Vzhledem k tomu, že děti z Brodeslav, odkud pocházím, patří školou
do Kozojed, poznala jsem kozojedskou školu již v šesti letech. Dědeček mě vedl k zápisu do první třídy. Přivítal nás milý a usměvavý pan
řídící učitel Vostatek. Protože jsem byla malá, drobná, až v listopadu
rozená, navrhoval, abych šla do školy až za rok. Plakala jsem, že chci
jít do školy. On se zasmál, pochoval mě a vyhrála jsem. 1. září r. 1924
jsem nastoupila do první třídy. Tehdy byla v Kozojedech trojtřídka.
Rozděleny jsme byly tak, že děti 1. a 2.
postupného ročníku chodily do první třídy,
3., 4., a 5. ročník do druhé třídy. Děti 6.,
7. a 8. ročníku do třetí třídy. Jen málo dětí
chodilo do měšťanky do Kožlan nebo do
Kralovic, a tak bylo ve třídách plno dětí.
V první třídě nás učil pan řídící Vostatek.
V dalších pak pan učitel Urban, paní učitelky Soprová a Žákovcová. Pamatuji se
na spolužačky Zd. Rybovou, Zd. Volrábovou, Jarmilu Šourovou, Jarmilu Šnajdrovou z Borku. Z chlapců to byli: J. Bech, J.
Šnajdr, V. Vébr. Po 5. ročníku jsem jezdila
na kole do Kožlan do měšťanky. Protože
se předpokládalo, že půjdu studovat,
musela jsem ještě chodit do 4. ročníku
měšťanky do Kralovic, protože v Kožlanech nebyl. V Kožlanech jsme měli na
ruční práce velmi šikovnou paní učitelku
Veselákovou. Ta navrhovala, abych šla
studovat na učitelku ručních prací. A tak
jsem po čtyřletém studiu v roce 1937
maturovala na Státním učitelském ústavu
v Žatci.
Skončila jsem, ale místo jsem nedostala.
Byla tehdy hospodářská krize a tak bylo,
jako teď, hodně lidí nezaměstnaných.
Pracovala jsem doma v zemědělství. Po
dvou letech, v r. 1939, jsem byla vyzvána,
abych nastoupila od 1. 11. na místo učitelky ručních prací do školy v Kozojedech.
K ní příslušely školy v Liblíně, Břízsku a
Bohách. Vracela jsem se jako učitelka
do školy, do které jsem začala v r. 1924
chodit jako žákyně. Vyučování mě bavilo.
V té době byla v Kozojedech jen dvojtřídka. Ředitelem byl V. Soukup,
učitelem J. Valenta, který bydlel s rodinou v nájemném bytě v Kampeličce. Po dohodě s učitelem Jahnem, který přišel z vojny a byl jmenován řídícím učitelem na jednotřídku do Hlinců s prázdným služebním
bytem, si místa se souhlasem školního inspektora vyměnili.
V r. 1939 byla v Kozojedech založena Lidová škola. Tvrala vždy od 1.
listopadu do konce dubna a byla určena pro děti, které po ukončení
školní docházky zůstávaly pracovat doma v zemědělství a nebyly
v jiném pracovním poměru. Řídil a vyučoval v ní J. Jahn, hochy měl
zemědělský praktik V. Šnajdr, M. Baborová vyučovala děvčata – domácí hospodářství, šití a vaření. Vyučovalo se vždy o volné dny, které
tenkrát byly ve čtvrtek a v neděli, dopoledne od 8 do 13 hodin.
V roce 1942 jsem se provdala za učitele Jahna. Ten byl od 1. září jmenován zastupujícím ředitelem na škole v Bohách za onemocnělého p.
učitele Žihlu. Denně tam docházel. Nikdo netušil, jak dlouho to bude
trvat. Ukázalo se, že pan Žihla už nikdy ve školství nebude pracovat.
Pro zajímavost – tenkrát bylo na jednotřídce v Bohách 34 dětí od
prvního do osmého ročníku. Učit v takové jednotřídce byla namáhavá
práce. Ve služebním bytě stále bydleli Žihlovi, tak jsme hledali volný

