Kozojedy konala taneční zábava, kde hrála Kozojedská čtyřka. Ta
ostatně doprovázela celý Masopust po Bohách a Rakoluskách.

KVĚTEN 2010
Ke květnu patří Máje! Tuto tradici se snažíme zachovat, a tak
8. květen 2010 patřil mladým. Jestli chcete opravdu vidět, jaké
jsou Staročeské máje v Kozojedech, přijeďte 7. 5. 2011 do
Kozojed a sami uvidíte…
12. 5. se kulturní spolek zapojil do Květinového dne, který
pořádá každým rokem Liga proti rakovině. Rozhodli jsme se tuto
akci podpořit a nabízeli jsme v Kozojedech tradiční žluté kvítky
měsíčku lékařského. Vybrali jsme částku přesahující 5.000Kč,
kterou jsme celou poslali těm, kteří to nejvíce potřebují. Děkuji za
pomoc Monice Dibelkové a Anně Telínové.

SRPEN 2010

vím, že všechna hodnocení a rekapitulace minulého roku
již proběhla. Všechny spolky, včetně kulturního, hodnotily své
zdary a nezdary na Výročních schůzích. Ale chtěla bych i přesto
připomenout akce, které Kulturní spolek Kozojedy uskutečnil
v roce 2010. Byla škoda opomenout snahu všech, kteří se na nich
podíleli, a také si říct, že v Kozojedech kulturní život JE, a že jsme
na to hrdí.

LEDEN 2010
Každoročně vítáme Nový rok ohňostrojem, který je spojen
s lampiónovým průvodem. Od vzniku Kulturního spolku Kozojedy
(dále jen KSK) se snažíme tuto tradici udržet, i když tato atrakce
byla před 10 lety finančně dostupnější. V současné době nám
s náklady na ohňostroj vypomáhá obecní úřad.

ÚNOR 2010
14. února se uskutečnila v KD Kozojedy přednáška pana
Franka, kterému nikdo jinak neřekne než „námořník“. Jeho
poutavé vyprávění zaujalo nejen dospělé, ale i děti, které na naše
přednášky chodí. Pan Frank žil několik let na moři, odkud si přivezl
i spoustu vzpomínek, které napsal ve svých knihách. Pokud bude
další příležitost, budeme rádi, když k nám opět přijede vyprávět.
Domlouvali jsme se na gastronomickém tématu – a třeba i
ochutnávce některých cizokrajných jídel.

BŘEZEN 2010
6. 3. bylo v Bohách veselo (tedy, oni tam mají veselo pořád). Ale
tentokrát se u našich přátel v božské vísce konal Masopust, který
KSK pořádal. Kdo měl ruce a nohy pomáhal s přípravou nebo šel
za masku. A to, že se masopustní rej a počasí opravdu povedlo,
mohou jistě potvrdit všichni, kteří se ho účastnili. Večer se v KD

Přestože si nezaznamenávám předpověď počasí, určitě
nikdy nezapomenu na to, že 7. srpna 2010, kdy jsme pořádali
Podkrašovského Vodníka ve mlýně pod Krašovem, lilo celý den
„jako z konve“. Všechny kapely účinkovaly v mlýnici a já jsem
vděčná manželům Havlíčkovým, Lence a Romanovi, že nám to
umožnili. Bez jejich souhlasu bychom museli celou akci zrušit.
Celým dnem nás provázeli kapely: Rakovnický potok, Country
jagy, Lichí Samcý (to není překlep, tak se opravdu jmenují),
Kovbojové, Sunny girls a samozřejmě člověk, který je od počátku
patronem celé této akce, pan Marko Čermák.

