Rádi bychom přispěli k obsahu novin novou tématickou řadou o kozojedských památkách. Všichni známe
kozojedský kostel sv. Mikuláše, pomník padlým na návsi či roubenou stodolu v Borku. Stojí tu po mnohé generace
a stát budou i nadále. Chtěli bychom vám proto přinést bližší informace a zajímavosti o památkách našeho okolí
a možná vám i ukázat zpočátku nezajímavé či nevýrazné drobné stavby a artefakty, které však mnohdy významně
spoluvytváří dědictví naší obce.
Na postavení pomníku padlým přispěl spolek hasičů částkou
516,84 Kčs (výtěžek z plesu). Celkové náklady činily 13 500 Kčs,
KAPLE SV. ANNY SAMOTŘETÍ které se sehnaly sbírkami a z výnosů divadel a tanečních zábav
všech místních spolků.
V roce 1869 bylo v Pamětní knize kozojedské fary zaznamenáno Je dílem sochaře Karla Havlíčka z Rakovníka. Dne 13. června
postavení kapličky sv. Anny: „Na rynku před školou stála na 1926 byl slavnostně odhalen.“
zděném sloupku hliněná socha sv. Anny, kterážto socha však obci Kaple sv. Anny byla naposledy opravovaná v roce 2002. Součástí
ke cti nesloužila. Deštěm opadala omítka sloupku, socha sama obnovy kapličky bylo také zhotovení kopie sochy sv. Anny
byla již bez hlavy a ruk, zábradlí okolo rozlámané. Představenstvo Samotřetí, jejíž originál je vysoce kvalitní dřevořezba z 1. poloviny
Kozojedské dalo nákladem obce postavit nynější vkusnou kapličku, 18. století. Originál sochy byl obcí zapůjčen Muzeu v Mariánské
v níž stojí sklem opatřená socha sv. Anny (dřevěná), stávající Týnici. Sádrová patinovaná kopie, dílo B. Štěrby st., byla osazena
druhdy na podstavci v kostele a později na oltáři vedle kazatelny. do kaple, kde stojí dodnes.
Na místě dřevěné sochy sv. Anny, na rynku do kapličky dané, dal
H.Š. + Z.S.
farář Kozojedský svým nákladem malovat barvami olejovými obraz
sv. Josefa co patrona umírajících, který byl při velkém shonu lidstva
církevně posvěcen a na postranním oltáři u kazatelny postaven.
V roce 1916 nechal Obecní úřad v Kozojedech vysázeti okolo
kapličky sv. Anny na rynku 4 jilmy a 4 břízky. Kozojedský mlynář
Václav Ryba, majitel mlýna pod Kozojedy, dal na svůj náklad
zhotoviti kamennou desku na paměť padlých vojínů. Desku umístili
do výklenku kapličky sv. Anny směrem ke škole.
Nápis na pamětní desce zní takto:
Na věčnou paměť
chrabrým vojínům z obce Kozojedské a okolí
padlým ve válce r. 1914 – 1915 – 1916
věnuje Václav Ryba mlynář v Kozojedech r. 1916“
V obecní kronice je zapsáno:
„V roce 1926 obecní zastupitelstvo na nátlak „pokrokové“ mládeže
dalo odstranit ze středu návsi kapličku sv. Anny, aby prý se tam
Přečetli jsme z Wikipedie: Svatá Anna (též svatá Anna Samodruhá, či
mohl postavit pomník padlým ve světové válce. Když však byla
svatá Anna Samotřetí) a svatý Jáchym byli údajní rodiče Panny Marie a
sv. Anna odstraněna, byl pomník postaven na místě jiném. Že při
tedy prarodiče Ježíše Krista. V kanonických evangeliích, které tvoří Nový
zákon o nich zmínky nejsou. Jejich jména jsou uvedena v apokryfním
„odhalení pomníku“ bušil řečník do církve, rozumí se samo sebou.
evangeliu svatého Jakuba. Jméno Jáchym se vykládá jako „příprava na
Kaplička pak byla postavena nákladem obce u fary a o svátku sv.
Pána“ a jméno Anny jako „milostná, laskavá“.
Anny vysvěcená.
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V říjnu tohoto roku navštívili žáci 5. ročníku ze zdejší ZŠ některé vybrané živnostníky z obce v rámci předmětu Projekty. Téma měsíce
znělo „Řemeslná dílna“. Velice nás potěšilo, že s návštěvou ochotně souhlasili všichni oslovení – pan Josef Týmr (kovářství),
paní Jaroslava Zábranská (kadeřnictví), pan Radek Beran (truhlářství) a sourozenci Bartoloměj a Helena Štěrbovi (kamenictví –
sochařství). Pro děti je jen málo příležitostí, jak se mohou s některými řemesly setkat naživo, pokud se jimi nezabývají zrovna
jejich příbuzní. O to větší zážitek potom je, když je jim umožněno vyzkoušet si některou činnost na vlastní kůži. Chtěli bychom
tímto poděkovat všem, kteří dětem tuto zkušenost umožnili. Stejné poděkování patří i manželům Tajblovým z Lednice, kteří už
podruhé provedli žáky 4. ročníku svým statkem a podali jim někdy vyčerpávající odpovědi na otázky ohledně chovu domácích
zvířat. Byli bychom rádi, kdyby bylo možné akce opakovat i v příštích letech.
Kateřina Kováříková
Lenka Zíková: „Nejvíce se mi líbilo u kameníků. Mohli jsme si
vytesat do kamene a odlít sádrovou ruku, nebo vytvořit model.
Bylo to skvělé. U pana Týmra to bylo také pěkné. Ukázal nám,
co je to podkovník a jak se dříve dělaly hřebíky. Také jsme se
šli podívat do truhlářství. Pan Beran nám ukázal, jak z ošklivého
kusu dřeva udělat krásný hladký kus.“
Růžena Hradecká: „Nejvíce se mi líbilo v kadeřnictví
a sochařství. Kadeřnice paní Zábranská je velmi dobrá
profesionálka. Udělá vám s vlasy to, co si přejete. Moc se mi
líbilo, jak to dělá všechno rychle a profesionálně. A v sochařství
se mi líbila ta technika. Dříve jsem si myslela, že je to těžké, ale
když jsem to vyzkoušela, je to lehčí, než se to zdá.“
František Kučera: „ Nejvíce se mi líbilo u kováře – jak se dělá
starý hřebík, u truhláře – jak se dělají ozdoby k posteli, jak
rychle a snadno udělat ukazovátko a u sochaře – jak se dělají
ruce ze sádry.“
Martin Pánek: „Naše první zastávka byla u kováře, kde nám
ukázal, jak se dělaly hřebíky, taky kde pracuje a co na to
potřebuje, atd. Potom jsme se zastavili u paní kadeřnice, ta
nám předvedla, jaké potřebuje například barvy na vlasy. Přešli
jsme k truhláři, který nám řekl, z jakého dřeva se nejvíce dělá
nábytek, také s čím se uhladí dřevo, aby v něm nebyly třísky a
na konec nám vyrobil ukazovátko a dvě malé šavle. Naposledy
jsme šli ke kameníkovi, kde nám ukázali, jak se pracuje a mohli
jsme si to vyzkoušet. Jeden stál na točícím prkně, udělal pozici
a ostatní ho modelovali.“
Lukáš Salivar: „Líbilo se mi u kadeřnice, protože nám ukázala
všechny možné šampony a dala nám plakáty s účesy. Byli