byt v Kozojedech. Nakonec jsme dostali dvě malé místnůstky na
výměnku u Šimiců. Ti nás přijali jako členy rodiny. Téhož roku vyšel
výnos, že vdané učitelky se od 30. 11. propouští ze školní služby.
Byla jsem bez práce. Chodila jsem domů do Brodeslav pomáhat
v zemědělství. S kozojedskými děvčaty jsme také přebíraly brambory
na Státním statku Rohy. Tam už byl německý správce. Děvčata tam
dělala, aby nemusela na práci do Říše, do Německa. Od 1. dubna
1943 nás, učitelky, povolali zpět do
služby. Z Bohů se odstěhovali Žihlovi a
nastoupili manželé Hájkovi.
V r. 1943 přišlo totální nasazení. Vyšel
rozkaz, že všichni učitelé, svobodní, ženatí, bezdětní a ti, kteří měli jedno dítě
nastoupí do továren posílit válečnou
výrobu. Manžel s učiteli z Kožlan a Kralovic byli zařazeni do Poldovky Kladno,
nástup 19. 9. 1943. Odjížděli vždy
v neděli vlakem do Kladna a vraceli se
domů po práci v pátek. Já zůstala bydlet v Kozojedech. Do Bohů nastoupila
paní učitelka Knapová, později Beránková. Situace ve světě se zhoršovala.
Když začaly nepřátelské nálety a bombardování Poldovky bylo stále častější,
utekli chlapci koncem dubna 1945 tajně
domů. Vyčkali doma do 5. května. Když
byla vyhlášena mobilizace, odcházeli
rovnou z domovů, tentokrát jako vojáci
střežit hranice. Vrátili se domů v červnu
r. 1946. V době, kdy jsem byla v bytě
sama a strachovala jsem se o manžela,
ať už byl v továrně nebo v armádě, mi
hodně pomohla rodina Šimicova. S Mařenkou, dnes Tichou, a její rodinou se
přátelíme dodnes.
Konečně jsme se mohli nastěhovat
do připraveného služebního bytu do
Bohů. Já jezdila dál po školách. V roce 1946 byla v Kozojedech otevřena
měšťanka. V budově školy byly učiněny
různé úpravy a žáci 1. až 5. ročníku byli
přestěhováni na uprázdněnou faru, kde
vznikla dvojtřídka. Nastoupil nový ředitel školy L. Černý, který s rodinou bydlel v Kampeličce.
V roce 1947 se nám narodil syn Josef, se kterým jsem byla půl roku
na neplacené mateřské dovolené. V roce 1950 byly zrušeny ve školách ruční práce. Byla jsem přeřazena na plný úvazek do druhé třídy
ZŠ, kde byli žáci 2., 4. a 5. ročníku. V první třídě, kde byli žáci 1. a 3.
ročníku, učila J. Bulínová. Chodila jsem denně pěšky z Bohů do Kozojed. V roce 1963 byla zrušeny jednotřídky a děti z Čivic, Břízska a
Bohů byly převedeny do školy v Kozojedech.. Autobusové spoje byly
upraveny tak, aby přivážely a odvážely děti do školy a ze školy. Konečně jsme nemuseli chodit do školy pěšky. Na vyšší stupeň – šestý
až osmý ročník – nastoupili noví učitelé: J. Svoboda, V. Štilip, J. Jahn,
L. Říšský a učitelky: Knapová, Vožehová, Janečková ze Všehrd. Přibyly i nové třídy na faře. Nastoupily nové učitelky: Z. Svobodová, L.
Slachová, R. Prokopcová. Během dalších let se vyměnili i ředitelé. Ze
školy odešel ředitel Černý, na jeho místo přišel J. Janeček, po něm
pak nastoupil J. Svoboda. Ten po deseti letech odchází do Plzně na
místo školního inspektora a ředitelem se stává J. Jahn.
(Pokračování na straně 2)
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Paní Marie Jahnová vzpomíná na kozojedskou školu

(pokračování ze strany 1)

Psal s rok 1975. Po 36letém působení ve škole v Kozojedech odcházím do důchodu spolu s manželem. Odcházíme po 29 letech i z Bohů.
Stěhujeme se za mladými do nového domu ve Zruči. Manžel jezdil
ještě čtyři roky do Kozojedech do školy vypomáhat jako důchodce.
Těžko se nám odcházelo z míst, kde jsme prožili nejkrásnější léta
svého života. Těžko jsme si zvykali jinde. Snad jsme si nikdy nezvykli.
Doma jsme zůstali tam, u nás, v našem kraji.

Už jsem zde ve Zruči 35 roků, bohužel už 14 let sama bez muže, jenom se svými nejmilejšími. Vzpomínky zůstaly. Vzpomínky na hodné
děti a dobré lidi, se kterými jsme tam žili.
Jsem ráda, když se u nás někdo z našeho kraje zastaví. Pravidelně,
tak jednou za měsíc, přijíždí Z. Svobodová, která mně přináší zprávy
z Kozojed a okolí, nosí nám i Kozojedské noviny.
Končím a přeji všem pevné zdraví, hodně štěstí a klidu.

Marie Jahnová
zájmové útvary – kroužek dovedných rukou, taneční a psaní na
počítačové klávesnici. Další zájmovou činnost převzaly TJ Sokol a
Myslivecké sdružení. Žáci se zúčastňovali různých soutěží v hojnějším
počtu než v minulosti. Byly mezi nimi vědomostní (např. Přírodovědný
klokan, Logická olympiáda, Matematická olympiáda, Taktik 2010) a
sportovní (atletický trojboj, minikopaná, vybíjená). V soutěži O zlatou
srnčí trofej nás reprezentovala rodina Kučerova a Josef byl v kategorii
nejstarších opět úspěšný a postoupil do národního kola, kde se umístil
na pěkném 11. místě.
Příjemným překvapením byla účast v logické olympiádě, kde
hned tři naši páťáci postoupili do krajského kola. Takové obsazení
v krajském kole neměla žádná jiná škola. Vojtěch Kovářík, Matěj Surák
a Ondřej Karlíček byli úspěšní i zde a posledně jmenovaný krajské
kolo dokonce vyhrál a postoupil do celostátního finále, které se konalo
v Poslanecké sněmovně v Praze. Dobře reprezentovali i mladší žáci
v atletickém trojboji. Výkon žákyně třetí třídy Anny Surákové ve skoku
dalekém (365 cm) je obdivuhodný.
Po roční přestávce jsme zase začali sbírat starý papír. Odevzdali
jsme celkem 12 120 kg. V rámci ekologické výchovy se naše škola
zapojuje do celostátní soutěže Recyklohraní – žáci sbírají staré
drobné elektrospotřebiče a baterie. Plní také úkoly spojené s ekologií a
ochranou životního prostředí. Za získané body jsme „koupili“ výukový
program pro zeměpis.

