kongresy a na podkladě konkrétní zákonné normy. Na sčítání
v Rakousku-Uhersku pak navazují sčítání v době první republiky
a postupně i další sčítání prováděná až do dnešní doby.

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým
zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným
způsobem efektivně zjistit. Jak již oficiální název napovídá, ve sčítáních
se zjišťují informace o třech různých věcech – o domech, dále o bytech
a domácnostech v nich a nakonec o jednotlivcích. Na našem území
se soupisy obyvatel nebo některých vybraných skupin obyvatelstva
uskutečnily již ve středověku. V historii byly prováděny především k
vojenským a daňovým účelům. Zpočátku tedy zahrnovaly pouze část
populace. Zdokonalení soupisů obyvatelstva u nás i v Evropě pak
souviselo s nástupem absolutismu a s rozvojem státního aparátu.
Rokem 1869 začíná období tzv. “moderních sčítání”, vyznačujících se
dodržováním hlavních zásad vytyčených mezinárodními statistickými

Sčítací komisařkou jsem byla i při minulém sčítání v roce 2001
a tak, když jsem letos dostala příležitost opět sčítat, neváhala jsem.
Předpokládala jsem, že zkušenosti z minula se mi budou hodit. Letošní
sčítání se však s tím předchozím nedalo vůbec srovnat. Před deseti lety
měly sčítání na starosti obce a sčítaly osoby pouze ve svých obcích. Já
jsem tehdy měla přidělenou část Kozojed. Obdržela jsem všechny sčítací
formuláře najednou a bylo jen na mně, kdy koho navštívím a jak si vše
zařídím. Dodržet se musel „pouze“ termín odevzdání vyplněných a
zkontrolovaných formulářů.
Letošní sčítání bylo vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů
záležitostí celkem komplikovanou. Jednalo se o každodenní evidence,
zvláštní místnosti na úschovu dokumentů s omezeným přístupem, zámky,
speciální počítačové programy. Také sčítací obvody byly poměrně velké.
Celou zakázku pro Český statistický úřad prováděla Česká pošta, s. p.
Sběrným sčítacím místem naší lokality byla určena pošta Kralovice, která
zajišťovala SLDB v širokém okolí. Bylo zde zřízeno 12 sčítacích obvodů
vždy s jedním sčítacím komisařem, nebo spíš komisařkou – jednalo se
především o doručovatelky a pracovnice malých pošt, dvě náhradnice
byly určeny na pomoc nejsilnějším obvodům. Pracovnice přepážek
do pozdních nočních hodin zadávaly data do počítačů a připravovaly
podklady na další dny sčítání. Samozřejmě nechyběli ani pracovníci
pověření kontrolou a dohledem nad celým procesem.
Já osobně jsem dostala na starost šest obcí – Lednici, Kopidlo,
Výrov, Kočín, Buček a Kozojedy. To znamenalo navštívit přibližně 450
objektů a předat něco málo přes 1700 sčítacích formulářů. Absolvovala
jsem školení, obdržela manuál, mapy obcí, seznamy budov s popisným

Historické údaje o počtu domů a obyvatel v jednotlivých letech
odpovídají dobové metodice a výběru dat pro zveřejnění v příslušném
lexikonu obcí. V roce 1869 se zjišťovalo obyvatelstvo přítomné civilní,
v letech 1880 – 1950 obyvatelstvo přítomné a v letech 1961 – 1991
obyvatelstvo bydlící, tj. hlášené v obci k trvalému pobytu, i když bylo
dočasně nepřítomné. V roce 2001 zahrnuje údaj o počtu obyvatel
všechny osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem. Při sčítání
v roce 1980, 1991, 2001 a 2011 byly sečteny nejen osoby bydlící
v bytech a zařízeních, ale i osoby mimo byty a zařízení. V seznamech
míst za léta 1869 – 1950 je pro jednotlivé obce počet domů uváděn
bez zřetelného rozlišení na domy obydlené a neobydlené (v roce 1950
byla sečtena i většina víkendových chat). V letech 1961 – 1980 se
uvádějí data o počtu domů trvale obydlených. Ze sčítání v roce 1961
byl publikován počet domů v souhrnech za tehdejší obec, v mnoha
případech proto tento není za části obce uveden. Od roku 1991 je
uváděn opět celkový počet domů (obydlených i neobydlených).
Vzhledem k příznivé okolnosti, že i přes několikeré změny
státoprávního uspořádání se až na menší rozdíly kryje územní rozsah
dnešní České republiky s rozsahem Čech, Moravy a části Slezska
tak, jak byly podchyceny od roku 1754 v rakouských konskripcích a
posléze i sčítáních lidu, máme dnes k dispozici takřka nepřerušovanou
dvousetpadesátiletou řadu dat o obyvatelstvu, domech a bytech.

