A co vojna? Na vojně jsem byl po válce v Berouně, na výcvik jsme
jezdili k Sokolovu. Z Kozojed byl se mnou na vojně Václav Vorlík. Po
základním výcviku jsem byl v kanceláři, topil jsem a tisknul rozkazy pro
dvoje kasárna.
Vzpomínáte na máje ve vsi? V Kozojedech jsem byl dokonce na
prvních májích v r. 1946. Bývalo tu dost děvčat a málo kluků, tak jsme
sem chodili vypomáhat – Míra Bech, Láďa Kondelík a já. Tady jsme se
naučili tancovat besedu, pak jsme ji učili v Korytech a Břízsku, když tam
měli dožínky. Často jsem na kozojedské máje skládal říkanky na děvčata.
Napřed jsem se musel na holku vyptat, s kým chodí, co dělá. Pamatuju
si i říkačku na Šotolu, napsal to asi Tichý nebo Šnajdr: „Celestýn Šotola,
točí se dokola, tenkej jak tkanička, oči jak lasička, Celestýn Šotola.“
Tichý – ten nacvičoval besedu i divadla. Měl velkou autoritu, mládež ho
poslouchala. A když ne, tak je klidně vyhodil.
Teď už na máje chodí moje vnoučata. Jeden rok tu tancovalo besedu 5
vnoučat Honzík, Bártík, Helenka, Jiřík a Kristýnka.
Taky jsem tu hrál divadlo – Paličovu dceru. U Šotolů bylo postaveno
jeviště (tam, co dnes prodávají u Švamberků maso). Nacvičovali
jsme vždycky na podzim, na pouť 6. prosince už jsme to chtěli hrát.
S představením jsme jezdili i po okolí – na Chříč, do Kočin, byli jsme
i v Dobříči a Nečtinech. Ani nevím, co jsme za to dostali. Jezdili jsme
náklaďákem – Véna Bechojc nás vozil, vezli jsme i kulisy. Takové
ochotnické spolky bývaly i v jiných vesnicích – v Kaceřově, v Hradišti,
v Dobříči. Ochotníci z Robčic a Břízska nacvičovali nějaké zpěvohry.

Začátkem ledna oslaví své významné životní jubileum
– 85 let – nejstarší muž Kozojed pan Václav Beneš,
Kozojedy č. 61. Dožívá se ho v dobrém tělesném i
duševním zdraví, spokojený a veselý. Rád vzpomíná
na doby svého mládí, jak chodil do školy, učil se, jak
se s kamarády bavili. Vzpomíná i na to, jak se svou
ženou vychovávali dcery a jak celý život pracovali.
Jsem z Dolního Hradiště, měl jsem sestru Zdeňku a bratra Oldu. Já
jsem byl nejmladší, narodil jsem se 6. 1. 1926. Měli jsme číslo popisné
1, původně to býval hostinec pro dělníky, když se na Karlovickém potoce
těžily vitriolové břidlice. Z břidlice se pak dělala kyselina sírová. Ještě teď
jsou tam v lese po těžbě štoly a výsypky.
Do školy jsme chodili do Kočin, do dvoutřídky. Když někdo nešel do
měšťanky, chodil tam celých 8 let. Já šel do měšťanky do Kralovic. Když
to šlo, jezdili jsme na kolech, jinak jsme chodili pěšky – měli jsme zkratky
lesem. Když byly velké zimy, bydlel jsem v Kralovicích – měli jsme tam u
nádraží tetu a strejdu. Ve třídě bylo asi kolem 30 dětí.
Po škole jsem byl rok doma, tatínek zemřel a maminka potřebovala
pomoct. Bratr odešel do pohraničí a sestra už byla vdaná.
Učil jsem se za války v Dobříči u truhláře Cinka. Tam jsem sestře i
sobě udělal kuchyni. Když mu dílnu zavřeli a nasadili ho do Kaznějova
, doučovali jsme se v Kožlanech u Vopata. Dělali jsme nejvíce kuchyně,
také ložnice. Vyučil jsem se v r. 1945.
Přes léto jsem byl vždy doma a pomáhal na polích, v zimě jsem dělal
na Hadačce u Peterky. Měl velkou dílnu a zaměstnával asi 5 lidí. Dělali
jsme tam většinou gauče – mnoho kusů najednou.
Jak jste se bavili? Chodili jsme hodně tancovat. Za války se nesmělo
– tak se zatemněla okna a bavili jsme se. V sobotu nebo v neděli jsme šli
pěšky do Dobříče, chodili tam i kamarádi z Jarova, Kaceřova, Korytských
málo - ti měli svoje. K tanci nám hrál na harmoniku Eizenhamer.
Po válce jsme chodili k muzikám po okolí, i do Kozojed. Tady jsme
nejčastěji tancovali u Šotolů. Měl jsem rád rýmovačky – rýmoval jsem už
i za mlada – když měla být nějaká zábava, na plakáty jsem psal rýmy.
V Hradišti se hrálo i divadlo – na Vojandě, to bylo u řeky, u pěšiny na
Borek. Bylo to dost navštěvovaný.