ŘÍJEN 2010
Devátý den měsíce října 2010 byl ve znamení krásných
šperků, společenských šatů a v neposlední řadě i krásných dívek.
V kulturním domě jsme pořádali úplně jinou akci, než na kterou
jsme byli dosud zvyklí.
Pod názvem ŠPERKVETENGL SHOW se skrývá módní
přehlídka šperků z dílny Haničky a Miloše Vetenglových, společně
s přehlídkou společenských šatů z půjčovny svatebních šatů
Kamila (Plasy). Svoji velkou premiéru měla i děvčata z Kozojed,
Lednice, Borku, Kožlan a ze Studené. Všichni, kdo se této akce
zúčastnili, mohli shlédnout širokou škálu šperků, které vznikly
v dílně manželů Vetenglových. A zároveň se přesvědčit o tom,
že slečny, které šperky předváděly, by strčily do kapsy kdejaké
modelky. Děkuji děvčatům, vizážistce, zvukaři a kadeřnici Nikče.
Moc jste mi pomohli! (Tuto akci dokonale zorganizovala a celou i
uváděla Markéta Němcová – pozn. red.)
22. 10. pro nás připravili poutavou přednášku o Kostnici a tradici
Mistra Jana Husa PhDr. Blanka Zilynská a PhDr. Bohdan Zilynskyj.
Přiblížili nám atmosféru kostnického koncilu, cestu Jana Husa
z Čech a spoustu dalších zajímavostí.

LISTOPAD 2010
Začátkem listopadu, přesně 6. 11. přijal naše pozvání divadelní
ochotnický spolek z Krašovic, s představením Dalskabáty hříšná
ves aneb Zapomenutý čert. Představení nepostrádalo vtip a
nadsázku, proto to bylo příjemně strávené sobotní odpoledne pro
spoustu diváků.
Pokračování na poslední straně č. 8
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PERNÍČKY
V příjemně vytopené chaloupce v Liblíně na srázu vysoko nad
hladinou řeky Berounky je každý rok od ledna do února pěkně
veselo. Hlavně o víkendech, kdy se tu scházejí ženské z okolních
vsí, aby napekly a později i nazdobily perníčky do tomboly na
včelařský bál v nedalekých Kozojedech. Duší veškerého dění je
Václava Peřinová, která na chalupu dojíždí z Prahy, ale vlastně je
tady doma.
Některé ženské se potichu soustředí na tahy barevnými
polevami, zatímco další jim s hlasitým štěbetáním podávají
neozdobené pečivo a odnášejí a ukládají do krabic kousky
„komplet hotové“. Jiné se zase starají o občerstvení. Kuchyni mají
ale na starosti chlapi, aby se perníkářky nezdržovaly a práce jim
šla od ruky. Vždyť na letošní bál, který se konal 26. února 2011,
daly dohromady 150 perníkových cen různých tvarů a velikostí.
Nechyběly tradiční mořské panny, pantofle, velká i malá srdce,
podkovy, koníčci, talíře, džbány a další.
A výhra ze všech největší? Měla podobu obrovské chaloupky,
kterou V. Peřinová pekla, zdobila a postupně složila ve svém
pražském bytě a do Liblína ji opatrně převezla hotovou. Má s tím
už zkušenosti a hlavně desetiletou praxi. Když ji místní včelaři
oslovili poprvé, vytvořila pro ně do tomboly perníkový hrad.

Další roky připravila na první ceny perníkový kolotoč, kočár,
vláček, mlýn s vrbou a vodníkem, loutkové divadlo, bugatku,
strom lásky, království Ferdy mravence či Noemovu archu.
Perníky se v Liblíně a okolních vesnicích pečí o Májích,
Vánocích i Velikonocích téměř v každé chalupě. Takže není divu,
když koledníci spolu s barevnými vajíčky obdrží i medové pečivo
ve tvaru velikonočních symbolů, jako jsou zajíčci, ptáčci, beránci,
ale i perníková vajíčka.
Zpracováno s použitím článku v časopise Knihovnička recepty,
Perníčky a medovníky č. 11