jsme také u kováře, který nám dal hřebík na podkovu a ukázal
nám, jak se dělá historický hřebík. Truhlář nám předvedl, jak se
opracovává dřevo a vyrábí okno. Pak nám ukazoval všechny
stroje a paní učitelce udělal ukazovátko, které máme ve třídě.
Lenka Janská: „Nejdříve jsme šli ke kováři, který nám ukázal,
jak se vyráběl hřebík. Druhé povolání byla kadeřnice. Tam se
mi líbilo, jak nám řekla, které šampony bychom měli používat
na zničené vlasy. Po kadeřnici jsme šli k truhlářovi. Ten nám
předvedl druhy dřeva a ukázal, jak se opracovává a udělal nám
ukazovátko do školy. Poslední povolání bylo sochař. Tam jsme
si mohli vyzkoušet práci modela, tesat do kamene a řekli nám,
z jakého kamene se nejlépe tesá a ten kámen byl pískovec.“
Anna Suráková: „U pana kováře to bylo celkem dobrý. Ukázal
nám spoustu zajímavých věcí, například jak se vyráběl hřebík
a spoustu nářadí, které při své krásné práci potřebuje. Bylo to
moc pěkné, ale měla jsem pocit, že se pan kovář styděl, nebo
měl trému. Paní kadeřnice byla moc milá a ochotná. Ukázala
nám spoustu šamponů a dalších prvků na vlasy. Také různé
účesy v časopisech a už víme, že Rusky rády nosí copánky.
Když jsme tam přišli, tak na své zákaznici mohla ukázat, jak se
barví vlasy. Ale přišli jsme ve špatnou chvíli, protože zákaznice
na svou proměnu teprve čekala. U pana sochaře a paní
sochařky se mi líbilo nejvíce a myslím, že všem, protože jsme
si tam mohli něco vyrobit. Například Fanda si nechal odlít ruku
ze sádry a teď je vystavená vedle ředitelny. Pak jsme si mohli
všichni vymodelovat sošku hlavy a z modelíny polohu těla,
kterou spolužáci navrhovali. A na začátku nám ukázali různé
kameny, třeba žulu. Škoda, že jsem musela odjet dříve.“
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Indonésie, Peru