V zimě jsem tady v Kozojedech chodil do pokračovací školy. Učili nás
tu Jahnovi, Véna Šnajdr a další. Učili jsme se o zemědělství. Bylo to
každý čtvrtek, když děti měly volno.
A rodina a práce? V Kozojedech jsem potkal svoji budoucí ženu
– Marii Šourovou. Vzali jsme se v r. 1951 a v tom roce se nám narodila
nejstarší dcera – Alena. Další - Maruš - pak v r. 1955 a Vendulka v r.
1962. Všechny se narodily sedmého – 7. srpna, 7. února a 7. března. Moc
času jsme na ně neměli, napřed jsme hospodařili - měli jsme asi 6 ha.
V r. 1953 – když už šli všichni do družstva, šli jsme taky. S ženou jsme
krmili na porodně prasata. Krmili tam s námi ještě Plačkovi od vody a
Švamberkovi. Dvě rodiny vždycky pracovaly a třetí měla volno. Volno
jen od krmení – protože přes den jsme všichni chodili ještě do rostlinné
výroby.
Obilí se sekalo napřed sekačkami, pak hrsťačkami. Když obilí leželo,
museli jsme to sekat ručně – šla nás řada chlapů a sekali jsme. Za
námi ženy sbíraly a dělaly snopy. Později už byly samovazy. Obilí ve
snopech se svezlo na stoh k Jílovnám, pak se přistavila mlátička a obilí
se vymlátilo. Ze slámy se udělal zase stoh a pak se sláma rozvážela po
chlívech. Bylo to hodně práce.
Když bylo menší družstvo, byl skupinářem pan Majer, pak jsme byli
skupináři dva – pan Majer a já. Vždy večer jsme rozepisovali práci na
druhý den. Když pršelo, všechno se muselo změnit.
Po skupinářovi jsem dělal stavbyvedoucího, bylo to v době, když se
stavěly bytovky ve vsi. Pak přišel Jirka Fencl dělat stavbyvedoucího a
já šel řezat na pilu pod Borek. V šuplíku jsem tam jednou našel lístek se
vzkazem: „Pane Piplo, je nám líto, že vám vaše prase chcíplo. Ale jitrnice
z něj byly výtečný, vzkazuje vám Bimba Konečný.“
To byl známý malíř Bohumil Konečný. Bimba byla jeho přezdívka
ještě ze školy, tu si pak nechal jako umělecké jméno. Vloni měl výstavu
v muzeu v Plzni, pak i v Praze. Na pile jsem se s ním i sešel. Vyprávěl mi,
jak se sem dostal. Napřed sem chodil k řece stanovat, pak získal u Piplů
vilku, kam jezdil na letní byt.
Taky jsme krmili krávy u Šourů. Sem sváděli tuberačky – to prý mléku
nevadilo.
Když jsme šli do důchodu, skončili jsme s krmením. Manželka byla na
operaci a do práce už nechodila. Já pak ještě dělal s tesaři – Vodrážka,
Šour Božskej, druhej Šour, Procházka ze 6, Zíka, Včala.

Pokračování na straně 2
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Pan Václav Beneš vypravuje - pokračování ze strany 1
A jak s bylinkami – jste známý bylinkář. Mám knížky o bylinkách,
vždycky jsem si bylinky pro nás nasbíral. Letos už ne. Taky jsem dělával
víno – ze šípků, z trnek, z višní, taky přidružený. Míval jsem až 50litrové
demižony. Odbyt na víno byl – každému jsem něco dal.
Vaše žena kdysi vyprávěla, že vám bolela záda, nemohl jste
vstávat, boty vám musela zavazovat. A druhý den jste ryl zahradu!
Prý jste si rozválel listy kostivalu, přiložil na noc na bolavá místa a
ráno už jste recitoval, jak ten mraveneček vesel skáče z postele!
Mám tři dcery: Alenu, Maruš a Vendulu. Vnoučat mám 7, nejstaršímu
Fandovi je 39, nejmladší je Kristýnka, pravnoučat je 9 – šest od Aleny, 2
od Maruš a 1 od Venduly. Nejstarší pravnučka je už na měšťance.