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES V KOZOJEDECH
V neděli 13. března se konal v Kozojedech tradiční
dětský maškarní ples, který pořádala Obec Kozojedy ve
spolupráci s místní základní a mateřskou školou a klubem
Sovička Plzeň.
I letos byla účast dětí na této akci opravdu velká, přišlo
téměř 150 dětí. S doprovázejícími rodiči a prarodiči se akce
účastnilo více než 350 lidiček.
Ples začal promenádou všech masek. Do pochodu a
pak celé odpoledne k tanci hrála skupina Procházka Band
Jarov.
Součástí programu byly soutěže pro děti, které úspěšně
zajišťovaly žákyně 9. třídy ZŠ, tak jako krátké vystoupení
dětské taneční skupiny Kozojedské berušky, kterým byl
odpolední program obohacen.
A samozřejmě nechyběla ani velice bohatá tombola a
spousta dalších dárečků a drobností, které dostaly všechny
děti.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se na
přípravě maškarního plesu podíleli a též všem, kteří jakkoliv
přispěli, ať již do tomboly nebo věnovali různé drobnosti pro
děti. Myslím si, že se ples velice vydařil.
J.G.
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Dva roky jsme museli čekat, než prošel naší obcí tradiční
masopustní průvod. Organizátor této akce – Kulturní spolek
Kozojedy – rozhodl, že se budou po roce střídat masopusty
v Bohách a v Kozojedech. Letos tedy Kozojedy. Počasí
bylo sice chladné, ale pro řádění masek naštěstí příznivé
– sucho, občas i slunečno.
Ve 14 hodin vyšel průvod jako obvykle od požární
zbrojnice. Na cestu mu vyhrávala kapela pana Saka. Hlavní
pozornost je pravidelně upřena na kozojedské medvědy
– jedinečné v širokém okolí. Obaleni jsou hrachovinou a
slámou svázanou provázky, na hlavě mají typické „čepice“
zhotovené z pramenů rovné slámy a zakončené třemi
pletenými copy. Na jejich řádění se všichni těší. Různí
dobráci nahaněči jim přivádějí mladá děvčata. Jeden
medvěd padne na záda, děvče na něj a druhý medvěd na
ně s rozběhem skočí. Medvědy pak musí ze země zvedat
jejich průvodci, sami by nevstali, obmotaná sláma z nich
dělá velké nemotory. Děti se medvědů většinou bojí a celou
dobu si dodávají odvahy, aby se s nimi šly na přání svých
rodičů vyfotografovat. V medvědech jsme letos poznali
Vaška Němce a Pavla Volína.
Dalšími maskami v průvodu byla skupina „hašlerek“

– modrobílých bonbonů. Byli tu také sněhuláci, šmoulové a
upíři sající lidem krev. Čtyři hajzlbáby nutily lidi k použití jejich
přenosného WC. Velkou pozornost budily dvě pošťačky
– sčítací komisařky. Nejenže roznášely doporučené dopisy
s erotickým obsahem, také prováděly sčítání obyvatelstva.
Každý se musel zapsat otiskem svého prstu, aby byl
skutečně sečten a nebyl zaměněn.
Nepřehlédnutelní byli dva veselí a krásně vyzdobení šašci
s nafukovacími balónky. Důležitými postavami v každém
masopustním průvodu jsou ženich s nevěstou. Vedou
průvod, tančí a také shromažďují finanční příspěvky od
občanů. Letos byl ženichem Vašek Zuska a nevěstou
Michal Gábor.
Průvod masek s přihlížejícími obešel celou vesnici, u
většiny stavení se tancovalo s obyvateli domů, ti pak
přinášeli muzikantům i maskám občerstvení. Nakonec
všichni skončili v kulturním domě, kde jim k další zábavě
hrála hudba dlouho do noci.
A teď už se budeme těšit na další masopust, za rok tedy
v Bohách na shledanou.
J.B
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Práce na opravách kostela
sv. Mikuláše v Kozojedech
2002 - Okresní zastupitelstvo Plzeň-sever rozhodlo

opravě fasády a střechy.