Ve čtvrtek 13. října 2011 navečer se v Kulturním domě v Kozojedech sešlo přes 50 lidí, aby se zaposlouchali do vyprávění
Ing. Martina Uhlíře – stavaře, fotografa a cestovatele žijícího
v Třemošné. Pan Uhlíř v první polovině setkání promítal fotografie ze své cesty do Indonésie. Vzpomínal na ostrovy Jávu
s lomem na síru, kde nosiči vynášeli z nepřístupných hor obrovské kusy materiálu v koších na zádech, na ostrov Bali s chrámovým komplexem Batur, na malý ostrov Lombok s krásnou
přírodou, se sopkami a vodopády.
V druhé části večera cestovatel komentoval své snímky z jihoamerického Peru. Krásné obrázky měl z peruánských hor.
Vzpomínky na setkání s místními lidmi však nebyly příliš příjemné, neboť se často setkával s takovými, kteří kradli nebo
přepadávali a prali se.
V závěru přednášky odpovídal host na četné otázky z publika.

Naše škola je už několik let
zapojená do ekologického projektu
Recyklohraní.

Setkání s cestovatelem Ing. M. Uhlířem připravila Obec Kozojedy spolu IC ENVIC Plasy, vedeným Ing. Ivo Kornatovským.

Začátkem prosince jsme odevzdali 200 kg elektroodpadu
(domácí elektrospotřebiče, monitory, počítače,…). Za splněné
úkoly získává škola body, za něž může pořizovat různé věci
z nabídky organizátora projektu. Takto jsme už získali výukový
program pro Zeměpis. Školní družina dostane pod stromeček
různé hry.
Projekt pokračuje soutěží „Daruj mobil“. Je to soutěž mezi
školami. O vítězi rozhodne počet odevzdaných mobilů v poměru
k počtu žáků školy.

Pokud máte starý, poškozený, nepoužívaný
mobil, přineste ho do školy nebo na obecní
úřad do 15. ledna.
Mgr. V. Hirt, ředitel školy

Výstava se konala v sobotu 29. října 2011 za velkého zájmu široké
veřejnosti. Množství prací bylo dokonale uspořádané a dobře
prezentované. Své práce vystavovali: Anna Urbanová, Kozojedy
103 – malba, Jaroslav Holubář, Kozojedy 52 – fotografie, Martina
Helmichová, Kozojedy 52 – malba, Václav Dostál, Bohy – malba,
Václav Šafr, Kaznějov – malba, Jan Štěrba, Nečtiny – fotografie,
Oldřich Herzog, Plzeň – malba, Jindřiška Šimsová – Dobříč –
kresba.
Anna Urbanová, vedoucí kuchařka školní jídelny v Kozojedech
tíhne k malování od dětství. Poslední dva roky se věnuje hlavně
olejomalbě. Vítězí u ní motivy krajiny z okolí Kozojed a motivy
z jejího rodného kraje – ze Slovenska.
Jaroslav Holubář se do Kozojed přistěhoval v roce 2001 z Karlových
Varů. Byl spoluzakládajícím členem Svazu českých fotografů a
členem místního fotoklubu. Své snímky úspěšně prezentoval na
mnoha soutěžích (Karlovy Vary, Plzeň, Cheb, Sokolov, Klatovy aj.).
Jeho působivé fotografie jsou poutavé a zajímavé. K výslednému
efektu používá nejen fotografický aparát, ale i počítač, na kterém
fotografie dále upravuje. Každý snímek je vlastně originál.