NOVINKY
V OČKOVÁNÍ
MUDr. Ctirad Kozderka,
PLDD Kralovice

Jak se vám vede teď? No, štamprličku si ráno dám, jak mi to napadne.
Když mám chuť, tak jo. Uvařím si hrnec polévky, ne z pytlíku, třeba i se
svítkem. Jím ji ke snídani i několik dní. Mladí polévky nevaří. Obědy mi
přinese Maruška ze školní kuchyně. V televizi toho moc není, hodně
čtu. Doma mám dost knížek, většinu už jsem několikrát přečetl. Taky si
někdy vypůjčím knížky z knihovny. Politiku nesleduju, jen se tam hádají.
Pouštím si i muziku. Když žila manželka, ta si doma dost zpívala. A taky
sem ženský chodily zkoušet zpívání do kostela nebo na pohřby.
V létě chodím rád ven, dříve to byly delší trasy – obešel jsem Kozojedy,
chodil jsem na procházky s Bobinou (vlčák) – ta byla hodná a poslušná.
Teď mají v dílně Majdu, ta je mladá a moc neposlechne. Já jí ani
nepostačím. A Lusina, ta by zase nestačila mně. Ta se mnou nešla nikdy
dál než ke škole. Chodí se mi už hůře. Lepší je jezdit na kole, sednu si na
něj a když udržím rovnováhu, tak jedu.
Taky jste stavěli. Když jsem přišel do Kozojed, byl tu malý domek.
V roce 1968 jsme ho přestavěli na dnešní podobu. Museli jsme stavět
rychle, celé léto jsme bydleli v garáži. Když sem přišel Bárta v 71. roce,
už bylo přestavěno. Pak jsme ještě dělali fasádu.
A jste zdravý? Docela jo, beru sice spoustu léků, ale nic mi nebolí.
Jsem rád, že mi nic není. Když dlouho ležím, bolí mi v zádech, musím se
ráno v posteli převrátit a je zase dobře.
Ptaly se JB a ZS