Podzim pomalu klepe na dveře a s ním přichází začátek
nového školního roku. Dovolím si proto malou rekapitulaci
uplynulého školního roku.
Personální změny v pedagogickém sboru byly podmíněny
odchodem pana učitele Tlustého do důchodu – za něj přišla
aprobovaná učitelka českého jazyka a dějepisu paní Aneta Hercová,
výchovné poradenství převzala paní Radmila Karlíčková. Za mateřské
dovolené (pí. učitelky Hodková a Soukupová) vyučoval pan Martin
Štaif a na část úvazku pan Krause.
V souladu s reformou školství, jejíž těžiště se v současnosti
přenáší na školy střední, nabíhalo vyučování v naší škole podle
vlastního školního vzdělávacího programu. Podle dosavadního
programu se naposledy vyučovalo v 9. ročníku a na nižším stupni ve 4.
a 5. Letos zbývá jen 5. ročník a od roku 2011-12 bude výuka probíhat
dle ŠVP již ve všech ročních školy. Příprava školního vzdělávacího
programu byla náročnější než na velkých školách, kde jeden předmět
vyučuje více učitelů, na druhé straně dobrá znalost poměrů a možností
na malé škole „ušití programu na míru“ tvorbu nepatrně usnadňuje.
Vzdělávací program se průběžně upravuje a aktualizuje.
Ve školním roce 2009-10 navštěvovalo školu 91 žáků z 13 obcí.
Protože stát financuje školy podle počtu žáků a nikoliv podle počtu tříd,
musela obec doplácet přibližně 400 000 Kč na platy zaměstnanců.
Vzhledem k nízkému počtu žáků v některých ročnících, fungoval 1.
stupeň jako trojtřídka - spojené byly 1. ročník se třetím a druhý ročník
se čtvrtým. Logika financování škol dle počtu žáků je poněkud divná
– velké školy se snaží naplnit třídy na maximální počet 30 žáků,
protože pak potřebují méně učitelů a mají na jejich platy více peněz.
Ministerstvo školství hlásá, že je to v pořádku, protože učitel naučí
více žáků najednou. Na druhé straně je kvalita, protože čím méně je
žáků ve třídě, tím více se jim učitel může věnovat a také naučit. Tento
systém se dotýká i provozních zaměstnanců, neboť vězte, že pokud
ve třídě běhá přes den 15 žáků místo třiceti, pak úklid učebny, vytření
podlahy atd. by měl trvat také polovinu času. Je to logické, že?
V uplynulém školním roce vedle standardní výuky fungovaly

Součástí života školy jsou i další aktivity – plavecký výcvik,
dopravní výchova, besedy k nejrůznějším tématům, exkurze, návštěva
kulturních a vzdělávacích akcí, výlety. Letos jich bylo více než 30.
Prázdninový provoz byl letos mimořádně hektický. Navzdory
ekonomické krizi byla ve školní jídelně, šatně a sociálním zařízení
provedena výměna podlahy. Na úklidové práce bylo poměrně málo
času, ale kuchařky vše nakonec zvládly.
Ještě náročnější byla kompletní výměna oken v budově 1. stupně,
která se uskutečnila kvůli potížím s dotacemi až koncem srpna.
Zvládnout úklid takové budovy a všech jejích prostor v krátkém čase a
uvedení do provozuschopného stavu bylo velmi náročné. Bez pomoci
celého pedagogického sboru bychom ani nový školní rok nemohli
zahájit včas.
Po letních prázdninách se život ve škole vrací do zaběhnutých
kolejí. Prvňáčkové se už zabydleli a ti ostatní po krátkém opakování
vstřebávají nové vědomosti. Přeji jim všem, aby byli ve škole spokojení
a úspěšní. Pedagogům a provozním zaměstnancům pak také klid na
jejich stále náročnější práci.
Vladimír Hirt, ředitel školy