Kozojedská škola se 4. 10. 2011 zúčastnila okresního
kola v přespolním běhu družstev v Plasích. Družstvo
mladších žáků ve složení Vojtěch Kovářík, Ondřej
Karliček, Lukáš Franěk a Matěj Surák obsadilo krásné
druhé místo a přivezlo stříbrné medaile.
Mgr. V. Hirt, ředitel školy

Martina Helmichová maluje už od dětství a po absolvování střední
školy se malbě věnuje profesionálně. Inspiraci hledá převážně
v přírodě, v pohádkách a bájných bytostech. Maluje hlavně na
zakázku. Některé práce vystavuje v galeriích v Českém Krumlově.
Její hezké a nápadité obrázky i předměty všichni oceňovali.
V dopolední části při vernisáži byli představeni všichni autoři
a poté vystoupila hudební skupina mladých Strawberry
Feelings. Odpoledne pobavili návštěvníky Plzeňští heligonkáři.
O vystavených pracích a uspořádání výstavy se pochvalně
vyjadřovali i profesionálové, kteří se této akce zúčastnili.
Z.S.
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Děti měly možnost vyzkoušet si malování perníčků, malování
sádrových ozdobiček nebo jen tak vybarvovat připravené papíry,
opět s vánočními motivy. Svoje výrobky si pak s patřičnou hrdostí
odnášely domů.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě celé akce,
a také všem, kteří ji navštívili a svým dobrovolným příspěvkem
pomohli s jejímu financováním. DĚKUJEME !!!!
D. Přibylová

Druhou adventní neděli tohoto roku se již podruhé konalo v KD
Kozojedy „Adventní zastavení“. Obec a kulturní spolek opět připravili
pro občany bohatý kulturní program. Jako první vystoupily děti
z mateřské školy pod vedením učitelky Libuše Kalinové. Po
nich se představili žáci a žákyně základní školy. Jejich program
připravila Věra Kovářová a o hudební doprovod se postarala
Vlaďka Rodková. Ta také nacvičila a s děvčaty předvedla dnes
velice populární tanec zumbu. Všichni účinkující sklidili zasloužený
potlesk.
Během odpoledne mohli návštěvníci zhlédnout obrazy pana
Václava Dostála z Bohů – vystavoval velice zdařilé obrázky na
motivy Josefa Lady. Dále se mohli pokochat pracemi dětí jak
z mateřské tak i ze základní školy. Vánoční atmosféru dokreslovalo
několik vánočně ozdobených stromů a z reproduktorů se linuly
vánoční koledy. Pro všechny návštěvníky bylo připravené slané
i sladké pohoštění, naléval se grog, čaj a velice oblíbené svařené
víno.
Bylo zde i mnoho možností k nákupu dekoračních předmětů
vhodných jako dárek pro příbuzné a známé a nebo jen tak pro
vlastní potěšení. Např. keramika, různé šperky, vánoční ozdoby
z překližky, suchá vazba, svícny, výrobky z pedigu, obrázky,
knihy, perníčky a dekorace z perníku, výrobky z pleteného papíru,
ručně vyráběné šály a další a další výrobky převážně s vánoční
tematikou.

JAK JE TO S ADVENTEM ?
Advent (z lat. adventus příchod) je začátek liturgického roku a
přípravou na Vánoce. V teologickém smyslu se advent vyznačuje
dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého
příchodu na konci času. Západní církev slavila různý počet (4 až 6)
adventních nedělí. Papež Řehoř Veliký ( žil v letech 540 – 604 n.l.)
stanovil čtyři adventní neděle. Advent začíná 1. nedělí adventní,
tedy neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Konec adventu pak
představuje západ slunce Štědrého večera.
Pravoslavná církev
dodržuje až dodnes šestitýdenní advent. V současnosti se jednotlivé
adventní neděle označují jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá.
Toto označení je čistě komerční a nemá nic společného s křesťanskou
tradicí. Cílem tohoto označení je pouze povzbudit komerční pojetí
Vánoc a podpořit zákazníky v nakupování .
(Zdroj: WIKIPEDIE)