Během posledních 2 let byly Ministerstvem zdravotnictví ČR vydány dvě novely Vyhlášky č. 537/2006 Sb.
o očkování proti infekčním nemocem .
Dne 12.3.2009 nabyla účinnosti Vyhláška č. 65/
2009 Sb. Tato novela přinesla zásadní zlom zejména
v očkovacím kalendáři dětí a dorostu. Od data účinnosti
bylo zrušeno přeočkování proti tuberkulóze (TBC) u
jedenáctiletých dětí a bylo zrušeno i přeočkování u
dvouletých dětí, u nichž nedošlo k odpovídající reakci
na ramínku po prvním očkování TBC (tzv. kalmetizaci či
BCG vakcinaci) v novorozeneckém období.
Novela Vyhlášky s nabytím účinnosti od 1.11.2010
zrušila plošné očkování všech novorozenců proti
TBC a zavádí nový systém. Ten spočívá v selektivním
způsobu kalmetizace. Vybráni k očkování
proti
TBC jsou pouze novorozenci se zvýšeným rizikem
onemocnění na základě vyhodnocení dotazníku,
který je vyplněn zákonnými zástupci dítěte a lékařem
(nejčastěji neonatologem).
K těmto změnám došlo na základě konsenzu po několikaletých
odborných diskuzích neonatologů, pediatrů, vakcinologů,
imunologů a pneumologů. Základními důvody zrušení plošného
očkování proti TBC je to, že vakcína nechrání dostatečně
proti onemocnění TBC a naopak sama může vyvolat závažná
onemocnění vakcinačním kmenem , která mohou skončit i úmrtím
novorozence či kojence a to zejména u dětí s dosud neprojevivší
se poruchou imunity. Velmi často jsme se u očkovaných
novorozenců setkávali a ještě setkáváme s hnisáním v místě
očkování. Nejsou nijak vzácné BCG lymfadenitidy (záněty
mízních uzlin vyvolané očkovací látkou), BCG osteomyelitidy
(záněty kostí). Bohužel klesá i účinnost léků používaných na
léčbu těchto komplikací. Neposledním důvodem ústícím ke
zrušení plošné BCG vakcinace je i stále se snižující počet
nemocných aktivní tuberkulózou a to i při vyšší migraci populace.
Ze zkušeností sousedního Rakouska a Německa, kde se již
řadu let neočkuje, vyplývá, že počet nových onemocnění v těchto
zemích nestoupá.
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Za současné příznivé epidemiologické situace se tedy jeví
riziko komplikací po BCG vakcinaci jako vyšší než riziko
onemocnění TBC. Zřejmě až čas ukáže, zda bude tento postup
trvalý či se ke kalmetizaci zase někdy vrátíme. Očkovací kalendář
není fixní dogma, je dynamický. Pokud by tomu tak nebylo, pak
bychom stále očkovali proti tyfu a paratyfu, proti pravým (černým)
neštovicím atd. Vždy je nutno zvažovat benefit očkování ať
plošného či individuálního nad výší rizik či zbytečností (např.
pravé neštovice byly již globálně zcela vymýceny a proto mohla
Světová zdravotnická organizace vyhlásit v r. 1981 celosvětově
zrušení tohoto očkování).
Od začátku roku 2009 dostávají rodiče dvouletých a
jedenáctiletých dětí pozvánky na přeočkování dětí ze spádových
plicních odd. Mnoho rodičů výzvu akceptovalo v domnění, že
jde o povinné očkování. S platností od 12.3.2009 se ale toto
očkování dostalo do režimu tzv. nadstandardního očkování,
tedy nepovinného podobně jako je např. očkování proti klíšťové
meningoencefalitidě, žloutence typu A, meningokokovým
onemocněním, planým neštovicím apod. Výjimkou jsou občané,
kteří se dostali do kontaktu s aktivně nemocným. Ti pak jsou
povinně sledováni na plicním odd. a dle vyšetření je u nich zvolen
příslušný postup (rekalmetizace, tuberkulostatika).
Zrušením plošné kalmetizace je nyní uvolněn časový prostor
pro očkování kojenců proti jiným aktuálně mnohem závažnějším
chorobám. Po kalmetizaci novorozenců bylo nutno dodržet tzv.
ochranný interval, než bylo možno očkovat proti jiným chorobám.
Léta již byl pozorován stoupající počet onemocnění černým
kašlem, pneumokokem, meningokokem novorozenců a malých
kojenců, někdy s fatálním koncem. U dětí neočkovaných proti
TBC v novorozeneckém období tak můžeme zahájit další očkování již od začátku 9. týdne věku a zajistit jim tak dřívější ochranu.
Z povinných očkování se jedná o očkování tzv. hexavakcínou (InfanrixHexa), která vyvolává imunitní odpověď proti šesti infekčním
chorobám, které kojence mohou nejvíce ohrozit (tetanus, záškrt,
černý kašel, dětská obrna, infekční žloutenka B, Haemofilus influenzae B). Ještě občas v ordinaci zazní dotaz, zda očkování touto
vakcínou není moc zatěžující pro imunitní systém kojence, když
obsahuje 6 chorob. Odpověď je celkem jednoduchá. V porovnání
s vakcínami používanými před zavedením InfanrixHexa dostal
očkovanec více než 3 500 imunitních stimulů, hexavakcína jich
obsahuje jen 123. Jde o vysoce čištěnou vakcínu, která nezatěžuje dětský organizmus balastními složkami. Z tohoto důvodu
je možné při očkování hexavakcínou nabídnout rodičům i další
očkování. Od 1.1.2010 si mohou rodiče nechat ochránit svého
kojence narozeného po 1.8.2009 i některou konjugovanou pneumokokovou vakcínou (Prevenar, Prevenar 13, Synflorix), která se
aplikuje simultánně (v tutéž dobu) s hexavakcínou. Tyto vakcíny
jsou plně (Synflorix) či částečně (Prevenar 13) hrazeny zdravotními pojišťovnami ze všeobecného zdravotního pojištění za splnění
stanovených podmínek.
Další změnou uvedenou ve Vyhlášce 65/2009 Sb. je zavedení
nové očkovací látky do povinného očkovacího kalendáře u dětí
narozených po 12.3.1999. Od 12.3.2009 tedy přeočkováváme
10 leté děti proti tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské obrně
očkovací látkou BoostrixPolio. Důvodem této změny je pokles
hladiny ochranných protilátek dětí proti uvedeným chorobám,
zejména proti tetanu a černému kašli. Zavedením této nové očkovací látky se tak mění i doba přeočkování proti tetanu. U starších dětí přeočkováváme proti tetanu mezi 14. a 15. rokem věku,
u dětí očkovaných v 10 letech BoostrixemPolio přeočkování v 15
letech odpadá. Přeočkování proti tetanu u nich bude provedeno
již na pracovišti registrujícího všeobecného praktického lékaře
pro dospělé s intervalem 10-15 let, tedy mělo by být provedeno
nejpozději ve věku 25 let. V současné době je také na trhu nová
kombinovaná vakcína Boostrix určená k přeočkování dospělých
proti tetanu, která také obsahuje složku zvyšující ochranu i proti
černému kašli a záškrtu.