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
V době od 20. září do 6. října bude v základní
škole probíhat sběr starého papíru.
Denně od 7 do 8 hodin a v pondělí 4. října
i od 17 do 18 hodin mohou občané přivážet
starý papír do školy.
Děkujeme předem, že nám pomůžete k co
nejlepšímu umístění v soutěži.
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ZA
ING. JAROSLAVEM
FINGLEM
Dne 7. 8. 2010 zemřel pan Ing. Jaroslav Fingl. Narodil se
v prosinci 1921, dožil s tedy téměř 89 let v duševní svěžesti.
Bohužel nevydržely klouby – měl silnou artrózu a ta ho velmi
trápila, špatně chodil a měl bolesti.
Ing. Fingl má velkou zásluhu na tom, že už devátý rok
vycházejí v Kozojedech noviny – zprvu jen Noviny Kulturního
spolku, poté jako Noviny Kulturního spolku a Obce Kozojedy.
Po celých osm let byl naším poradcem, s ním jsme se prvně
v r. 2002 radili, jak noviny vydávat, jaké články uveřejňovat,
zda noviny prodávat, či je občanům rozdávat bez poplatku.
Mnoho článků Ing. Fingl pro noviny napsal, další opravoval
(zprvu se svou ženou Marií), radil s koncepcí novin, navrhoval
témata, kterými by se měly noviny zabývat.
Pan Ing. Jaroslav Fingl pocházel z nedalekých Radnic,
jeho otec byl legionářem v 1. sv. válce a strýc byl na začátku
minulého století spisovatelem. Brzy se s rodiči přestěhoval
do Prahy. Tam vystudoval střední školu a poté i Vysokou
školu ekonomickou. Většinu života pracoval jako redaktor a
šéfredaktor nakladatelství Svoboda, pro které překládal knihy
z němčiny a angličtiny. Učil na Vysoké škole žurnalistiky.
Potkával se se zajímavými lidmi – vzpomínal vždy na Waltra
Komárka, Václava Klause, Maxe Švabinského, Gustu
Fučíkovou a další.
Na rodné Plzeňsko se stále vracel – koupili si s rodinou
v Rakoluskách stavení, které přestavěli na pohodlnou chatu.
Zde trávili své dovolené, rád pracoval na zahradě, se ženou
se často věnovali turistice. Na důchod Finglovi přesídlili
z Prahy do Kozojed natrvalo a pořídili si tu byt. Na celé léto
se ale rok co rok stále přemisťovali do oblíbených Rakousek.
Život se Ing. Finglovi ztížil v r. 2004 po smrti jeho manželky
Marie, byl náhle na vše sám. Neustále vzpomínal na svou
Prahu, se životem na vesnici se nesrovnal, stýskalo se mu.
Z jeho smutku ho vytrhávaly místní děti, které doučoval snad
všem předmětům, a pak také práce na našich novinách. I ve
svém pokročilém věku byl velmi vnímavý, stále se zajímal o
literaturu, vědecké a společenské problémy, o sport.
Vzpomínám si na dlouhé odpolední hodiny, kdy jsme
spolu probírali náplň dalšího čísla, diskutovali nad jednotlivými
články a náměty a také, jak mne přesvědčoval o nutnosti
jasné koncepce periodika. Ze své práce ve vydavatelství
měl bohaté znalosti a zkušenosti, takže jeho rady byly vždy
účelné a zasvěcené. Měl velkou radost, když se číslo podařilo,
uměl pochválit. Byl ale také tvrdým kritikem, své názory říkal
přímo a bez obalu. Byla jsem mu vždy vděčná za radu i za
kritiku, protože pouštět se do této práce bez jediné zkušenosti
s vydáváním časopisu bylo, jak jsem záhy zjistila, velmi
pošetilé.
Takže na závěr: Vážený pane inženýre Jaroslave Fingle,
děkuji za spolupráci, děkuji za spoustu rad, děkuji i za Vaši
nemilosrdnou kritiku. Děkuji za hodiny rozhovorů, za Váš
humor a legrácky, kterými jste mne rozveseloval. Škoda, že se
naše rozhovory čím dál více stáčely k vzpomínkám na Vaše
lepší časy a k povídání o Vašich bolestech. Bohužel Vám
nebylo pomoci. Věřím, že zůstanete v paměti kozojedských
obyvatel, že na Vás lidé budou vzpomínat jako na dobrého
člověka.
J. Benešová

Pan Jaroslav Holubář je dalším kozojedským občanem, který má velkou
zálibu ve fotografii a fotografování. Jeho snímky byly již vícekrát vystaveny
při kulturních akcích, zarámované fotografie zdobí chodby budovy obecního
úřadu, snímky byly použity i při prezentacích obce Kozojedy např. v soutěži
Vesnice roku. S dalším souborem fotografií pana Holubáře s názvem
„Z deníku fotografa“ se mohou občané seznámit ve vývěsní skříňce
myslivců, kde budou k vidění od října 2010.
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Blíží se začátek listopadu – období Dučiček nebo také Památky zesnulých. Je to doba, kdy navštěvujeme hroby našich předků, našich příbuzných
a známých, abychom položili na hrob kytičku, rozsvítili svíčku a zavzpomínali. Našli jsme pro vás informace o tom, jak se v Kozojedech pohřbívalo
dříve a jak nyní.
V Kozojedech se pohřbívalo na farní hřbitov kolem kostela sv. Mikuláše
už od jeho založení – nejméně od poloviny 14. století. Tento hřbitov již dávno
nevyhovoval jak rozlohou, tak i polohou a úpravou. Na nepatrném prostoru
byli pochováváni zemřelí i z Borku, Bohů, Brodeslav a Rakousek. Hřbitovní
půda byla již tolikráte překopána, že se při každém kopání hrobů zem sesouvala a při pohřbech docházelo k trapným situacím. A tak už na začátku
2. světové války vznikl požadavek založení nového hřbitova – s možností
dále rozšiřovat jeho plochu.
Již v roce 1943 byly kopány sondy „Na Průhoně“ a za farou pro posouzení nejvhodnější polohy hřbitova. V roce 1944 Obecní úřad Kozojedy podal
žádost o vyslání komise ke schválení vybraného místa. Ta zvolila pozemek
za farní zahradou směrem k lesu Pabučině. Obec zaplatila Ing. Šnajdrovi
130 Kčs za vyměření a za komisní řízení dalších 163 Kčs.
V říjnu 1945 byli pohřbeni poslední dva zemřelí u kostela sv. Mikuláše, a
to Josef Havlík z Rakousek čp. 9 a Josefa Beranová z Kozojed čp. 29. Ještě
v únoru 1949, když už se na starý hřbitov nepohřbívalo, byl pochován do
kněžského hrobu s nejstarším náhrobkem náhle zemřelý místní vikář Josef
Martinů. Jeho pozůstatky byly po nějakém čase z hrobu vyzdviženy a převezeny do rodinného hrobu.
Brodeslavy, Bohy a Rakousky si zřídily svůj nový společný hřbitov u
Zimohrázu, kde se první pohřeb konal v roce 1946.
V listopadu 1945 byl na nově vytýčeném místě v Kozojedech prvním
pohřbeným Václav Šemokrouch z Kozojed čp. 84. Až po pohřbu bylo pohřebiště ohrazeno zchátralým dřevěným plotem, který po 8 letech nahradily zdi