ČÍSLO 1 / 2012 STRANA 5

KOZOJEDY
VČERA A DNES
V měsíci říjnu si pro obyvatele Kozojed připravil Kozojedský
kulturní spolek ve spolupráci s obecním úřadem přednášku
s názvem „Několik obrázků z dějin Kozojed“. Pozvání přijali
manželé Zilynští, kteří v minulosti již v Kozojedech přednášeli.
Během přednášky bylo možno zhlédnout mnoho zajímavých
snímků. K vidění byly kartografické materiály z osobní sbírky
PhDr. Zilynského i z archivů.

Dne 12. listopadu zasedli do pomyslných školních lavic
bývalí žáci základní školy ve Břízsku. Nikdo nemusel mít strach
ze zkoušení, neboť někdejší třída slouží nyní jako klubovna Sboru
dobrovolných hasičů Břízsko. Datum bylo vybráno více než vhodně,
protože skoro na den přesně před 120 lety (11.11.1891) začala
v této nově postavené škole výuka. A trvala až do počátku 60. let
20. století. Pak klesl počet dětí natolik, že škola byla uzavřena. Za
tu dobu prošlo školními lavicemi na čtyři stovky dětí. Dnes se sešly
takřka čtyři desítky, další pozdravili spolužáky alespoň na dálku.
Když všichni našli své místo, mohlo se začít. Starosta Kozojed
Josef Lomička, také bývalý zdejší žák, zahájil celé setkání
zvoněním na starý zvonec. Spolužáky přivítal a minutou ticha
všichni vzpomněli na žáky a učitele, kteří se dnešního dne nedožili.
Pak seznámil přítomné s dnešním stavem školy a s jejím využitím.
Připomenul právě dokončenou opravu střešní krytiny.

Na mapách bylo zakresleno okolí kolem hradu Krašova,
Liblína a měli jsme možnost zhlédnout i první mapu z r. 1674,
kde jsou zakresleny Kozojedy s kostelem. Zajímavostí bylo, že
na dobových mapách byl sever znázorněn na jihu a východ na
západě. Od map se přešlo k originálním nákresům některých
domů, které dnes můžeme v obci vidět. Závěrem přednášky
nám byly promítány dobové fotografie a pohlednice. Na jedné
bylo možno například spatřit i vojsko. Nejen na fotografiích
jsou zachovány vzpomínky na Kozojedy. Jsou zapsány i
v novinách, kde se vyprávělo o místním učiteli, který byl
vyhledávaným cílem matek, které chtěly provdat své dcery.
Na přednášku dorazilo obecenstvo všech věkových skupin,
jak ti, kteří si chtěli zavzpomínat na dětství, tak ti, kteří
Kozojedy v té době nezažili a chtěli se dozvědět něco více o
místě, kde žijí. Celkové ohlasy byly velmi pozitivní a doufáme,
že se tak můžeme těšit na pokračování.
I. Slachová

Poté slovo dostala Radka Lomičková, která nastínila dějiny
školy, upozornila na školní kroniku a další dokumentaci, do které
všichni zájemci mohou nahlédnout v plaském archivu. Zaslouženou
pozornost vzbudily fotografie převzaté právě z kronik. Byly to školní
fotografie dětí pořizované vždy na konci roku, dále fotografie
z divadelních představení nebo z výstavy ručních prací. Ne
všechny fotografie byly popsány, proto zvláštní dík patří robčickým,
kteří dokázali poznat všechny zachycené děti.
Další prostor byl už věnován vzpomínkám a vyprávění. Někdo
vzpomněl na tělocvik, při kterém pro řídícího učitele sbírali houby,
jiní povídali o výletech i o různých lumpárnách, které ke každé
škole neodmyslitelně patří. Volnou zábavu zpestřila i hudba, při
které si všichni rádi zazpívali. Za okny už byla černočerná tma,
když se první začali rozcházet s předsevzetím, že se musejí zase
setkat.
Na příjemném odpoledni měli kromě samotných účastníků podíl
ještě mnozí další – sbor dobrovolných hasičů, který se postaral
o obsluhu, a také všichni, kdo napekli nebo připravili spoustu
dobrot, které stále zaplňovaly stoly. A pokud by si někdo setkání
chtěl připomenout, je to možné, protože celé bylo zaznamenáno
na videokameru a je k dispozici na Obecním úřadě v Kozojedech.
Do dalších 120 let lze škole popřát jen to nejlepší. Ať se na její
osudy může vzpomínat stejně dobře, jako na ty dosavadní. A jedno
malé přání: ať se označení budovy jako škola uchová co nejdéle.
Radka Lomičková