o

2007 - Ing. Jindřich Rineš vypracoval a předložil projektovou
dokumentaci opravy.
2008 - Na základě výběrového řízení získala zakázku
na opravu kostela firma Jiřího Černého (PAMAX) ; byla
sepsána smlouva o dílo. Celková předpokládaná částka
se pohybovala kolem 900 tisíc korun. V tomto roce poskytl
Plzeňský kraj 200 tisíc Kč a obec Kozojedy přispěla 50
tisíci korunami. Za tyto peníze se opravila střecha nad
presbytářem.
2009 – Z „havarijního programu“ přišlo 150 tisíc korun, Plzeňský
kraj přispěl 300 tisíci korunami a obec 75 tisíci. Pokračovala
oprava střechy.
2010 – Od Ministerstva kultury z OPP se získalo na další
část oprav 204 tisíc korun. Byly ošetřeny všechny krovy proti
dřevokaznému hmyzu. Na fasádu přišlo od Plzeňského kraje
220 tisíc Kč a obec dodala dalších 147 tisíc korun. Opravu
prováděla firma Sebránek z Kožlan a opravila také dřevěné
žaluzie v oknech. Kamenný znak, ostění a další kamenné
prvky zrenovoval Bartoloměj Štěrba st. Fasáda nad římsou
stála 366 tisíc Kč, fasáda na spodní části věže přišla na 377
tisíc Kč. Všechny práce byly odvedeny v nejlepší kvalitě.
O finanční obnosy a všechny dotace se muselo dlouhodobě
žádat, což při přebujelé a náročné administrativě vyžadovalo
velkou trpělivost všech zúčastněných.
Z. S

Přestavba kulturního domu
a ubytovny zemědělského závodu
pro potřeby Domova sociálních služeb
v Liblíně.

Zemědělský závod v Kozojedech prodal 8. června 2007 svůj
kulturní dům s přilehlou ubytovnou a pozemkem za 4 miliony
korun Plzeňskému kraji zastoupenému hejtmanem MUDr.
Petrem Zimmermanem. Budovy jsou plánovány a přestavovány
pro uživatele Domova sociálních služeb v Liblíně. Původní
projekt byl připraven pro 30 lůžek.
Dne 15. května 2009 nastoupil nový ředitel DSS pan Mgr.
Petr Kounovský a zasadil se o přepracování dokumentace kvůli
navýšení kapacity na 58 lůžek.
Přestavbu celého objektu zajišťovala stavební firma „Malý“,
která po čase zkrachovala. Dále se na rekonstrukci budov
nepokračovalo. V prosinci byla sepsána smlouva o dílo na
dostavbu čističky odpadních vod a kotelny. Celkové náklady na
stavbu se budou pohybovat mezi 50 a 60 milióny korun.
Z. S
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Vážení přátelé a návštěvníci kozojedského kostela sv.
Mikuláše, máme možnost se zapojit do akce Noc kostelů,
a to díky kontaktům s okolními spolky v regionu. V letošním
roce však již nestihneme celou akci v Kozojedech
zorganizovat, a proto jsme se rozhodli vás alespoň pozvat
do okolních kostelů, nabídnout vám možnost nových
kulturních zážitků, a tak trochu vás i třeba navnadit. Pokud
bude zájem ze strany obce, spolků i veřejnosti, mohla by se
tato akce příští rok uskutečnit i u nás v Kozojedech.
Letos se koná celostátní akce Noc kostelů 27. května
2011 a je věnována všem zájemcům o návštěvu kostelních
prostor a modliteben, které budou do akce zapojeny. Tato
obdoba velmi oblíbených Muzejních nocí, nočních prohlídek
klášterů a zámků je hravou možností, jak nahlédnout do
kostelů, které buď nelze běžně navštívit, nebo kam si
jen prostě mnozí z nás netrvají zajít. Noc kostelů nebude
jen otevřením chrámů, ale tyto prostory budou naplněny
životem a kulturou. Součástí „Noci“ jsou nejrůznější
divadla, koncerty, neobvyklé přednášky, prohlídky běžně
nepřístupných míst, výstavy, ale i třeba možnost posedět
ve speciální čajovně v sakristii kostela. Noc kostelů bude
prezentovat kostely jako důležitou součást společenského
života obyvatel a poukáže také na jejich kulturní hodnotu.
Během Noci kostelů jsou otevřené kostely a nabízené
programy pro všechny návštěvníky zdarma. Akce je určena
pro co nejširší veřejnost.
Podrobné informace o programu Noci kostelů a o
místech, které je možné 27. května navštívit, naleznete na
www.nockostelu.cz. Rádi bychom se i v Kozojedech příští
rok zapojili do této akce, proto uvítáme vaše podněty a třeba
i inspiraci, kterou načerpáte při návštěvě jinde.
Mezi nejbližší kostely v našem okolí, které je možné
v rámci této kulturní aktivity navštívit, patří mimo jiné:
kostel sv.Václava v Čisté, Klášterní kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Plasích, Kostel sv. Martina ve Strážišti,
Kostel sv. Jakuba Staršího v Žebnici, Kostel Panny Marie
Sedmibolestné v Rabštejně nad Střelou, Kostel sv. Petra a
Pavla v Křečově, Kostel sv. Markéty v Břežanech, Kostel sv.
Martina ve Všesulově a katedrála sv. Bartoloměje v Plzni.
Helena Štěrbová