a márnice, která byla omítnuta až v roce 1959.
V březnu 1950 při pohřbu paní Beránkové z Borku čp. 9 uvízl vůz v rozmoklé cestě za vsí, a tak se rychle začalo s úpravou nové silnice. Kámen
vozil Fr. Němec čp. 91 nákladním autem a asi za 14 dní lidé svépomocí
úpravu cesty dokončili.
V roce 1951 hasiči zakoupili pohřební vůz na koňský potah. Poprvé
v něm byl vezen na hřbitov zemřelý Karel Vlach z čp. 20.
V roce 1960 obec nechala vyasfaltovat silnici přes ves až ke hřbitovu a
za 4 roky byla melioračním strojem vyhloubena rýha pro položení vodovodních rour ze vsi až na hřbitov. Ruční práce byly vykonány zdarma.
Na jaře 1968 byla dokončena stavba márnice, která ale nebyla ke svému účelu používána.
V roce 1971 včelařský spolek brigádnicky vysázel stromy po pravé straně silnice ke hřbitovu a dále se o ně staral.
V roce 1988 byla položena nová vodovodní přípojka místo 24 let staré
provizorní. Včelaři dále zlikvidovali řadu suchých švestek po levé straně cesty a v r. 1990 vysázeli nové stromy, takže je dnes cesta ke hřbitovu lemována
pěknou alejí javorů.
Hrobnické práce řadu let vykonával Josef Oliverius z čp. 13 a po něm i
jeho syn Josef. Když zemřel, nahradil ho Václav Němec čp. 17, který také
se svými koňmi jezdil s pohřebním vozem. Od 80. let pohřby obstarával pan
Jasinský z Kralovic, ale kopání hrobu si zajišťovali sami pozůstalí. Od roku
1990 až do dneška veškeré služby s pohřby provádí Jar. Sadílek z Obory.
Pohřbívání přímo do země se dnes koná výjimečně. Většina posledních
rozloučení se uskutečňuje v obřadní síni v Plasích nebo v krematoriu v Plzni.
Některé rodiny také volí pohřby bez veřejného rozloučení. Urny s popelem
si pozůstalí ukládají sami do hrobů. Církevní obřady byly ponejvíce nahrazeny civilními. Se zemřelými občany z našich obcí se léta loučíval Mir. Fencl
z Lednice.
Na starém hřbitově u kostela je ještě dnes řada hrobů udržována, ale
většina jich je opuštěných. Nachází se tu čtyři železné kříže, mnoho pískovcových, terasových pomníků s obrubníky, ale i pomníčky z přírodních
kamenů. Několik pomníků odtud bylo převezeno na nový hřbitov a znovu
postaveno k novým rodinným hrobům.
Na novém hřbitově, který má velmi krásnou polohu s výhledem do okolní
krajiny, už je také několik hrobů opuštěných. V poslední době někteří lidé
náhrobky z umělého terasa vyměňují za přírodní leštěné materiály. Většina
rodin o své hroby vzorně pečuje i obecní úřad se stará o čistotu a sekání
trávy uvnitř hřbitovů i na prostranství kolem nich.
Pro zajímavost některé poplatky
- Vykopání hrobu v roce 1948 – 700 Kčs
- Vykopání hrobu v roce 2008 – 6.500 Kč
- Pohřeb v obřadní síni v roce 2004 – 15.000 Kč
- Malý náhrobek s pomníčkem z přírodních materiálů – 25.000 Kč až
30.000 Kč
- Poplatek obecnímu úřadu za 1 m2 pohřebního místa na 5 let – 60 Kč

HŘBITOVNÍ KAPLE BŘÍZSKO - ROBČICE
Obec Kozojedy je správcem a provozovatelem veřejného
hřbitova Břízsko - Robčice, kde je umístěna hřbitovní kaple. Na
popud občanů našich obcí se již loňský rok začalo s opravou
hřbitovní kaple. Hřbitov Břízsko - Robčice je situován na kopci
právě mezi obcemi Břízskem a Robčicemi, pro které také slouží.
Hřbitovní kaple je jeho nedílnou součástí. Byla postavena ve
20. letech minulého století a jelikož stojí na vyvýšeném místě mezi
oběma obcemi, tvoří známou dominantu pro široké okolí.
V loňském roce, kdy obec získala pomocí dotace peníze na
částečnou obnovu kaple, byla opravena její střecha. Opravou
střechy bylo zamezeno dalšímu zatékání dešťové vody pod
objekt a může se tak pokračovat poslední fází úpravy, což je
oprava fasády. Opravou fasády by místo opět dostalo svůj celkový
důstojný vzhled.
V následujícím roce bychom chtěli obnovu hřbitovní stavby
dokončit. Na první pohled zřejmá nutnost generální opravy
vnějšího pláště vedla obec Kozojedy k současným přípravným
pracím, jejichž cílem je zajistit financování další etapy oprav.
V současné době obec připravuje projekt na žádost o dotaci
prostřednictvím MAS Světovina o.p.s.
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Škola je velmi dobře vybavena sportovním nářadím i náčiním,
různými technickými pomůckami, pěknými moderními hračkami. Děti zde
mají ke svým aktivitám hodně prostoru jak ve velkých světlých třídách,
tak i venku na spodní i horní zahradě. Zahrady jsou vybaveny pískovišti,
altánkem, houpačkami, průlezkami, minitělocvičnou a také i bazénkem.
Bylo by dobré školku zateplit, zatím se zřizovatel snaží získat dotaci na
výměnu oken.
Od ledna 2003 je MŠ sloučena do jedné příspěvkové organizace se
Základní školou, jejím ředitelem je Mgr. Vladimír Hirt. Během padesáti
let provozu MŠ se zde vystřídalo téměř 800 žáčků, v letošním roce jich
je zapsáno 40. Pracovalo zde 22 pedagogických pracovnic a 17 školnic
či uklízeček. V současné době se o děti v MŠ starají tři učitelky - Libuše
Kalinová, Miluše Vašková, Slavěna Novotná a školnice Jaroslava
Čechová. Dobroty ze školní kuchyně nám posílají Petra Ouhrabková,
Marie Štěrbová, Anna Urbanová a Jiřina Správková. Teplem nás zásobuje
topič pan Miroslav Schvarz.