Tzv. očkování „na lžičku“ proti dětské obrně bylo již zrušeno
předchozí novelou vyhlášky v r. 2006.
Novela vyhlášky se nijak nedotýká povinného očkování dětí
kombinovanou očkovací látkou proti spalničkám, zarděnkám a
příušnicím (Priorix). Toto očkování zahajujeme obvykle v 15. měsíci věku dítěte. Jako variantní vakcínu lze zvolit PriorixTetra, která pokrývá očkování proti výše uvedeným chorobám, ale navíc je
rozšířena i o plané neštovice. Tato tetravakcína ale není hrazena.
Obě tyto vakcíny jsou tzv. živé, tzn., že obsahují životaschopné,
ale oslabené viry uvedených chorob. Proto se po tomto očkování
můžeme někdy setkat s příznaky odpovídajícími některé očkované chorobě. Většinou jde o přechodné zvýšení tělesné teploty
a (nebo) vyrážku. Tyto příznaky se objevují s odstupem cca 10
dnů ode dne očkování. Při teplotách přesahujících 38 stupňů je
indikováno podání antipyretik (léky na snižování teploty, např.
paracetamol či ibuprofen).
Zdá se, že vývoj nových antibiotik je již za svým horizontem.
Výzkumným laboratořím a farmaceutickým firmám z celého světa
se již nedaří najít zcela nové typy antibiotik. Vzhledem ke klesající
účinnosti nyní známých a používaných antibiotik se současná
medicína ubírá směrem k prevenci řady chorob. Jednou z velmi úspěšných cest je prevence očkováním. Očkování vlastně
kopíruje přirozenou infekci „divokými“ mikroorganizmy vedoucí
k tvorbě obranyschopnosti. Rozdíl je v tom, že u „divoké“ infekce
neimunní organizmus většinou onemocní s různou razancí, u
některých chorob i s vysokou úmrtností či invalidizací, zatímco
očkovací látky vpravením pouze účinných antigenních částic
mikroorganizmů vyvolají jen onu požadovanou imunitní odpověď
bez onemocnění danou chorobou. Pro úplnost tedy uvádím další
možná očkování, která jsou (až na výjimky dané zákonnými normami) očkováními nadstandardními, tedy nehrazenými státem či
pojišťovnou: očkování proti meningokokům, klíšťové meningoencefalitidě, chřipce, infekční žloutence A, lidskému papilomaviru=tzv.karcinomu děložního čípku, rotavirům, planým neštovicím.
Pro cestovatele do exotických krajin samozřejmě existují ještě
další vakcíny. Většina zdravotních pojišťoven na tato nadstandardní očkování svým klientům za splnění určitých podmínek
vyplácí příspěvek z fondu prevence nebo dokonce ve spolupráci
s výrobci podporuje očkování proti některým chorobám finančním
zvýhodněním (např. akce 3. dávka zdarma na očkování proti karcinomu děložního čípku u dívek nebo slevová akce na očkování
kojenců proti rotavirům).

ČÍSLO 1 / 2011 STRANA 4

HELENA ŠTĚRBOVÁ - RESTAURÁTORKA A SOCHAŘKA
V červnu 2010 jsem zakončila šestileté magisterské studium
ateliéru Restaurování uměleckých děl sochařských na
Akademii výtvarných umění v Praze. Studovala jsem v ateliéru restaurátorské sochařské škole prof. Petra Siegla, ak. soch. rest.
V průběhu studia mi bylo uděleno několik ocenění: ve 2. ročníku
kolektivní Ateliérová cena za restaurování modelu Rudolfina,
ve 3., 4., 5. a 6. ročníku Ateliérová cena za studijní výsledky.
V diplomovém roce 2009/10 jsem získala za svou diplomovou
práci Cenu rektora AVU v Praze. Moje diplomová práce sestávala
z restaurování tří historických sochařských děl: Pieta (barokní
polychromovaná dřevěná socha), Ženský půlakt od Wilhelma
Lehmbrucka (patinovaný umělý kámen), Mramorový reliéf od
Antonína Nykla (carrarský mramor), a teoretické diplomové práce
na téma: Petrifikace sochařských děl ze dřeva.