číslem, průkazku komisařky, brašnu a v daném termínu jsem vyrazila
do terénu. První pochůzka byla velice důležitá. Spočívala v seznámení
se s obvodem, nalezením všech budov, popřípadě objevení nových
v seznamu neuvedených, a vložením oznámení do domovní schránky
o dni a časovém rozmezí, kdy danou domácnost navštívím. Tomu
předcházela pečlivá příprava, protože bylo nutné oznámené termíny
dodržet. A vyplatilo se to, neboť při následném skutečném roznosu
sčítacích formulářů byli lidé téměř všichni doma a čekali na mne.
Snažila jsem se jim vždy v krátkosti vysvětlit, jak dané formuláře vyplnit
a také jakým způsobem je mohou odevzdat. Letos měli poprvé možnost
je vyplnit a odeslat elektronicky, což mnozí, většinou ti mladší, uvítali.
Někteří občané se vyplňování trochu báli, ale vždy jsem je ujistila, že
pokud budou potřebovat radu, mohou se na mne s důvěrou obrátit. Při
sběru sčítacích formulářů toho mnoho lidí využilo, a tak to bylo někdy
docela náročné. Po celou dobu jsem musela vést pečlivou evidenci o tom,
kdy koho navštívím, jak lidé formuláře odevzdají a také termíny osobního
sběru. Veškeré tyto informace se musely zadávat večer do počítače
k dalšímu zpracování. Všechny formuláře byly pečlivě evidovány, aby
nedošlo k jejich ztrátě a uschovány, aby nebyly prozrazeny osobní údaje.
To vyžadovalo každodenní cestu pro formuláře do Kralovic a večer jejich
vrácení.
Práce sčítací komisařky byla časově velice náročná a také vyčerpávající
vzhledem ke stále se opakujícímu vysvětlování, ale rozhodně nelituji, že
jsem se sčítání zúčastnila. Setkala jsem se s mnoha příjemnými lidmi a
poznala blíže okolní obce.
Dagmar Přibylová
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nezůstává v sestavě kámen na kameni, v jednu chvíli to dokonce
vypadá na definitivní konec. Na vystoupeních zní vedle bigbítových
skladeb thrashmetalové vypalovačky, později se přikláníme dokonce
ke speed metalu. Kapelou prochází množství muzikantů, např.
Jaroslav Záhrobský, Radek Bulín, Jan Plevka, Jaroslav Herčík, Lucie
Smolková nebo Josef Soukup.
Všem experimentům je učiněna přítrž na začátku roku 2007. Tehdy
do GREYMONU přicházejí muzikanti ze svérázné kaznějovské
partičky MECLONY BAND a kapela se rozjíždí do neobyčejně
úspěšného období, které trvá dodnes.. Sestava se konečně ustálila
ve složení: Lucie Čmolíková - zpěv, Tomáš Pícl - kytara a zpěv,
Ladislav Soutner - baskytara a zpěv, Vít Kraus - klávesy, Karel
Winkelhöfer - bicí nástroje.

Jedenáct let existence slaví počátkem prázdnin skupina
GREYMON. A protože uplynulo právě 10 let od prvního vystoupení
v kozojedském kulturáku, připomeneme si toto výročí 4.července
koncertem v rámci Kozojedského kulturního léta. Tato událost je
vhodnou příležitostí k ohlédnutí za uplynulou historií. Naše snažení
zatím není korunováno vyprodáváním stadionů a vydáváním
statisíců cédéček, ale i tak si postupně plníme všechny sny, které se
honí hlavou každého muzikanta.
Příběh Greymonu se začíná psát v červenci roku 2000, kdy
probíhají první zkoušky a vznikají první skladby. Od počátku je kladen
důraz na vlastní tvorbu. Bubeníci se zpočátku mění (Jiří Bičovský,
Jan Roučka), až v létě 2001 konečně vzniká stabilní sestava: Tomáš
Pícl - baskytara a zpěv, Miloš Kubica - kytara a zpěv, Petr Dvořák
- kytara a Vít Bunda - bicí nástroje. Žánrově se tehdy pohybujeme
na pomezí tancovačkového bigbítu a heavy metalu. Tato sestava
konečně rozjíždí i koncertní činnost a Greymon se brzy stává v okolí
známým pojmem. Vzniká první demo kazeta a některé ze skladeb
se stávají místními hity, i když z dnešního hlediska vzbuzují svou
naivitou spíše úsměv. Na podzim 2002 opouští skupinu Petr Dvořák
a Greymon pokračuje jako trio. V roce 2003 vychází u vydavatelství
Consul debutové album “Nymfománie”. Greymoňácké skladby
tak zanedlouho začínají znít v regionálních rádiích, balada “Dům
dětských snů” dokonce pronikla i do celostátního vysílání.
Divoké období čeká skupinu v letech 2004 - 2007. Tehdy dochází
k mnoha stylovým změnám, personálním kolotočům, po nichž