Ani se tomu nechce věřit, že Mateřské škole v Kozojedech je již 50
let. Svůj první školní rok zahájila v září 1960 v budově bývalé fary, kde
byla předtím provedena generální oprava. Protože děti časem přibývaly,
bylo nutné přistavět další třídu. Ta byla dokončena a slavnostně otevřena
v roce 1971. V současné době tato třída slouží jako školní družina.
Mateřská škola se dnes nachází v budově, která byla dostavena v září
1984. Přesto, že funguje již 26 let, je interiér budovy stále ve velmi
pěkném stavu, většina vybavení je původní.

V sobotu 7. srpna 2010 jsme již po osmé zavzpomínali na
ničivé povodně roku 2002. Jako každým rokem se konalo přátelské
muzikantské setkání u Podkrašovského mlýna. Také počasí nezůstalo
za vzpomínkami pozadu - celý den lilo jako z konve. Nicméně bylo až
s podivem, kolik lidí se zúčastnilo a nedalo se deštěm odradit.
V pátek se za pomoci kozojedských hasičů postavil velký stan
u sochy vodníka Vojty, ale vzhledem k velkému mokru se všechna
vystoupení odehrála v nedaleké mlýnici, a to jen díky ochotě a spolupráci
domácích z Podkrašovského mlýna, přestože celodenní déšť a množství
návštěvníků proměnily jejich dvorek v jedno velké bahniště. Havlíčkovi
tím vytrhli organizátorům trn z paty, protože hudební produkce v tomto
počasí by nejspíš skončila fiaskem.
Když už nikomu neteklo do bot ani do kytar, mohla se rozjet ta
pravá trampská zábava. V 10:30 zahájila své vystoupení skupina
RAKOVNICKEJ POTOK, následovalo vystoupení skupiny COUNTRY
JAGY, po nich LICHÍ SAMCI, KOVBOJOVÉ a na závěr SUNNY GIRLS.
Tyto kapely se ještě prostřídaly a hrálo se téměř do půlnoci. Úroveň

Chtěla bych tímto poděkovat všem pedagogickým i provozním
zaměstnancům, kteří se podíleli a podílejí na činnosti v naší MŠ a tím se
zasloužili o její bezproblémový chod. Doufám, že i jim při jejich práci byl
odměnou úsměv spokojených dětí. Také bych chtěla poděkovat zřizovateli
MŠ – Obecnímu úřadu v Kozojedech za všestrannou pomoc a řešení
všech požadavků na něj kladených a též sponzorům, kteří nám peněžně i
věcně pomáhají zejména v období vánočním. Do dalších let naší školičce
přeji, aby se dětem u nás líbilo a školku rády navštěvovaly.
Budete-li mít čas a chuť se do naší MŠ podívat, bude pro vás k
prohlédnutí otevřena v sobotu 9. října od 14 do 16 hodin.
Libuše Kalinová – ved .uč. MŠ

