V létech minulých i v dnešní době obecní zastupitelstva
předávala informace občanům na úředních tabulích,
ústním podáním, místním rozhlasem nebo na veřejných zasedáních zastupitelstva obce.

KOZOJEDY
Pan Bohuslav Kašík z čp. 12 se pamatuje na vývěsní tabulky na rodinných domcích starostů, kam si občané chodili zprávy číst. Dále
existovala putovní schránka „Prasátko“ s různými přípisy, které si
lidé přečetli a posílali dál od čísla k číslu. Tyto způsoby doplňoval
ještě obecní bubeník. Ten chodil po vsi, bubnoval a zastavoval
na určených místech, kde už na něho lidé čekali, a on jim přečetl
sdělení starosty. Také si vzpomíná na vývěsní tabule při vstupu
do obce ze tří stran – od Hodyně, Borku a Liblína. Byly to oválné
plechové tabulky s názvem obce a okresu. Vedle tohoto označení
se u silnice z Hodyně nacházela ještě u Zábranských čp. 92 na
hradbě u zahrádky tabule, na které bylo napsáno, co se v obci
zakazuje – např. žebrání, podomní obchod a další.
Vývěsní tabule různých velikostí byly ve vsi už i před 2. světovou
válkou, které využívaly hlavně spolky. Z knih „Zápisy o schůzích“
TJ Sokola a Sboru dobrovolných hasičů:
V roce 1933 na valné hromadě místního Sokola bylo usneseno, že
František Niče, čp. 78 zhotoví dřevěnou návěsní tabuli k vyvěšování sokolských plakátů a různých vyhlášek.
V roce 1936 na výborové schůzi bylo povoleno TJ Sokolu Kožlany
vyvěšovat její plakáty na biografy.
V roce 1946 opět na výborové schůzi se členové Sokola usnesli,
že se nechá opravit vývěsní tabule na Šotolově hostinci. Nesmí jí
být používáno pro návěstí politických schůzí a jiných zábav.
Sbor dobrovolných hasičů – v roce 1929 se členové dohodli, že
mají být zhotoveny 3 tabulky s nápisem -Hasičská přípřež.
V roce 1931 na valné hromadě byl starosta kritizován, že dosud
nevyvěsil tabulky „Požární přípřež“.
V roce 1937 bylo rozhodnuto, že se dá zámeček a sklo na plánek
vodovodního zařízení v obci.
Postupně přibývaly další tabule u Vaňků a potom i na hlídacím
dřevěném domku v rohu zahrádky u Josefa Sinkuleho, čp. 83. Tato
„bouda“ zprvu sloužila k nočnímu hlídání v době války, dále jako
čekárna na autobus, ale také jako šatna fotbalistům, kteří hráli kopanou „Pod Příčkou“. Velká vývěsní tabule připevněná zpředu na
domek měla otevírací rám a místo skla drátěné pletivo.
Později obec nechala postavit velkou dřevěnou tabuli u silnice

před Vaňkovic, kde už sídlilo vedení JZD. Když byla budova zbourána, nástěnka byla přestěhována k silnici do vsi, kde stojí dodnes,
ale úplně zrenovovaná.
V roce 1973-1974 si Myslivecké sdružení v Kozojedech vybudovalo svépomocí svou vývěsní tabuli u silnice k Liblínu vedle autobusové čekárny. Kolem zřídilo malý pěkný parčík. O toto prostranství
i o aktuální informace myslivci stále pečují.
V roce 1985 Místní národní výbor v Kozojedech také nechal postavit na své náklady novou obecní informační tabuli před rodinným
domkem Jiřího Jíchy, čp. 90. O projekt se postaral pan Kučera z
Rakolusek a vybudovala ji „drobná provozovna MNV“ za vedení
Boh. a Josefa Becha. Měla sloužit obci a čtyřem místním spolkům.
Je zhotovená z kovu a zasazená do úhledných betonových podstavců. Je oboustranná se zasklenými a uzamykatelnými rámy.
Okolí je také stále upravené. Tuto tabuli už 20 let vzorně využívá
mateřská škola, kde představuje zpravidla práce svých žáků.
V dnešní době má k dispozici obecní úřad vývěsní tabuli před
domem Jar. Becha, č.p. 141. Jsou na ní čtyři zasklené zamykací skříňky. Tři slouží k informování občanů a čtvrtá pro smuteční
oznámení. Velká plocha uprostřed je určena pro vylepování různých plakátů.
K rychlé informaci občanů obecní úřad využívá opravený místní
rozhlas. V obci se dále nachází tabule – mapy. U školy „Horní
Berounka“, u pošty „Střela – Horní Berounka“ od Klubu českých
turistů a „Cyklotrasy Mikroregionu Dolní Střely“, které jsou také
umístěny ve všech obcích obecního úřadu.