Současný GREYMON se prezentuje melodickým heavy
rockem s vlivem gotiky, kterému vévodí hravé aranže, melodické
vyhrávky, vícehlasé vokály, pompézní klávesy a v neposlední řadě
nezaměnitelný zpěv Lucky Čmolíkové. Texty definitivně opouštějí
úsměvná bigbítová klišé a orientují se na historická, tajemná, fantazijní
a horrorová témata zaobalená v často obtížně srozumitelných
metaforách. Z dřívějšího repertoáru už se na koncertech nehraje
nic. V roce 2008 byla vydána živá nahrávka “Probouzí se čas” a
na sklonku roku 2010 konečně druhé studiové album “Ďáblova
nevěsta”, které si záhy získává přízeň nejen u posluchačů, ale též
u hudební kritiky, přičemž někteří novináři jej neváhají zařadit mezi
největší překvapení uplynulého roku. Skladby z tohoto díla pak znějí
v rozhlasových pořadech a členové kapely poskytují rozhovory
internetovým hudebním magazínům. Zároveň se “Ďáblova nevěsta”
stává nejstahovanějším albem na serveru Rock Palace za duben
2011. Samozřejmě se nepřestává koncertovat a Greymon se kromě
domovského regionu vydává také do severních Čech, kde má po léta
věrnou fanouškovskou základnu, nebo do Prahy.
To je samozřejmě jen strohé shrnutí historie jedné kapely. Všechny
neuvěřitelné zážitky, které jsme za jedenáct let existence prožili, by
vydaly na celý seriál anebo tlustou knihu. A bylo by to hodně veselé
čtení. Chtěl bych poděkovat všem současným i bývalým spoluhráčům,
kteří se mnou sdíleli společný sen a pomohli mi nakouknout do
rockového a metalového světa, kam jsem chtěl patřit už od dětství.
Greymon sice nedosáhl nějakých oslnivých úspěchů, ale ve světle
událostí posledního roku může všechno teprve přijít. Z jednoho
nápadu, který před jedenácti lety vymyslela v brodeslavské hospodě
parta pubertálních výrostků, se stala kapela, která za 11 let stihla
vystoupit na několika prestižních festivalech, koncertovat po boku
české rockové špičky, odehrát spoustu samostatných vystoupení a
inspirovat zástup nově vznikajících kapel v blízkém okolí. I kdyby se
už nepodařilo dosáhnout na další mety, dá se říci, že to stálo za to.
Tomáš Pícl
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TRUS a Jára Cimrman
v Kozojedech
V sobotu 9. 4. 2011 se v Kulturním domě v Kozojedech konalo
divadelní představení Trnovské umělecké společnosti, zkráceně
společnost TRUS. Divadelní společnost TRUS se zabývá výhradně
a jedině dílem českého velikána Járy Cimrmana. Vznik společnosti
spadá do roku 1985 a v roce 2005 oslavila 20 let svého účinkování
na amatérském divadelním poli.
U nás v Kozojedech se tato společnost představila opět po letech
s představením AKT. Diváci, kteří ten den přišli, jistě nelitovali,
protože se velmi dobře pobavili, smíchu se neubránili.
Pro ilustraci jedna ukázka ze hry:
„Já jsem se na jedné školní akci tak dojal, že museli vyklidit
tělocvičnu.“
Akt je nejstarší z her v repertoáru Divadla Járy Cimrmana.
Autorem je Zdeněk Svěrák a spoluautorem přednášky je Ladislav
Smoljak. Jako spoluautor je uváděn rovněž velký český vynálezce,
filosof a dramatik Jára Cimrman. Hra měla předpremiéru, která
nebyla zpřístupněna veřejnosti, 19. června 1967. Veřejná premiéra
se konala 4. října 1967 v Malostranské besedě v Praze, později
obnovená premiéra 14. listopadu 1973 v pražském divadle Reduta.
Do roku 1986 se uskutečnilo celkem 425 repríz.
Vlastní divadelní hra (převedená restaurátory do současnosti)
pojednává o opětovném setkání malíře Žíly a jeho manželky se
syny, kterých se v jejich dětském věku zbavili, aby měl Žíla klid na
uměleckou práci. Děti byly rozeslány vlakem každé do jiného města
a přijaty v náhradních rodinách - Ladislav Pýcha byl učitelem, Bedřich
Síra podvodným obchodníkem, Josef Turnovský sexuologem.
Nejmladší dvojčata se stala artisty a ve hře přímo nevystupují.
Ještě pár slov k autorovi…