V několika celostátních časopisech jsme se mohli
dočíst o naší rodačce Heleně Štěrbové, která letos
ukončila svá studia na Akademii výtvarných umění
(AVU) v Praze. V Kozojedech převzala po svém otci
Bartoloměji Štěrbovi dílnu – ateliér, ve kterém se věnuje
své práci. Poprosili jsme ji, aby nám svoje studia a svou
profesi představila
Diplomové práce byly k vidění na výstavě Diplomanti AVU 2010
ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze 22. 6. až 1. 8. 2010.
Výstavu reflektovaly veřejnosti články v časopisech Ateliér, Týden
a dalších. V průběhu studia na AVU jsme uskutečnili několik
ateliérových výstav, mimo jiné v Nostickém paláci MKČR v Praze,
v sýpce plaského kláštera (NTM - Národní technické muzeum ČR)
a jinde.
Absolvováním Akademie výtvarných umění v Praze jsem získala
titul Magistr Artis = Magistr umění (MgA.) v oboru Akademický
sochař a restaurátor (ak.soch.rest.). Po absolutoriu AVU jsem
získala licenci Ministerstva kultury ČR pro restaurování kulturních
památek a to v rozsahu Restaurování polychromovaných
sochařských děl ze dřeva, kamene, umělého kamene a sádry.
Po absolvování vysoké školy jsem začala pracovat v Kozojedech.
Věnuji se především restaurování a obnově sochařských děl a
drobných památek. Restauruji sochy z kamene, dřeva, sádry,
štuku, umělého kamene a jiných výtvarných materiálů, včetně
barevné polychromie děl. Zpracovávám restaurátorské průzkumy
a záměry na opravy památek. Vedle restaurování se okrajově
věnuji vlastní sochařské tvorbě.
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V prvním svazku kozojedské obecní kroniky, který byl už dopsán a
uzavřen, najdeme mj. vyprávění o tom, jak se obec v r. 1940 domohla
toho, že se stala centrem zdravotního obvodu. Lékaři, kteří od té doby
v Kozojedech ordinují, obsluhují po 70 let nejen zdejší obyvatele, ale také
osoby z okolních obcí. Zcela se však zapomnělo na starší podobný pokus.
Vedení kozojedské obce se snažilo dosáhnout toho, aby se jejich obec
stala sídlem zdravotního obvodu, už o třicet let dříve, na počátku r. 1910.
Od této jejich iniciativy tedy uplynulo letos právě sto let.
V Státním okresním archivu Plzeň-sever je uložena žádost kozojedského
obecního zastupitelstva okresnímu výboru v Kralovicích z 23. ledna
1910 podepsaná obecním starostou Václavem Procházkou. Kozojedští
zde poukázali na to, že sídlo kralovického i plaského, popř. radnického
obvodního lékaře je pro ně příliš vzdálené: „Stává se, ano i stalo se, že
jak pan obvodní lékař, tak i okresní, právě na opáčném směru obvodu
byli zaměstnáni a pomoc přišla až třetího dne, a to pozdě. Dotyční však i
soudně trestáni byli pro opominutí lékařské péče, ovšem nesprávně. /…/
V nejpříznivějším případě dostane se pomoci nemocnému za šest až deset
hodin, což mívá často následky osudné.“ Neméně si Kozojedští stěžovali
na přílišnou drahotu lékařských služeb. Lékařská návštěva tehdy přišla na
poměrně vysokou částku 16 až 20 rakouských korun, „takže onemocnění
jednoho člena rodiny při trochu jen delší nemoci ohrožuje téměř finanční
existenci celé rodiny.“
Argumentem podporujícím kozojedský požadavek měla být i skutečnost,
že Kozojedy jsou přirozeným centrem pro své okolí. Nešlo o planý výrok,
protože kozojedskou žádost podpořili svými podpisy a obecními razítky
ještě představitelé osmi blízkých lokalit - Rakolusek, Bohů, Brodeslav,
Lednice, Borku, Robčic, Břízska a Dolního Hradiště, později se takto
vyjádřily i Čivice. Kromě toho se žádostí vyjádřili souhlas také knížecí
revírní správce z myslivny na Rozích Polák a správce Bertina dvora
Souček.
Podpora tohoto návrhu byla tedy silná, brzy se však objevili dva konkurenti.
O místo obvodního lékaře zažádal také Liblín, který sváděl s Kozojedy
časté boje také o jiné střediskové atributy (poštovní úřad, četnická stanice).
V jednom z liblínských přípisů v této věci se mj. píše: „Kozojedy mají
k lékaři mnohem blíže a mimo to mají tam dosti koní, takže vždy pro lékaře
dojeti si mohou. To vše v Liblíně nestává. /…/ Dovoláváme se proto pomoci
slavného výboru zemského, aby se nás ujal, nás v Liblíně, kteří nemáme
jiné chyby než to, že Liblín leží na rozhraní dvou okresů.“
Opravdovější nebezpečí znamenala pro Kozojedy konkurence Kožlan.
Zde byl v r. 1910 jen lékař místní, obec však ve stopách Kozojed a Liblína
také zažádala o vlastní zdravotní obvod. Za této situace se okresní výbor
neodvážil ihned vyjádřit a požádal různé jednotlivce i instituce o odborné
vyjádření. Kozojedy mezitím v červnu a srpnu 1910 svou lednovou žádost
opětovaly a dokonce slíbily vydržovat lékaře z obecních prostředků dvěma
sty korun ročně.
Situace se však nevyvinula příznivě. Všichni lékaři ordinující v okresu se
s ohledem na vlastní finanční zájmy vyslovili proti novému obvodu. Pouze
kožlanský lékař by byl pro, pokud by obvod vznikl v místě jeho působení
a pokud by byly pod něj přiřazeny mj. také Kozojedy. Vytvoření nového
obvodu v oblasti však nepodpořila ani Česká sekce Lékařské komory
pro Království české, na jejímž dobrozdání se podepsal jako předseda
slavný psychiatr, univ. profesor Heveroch. Okresní výbor tedy koncem října
1910 ohlásil, že se žádný nový zdravotní obvod zřizovat nebude. Liblín
a Kožlany se odvolaly do Prahy k zemskému výboru, ale ten nakonec
potvrdil původní zamítavé rozhodnutí.
Úsilí Kozojedských se tedy v r. 1910 s úspěchem nesetkalo - přesto je
třeba jejich tehdejší pokus ocenit. Samotná jeho existence totiž svědčí o
tom, že těsně před první světovou válkou si zdejší vedoucí představitelé
uvědomovali, co by mohla přítomnost lékaře pro obec a její střediskovou
pozici znamenat. Ve své době se jednalo o zajímavou, v prostředí obce
takovéto velikosti ne zcela obvyklou snahu.
Dr. Bohdan Zilynskyj