BOREK
Podle vypravování paní Dagmar Šnajdrové se v Borku vyvěšovaly
různé plakáty a oznámení na vrata Vaškovic stodoly vedle silnice. Také tam byla připevněna dvoujazyčná modrobílá tabulka s
označením obce za 2. světové války. S důležitými zprávami do vsi
docházel „obecní sluha“ z Kozojed.
Na místě dnešní vodní nádrže stával dřevěný domek, ve kterém se za války sbíralo mléko a uskladňovalo v bandách, které
mlékař odvážel. Před stavbou nádrže se dřevěná bouda rozebrala, zrenovovala a postavila větší na nynějším místě blízko
silnice. Tam se věší různé plakáty i oznámení. Tento domek
také slouží jako čekárna na autobus. Vedle dal obecní úřad
zhotovit malou dřevěnou tabulku se zasklenými uzamykacími
dvířky pro důležitá sdělení. V Borku také stojí u silnice mapka
„Cyklotrasy Mikroregionu Dolní Střela“.
J. S.
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Hodnocení školního roku 2010 - 11 proběhlo už 29. června při
jeho ukončení. Podrobnější informace obdrží školská rada na
konci října v podobě výroční zprávy a část těchto informací
bude v nejbližších dnech odeslána pro potřeby Odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje.
Ve škole vyučovali vedle kmenových pedagogů manželé
Krauseovi za učitelky na mateřské dovolené a od ledna za paní
Kasalovou nastoupila na zbytek roku paní učitelka Pekárková.
V rámci přechodu na vlastní Školní vzdělávací program přibyly dva
nové vyučovací předměty – Projekty pro 4. třídu a Mediální výchova pro 9. třídu. Oba předměty obohatily a oživily výuku a těšily se
u žáků velké oblibě.
V průběhu roku jsme byli nejen školou mimořádně aktivní, ale
také nebývale úspěšnou. Zúčastnili jsme se největšího počtu vědomostních, sportovních a zájmových soutěží za poslední léta.
Absolvovali jsme vědomostní soutěže v nejrůznějších oblastech Olympiáda v českém jazyce, Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klokan, Přírodovědný klokan, Logická olympiáda,
Taktik výzva 2010 (mezinárodní soutěž). Využili jsme i možnost
celostátního testování úrovně žáků 5. a 9. tříd v jazycích, matematice a přírodovědné oblasti. Výsledky nás příjemně překvapily.
V Matematické olympiádě vyhrál okresní kolo v kategorii šestých
tříd Ondřej Karlíček, mezi sedmáky byla Veronika Peterková třetí.
V okresním kole Pythagoriády si umístění prohodili. Zde se mezi
úspěšné řešitele okresního kola zařadil i žák 8. třídy Štěpán Folk.
U žáků 9. třídy jsme při celostátním testování počítali s nadprůměrným umístěním, ale výsledek byl ještě mnohem lepší. V jednotlivých testovacích oblastech za námi zůstalo v průměru 90 procent škol, které se testování zúčastnily. V německém jazyce byla
dokonce v rámci kraje třída nejlepší, v rámci republiky zůstalo za
námi 97 procent testovaných tříd.
V posledních letech se stále více zúčastňujeme okresních sportovních soutěží, zejména pokud se konají v rozumné vzdálenosti
od Kozojed. Při dnešní dopravní obslužnosti není jednoduché se
dopravit s větším počtem žáků někam dál. Jsme malá škola a s
těmi velkými jako jsou Kralovice, Kaznějov, Zruč, Třemošná, Horní
Bříza nebo Nýřany se těžko můžeme poměřovat. Přesto nás žáci
v uplynulém roce potěšili řadou pěkných, někdy až senzačních umístění. Startovali jsme v okresních kolech atletického
čtyřboje, trojboje, přespolním běhu družstev, v malé kopané,
florbalu. V červnu se celá škola zapojila do celostátní akce Pětiboj Martiny Sáblíkové (testování sportovní zdatnosti). Starší žákyně přivezly bronzové medaile z okresního kola přespolního běhu
družstev, fotbalisté přehráli „fotbalové giganty okresního měřítka“ a
skončili druzí. Naprostou senzací bylo vítězství florbalistů v okresním kole v kategorii do 17 let. V krajském kole pak hráli se samými
středními školami. K tomu připočtěte řadu čtvrtých, pátých nebo
šestých míst, která jsou z našeho pohledu také skvělá.
Zájmová činnost převážně sportovního charakteru přešla do
péče TJ Sokol, ve škole fungují pouze kroužky taneční, dovedných
rukou, psaní na počítačové klávesnici a myslivci, kde však nemůžeme už mluvit o kroužku, protože jsou v něm činné pouze děti
Kučerovy. V soutěži o Zlatou srnčí trofej vyhráli bratři Josef a František svorně regionální kolo (každý ve své kategorii) a zúčastnili
se národního kola. Josef si proti loňsku opět polepšil, skončil dva-