V sobotu 7. 5. 2011 členové kroužku mladých myslivců při našem
mysliveckém sdružení a Základní škole Kozojedy, který dlouhodobě vede
nestor kozojedských myslivců pan František Hykyš, dosáhli vynikajícího
výsledku na oblastní soutěži o Zlatou srnčí trofej.
V kategorii A zvítězil František Kučera, v kategorii B pak jeho starší bratr
Josef Kučera.
V soutěži nejmladších, kde se pořadí nevyhlašuje, se soutěže zúčastnila také
jejich mladší sestřička – Adélka. Oba dva vítězové postupují do celostátního
kola této soutěže ve znalostech a dovednostech z myslivosti.
Soutěž o Zlatou srnčí trofej se tentokráte konala v Chotěšově, v prostorách
místního zámku.
O úvod se postaraly rovněž děti z kozojedského kroužku mladých myslivců
– Adélka, František a Josef Kučerovi. Svým trubačským vystoupením výrazně
přispěly ke zdárnému průběhu celé soutěže. Zmiňované trubačské trio pod
vedením Václava Trocha vystoupilo také v prostorách hodnotitelské výstavy,
kde hostům skladbami prof. Antonína Dyka a Josefa Selementa zpestřilo
prohlídku loveckých trofejí z plzeňské oblasti.
Dětem i jejich odbornému vedení patří velký dík za vzornou reprezentaci
našeho mysliveckého sdružení, základní školy a také obce Kozojedy.
V. Troch
Foto: Trubačské trio sourozenců Kučerových, Adélky, Františka a Josefa, spolu s trubačem našeho mysliveckého
sdružení Václavem Trochem, při zahájení oblastní soutěže o Zlatou srnčí trofej

Jára Cimrman se narodil ve Vídni někdy mezi léty 1853 a 1859
(matrikářův nejistý rukopis připouští i roky 1856, 1864, 1868, 1883
či 1884). Jeho otec byl český krejčí Leopold Cimrman a matka
rakouská herečka Marlen Jelinková-Cimrmanová. On sám se cítil
být Čechem, o čemž vypovídá i poslední zápis z jeho deníku, kde
Cimrman vyjadřuje touhu „uvidět svou vlast Böhmen“. Byl jedním
z největších českých dramatiků, básníků, hudebníků, učitelů,
cestovatelů, filozofů, vynálezců, kriminalistů a sportovců své doby.
Poslední bezpečně zjištěné místo pobytu je Liptákov v Jizerských
horách roku 1914. Podle jiných informací však z Liptákova odjel do
starobince ve Frymburku. Cimrmanovo údajné místo skonání se
nachází v lese na tzv. Husí cestě, poblíž obce Skalka v Ústeckém
kraji. Za svého života se nedočkal uznání. Teprve objevem truhly
s pozůstalostí dr. Evženem Hedvábným je evropská veřejnost
seznámena s jeho géniem.
Markéta Němcová

DĚTSKÝ DEN
První červnová neděle plná slunečních paprsků vítala děti na fotbalovém
hřišti, aby společně s TJ Sokol Kozojedy dodatečně oslavily svůj Den dětí.
Akce se konala již třetím rokem a přidala se tak k úspěšným předešlým
ročníkům. Děti se začaly objevovat v okolí hřiště již před začátkem celé
dychtivé předvést svůj sportovní výkon a vysloužit si tak sladkou odměnu.
Byly pro ně připraveny rozmanité disciplíny, ve kterých mohly uplatnit veškeré
své nadání a umění.
Předtím, než se děti mohly vydat na maratón úkolů, musely si vyzvednout
kartičku, do které se vpisovaly jejich výkony a následně bodové hodnocení.
Pojďme se podívat, v jakých disciplínách se děti utkávaly.
Většina závodníků začínala klasickým hodem míčků na klauna. Ačkoliv
by se mohlo zdát, že tento úkol je jedním z těch lehčích, opak je pravdou.
Málokterému účastníkovi se podařilo proměnit všech 5 pokusů, navzdory
předchozím cvičným hodům, který měl každý k dispozici. Nejmladší účastníci
si s pravidly opravdu hlavu nelámali. Když se míček nepodařilo dohodit do
otvoru, tak si většina z nich řekla: Proč bych se namáhal, když stačí udělat pár
kroků a míček tam jednoduše donést?