vystoupení se zvedla díky nazvučení, o které se postarali Petr Němec
a Filip Říha. Mlýnice praskala ve švech a obecenstvo se skvěle bavilo.
Po celý den všichni účastníci hojně využívali občerstvení, které obstarali
pracovníci Grillu U Tomáše z Čisté - nabízeli pestrý výběr nápojů i jídel.
Zvláštní poděkování si zaslouží pan Jaroslav Sklenář, který
organizuje tuto akci od 1. ročníku, a Markéta Němcová, předsedkyně
Kulturního spolku.
Dále děkujeme za finanční podporu OÚ Bohy, OÚ Kozojedy
a MÚ Kralovice, Reklamě Fryček za vytištění plakátů, firmě Vatra
Bohemia z Kralovic za zajištění autobusové dopravy a panu Vladimíru
Steinerovi za dokumentaci na webových stránkách Kulturního spolku
Kozojedy. Zkrátka děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách
a pomáhali i v průběhu této akce.
Mimořádně deštivé osmé setkání u vodníka se vydařilo a budeme
věřit, že příští ročník se uskuteční za příznivějšího počasí.
Jana Soukupová
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Volební období 2006 – 2010
Dne 15. a 16. října 2010 se konají komunální volby a tím bude ukončeno čtyřleté volební období současného
zastupitelstva obce Kozojedy. Pracovalo v následujícím složení. Starosta: Josef Lomička, místostarostka:
Dagmar Přibylová, členové zastupitelstva: Ladislav Jakeš, Václav Pícl, Mgr. Radmila Karlíčková, Lenka
Kolmanová, Radek Valach, Ladislav Wodniak, Ing. Martin Slach, Lenka Štolová, Ing. Josef Michal.
Dovolte mi zde malou rekapitulaci naší činnosti. Jednání
zastupitelstva jsou vždy veřejná a konají se přibližně po dvou měsících
nebo dle potřeby. Za minulé volební období jich proběhlo 25. Při těchto
jednáních jsou diskutovány a následně schvalovány či zamítány
záležitosti, o kterých dle zákona může rozhodovat jen zastupitelstvo.
Nejčastěji to byly pronájmy, směny, popřípadě koupě nebo prodeje
pozemků nebo nemovitostí. Za čtyřleté volební období jsme také mohli
– i díky četným dotacím, které se nám podařilo získat – uskutečnit řadu
oprav a staveb, na něž by v samotném rozpočtu obce finance nebyly.
Hlavní prioritou obce je zachovat mateřskou školu a základní
školu prvního i druhého stupně. A to i navzdory skutečnosti, že na její
provoz musí obec, jakožto zřizovatel, vynakládat ročně přes jeden a
půl miliónu korun. Další náklady byly vynaloženy na opravy budov a
zlepšení prostředí pro výuku žáků. I zde pomohly dotace Plzeňského
kraje a dalších organizací. Byly to zejména:
V roce 2007: celková rekonstrukce kotelny základní školy, kdy
celkové náklady činily 2,100.000,- Kč a příspěvek od Plzeňského
kraje jsme obdrželi ve výši 600.000,- Kč.
V roce 2009: Byla provedena celková oprava včetně zateplení
střechy školní jídelny. Obec na tuto akci získala příspěvek od
Plzeňského kraje 390.000,- Kč.
V roce 2010: během školních prázdnin byla provedena výměna
podlahy ve školní jídelně a chodbě, opraveno sociální zařízení a
šatna. Tyto prostory byly i nově vybíleny. Na tuto akci jsme získali
dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova (POV) Plzeňského
kraje ve výši 130.000,- Kč. Celkové náklady činily 233.000,-Kč. Ve
stejném roce se obci podařilo získat také dotaci z Evropských fondů a
to z programu SZIF prostřednictvím MAS Světovina, jejíž jsme členem.
Tato dotace ve výši 554.305,- Kč putovala na výměnu všech oken v
budově školy prvního stupně. Akce se s velkými obtížemi povedla
zrealizovat v době prázdnin, a to zejména díky vstřícnosti firmy, která
tuto práci prováděla, a také za pomoci všech zaměstnanců školy,
kteří pomáhali při úklidu. A tak se mohlo prvního září začít s výukou.
Celkové náklady činily 705.000,- Kč.
Základní škola či jídelna nebyly jedinými, kam se soustřeďovala
naše pozornost. Další akce, které byly i za přispění dotací zrealizovány
jsou:
V roce 2006: ČOV pro budovu obecního úřadu, na kterou jsme
získali dotaci z POV Plzeňského kraje ve výši 100.000,- Kč
V roce 2007: jsme provedli celkovou rekonstrukci chodníku před
budovou OÚ díky dotaci z POV Plzeňského kraje v částce 162.000,Kč. Po přívalových deštích, které způsobily značné škody i na majetku
obce, jsme celkově zrekonstruovali kanalizaci a chodník při hlavní
silnici. Na tuto akci přispěl Plzeňský kraj částkou 300.000,- Kč. Ve
stejném roce jsme se pustili do opravy vodní nádrže v Kozojedech.
Po předchozích opravách stále docházelo ke značnému úniku vody.
Poslední opravou se tomuto zamezilo a v nádrži je vody dostatek.
Opravu jsme provedli za přispění Ministerstva pro místní rozvoj ČR z
POV v částce 250.000,- Kč.
V roce 2008: ve spolupráci s Nadací VIA jsme několikrát
uskutečnili besedu s občany o tom, jak by si oni představovali úpravu
návsi v Kozojedech. Na podkladě jejich připomínek byl vypracován
projekt, který bude možno v budoucnu použít při realizaci úprav.
Od Nadace VIA jsme na projekt, který je nutný pro budoucí žádosti,
obdrželi příspěvek ve výši 210.000,- Kč.
V roce 2009: po několika letech snahy přemístit ordinaci
praktického a dětského lékaře do přízemí budovy obecního úřadu se

nám to za přispění Plzeňského kraje částkou 400.000,- Kč podařilo.
Na samém konci roku jsme obdrželi od Krajského úřadu Plzeňského
kraje částku 300.000,- Kč na výměnu oken v budově obecního úřadu.
Hlavním důvodem byl jejich špatný stav a následně pro obec úspora
energie. Celkové náklady činily 308.000,- Kč. Ve stejném roce byla
za přispění POV Plzeňského kraje ve výši 100.000,- Kč provedena
oprava hřbitovní kaple Břízsko-Robčice. Pro zlepšení krajiny v okolí
obce jsme požádali AOPK o dotaci na liniovou výsadbu stromů kolem
cesty z Břízska směrem na Koryta. Obdrželi jsme částku 52.631,- Kč,
za kterou byly práce provedeny.
V roce 2010: od stejné agentury jsme obdrželi částku ve výši
32.000,- Kč, za kterou budou v říjnu vysázeny stromy v k. ú. Robčice
kolem cesty za hřbitovem.
V letošním roce jsme ještě podali žádost o dotaci na dokončení
hřbitovní kaple ve Břízsku. Žádali jsme i na územní plán, ale neuspěli
jsme. Územní plán bychom rádi dokončili v letošním roce. Připravujeme
žádosti o dotace na zateplení a výměnu oken v budově mateřské školy
a celkovou rekonstrukci střechy na školní budově druhého stupně.
Zadali jsme vypracování studie veřejného prostranství v Lednici.
Každým rokem část financí z rozpočtu putuje na opravy veřejných
komunikací včetně silnice Kozojedy - Lednice. Obec již po dva roky
přispívá na opravu místního kostela, která díky tomu zdárně probíhá.
Požádali jsme o pozemkové úpravy v k. ú. našich obcí. V samotné obci
Kozojedy měly být započaty již v roce 2009, ale z nedostatku státních
finančních prostředků zatím fyzicky nebyly zahájeny.
Jaké další změny přinesly poslední čtyři roky? Na obecním úřadě
mohou občané využívat nově zavedené služby: ověřování podpisů a
služby v rámci Czech Point, pomocí kterého lze získat výpisy z katastru
nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů, živnostenského
rejstříku a bodové hodnocení řidiče.
Díky všem naznačeným úspěšným dotacím se v našich obcích
mohlo uskutečnit mnohem více projektů, než na co by stačily finance
z rozpočtu obce ve výši 9 milionů korun. S ním obec hospodaří
vyrovnaně. Finance jsou vynakládány rovnoměrně na všechny oblasti
lidského života, od školy přes veřejné prostranství a komunikace až
po zeleň.
Obecní úřad není jediný, komu na příjemném životě v obci záleží,
což dokládají místní spolky pečující o nehmotné dědictví. Díky tomu
Kozojedy dostaly v rámci soutěže Vesnice roku Zvláštní ocenění
za činnost Kulturního spolku za rok 2008. Podobně byla oceněna i
kozojedská knihovna, nominovaná za svojí činnost na udělení ceny
Ministerstva kultury v roce 2007. Čestné uznání za širokou péči o
všechny kategorie čtenářů bylo předáno v Národní knihovně v Praze.
Ke zlepšení služeb přispěla i celková rekonstrukce knihovny.