náctý. Svoji soutěž (školní) mají i písaři, z nichž někteří by mohli
dělat ze psaní státní zkoušku, kdyby ji bylo možné vykonat před
dovršením 15 let věku. Tanečníci vystupují v ÚSP Liblín a můžeme
je vidět také při různých příležitostech v kulturním domě. Výtvory
malých i větších „vyšívaček“ jsou zatím k vidění jen na webových
stránkách školy, ale určitě by stálo za to, uspořádat při vhodné
příležitosti výstavku pro veřejnost.
Jak vidíte, máme děti chytré i šikovné. Nic ale není samo od
sebe. Za vším je třeba vidět práci pedagogů, podporu rodiny i chuť
a vůli dětí samotných.
Z dalších aktivit školy bych měl zmínit alespoň soutěž o pohár
Nestlé ve sběru starého papíru a dlouhodobou účast v ekologickém projektu RECYKLOHRANÍ.
Všichni dobře víme, že dnes je všechno hlavně o penězích.
Snažíme se hospodařit s tím, co máme a zároveň postupně zlepšovat prostředí v učebnách a pořizovat nové vybavení a pomůcky.
Z rezervního fondu, který řadu let vytváříme, jsme letos zakoupili
akumulační kamna do dvou učeben na 2. stupni v hodnotě téměř
90 000 Kč. Největší učebna má novou podlahu a lino – celkové
náklady přibližně 40 000 Kč. Z peněz, které získáváme v posledních letech za sběr papíru, jsme vybavili tuto učebnu novými výškově stavitelnými lavicemi a židlemi – cena přibližně 48 000 Kč.
Z evropských fondů jsme na základě projektu dostali prostředky,
které nám umožní modernizovat vybavení pro výuku. Část peněz
už máme na účtu a v minulých dnech byla provedena výměna veškeré výpočetní techniky v počítačové učebně. Připojení k internetu
a do školní sítě mají už i učitelé na 1. stupni.
Práce na zajištění provozuschopnosti školních budov a údržba
ale nikdy nekončí. Mezi nutné a nákladné akce bude patřit například oprava střechy budovy 2. stupně.
Všechno, co se týče života v naší škole, se do článku nevejde.
Pokud chcete podrobnosti, můžete si stáhnout z webových stránek školy (www.zskozojedy.eu) tři čísla školních novin, které vydávali žáci 9. třídy v rámci vyučovacího předmětu Mediální výchova
v uplynulém školním roce. Přesvědčíte se, že toho bylo dost, čím
se daly naplnit.
Mgr. V. Hirt, ředitel školy
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V sobotu 27. srpna 2011 uspořádalo Myslivecké sdružení Kozojedy pod patronací Obce Kozojedy a ve spolupráci
s místní TJ Sokol na fotbalovém hřišti „ Myslivecké odpoledne
“.
Cílem této akce kozojedských myslivců bylo seznámit občany
Kozojed a přidružených obcí s činností MS. Prostřednictvím fotografické dokumentace z činnosti, ale také pomocí pěkných preparátů loveckých trofejí představit zvěř, kterou lze v přírodě kolem
Kozojed spatřit. V neposlední řadě bylo záměrem myslivců a Obce
Kozojedy radostné rozloučení dětí s prázdninami.
Celé odpoledne zahájili malí trubači z kroužku mladých myslivců
při zdejší ZŠ, vedených trubačem MS Václavem Trochem. Sourozence Adélku, Františka a Josefa Kučerových z Bučku, kteří troubili na borlice, doprovázel troubením na lesnici další mladý a nadějný trubač ze severního Plzeňska – Dominik Mašek z Dolní Bělé.
Myslivci připravili ukázky výcviku loveckých psů, práci loveckých
dravců a řadu zajímavých soutěží pro děti i dospělé - střelba ze
vzduchovky do terče v podobě běžícího kňoura, hod tenisákem na
lišku, ale i soutěž v šipkách.
Kynologický referent MS Petr Pánek a majitelé lovecky vedených a upotřebitelných psů, představili své čtyřnohé pomocníky.
Pohovořili o jejich významu pro myslivce, o těžké a náročné práci při výcviku. Zaměřili se také na povahu jednotlivých plemen