Zcela zaplněný kozojedský kostel sv. Mikuláše si v sobotu
17. 12. 2011 vyslechl koncert Žihelského pěveckého sboru pod
vedením M. Rambouskové. Doprovod obstaraly čtyři nástroje
– klávesy, basa, kytara a housle. Zpěváci zazpívali nádherné
vánoční písně a koledy a mnozí návštěvníci se postupně přidávali.
V úvodu hosty i posluchače přivítal starosta Josef Lomička, zároveň
připomenul pokroky v opravě kostela. Po koncertu mnozí účastníci
zavítali k osvětlenému kamennému betlému B. a J. Štěrbových,
kde kromě kamenných soch mohli vidět i tři živé ovečky.

ČÍSLO 1 / 2012 STRANA 6

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU KOZOJEDY
USNESENÍ
ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek 15. 9. 2011 od 20:00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.
ZASTUPITELSTVO OBCE PROJEDNALO A
Schvaluje
133. odprodej části obecního pozemku č. 52 v k. ú. Lednice manželům
Moricovým, Plzeň za cenu odhadu. Veškeré náklady s prodejem hradí
kupující.
134. odprodej obecního pozemku č. 5/2 v k. ú. Lednice paní H. Veselé za
cenu odhadu. Veškeré náklady s prodejem hradí kupující.
135. umístění reklamního poutače na soutoku řek Střely a Berounky firmě
Bech Akku Power Baterie s.r.o na obecním pozemku č.2526/14 v
k.ú.Kozojedy u Kralovic.
136. žádost paní Gerdové o umístění reklamního poutače u křižovatky na
Lednici na obecním pozemku č. 3327/1 v k.ú. Kozojedy u Kralovic.
137. firmu ing. arch. Oldřich Hysek, Plzeň na zpracování územní studie
lokality Z3 a územní studie a DÚR lokality Z4 na plánovanou výstavbu
rodinných domů v k.ú. Kozojedy u Kralovic.
138. členy zastupitelstva pana Pícla a pana Jakeše jako dozor a
koordinátory stavebních úprav obecní budovy v Lednici.
139. firmu Dynal Čistá s.r.o. na zhotovení oken do obecní budovy v Lednici.
140. Ing. Jaroše na vypracování cenové nabídky projektu dětského hřiště v
Lednici a následného zpracování žádosti o dotaci.
141. zadání zpracování projektu na vybudování víceúčelového hřiště v
Kozojedech panu Elhotovi.

158. předpokládaný plán kulturních akcí do konce roku 2011.
159. nabídky firmy SOFT Radio s.r.o. a Empemont s.r.o. na dodávku
bezdrátového obecního rozhlasu.
Zamítá
160. žádost paní Minářové, Rakovník, o odprodej části obecního pozemku
p.č. 3326/9 v k.ú. Kozojedy u Kralovic.
161. nabídku prezentace obce v „Encyklopedii měst a obcí Plzeňského
kraje“.
162. prezentaci obce v regionální televizi R1 ZAK v pořadu „Okénko z měst
a obcí“ za cenu 18.000,- Kč bez DPH za 2 minuty vysílacího času.

USNESENÍ
z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek 3.11. 2011 od 19:00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.
ZASTUPITELSTVO OBCE PROJEDNALO A
Schvaluje
163. Směnu pozemků v k.ú. Břízsko. Směněn bude pozemek pana
Šimandla č.119 o výměře 1611 m2 za odpovídající část obecního
pozemku parc. č. 126. Veškeré náklady uhradí obec.
164. přípravu záměru na umístění včelstev v k. ú.Robčice na pozemku č.
434/1.
165. přípravu záměru na pronájem pozemku v k. ú. Buček, p.č. 1133.
166. umístění stavby el. přípojky přes obecní pozemek p.č. 1989/2 v k. ú.
Kozojedy a zároveň přípravu záměru na smlouvu o věcném břemeni
na tomto pozemku.