Na dalším zastavení si děti mohly vyzkoušet chytit myš. Ochránci zvířat
nemusejí být pohoršeni, jednalo se o navíjení plyšových hraček na dřevo. Kdo
namotal provázek nejrychleji, dostal nejvyšší bodové hodnocení.
Ve stínu šeříků si děti mohly vyzkoušet jednu z disciplín královny sportu.
Skok do písku. Pro některé to byla jistě první zkušenost, a proto byly výkony
různé, nikoliv méně zábavné pro závodníky.
Děti soupeřily i v hodu šipkami, či přelévání vody pomocí hrnečků. Velké
fronty se také tvořily u střelby ze vzduchové pušky, které se s pomocí rodičů
účastnili i ti nejmenší. I po skončení všech disciplín měly děti o zábavu
postaráno. Nové zavlažování hřiště se stalo největší atrakcí a příjemným
osvěžením v parném dnu.
Den plný her a soutěží uzavřelo slavnostní vyhlášení v pěti různých
kategoriích. Kromě vítězů a soutěžících na 2. a 3. místě byli obdařeni i
účastníci, kteří během celodenního zápolení získali více jak 100 bodů. Na
úplný závěr si děti mohly opéci párek u ohníčku.
Poděkování za práci při přípravě a organizaci tohoto dětského dne patří
výboru Sokola, všem organizátorům, rozhodčím a také malým účastníkům
všech soutěží.
Ivana Slachová
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KOZOJEDSKÉ
STAROČESKÉ MÁJE 2011
Letošní máje, které se konaly v sobotu 7. května, nám daly
hodně zabrat, nohy bolely, ale stálo to za to. Bylo krásné počasí,
sluníčko svítilo a bylo teplo. Ráno jsme se všichni sešli v kulturním
domě. Tady jsme si ještě doplétali copánky, upravovali kroj a
zkrátka dolaďovali maličkosti, aby nám to slušelo. Pak jsme si ještě
zkusili besedu i s výstupem a mohli jsme vyjet na vesnice. Cesta
v dodávkách byla veselá, zpívali jsme různé písničky a křičeli, aby
každý věděl, že se blíží májovníci.
První zastávkou byl Borek. Tady jsme šli k Dibelkům, kde nás
přivítali různými druhy sladkostí, chlebíčky, alkoholem atd. Na
oplátku jsme jim všichni zatancovali.

Další zastávka byla v Lednici. Tancovali jsme tu jenom okolo
májky a zpívali. Poslední zastávka byla v Bohách v Hašiš boudě
u Fraňků. Přivítali nás porcemi jídel, nechyběly chlebíčky, řízečky
a také výborný medovník. Na louce plné pampelišek jsme nafotili
společné fotky i spoustu momentek, které stojí za to. Pak jsme se
vrátili do Kozojed, zalili jsme májku, a když už se pomalu začali
lidé scházet, zahájili jsme kozojedské máje tancem u májky. Poté
jsme šli s celým davem po Kozojedech asi do patnácti domů.
Bylo to náročné, ale povedlo se to. Blížila se osmá hodina a lidé
začali chodit do sálu, kde začínal večerní program. Besedu jsme
odtancovali dobře a půlnoční překvapení, které jsme si připravili ve
stylu fotbalových roztleskávaček, se snad také líbilo.
Májovnice Iveta Svobodová a Nikola Smolíková

Děkuji všem májovníkům za jejich snahu a vytrvalost. Cením si toho, že to zvládli a že snaha a chuť od lednových zkoušek
nikoho neopustila. Také bych chtěla poděkovat Pavlu Vorlíkovi, Bártovi Štěrbovi a Radku Beranovi za zajištění dopravy po
obcích. A samozřejmě nesmím zapomenout na muziku. Mnohokrát děkuji naší velké „záchraně“ Honzovi Kubíkovi z Obory,
který nás doprovázel po vsích - bylo to úžasné! Dále děkuji Pavlu Sakovi a jeho muzikantům za doprovod po vsi a kapele pana
Václava Žákovce, která hrála na večerní zábavě. A nakonec i Honzovi Jakešovi, který poprvé v Kozojedech se svojí taneční
partnerkou ukázal, jak se má tančit.
Tak zase příště ...
Markéta Němcová - předsedkyně Kulturního spolku Kozojedy
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dlouho zapomněl, dědeček ho domů přivedl exemplárně přímo
za ucho.

NOVÉ VYDÁNÍ
KNIHY
PROFESORA
VÁCLAVA HORY
Nejznámější kozojedskou osobností zůstává dlouhodobě
rodák z domu č. 12, universitní profesor JUDr. Václav Hora
(1873-1959). Tento československý akademik a erudovaný
právník sice strávil v Kozojedech jen dětství a počátek mládí,
kontakty s obcí však udržoval i v pozdějším období, kdy
byl jmenován i čestným občanem. Ve čtvrtém čísle Novin
Kulturního spolku z r. 2003 si lze o tomto významném rodákovi
přečíst text obecního kronikáře Jiřího Svobody.