a k čemu se jich v myslivecké praxi používá. Na závěr této části
programu předvedlo několik psů vzornou dohledávku ulovené zvěře a její aportování.
Pan František Hykyš připravil malou výstavku keřů a dřevin rostoucích v našem regionu.
Přítomní si také mohli prohlédnout dvě kroniky našeho MS.
Myslivecké odpoledne v Kozojedech navštívila redaktorka Českého rozhlasu v Plzni. Té poskytl rozhovor předseda našeho MS
Václav Prusík. V rozhovoru prezentoval bohatou a úspěšnou činnost našeho MS.
I když počasí naší akci vůbec nepřálo a hned po jeho zahájení
začalo pršet a navíc déšť doprovázel i citelný chlad, hodnotili přítomní celou akci velice kladně. Svůj podíl na tom má také Václav
Sláma, který připravil pro účastníky vynikající občerstvení – zvěřinový guláš, řízečky, sekanou. Večer pak ještě myslivci nabídli
účastníkům na ohni opečeného divočáka. Přitom si mohli společně s místním muzikantem Vladimírem Steinerem za zvuků kytary
zazpívat překrásné české písničky.
Závěrem chceme vyjádřit přesvědčení, že se Myslivecké odpoledne všem přítomným líbilo a že při příští podobné akci nám bude
více přát počasí.
„Myslivosti zdar!“ V. Troch
V měsíci září uskuteční obec opravu střechy na bývalé škole ve
Břízsku. Bude vyměněna střešní krytina včetně latí a opraveny dva
komíny. Na tuto akci získala obec dotaci z POV Plzeňského kraje.
Jelikož letos uplyne 120 let od otevření této školy, připravuje
obec po ukončení oprav, setkání bývalých žáků . Na něm by se
připomněla historie školy a účastníci by si mohli zavzpomínat na
svá školní léta.