142. podání žádosti o dotaci na úpravy hasičské zbrojnice v Kozojedech
a podání žádosti o stavební povolení. O pomoc s vypracováním
podkladů pro dotaci požádáme paní Borečkovou, pracovnici MAS
Světovina.

167. výběr firmy Mene Industry s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace
na opravu střechy - ZŠ vyšší stupeň.

143. nabídku firmy Galileo na rozšíření a modernizaci internetových stránek
obce na verzi PROFI za cenu 7.500,- Kč.

169. použití prostředků rezervního fondu ZŠ na opravy a vybavení školy.

144. žádost pana Fryčka, Kralovice o příspěvek na kalendáře pro rok 2012
ve výši 5.000,-Kč bez DPH.

168. firmu pana Kulhánka na zhotovení dvou kusů dveří do sálu v KD v
provedení buk za cenu 61.000,- Kč bez DPH.
170. příspěvek 3.000,- Kč na vánoční nadílku v MŠ.
171. grafický návrh sběratelské turistické karty.

145. zakoupení turistických sběratelských karet v množství cca 150 ks od
pana Miroslava Tausiga, Praha do ceny 30 Kč za kus.

172. cenovou nabídku obce ve výši 27.300,- Kč na odkoupení lesa v k.ú.
Břízsko na p.č. 722 o výměře 8606 m2, který je v exekuci.

146. uzavření veřejnoprávní smlouvy v oblasti přenesené působnosti,
zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) s městem Kralovice na dobu
určitou do 31.3. 2015.

173. příspěvek Kulturnímu spolku Kozojedy ve výši 4.000,- na pořádání
novoročního ohňostroje.

147. žádost o zrušení hrobového místa č. 7-8 v Kozojedech paní Benešové
z Plzně.
148. odkoupení lesních pozemků v k.ú. Robčice č 47|/1, 245, 424/1 a
434/12 o celkové výměře 4885 m2 za cenu 40.000,-Kč od pana Lišky,
Brno.

174. výstavbu závory a zhotovení výstražných cedulí na zabezpečení
přístupu k lokalitě s padajícím kamením v k. ú. Lednice.
175. nákup dataprojektoru pro potřeby obce ve výši cca 10.000,- Kč.
176. nákup monitoru pro potřeby obce.

149. nákup křovinořezu pro obecní lesy v hodnotě do 19.000,-Kč.

Bere na vědomí
177. žádost paní Lenky Pešatové o odkoupení části obecního pozemku v k.
ú. Lednice, p.č. 72/7.

150. příspěvek ve výši 2.000,- Kč základní organizaci ČSCH Kralovice.

178. rozpočtové opatření č.5/2011

151. smlouvu o výpůjčce žacího stroje pro TJ Sokol Kozojedy.

179. výši příspěvku na dopravní obslužnost pro rok 2012 ve výši 37.080,-Kč

152. udělení souhlasu s užitím obecního znaku použitého na již vydaných
pohlednicích obce Kozojedy.

180. žádost paní Foldové, Robčice 21, o změnu jízdního řádu autobusů
ČSAD.

153. žádost pana Luboše Lomičky, Břízsko, o napojení a vypouštění
odpadních vod z domácí ČOV do obecní kanalizace.

181. seznam prováděných samovýrob v obecních lesích.

154. příspěvek na velikonoční vystoupení folklórního souboru MLS Plzeň v
částce 6.500,- Kč, který bude dán do rozpočtu na rok 2012.
Bere na vědomí
155. zhotovení projektu na úpravu chodníku od obecního úřadu směrem ke
křižovatce.
156. podání výpovědi z nebytových prostor paní Lenky Štemberové,
Kaceřov, ke dni 30. 9. 2011.
157. rozpočtové opatření č. 3 a 4/2011.

182. dar obce TJ Sokolu Kozojedy - dřevo na opravu stropu v kabinách.
183. informaci o přidělené dotaci MZ na obnovu lesních porostů a
zalesňování.
184. informaci o přijaté dotaci z KÚ PK pro hasiče 30.375,-Kč.
Zamítá
185. nabídku ing.Šiky na zpracování SRPO.
186. opětovnou nabídku firmy Proxima Bohemia na prezentaci obce v
publikaci „Encyklopedie měst a obcí Plzeňského kraje“.
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