Samotný text Horovy knihy, reprodukovaný fototypicky,
je dílem čtenářsky velmi náročným. Platí to už s ohledem
na délku - rozsah všech tří dílů dosahuje téměř 950 stran.
Čtenář se zároveň neobejde bez základních znalostí práva.
Většina z nás jistě takovémuto zařazení nevyhovuje, ale i jako
právní laikové můžeme být vděčni za nové vydání Horova
kompendia. Jedná se totiž o další potvrzení skutečnosti, že tento
kozojedský rodák byl vskutku nevšední a významnou osobností
nejen právnického, ale zčásti i společenskopolitického života
první republiky. Vykonával např. funkci předsedy Ústředí
československých právníků a jako čelný představitel oboru byl
osobně znám i prezidentu Edvardu Benešovi. Roli mohlo hrát
samozřejmě i to, že oba byli rodáky z Kralovicka.
Dnes nabývá nového významu také skutečnost, že prof.
Hora zastupoval Československo při různých mezinárodních
právních jednáních a podílel se na řešení sporů, které vedlo

V r. 2010 se po více než sedmdesáti letech dočkala nového
vydání jedna z důležitých odborných prací profesora Václava
Hory. Pražské nakladatelství Wolters Kluwer zajistilo v ediční
řadě „Klasická právnická díla“ reedici třídílné syntézy
prof. Václava Hory nazvané „Československé civilní právo
procesní,“ která vyšla několikrát ve 30. letech 20. století.
Kniha připravená k vydání Jiřím Spáčilem je pěkně vypravena upozorňuje na sebe např. velmi solidní vazbou. Tomu odpovídá
cena stanovená na úctyhodných 1550 Kč.
Hned na začátku rozsáhlého svazku, proti titulní straně,
je uveřejněna výrazná celostránková fotografie prof. Hory.
Následují hned dva úvodní texty. Ten první a kratší napsal
exministr spravedlnosti JUDr. Jaroslav Bureš. Čtenáři si možná
vybaví, že zmíněný autor patřil ke kandidátům na funkci
prezidenta republiky před zvolením Václava Klause do této
funkce v r. 2003. Bureš, který Horovu knihu četl jako student
práv v 70. letech 20. století, oceňuje zejména její jazykovou a
stylistickou kvalitu.
Druhý a rozsáhlejší úvodní text napsal JUDr. Jaroslav Oehm
(nar. 1935). Informuje v něm zevrubně o životě i díle Václava
Hory nejen na základě vlastní praktické znalosti právnické
problematiky, ale také z titulu své příbuznosti - je totiž
autorovým vnukem. O profesorovi Horovi napsal podrobnější
studii už v lednovém čísle měsíčníku Právník z r. 2009. Připojil
k ní také soupis autorových významných tištěných prací a otisk
jeho studie Stav našeho soudnictví z r. 1927. V komentáři
lze číst zajímavou poznámku, že studie si zachovala určitou
aktuálnost dodnes, tedy po více než osmdesáti letech.
Životopis prof. Hory uvádějící reedici jeho knihy je mírně
zkrácen. Zakládá se na podrobné autorově autobiografii a
na písemnostech uložených ve dvou pražských archivech.
Najdeme zde mj. i úsměvnou epizodu z doby pobytu prof.
Hory a části jeho rodiny v Řevnicích po r. 1939. Když se
vnouček slavného právníka jednou někde v okolí školy příliš

s některými svými sousedy, hlavně s Maďarskem. Zúčastnil
se vícekrát i jednání právníků z různých evropských zemí o
společných profesních problémech. Význam prof. Hory tedy
přesáhl vlastně až na evropskou úroveň a stalo se to v době,
kdy se o budoucí evropské unii teprve začínalo diskutovat. Také
proto by v Kozojedech památka tohoto místního rodáka neměla
zapadnout - zasloužila by si naopak trvalejšího připomenutí.
dr. Bohdan Zilynskyj
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU KOZOJEDY
USNESENÍ

USNESENÍ

ze 3. veřejného jednání Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo dne 24. února 2011
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy od 19:00 hodin

ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek 31. března 2011 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.

ZASTUPITELSTVO OBCE PROJEDNALO A

ZASTUPITELSTVO OBCE PROJEDNALO A

Bere na vědomí

Schvaluje

47. rozpočtové opatření č. 3 a č. 4 z roku 2010.

69. zápis do kroniky obce za rok 2010.

48. úhradu částky 1 350,- Kč Městskému úřadu Kralovice na základě
smlouvy o přestupkové komisi.

70. přijetí dotace z programu Obnovy venkova Plzeňského kraje na opravu obecní budovy čp. 26 v obci Břízsko ve výši 200.000,-Kč.

49. nabídku firmy Dveře okna Rokycany na opravu dveří v Kulturním
domě Kozojedy v částce 44 417,- Kč včetně DPH.
50. nabídku fy Agroimport na prodej traktoru.
51. nutnost kontroly stavu dětského hřiště u fotbalového hřiště.
52. darovací smlouvu Krajského úřadu o bezúplatném převodu výpočetní
techniky v knihovnách základní školy a obcí Kozojedy a Břízsko do
majetku obce v pořizovací hodnotě 87 700,62 Kč.