Historie školní budovy

V říjnu roku 1889 bylo vydáno povolení ke stavbě nové školní
budovy a začalo se s přípravnými pracemi. Samotná stavba
byla započata 13. dubna 1891 a koncem srpna téhož roku byly
všechny práce hotovy. Ale až 23. září 1891 byla komisí provedena
prohlídka budovy a ta uznala školu za „úplně vhodnou“. Vysvěcení
školy proběhlo 27. září 1891. Vyučování bylo povoleno zahájit
11. listopadu 1891. Prvním učitelem, pouze zatímně jmenovaným,
byl Antonín Holub, rodák z Čivic. Po něm 29. června 1892 byl
ustanoven učitelem a správcem školy pan Vojtěch Vodák. Počet
dětí na počátku školy byl 63. Ze Břízska 39 a z Robčic 24. V té
době bylo ve Břízsku 153 obyvatel a v Robčicích 93 obyvatel. Dříve
děti z těchto obcí docházely do Kaceřova. Za dobu trvání školy se
vystřídalo 20 učitelů a učitelek. Poslední byla paní Halašková.
30. března 1962 byla škola po 71 letech uzavřena a děti, kterých
bylo 9, přešly do školy kozojedské.
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KOZOJEDSKÉ KULTURNÍ LÉTO 3. - 9.7. 2011
Slavnostní ukončení celého kulturního týdne proběhlo v sobotu nabitým programem po celý den. Po slavnostním projevu byli
vylosováni výherci týdenní soutěže. Dalším, za srdíčko beroucím představením, bylo profesionální vystoupení malých hasičů
Soptíci z Kralovic. Následovala ukázka staré techniky z Křečova.
O sobotní hudební doprovod se postaral s velkým úspěchem Malý
lidový soubor z Plzně a na jinou notu pak zahrála pop-folk-rocková
kapela Aftersix.
Na úplný závěr, až do půlnočních hodin, si mohli diváci zavzpomínat a vrátit se o pár let zpět při retro promítání černobílého
filmu z 60 let za použití staré promítací techniky.

První prázdninový týden proběhl v naší obci druhý
ročník Kozojedského kulturního léta. Přesto, že jsme
zahajovali při chladu a dešti, počasí se nakonec umoudřilo a bohatý kulturní program doprovázelo letní počasí.
Programová nabídka byla pestrá a dokázala přilákat
návštěvníky všech věkových kategorií, a to ještě v hojnějším počtu než při prvním ročníku. Kulturního programu si užívali převážně občané z Kozojed a okolí, ale
chvály a osobního poděkování se nám dostalo i od lidí
např. z Mariánských Lázní, Prahy a jiných vzdálených
míst, třeba také až ze Slovenska. Svoji spokojenost neprojevovali jen návštěvníci, ale i samotní účinkující.

Kozojedské kulturní léto mělo i své doprovodné programy. Celý
týden byla hojně navštěvována výstava obrazů Anny Urbanové a
fotografií Přemysla Líbala pod názvem Domov a okolí. Dva dny
byly doprovázeny „Vinobraním“ s ochutnávkou a prodejem kvalitních vín, zájmu se těšila ukázka a prodej výrobků z pedigu Jany
Havelkové, rakovaná keramika i s ukázkou výroby manželů Vinařových. Paní Kobyláková s paní Markovou a Vlkovou z Kožlan
měly připraveny ručně vyrobené ozdoby, ukázky pletení z papíru
a další kreativní činnosti.