Chtěl bych poděkovat všem členům zastupitelstva za jejich
práci během uplynulého volebního období, za spolupráci
místostarostce paní Přibylové a za vstřícnost a obětavost
oběma pracovnicím obecního úřadu. Poděkování patří i
ostatním zaměstnancům OÚ.
Jménem OÚ bych chtěl také poděkovat všem našim občanům
a spolkům za práci, kterou pro obec vykonávají, neboť bez
jejich pomoci bychom se jen těžko obešli. Jsem rád, že takoví
lidé ještě stále mezi námi jsou. Přeji všem našim občanům
dobrou volbu svých zástupců do nového zastupitelstva obce
Kozojedy
Za obecní úřad starosta Josef Lomička
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU KOZOJEDY
USNESENÍ

z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek 10. srpna 2010 od 20:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
442. Závěrečný účet obce za rok 2009. Zastupitelé jednohlasně vyslovují
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
443. Prodej obecního pozemku p.č. 1211/2 a p.č. 82 v k. ú. Břízsko, firmě
Čepro a. s.
444. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1211 a p.p.č.
1211/1 v k.ú. Břízsko z důvodu zajištění příjezdové cesty k armaturní
šachtě Š9 Koryta.
445. Zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. - jedná se
o elektrickou přípojku přes cestu č.p.p.1301 v k.ú. Břízsko .
446. Pronájem části pozemku č.p.p. 1211 v k.ú. Břízsko za 100 Kč/rok
pro umístění včelstev. Smlouva bude vypracována na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou.
447. Převod pozemkové parcely č.425/4 o výměře 8m2 v k.ú. Břízsko
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, na základě
souhlasného prohlášení.
448. Firmu pana Prölla z Plas na opravu dlažby ve školní jídelně.
449. Finanční příspěvek na opravu fasády kostela sv. Mikuláše
v Kozojedech ve výši 146 617,-Kč.
450. Přijetí dotace ve výši 31.349,-Kč na výsadbu stromů podél polní
cesty k.ú.Robčice.
451. Zřízení dětského stanového tábora u Berounky.
452. Smlouvu o poskytnutí příspěvku k zajištění činnosti ZŠ a MŠ
Kozojedy pro rok 2010 ve výši 400.000,-Kč.
453. Přípravu projektu na úpravu veřejných prostranství v Lednici.
454. Žádost manželů Hykyšových o napojení domácí ČOV do kanalizační
šachty před jejich nemovitostí čp.88 v Kozojedech.
455. Nákup elektrocentrály a kalového čerpadla pro SDH Kozojedy
v ceně cca 15.000,-Kč.
456. Podání žádosti na Vodárenskou a kanalizační společnost a.s.
o prodloužení vodovodního řadu směrem od uzávěru u čp.32
k budované Ústavu soc. péče v Kozojedech.

Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
457. Nutnost koupě auta pro hajné.
458. Špatný stav střechy na budově školy čp. 37.
459. Schválení kanalizačního řádu pro obec Kozojedy do roku 2020.
460. Úpravu schodiště u prodejny pana Koláře, schodiště zhotoví pan Týmr.
461. Nutnost urgence opravy dveří kapličky v obci Lednice.
Zastupitelstvo obce projednalo a ukládá starostovi:
462. Jednat o kácení nebezpečného stromu u rekreační nemovitosti
v katastru obce Břízsko.
463. V případě nebezpečí zajistit odchyt včel v dutině lípy proti bytovce čp. 42.

UPOZORNĚNÍ
na
VEŘEJNOU VYHLÁŠKU
- Oznámení veřejného projednání
„NÁVRHU OPATŘENÍ
OBECNÉ POVAHY
ÚZEMNÍHO PLÁNU KOZOJEDY“.
Počínaje šestnáctým dnem po vyvěšení tj. od 20.
září je návrh územního plánu Kozojedy v souladu
s ustanovením §52 odst. 1 stavebního zákona po
dobu 30 dnů vystaven k veřejnému nahlédnutí
u obce a pořizovatele, tj. na Obecním úřadě
Kozojedy, Kozojedy 100 a na odboru regionálního
rozvoje a územního plánu MěÚ Kralovice, budova
Manětínská 4936, kancelář 307b (druhé patro) a
rovněž na internetových stránkách města Kralovice
www.kralovice.cz. Pro fyzické nahlížení se každému
doporučuje využívat zejména úřední hodiny.
Veřejné projednání návrhu územního plánu pro
obec Kozojedy se bude konat ve čtvrtek dne 21.
října 2010 od 18:00 v sále KD Kozojedy.
Celé znění vyhlášky je zveřejněno na internetových
stránkách obce a na vývěskách ve všech našich
obcích.
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