Schvaluje
53. ověřovatele zápisu Ing. Michala a p. L. Jakeše.
54. návrhovou komisi ve složení Markéta Němcová, Lenka Kolmanová.
55. rozpočet obce na rok 2011 jako vyrovnaný.
Navržený rozpočet byl před schválením upraven na straně příjmů o
+15.000 Kč - pol. 1112 - daň z příjmu OSVČ
a na straně výdajů o +15.000 Kč
- par. 3322 - kulturní památky státem uznané.
Celková částka schváleného rozpočtu na straně příjmů i výdajů
činí 10 629,94 tis. Kč.

71. firmu pana Šmída, Kralovice, na opravu střechy čp. 26 Břízsko.
72. zadání vypracování projektu na pokračující rekonstrukci chodníku v
Kozojedech firmě Mene Industry s.r.o. od budovy OÚ ke křižovatce.
73. oslovení firem Geodézie Bohemie s.r.o., Švihov, Geodetické práce
Michal König, Plzeň, Geodetická kancelář Dankovič Plzeň, Jan Motyčka, Jarov a Progeka Rakovník na vytvoření nabídky na vytýčení
kanalizace v našich obcích.
74. rozpočtové opatření 1/2011.
75. kompetenci starosty provádět jednotlivá rozpočtová opatření až do
výše 500.000,- Kč a vyhrazuje si právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším
zasedání zastupitelstva.
76. delegování starosty pana Lomičky k účasti na valné hromadě Vodárenské a kanalizační a.s.
77. příspěvek ve výši 20.000,- Kč na pořádání Kozojedského kulturního
léta.
78. firmy na zpracování projektu stavební úpravy hasičské zbrojnice Kozojedy - SUDOP Plzeň a HBH atelier Plzeň. Konečným kritériem bude
cena projektu.
79. ukončení nájemní smlouvy na pohostinství v KD Kozojedy s panem
Schreinerem dohodou k 30. 4. 2011 včetně předání.

56. vyhlášku obce o místních poplatcích č. 1/2011.
57. dodatek smlouvy s plzeňským krajem na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2011 a příspěvek obce na dopravní obslužnost ve výši
37 920,- Kč.
58. příspěvek 1 000,- Kč na obnovu a údržbu značení turistických cest
pro Klub českých turistů.
59. příspěvek 1 000,- Kč na pořízení a provoz babyboxu v Plzni.

Bere na vědomí
80. obdržení projektu na opravu střechy ZŠ Kozojedy čp. 37.
81. nabídku na opravu chodníku a kanalizační šachty u prodejny pana
Koláře čp. 31.
82. nabídku od firmy Dveře okna Rokycany na řešení a opravu vchodových dveří do sálu KD Kozojedy.

60. žádost Svazu skautů a skautek ČR Junák o povolení zřízení letního
dětského kautského tábora v termínu 2.7. – 16.7. 2011.

83. nabídku na zateplení budovy MŠ Kozojedy čp.140.

61. částku 25 000,- Kč na výměnu okna v pohostinství v KD Kozojedy.

85. nabídku Krajského úřadu PK k partnerství v projektu digitální mapy.

62. nákup naorávače pro údržbu obecních lesů od SOU lesnického Křivoklát.

86. nabytí platnosti Územního plánu obce Kozojedy od 1.4.2011.

63. částku 2 000,- Kč na údržbu a servis oken v Základní škole Kozojedy,
kterou navrhuje v cenové nabídce fa Oknoplastik a bude ji provádět
na základě objednávky.
64. zadání kácení stromů u silnice od křižovatky k budově OÚ a odfrézování pařezů firmě Prostrom Bohemia, Plzeň.

84. nutnost opravy místní komunikace Kozojedy - Lednice.

87. budou osloveny firmy na vypracování studie na parcelaci obecních
pozemků určených k výstavbě rodinných domů v k. ú. Kozojedy.
88. nutnost opravy střechy nad kotelnou pro ZŠ a MŠ.
89. konzultace pana starosty s pracovnicí AOPK Plzeň, paní Kumperovou
ohledně revitalizace Březského potoka včetně suchých poldrů v k.ú.
Břízsko a úpravu jámy v obci Lednice.

65. zadání zpracování projektu na rekonstrukci chodníků v obci.

90. výběr lokality na další výsadbu nelesní zeleně v k.ú. Kozojedy - „Kočínská cesta“, pomocí dotace.

Zamítá

Zamítá

66. žádost společnosti T-mobile o slevu z nájmu ve výši 30 %; obec
upustí od indexace nájemného v případě, že nájemné bude uhrazeno
jednorázově na 10 let dopředu.