Hlavními body programu byla rozmanitá hudební a jiná vystoupení. O zahájení se postarala pražská ženská country kapela
Sunny Girls, kterou vystřídala kapela pana Saka z Kralovic. Další
den si lidé zazpívali s heligonkou Honzy Kubíka z Obory a večer
si příznivci hard rocku užili kapelu Greymon. Úterní odpoledne ve
středověkém duchu se skupinou Ventus zpestřila šermířská skupina Invictum. V podvečer se prostor před obecní stodolou zaplnil
fanoušky oblíbeného a všemi dobře známého Václava Žákovce
z Dobříče.
Středa byla věnována hlavně dětem. Nejen, že pro ně bylo připraveno vystoupení kouzelníka a ukázka dálkově řízených modelů
aut, ale byl dán prostor i jejich vlastní tvořivosti. Děti malovaly na
chodník a sekaly výtvory z kamene za pomoci odborného dohledu.
V dílně u Heleny Štěrbové pak mohly pokračovat v dalších zajímavých výtvarných činnostech. Hudební Duo Barbořák a Kopecký zpříjemnilo středeční večer. Čtvrteční odpoledne začalo kouzelným pohádkovým vystoupením divadla Dráček a v podvečer
všem návštěvníkům k poslechu a tanci zahrála místní Kozojedská
čtyřka. Policie ČR byla k dispozici s ukázkami v pátek odpoledne
a obdivovatelé dřevorubeckého rocku si nenechali ujít večerní vystoupení skupiny Harlet.

Na závěr bychom chtěli za SDH Kozojedy a Obec Kozojedy
poděkovat všem sponzorům a dobrovolným pomocníkům, bez
kterých by akce nemohla být uskutečněna. Zvláštní poděkování
patří Bartoloměji Štěrbovi ml. a Heleně Štěrbové, kteří poskytli své
prostory k využití pro veřejnost a také Petru Němcovi, který minulý
i letošní ročník celý týden se svojí technikou ozvučoval všechny
akce. Velký dík posíláme i děvčatům-hasičkám SDH Kozojedy,
která velkou měrou přispěla k úspěšnému průběhu kulturních aktivit. Za krásné logo letošního kulturního léta a vytvoření plakátů a
pozvánek děkujeme profesionální designérce Janě Vaňkové.
Nesmíme zapomínat na všechny návštěvníky celého kulturního
léta, kteří svojí útratou v hospůdce u „Tří sedmikrásek“ a dobrovolným vstupným ve výši 9.617,- Kč významně přispěli k financování
celé akce.
J. Görnerová
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KOZOJEDSKÉ KULTURNÍ LÉTO V ČÍSLECH:
- nejvíce návštěvníků bylo ve středu, kdy se přes den
vystřídalo okolo 800 lidí včetně dětí
- druhým nejnavštěvovanějším dnem byla sobota
- za týden bylo vypito 44 sudů piva a 9 sudů kofoly
- snědeno bylo přes 140 kg uzenin a 24 kg uzených
kuřecích stehen
- pro letošní kulturní léto se maximalizovala kapacita
míst v obecní stodole na 65.

PODĚKOVÁNÍ:

Před dvěma roky jsem velice kladně hodnotil počin uspořádat Kozojedské kulturní léto. Přál jsem si, aby se z této
akce stala jakási tradice.
Letos se podařilo na první ročník navázat. Myslím, že
úspěch byl ještě větší. Tentokrát přálo akci (kromě úvodního dne) i počasí. Pořad kulturního léta byl velice pestrý
a to nejen samotná kulturní vystoupení na podiu. Obrovskému zájmu návštěvníků se po celý průběh těšila například výstava kozojedské malířky Aničky Urbanové. O jejím
talentu neměl ještě nedávno nikdo ani potuchy. Mnoho
pozornosti bylo věnováno akcím pro děti. Celkový počet
návštěvníků jistě překonal první ročník a všechny generace si během týdne mohly přijít na své.
Velký dík patří pořadatelům Obci Kozojedy a SDH Kozojedy. Jejich několik obětavých jedinců mělo na starosti celý
průběh akce se vším všudy. Moc si vážím jejich zápalu a
nadšení. Je opravdu výjimečné v takto poměrně malé obci
pořádat akci tak velkého formátu. V širokém okolí je to naprosto mimořádné. Věřím i nadále v úspěšné pokračování
započaté tradice. Ještě jednou děkuji!
Ladislav Pícl, Kozojedy 109