ČÍSLO 2 / 2011 STRANA 6

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU KOZOJEDY
USNESENÍ Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo dne 16. prosince 2010
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy
ZASTUPITELSTVO OBCE PROJEDNALO a
Bere na vědomí

13. a akceptuje námitku k Územnímu plánu Kozojedy podanou JUDr.
Jaroslavem Ožanou, bytem Chodská 1146/5, Praha 2. Námitka se
týká koncepce veřejné infrastruktury a v závazné části územního
plánu jsou obsaženy podmínky pro její splnění.
14. úpravu rozpočtu č. 2.
15. zprávu o hospodaření v obecních lesích.
16. nutné drobné opravy v KD.
17. nabídky firem na návrh přístavby hasičské zbrojnice.
18. stav Božích muk v obci Robčice a možné varianty řešení jejich
havarijního stavu.
19. úhradu poslední splátky úvěru na rekonstrukci KD Kozojedy.
20. nabídku odprodeje lesních pozemků v k. ú. Robčice od pana Lišky a
paní Loukotové.
21. žádost paní Jalochové, Břízsko, o zpevnění příjezdové cesty k vlastní
nemovitosti
čp. 54.
22. vytyčení části obecního pozemku určenému k prodeji manželům
Jalochovým, Břízsko.
23. informaci o ceně vodného a stočného od 1. 1. 2011.
24. převod pozemku v k. ú. Bohy vedeném na LV MNV Kozojedy na Obec
Kozojedy.
25. o vyvolaném jednání s AOPK ČR ohledně konzultace a získání dotací.
26. poskytnutý příspěvek na vánoční nadílku MŠ Kozojedy.
27. příspěvek na dopravní obslužnost v roce 2011.
28. nutnost aktualizace některých obecních vyhlášek.
29. nabídku pozáručního servisu oken v ZŠ firmou Oknoplastik s.r.o.
30. Informace z jednání mikroregionů a MAS.

Schvaluje
31. jednací řád zastupitelstva obce Kozojedy.
32. členy finančního výboru : ing. Josefa Michala, p. Markétu Němcovou a
členy kontrolního výboru : p. Pícla a p. Ouhrabkovou.
33. a vydává v souladu s ustanovením §54 odst. 2 zák. č.183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu a §171 odst. 1 zák. č.500/2004
Sb. správní řád „Územní plán Kozojedy“.
34. rozpočtové provizorium na rok 2011.
35. uzavření veřejnoprávní smlouvy v oblasti přenesené působnosti, v
rozsahu zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, s městem Kralovice na dobu určitou, do 31. 3. 2015.
36. dodatek č. 5 s firmou Becker Bohemia s.r.o., provozovna Kralovice
na rok 2011.
37. smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce v k. ú. Břízsko.
38. příspěvek na dopravu účinkujících Advetního koncertu v Kozojedech.
39. příspěvek na ohňostroj ve výši 4.000,-Kč.
40. inventarizační komisi ve složení : p. Přibylová, p. Görnerová, sl.
Štěrbová
41. bezpečnostní a redukční řezy vybrané zeleně v našich obcích firmou
Prostrom Bohemia s.r.o.
42. předpokládaný plán kulturních akcí na rok 2011.