91. příspěvek Společnosti pro ochranu kulturního dědictví Patria na vydání publikace o učiteli Adolfu Kožíškovi.

67. žádost občanského sdružení Aragonit o příspěvek na hudební festival
Souznění.
68. návrh Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k převzetí
pozemku v obci Bohy do vlastnictví obce Kozojedy.

Ukládá starostovi
92. vyvolat jednání o prodeji pozemků pod místní komunikací v ulici pod
hřištěm TJ Sokol v Kozojedech.
93. zahájit jednání s vlastníky pozemků parc.č. 51, 48 a 43 v k.ú. Lednice.
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USNESENÍ

z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek 28. dubna 2011 od 20:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.
ZASTUPITELSTVO OBCE PROJEDNALO A

Schvaluje

94. Pronájem pohostinství v Kulturním domě v Kozojedech p. Markétě
Gerdové od 1.5.2011;
nájemní smlouva na dobu neurčitou s 3-měsíční výpovědní lhůtou,
nájemné ve výši 1 750 Kč.
95. Rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Kozojedy za rok
2010, tj. zisku ve výši 113 237,93 Kč, v souladu s návrhem ředitele
ZŠ, Mgr. Hirta, takto:
90 417 Kč do fondu odměn
22 821 Kč do rezervního fondu
96. Výjimku z poštu žáků ve třídách mateřské školy v souladu s vyhláškou
č. 14/2005 Sb., § 23, odst.5.
97. Nabídku p. Václava Görnera ve výši 54 758 Kč bez DPH na opravu
střešní krytiny uhelny
ZŠ Kozojedy; zvolena varianta lepenková.
98. Příspěvek Diakonii Broumov na dopravu v částce 500 Kč.
99. Příspěvek 5 000 Kč pro Domov Sv. Josefa v Žirči.
100. Částku 10 000 Kč na nákup 7 kusů ochranných přileb pro členy
SDH.
101. Návrh nové komplexní pozemkové úpravy v KÚ Buček
102. Nabídku f. EUROVIA Silba na opravu místní komunikace
Kozojedy - Lednice
103. Záměr zřízení věcného břemene na dotčených pozemcích
p.č. 4177/3 KN a 3547 KN ve prospěch ČEZ Distribuce.
104. Žádost p. Mrázkové Stanislavy o zřízení urnového místa
na obecním hřbitově

Bere na vědomí
105. Nabídku Ing. Petra Šiky na zpracování strategického rozvojového
plánu.
106. Informaci zastupitelky Heleny Štěrbové o tom, že křížek z tzv.
kočínské cesty byl opraven a vrácen zpět na původní místo.
107. Informaci o podání žádosti obce o dotaci na výsadbu stromů na tzv.
kočínské cestě.
108. Informaci o podání žádosti na Mikroregion Dolní Střela o dotaci na
nákup traktoru.
109. Informaci o probíhajících jednáních s firmami o nabídkách studií
o využití volných ploch v obci.
110. Informaci o plánovaném auditu 12.5.11 a kontrole využití prostředků
z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.
111. Informaci o nabídce p. Jirana na opravu šachty u prodejny p. Koláře.
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Letošní Český den proti rakovině (15. Květinový den) se konal
11. května 2011 a ústředním tématem byla „Aktivní prevence
rakoviny“. Kulturní spolek se do této celorepublikové akce zapojil
již druhým rokem a občané měli možnost si zakoupit žlutý kvítek
měsíčku lékařského u dobrovolnic Moniky Dibelkové a Anny
Telínové. Děvčatům patří velký dík.
Cílem tohoto programu letos, stejně jako v předešlých letech,
je informovat veřejnost o možnostech aktivní nádorové prevence,
což je nejen zdravý způsob života, nekouření a pravidelný pohyb,
ale i využívání preventivních a screeningových programů, které
nabízejí zdravotní pojišťovny – vyšetření PSA u mužů nad 50 let,
mamografický screening pro ženy od 45 let, vyšetření stolice na
okultní krvácení, dále očkování proti HPV + lékařské kontroly a
samozřejmě pravidelné roční preventivní prohlídky u praktického
lékaře.
Platí totiž, že rakovina odhalená v časném stadiu je léčitelná!!
Slogan „Tiká v každé rodině“ je varující. Varující, ale pravdivý, neboť
každý třetí občan v ČR podle celostátních statistik onemocněl nebo
onemocní rakovinou. Prevence a především prevence od dětského
věku může toto riziko značně omezit. Nechci tímto příspěvkem
v žádném případě nikoho strašit, naopak, chci poděkovat všem,
kteří podpořili naši sbírku jakýmkoliv příspěvkem.
Žijte jako z partesu, s chutí, rádi, bez stresu!

Markéta Němcová