Během Kozojedského kulturního vystavovala své obrázky Anna
Urbanová z Kozojed. Svým dílem téměř všechny návštěvníky a
spoluobčany překvapila.
Narodila se 11. ledna 1967 ve slovenské Žilině, má čtyři sourozence. Talent zdědila po otci, který však zemřel v jejím raném dětství.
Po vyučení se provdala do Kozojed u Kralovic, kde žije dodnes.
Potřebu malovat a vyjádřit se obrazem cítila celá léta, jen příležitosti a času se jí nedostávalo. Ke svému koníčku – malování - se
po letech znovu vrátila a její nástup je opravdu obdivuhodný.
V roce 2010 se začala věnovat malbě v různých tématech a technikách, mezi nimiž velmi rychle zvítězila olejomalba. Anička se věnuje malbě krajiny, zátiší, ale stále se ochotně pouští dál a zkouší
nové podněty i motivy. Malba dle fotografie je pro ni vedle cyklistiky
relaxační záležitostí. Své výlety nadšeně spojuje s vlastním fotografováním motivů a předloh. Pak už doma vznikají obrazy jeden
za druhým.
Obrazy Kozojedska se stávají velkou srdeční záležitostí pro patrioty okolí a nejen Aniččiny přátele. Vedle místních motivů zaujímají
v kolekci významné místo obrazy z rodného kraje-Slovenska.
A. Urbanová se zúčastnila výstav: Adventní zastavení v Kozojedech, 2010; Domov a okolí, Kozojedy, 2011. V průběhu července a
srpna uspořádala samostatnou výstavu svých obrazů ve výstavní
síni Muzea města Kožlany.
Její obrazy se lidem líbí. Přejeme jí, aby ji tato záliba i nadále držela a těšíme se na její další výstavy.
H. Štěrbová
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU KOZOJEDY
USNESENÍ
ze 6. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek 9. 6. 2011 od 20:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.
ZASTUPITELSTVO OBCE PROJEDNALO A
Schvaluje
112. Závěrečný účet obce za rok 2010 se závěrem, že souhlasí
s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
113. Zřízení věcného břemene s ČEZ distribuce a.s. na pozemku
4177/3 a 3547 v k.ú. Kozojedy u Kralovic
114. Smlouvu o zajištění činnosti ZŠ a MŠ Kozojedy ve výši
800.000,- Kč.
115. Povolení průjezdu lesní cestou v katastru obce Břízsko
v průběhu pořádání Mezinárodního mistrovství ČR a PČR
jednotlivců v Enduru ve dnech 16. - 17. 7. 2011 společnosti
ENDURO TEAM LUKY.
116. Žádost paní Görnerové, Kozojedy 144 o povolení zemních
prací v komunikaci pč. 2926/2 a 28/9 v k. ú. Kozojedy
u Kralovic.
117. Žádost manželů Slachových, Kozojedy 41 o povolení
zemních prací v komunikaci pč.4177/3 v k. ú. Kozojedy
u Kralovic.
118. Přijetí dotace z AOPK na plánovanou výsadbu stromů
na „kočinské cestě“
119. Uvolnění částky 15.000,- Kč z rozpočtu obce na zakoupení
dřevěného venkovního pódia.
120. Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši max.
80.000,- Kč na další opravy kostela sv. Mikuláše
v Kozojedech.
121. Příspěvek Mysliveckému sdružení Kozojedy ve výši 5.000,Kč na akci pro děti „Myslivecké odpoledne“ konané
dne 27. 8. 2011.
122. Navýšení předpokládaného financování nákupu zahradního
traktoru o 20.000,- Kč.