Zamítá
43. udělení souhlasu firmě Aktiv 95 Opava s.r.o. k užití znaku naší obce.
44. příspěvek nestátní neziskové organizaci Domov sv. Josefa v Žirči na
provoz tohoto zařízení.

Ukládá starostovi
45. kontaktovat ředitelku Muzea Mariánská Týnice ohledně možnosti
uložení originálu Božích muk z Robčic.
46. konzultovat s právním zástupcem obce přípravu aktualizace obecních
vyhlášek.
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KONTROLA KOMÍNŮ
tel.: 373 398 232
Dle nařízení vlády, týkající se požární bezpečnosti,
platí od 1. 1. 2011 povinnost majitelů nemovitostí nechat si 1x ročně překontrolovat komín kominickou firmou, která je oprávněna vystavit protokol o kontrole.
Nabízíme občanům možnost zajistit kontrolu komína
prostřednictvím obecního úřadu. Zájemci se mohou
přihlásit osobně nebo telefonicky - tel.373 398 232
na Obecním úřadě Kozojedy.
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AKCE KULTURNÍHO SPOLKU KOZOJEDY V ROCE 2010
Pokračování z titulní strany

Víte, jak neztratit hlavu při náhlých zdravotních příhodách, které
nám nečekaně přinese běžný život? Ti, kteří se 12. 11. zúčastnili
přednášky MUDr. Romana Havlíčka, už ví, jak resuscitovat a jak
poskytnout rychlou a správnou první pomoc. „Doktor ze mlejna“,
jak jsme Romana nazvali, nám názorně předvedl, jak při takových
situacích postupovat. Po přednášce následovala zábava za
doprovodu Kozojedské čtyřky, která si k sobě přizvala další hosty.
Ke konci listopadu – 27. 11. jsme slavnostně rozsvěcovali
vánoční stromek. Tuto akci pořádal pro své občany Obecní úřad
Kozojedy. Chtěla bych se zmínit o vystoupení dětí, které bylo velice
hezké a navodilo tu správnou vánoční atmosféru. Nechyběly ani
perníčky a svařák s čajem na zahřátí.

PROSINEC 2010
4. prosince jsme uspořádali zájezd do „matičky“ Prahy.
Navštívili jsme Českou televizi na Kavčích Horách, absolvovali
jsme prohlídku Staroměstské radnice, včetně podzemí a věže.
Po procházce vánoční Prahou jsme večer shlédli divadelní
představení v Divadle Na Jezerce – Lásky paní Katty, v hlavní roli
s Jiřinou Bohdalovou. Celý den měla „pod taktovkou“ p. Benešová,
která měla vše perfektně naplánované a spokojenost plného
autobusu svědčila o tom, že se všem výlet líbil, jak dospělým, tak
i dětem.
Poslední akcí, kterou v roce 2010 KSK pořádal, byl Adventní
koncert pěveckého sporu Václav z Čisté u Rakovníka. Koncert
se konal v kostele sv. Mikuláše a všichni přítomní si mohli
vyslechnout Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby. Vánoční
melodie dokázaly navodit příjemnou náladu a daly zapomenout na
shon a starosti, které tak často před Vánocemi panují.

Na závěr bych chtěla všem, kdo se podílejí jakýmkoli
způsobem na naší činnosti, poděkovat. Vážím si každé
vaší pomoci, byť je to jen to, že navštívíte nějakou
akci, kterou pořádá Kulturní spolek Kozojedy. Zároveň
mám jedno skromné přání, aby v těchto novinách byly
příspěvky všech spolků, které u nás v Kozojedech
máme, není to přece jen Kulturní spolek, kdo se snaží
v naší obci něco dělat.
Markéta Němcová - předsedkyně Kulturního spolku Kozojedy

