic patří pouze studený popel.
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Na začátku prázdnin – od 5. do 12. července 2009 se
v Kozojedech poprvé konalo „Kozojedské kulturní
léto“. U obecní stodoly se každý den něco dělo.
V neděli 5. 7. po slavnostním zahálení zápolili hasiči o
Cenu obce Kozojedy, pak k tanci a poslechu hrála MELODIE
Petra Vrány z Litoměřic.
Pondělí byl den určený hlavně dětem. Mohly zhlédnout tři
různá divadelní představení, mohly si zasoutěžit či vytvořit
něco z kamene. Motoristé i ostatní návštěvníci se mohli
seznámit se simulátorem nárazu. Navečer pak zahrála
folk-rocková kapela NEBOYSA.
V úterý navečer hrál PROCHÁZKA BAND z Jarova, ve
středu HONZA KOPTA a přátelé, ve čtvrtek KOZOJEDSKÁ
ČTYŘKA.
V pátek se děti mohly projet na koni. Policie ČR předvedla
ukázky z výcviku a zásahu psů. Večer zahrála k tanci a
poslechu hard-rocková kapela HARLET.
V sobotu vystoupila v dobových kostýmech skupina
VENTUS a prezentovala evropskou hudbu 12. až 16. století.
Pak předvedli své umění šermíři ze skupiny INVICTUM.
K tanci a poslechu večer zahráli KOVBOJOVÉ.
V neděli 12. července bylo Kozojedské kulturní léto
ukončeno vystoupením folklorního tanečního souboru
SLUNÍČKO z Rokycan.

Vystoupení folklorního souboru Sluníčko ukončilo úspěšný týden Kozojedského kulturního léta

PERLIČKY
Za týden se zde snědlo a vypilo:
400 bramboráčků, 15,5 kg párků,
14,5 kg kuřecích stehen, 73 kg klobás,
29 sudů piva, 4 sudy kofoly, 30 l tvrdého alkoholu.
Na akci se prostřídalo více jak tisíc osob včetně dětí - akce
využili nejen místní občané, ale i lidé ze širokého okolí,
dětské tábory a DSS Liblín.
Děti zde opracovaly a odnesly si domů cca 700 kg kamene.
Vystupovalo zde 68 účinkujících + pomocníci doprovodných
programů.

Pořadatelé akce, SDH Kozojedy a Obec Kozojedy,
děkují manželům J. a B. Štěrbovým
za možnost využití jejich soukromého pozemku
a za pomoc s organizací kulturního léta.
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