Mladí hasiči zasahovali. Nejednalo se sice o zásah, kde
bychom se museli bát o životy, nýbrž o pokojné hrabání listí
v aleji směrem k novému hřbitovu.
Celá akce byla naplánována jako brigáda pro SDH od
obecního úřadu. K provedení úkolu jsme využili podzimní
prázdniny. O brzkém pátečním odpoledni se k danému místu
začali pomalu scházet mladí hasiči s hráběmi v rukou. Na
počátku nám nechyběl optimismus ani chuť do práce, ale
asi tak po půlhodině činnosti nám došlo, že práce nepůjde
tak rychle, jak jsme si mysleli, neboť listí bylo více nežli
požehnaně. Počasí nám však přálo a celé odpoledne nám
podzimní slunce dodávalo energii, příjemně hřálo a oživovalo
stereotypní práci. Za tyto odpolední hodiny jsme stačili
shrabat většinu barevných lístečků, jež zasypaly příkopy
okolo aleje a za pomoci p. Berana je i částečně odvezli. Celý
den jsme se cítili být takovou malou atrakcí, či pozdvižením
pro kolemjdoucí.
Nezbývalo nám nic jiného než se na místo činu vrátit ještě
druhý den a dokončit rozdělanou práci. Rozhodli jsme se
však, že začneme již ráno. Tentokrát nás nevítalo slunce,
nýbrž ranní námraza, která zdobila holé stromy bílou krajkou.
O to horlivěji jsme však pracovali, neboť stát v tomto chladu
nebylo vůbec příjemné. Nakládaní listí šlo také rychleji od
ruky, zvláště když jsme se vybavili krabicemi, kterých bylo
předcházejícího dne poskrovnu. Zapotili jsme se také při
šlapání listí.
Za tyto dva dny jsme upravili alej tak, abychom měli pocit
z dobře vykonané práce. Samozřejmě, že nešlo odklidit
každý spadlý list, jenž ležel na zemi, ale aspoň většinu z
nich. I přesto však doufáme, že tato malá kosmetická úprava
vedla ke spokojenosti nejen naší, ale i vás, kteří se tudy rádi
procházíte.
Ivana Slachová
Obecní úřad všem zúčastněným velmi děkuje za
záslužnou práci. Všichni spoluobčané si jistě všimli, že
alej je uklizená a teď také vědí, kdo se o to postaral.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU KOZOJEDY
USNESENÍ
z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek 23. září 2010 od 20:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.