123. Prázdninový provoz v MŠ Kozojedy.
124. Výběr firem na zaměření kanalizace v následujícím pořadí:
1. V.Kratochvíl, firma Progeka
2. J.Motyčka, Jarov
3. M.König, Plzeň
Bere na vědomí
125. Informaci pana Hykyše o hospodaření v obecních lesích k
dnešnímu dni.
126. Nabídky firem na zpracování územní studie lokalit Z3 a Z4
určených dle územního plánu k zástavbě rodinnými domy.
127. Informace k přípravě projektu hasičské zbrojnice
prováděného firmou HBH atelier s.r.o. Plzeň
128. Zápis školské komise o hospodaření ZŠ a MŠ Kozojedy
za rok 2010.
129. Rozpočtové opatření č. 2/2011.
130. Úhradu nákladů spojených s pobytem odchyceného psa
v naší obci v útulku v Němčovicích.
131. Možnost zapůjčení kontejneru na bio odpad od pana
Polcara, Kaceřov 35 za cenu 270,- Kč/t a 20 Kč/km.
132. Obdržení rozhodnutí o povolení přemístění kulturní památky
Boží muka v obci Robčice za účelem restaurování.
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Letošní rok se opět, již popáté, konala v kostele Sv. Petra a Pavla
v Dolanech u Hlinců výstava výtvarného umění, potřetí pod hlavičkou
občanského sdružení NEFOSIN. Vernisáž výstavy se konala 5.
července za velké účasti kulturní veřejnosti. Na zahájení zazpíval
Chrámový sbor města Touškova.
Vystavovali členové umělecké skupiny NEFOSIN: Karla Colori
(fotografie), Lubomír Čmejla (sochy), Lubomír Ivanov (keramika),
Jarmila Krynická (malba), Ruhul Amin Kajol (malba), Dagmar
Lukešová (obrazy, grafika), Miroslava Radochová (keramika), Růžena
Šerá (malba), Bartoloměj Štěrba (sochy), Hana a Miloš Vetenglovi
(šperky), Jarmila Vinařová (keramika), Luboš Zíma (sochy), Luboš
Vetengl (malba), Helena Štěrbová (sochy).
Výstava byla ukončena jako obvykle koncem července. Toto místo
se již stalo oblíbeným zastavením vodáků, turistů a hlavně občanů
z okolí. Každoročně je navštíví kolem dvou až tří tisíc lidí.
Myslím, že si tento kostelík, včetně aktivit v něm, zaslouží
pozornosti veřejnosti. Zejména proto, že dokládá současnou snahu
občanů o udržení kultury na venkově a že si váží hodnot minulých
staletí. Řekl bych, že vynaložená práce na záchraně této památky
nebyla marná a lidé, kteří na ní pracovali, vykonali správné dílo.
Napomohli tak nepřímo i rozvoji turistického ruchu v našem regionu.
Kostel byl zachraňován jako kulturní památka za podpory fondů,
zejména MKČR a Plzeňského kraje, velkou měrou však pomocí
dobrovolné práce místních lidí, kteří našli vztah ke vzniklému dílu.
Kostel se tak pomalu neplánovaně stává galerií uprostřed polí.
Každoročně navštěvují výstavu také občané z Kozojed, kterým
tímto děkujeme za zájem. Velice rád dodávám, že každým rokem nás
navštíví i náš starosta pan Josef Lomička.
Budeme moc rádi, když i nadále bude o tuto výstavu zájem.
Na tomto místě je třeba poděkovat obecnímu úřadu ve Hlincích za
podporu a umožnění této již značně oblíbené akce.

Za uměleckou skupinu NEFOSIN Bartoloměj Štěrba
www.nefosin.cz
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