Zastupitelstvo obce projednalo a s c h v a l u j e :
464. Odprodej obecního pozemku č.155/2 v k. ú. Kozojedy u Kralovic
manželům Valenzovým z Chomutova.
465. Odprodej části obecního pozemku č.81/1 v k.ú. Břízsko manželům
Jalochovým, Břízsko.
466. Sloučení pozemků kolem KD Kozojedy z 35 parcelních čísel na tři
parcelní čísla.
467. Překop místní komunikace č.p. 1301 v k.ú. Břízsko panu L.
Lomičkovi, Břízsko 12.
468. Bezúplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových p.č. 220/2, 296, 433/3 a 469/9 v k.ú. Kozojedy
u Kralovic. Jedná se o pozemky pod místní komunikací Kozojedy
- Lednice.
469. Smlouvu o dílo s Ing. Škodovou na výsadbu stromů podél cesty v
k.ú. Robčice.
470. Příspěvek na stolní kalendáře pro rok 2011 panu Fryčkovi,
Reklamní agentura Kralovice ve výši 5.000,- Kč + DPH
s podmínkou aktualizace fotografií.
471. Zakoupení auta Škoda Pickup pro obecní účely za cenu do
40.000,-Kč.
472. Nákup pneumatik na hasičskou cisternu zásahové jednotky SDH
Kozojedy + další opravy a práce do celkové výše 35.000,-Kč.
473. Příspěvek Kulturnímu spolku Kozojedy na autobusovou dopravu na
zájezd do Prahy dne 4.12.2010 ve výši 6.000,-Kč.
474. Kácení dvou kusů akátů v obci Břízsko a odborné posouzení
vybraných lip v obci Borek, Lednice a Kozojedy.
475. Projekt úpravy veřejného prostranství v obci Lednice včetně odměny
za jeho zpracování ve výši 25.000,-Kč.
476. Vedení účetnictví ZŠ a MŠ Kozojedy, p.o., okres Plzeň-sever ve
zjednodušeném rozsahu.
477. Příspěvek Mikroregionu Kralovicko na pokrytí vlastního podílu
na získanou dotaci na nákup velkých stanů vhodných k využití na
kulturní i sportovní akce. Výše příspěvku činí 5.000,-Kč s podmínkou
bezplatné zápůjčky do doby umoření výše příspěvku.
478. Cenu rekonstrukce rampy u pronajaté prodejny pana Koláře v
Kozojedech ve výši 43.300,-Kč + DPH.
479. Výpověď stávajících pojistných smluv majetku obce ke dni
31.10.2010 na základě nové výhodnější nabídky od zástupce České
pojišťovny pana Bláhy.
480. Příspěvek panu Štěrbovi ml., Dolní Hradiště ve výši 10.000,-Kč na
kámen na zhotovení sochy Anděla, která bude součástí Betlému
vystavovaného v Kozojedech. Zhotovením vhodné smlouvy bude
pověřen právní zástupce obce.

Zastupitelstvo obce projednalo

a bere na

vědomí:

481. Úpravu rozpočtu č.1/2010.
482. Odeslání žádosti o rekonstrukci vodovodního řadu v obci Kozojedy.
483. Zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru.
484. Nutnost opravy komína na obecní budově v Lednici.
485. Nabídku televize ZAK na prezentaci obce.
486. Zprávu z metodické prohlídky našich knihoven s upozorněním na
konec dotovaného internetu.
487. Nabídku na bezdrátový rozhlas - firma HL Trade Tatiná.

PODĚKOVÁNÍ

za úklid kostela sv.Mikuláše v Kozojedech

Děkuji všem zúčastněným za velikou pomoc při předvánočním úklidu
kozojedského kostela. Jak jsme si všichni mohli všimnout, kostel sv.
Mikuláše byl v průběhu roku opravován, má novu střechu a fasádu
na čelní straně. Vzhledem ke stavebním pracím byl interiér kostela
velmi znečištěný. Před nadcházejícími Vánocemi a adventním
koncertem bylo nezbytné kostel uklidit a bez přátel a příznivců kostela
bych neměla možnost takovou akci zvládnout. Mnohokrát děkuji
Janě Görnerové, Petře Ouhrabkové, Aničce Urbanové, manželům
Štěrbovým, manželům Kapsovým, manželům Mrázovým a Járovi
Mrázovi, kteří ochotně pomohli s úklidem v kostele
Helena Štěrbová
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USNESENÍ
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOZOJEDY,
KONANÉHO DNE 11.11. 2010 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ KOZOJEDY
ZASTUPITELSTVO OBCE
Bere na vědomí

b) Odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce ve výši
300,- Kč měsíčně.

1. Složení slibu ve smyslu ustanovení § 69 odst. 2 a 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích členů zastupitelstva obce.
Schvaluje
2. Program svého 1. ustavujícího zasedání.
3. Ověřovatele zápisu ustavujícího zasedání zastupitelstva
pana Mgr. Hirta a slečnu MgA. Štěrbovou a zapisovatele paní
Kolmanovou.

Volí
7. Starostu obce pana Josefa Lomičku, nar. 14.11.1950
8. Místostarostu paní Dagmar Přibylovou, nar. 19.4.1972
9. Předsedu kontrolního výboru pana Ladislava Jakeše
10. Předsedu finančního výboru paní Lenku Kolmanovou

4. Tajnou volbu starosty a místostarosty
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru s počtem tří členů.

Ukládá starostovi

6. a) Odměnu za neuvolněnou funkci starosty a místostarosty ve
výši 2/3 z plné možné výše odměn dle příslušného aktuálního
vládního nařízení č.20/2009 Sb. měsíčně.

11. Připravit ke schválení Jednací řád zastupitelstva
12. Připravit návrh členů kontrolního a finančního výboru
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