Z knihy „Paměť krajiny“ od I. Bukačové a J. Fáka: Kapli postavil Vojtěch Valenta z Bohů a 10. 6. 1714 za velké účasti
věřících ji požehnal kozojedský farář. V 19.
století se ve dnech sucha ke kapli konala
procesí s prosbou o déšť. Když obec Bohy
kupovala v roce 1936 pozemky od velkostatku Plasy – od Metternichů, musela
se podrobit „v příčině“ kapličky sv. Vojtěcha
následujícím podmínkám:
■ kupující strana je povinna kapličku
sv. Vojtěcha dle potřeby, ale nejméně jednou za deset roků svým nákladem opraviti, jakož i trpěti a udržovati pěšinu vedoucí
mimo kapličku z Kozojed do Bohů.
■ kaplička sv. Vojtěcha na parcele
č. 731 katastrálního území Bohy v lesním
Fencl čp. 122. Vápnem znovu obílil celou
kapličku zvenku i zevnitř. „Vojtíšek“ se stává cílem mnoho turistů i místních, kteří si
tam mohou na provizorních lavičkách odpočinout.
Po cestě vedoucí z Kozojed do Bohů
se dojde k potůčku, u kterého na stromě
visí svatý obrázek. Ten znázorňuje „anděla
strážného“ chránícího děti. Původní starý
obrázek, dávno zaniklý, nahradili novým
se stejným výjevem V. Holcingr a Ing. Levý
z Bohů.

oddělení Pavučina a tak zvané kostelní
cesty z Bohů do Kozojed bude kupující
stranou udržována vždy v dobrém stavu.
Paní Marie Tichá si pamatuje: Kolem
svátku Vojtěcha (23. dubna) se v neděli odpoledne konalo procesí vycházející z kostela sv. Mikuláše ke kapličce sv. Vojtíška.
První šel hoch s křížkem, za ním pan vikář
s ministranty a kostelník pan Šour z čp. 64.
Ten předzpěvoval náboženskou píseň a po
něm ji ostatní v průvodu opakovali. U kapličky se sešli s věřícími z Bohů a Rakousek.
Pan vikář Josef Martinů sloužil bohoslužbu
a zpěv farníků se nesl daleko lesem.
Po 2. světové válce kaplička zchátrala a po čase zmizela i soška sv. Vojtěcha.
Po letech se parta mladých z Kozojed, kteří
se sešli na pivu na Kobylce, domluvila, že
kapličku opraví. Ve svém volném čase se
dali do práce.
Zednické práce vykonali Václav a
František Němcovi čp. 8, Milan Lavička čp.
5, vodu jim nosili z potoka hoši Bartoloměj

Štěrba ml., Václav Němec ml. z čp. 8 a
Václav Král. Střechu opravil Josef Urban
se synem Josefem a nové dveře udělal Jiří
Soukup z Bohů. Bartoloměj Štěrba st. kromě zednických prací také zhotovil novou
sošku sv. Vojtěcha. Obec Bohy za vedení
Václava Blechy dodala materiál, který tam
dovážel kozojedskou multikárou Bohuslav
Kašík ml. a Jaroslav Kotas. Nově opravenou kapličku upravila a vyzdobila rodina
Kotasova a Králova.
V obecní kronice: Odpoledne dne 2.
10. 1994 bylo provedeno vysvěcení obnovené kapličky sv. Vojtěcha v Pavučině.
Z kozojedského římskokatolického kostela
vyšel průvod v čele s knězi a ministranty.
S občany z Bohů a Rakousek, kteří už
v lese u kapličky čekali, se tu sešlo na 80
účastníků. Karlovický pan farář pak poděkoval všem občanům, kteří se o obnovu
úplně zdevastované kapličky zasloužili.
Nyní se u kapličky žádné náboženské
obřady nekonají. Toto místo se také stalo
cílem vandalů. Jejich „práci“ zahladil Jiří

Blízko kapličky směrem západním na
vyčnívající skále je vyryta hlava myslivce, postavička ležícího dítěte a rok 1935.
O původu a významu tohoto vyobrazení
nikdo nic neví.
Kaplička „Vojtíška“ je nyní stále upravená, vnitřek vyzdoben květinami, o okolí je
pečováno. Je to zásluhou paní Jitky Jiskrové čp. 36 a Jarky Beranové čp. 29.
J.S.
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Zemědělská společnost Kozojedy je již po několik roků největší
firmou sídlící a podnikající v Kozojedech. Má za sebou již 10 let aktivního působení v zemědělské činnosti. Historicky působila na sedmi
katastrech kolem Kozojed a dnes se snaží expandovat i do dalších
okolních obcí, kde postupně nakupuje pozemky, na kterých hospodaří.
V roce 2011 se firma zaměřila na přípravu projektu výstavby bioplynové stanice a s tím souvisejícího silážního žlabu. Výstavba bioplynové stanice je naplánována na rok 2012. Je to zařízení, které
fermentačním procesem zpracovává chlévský hnůj, kukuřičnou siláž
a močůvku. Výsledkem toho je produkce bioplynu, který je spalován
v kogenerační jednotce a tím je vyráběna elektřina. Ta je následně
dodávána do sítě vysokého napětí. Výstavba silážního žlabu o celkové
kapacitě 12 tis. tun kukuřice byla jednou z hlavních investic roku 2011.
Dokončena byla v září, těsně před dozráváním silážní kukuřice.
Tomuto trendu byl podřízen také osevní plán, kde větší procento
oproti jiným rokům zaujímala právě kukuřice. Průběh vegetace prospíval této plodině a bylo dosaženo velmi dobrých výnosů, kolem 40
tun z hektaru, což je na naše klimatické podmínky ve srážkovém stínu
úspěch.
Obilovinám deštivé počasí v době žní příliš neprospělo, muselo se
více sušit, čímž narůstaly náklady. Přesto se však podařilo dosáhnout
špičkové potravinářské kvality pšenice, která se pak dobře obchoduje.

Nejzásadnější dopady legislativních změn na práva
a povinnosti dětských pacientů, jejich zákonných
zástupců a zdravotnických zařízení
Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., který vešel
v platnost 1.1.2012, je z pohledu zdravotnické veřejnosti
i samotných právníků problematický, protože nemá v řadě paragrafů
jednoznačný výklad. Tato zákonná norma musí respektovat
legislativně vyšší normy a to zejména Úmluvu o lidských právech
a biomedicíně (96/2001 Sb.). Současně vešla v platnost novela
zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, která
platí také od 1.1.2012. S ní je úzce provázána i novela vyhlášky č.
537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem.
Zákon o zdravotních službách přináší v § 35 odst. 1
zásadní změnu při poskytování zdravotních služeb nezletilým
pacientům. Dle tohoto ustanovení lze poskytnout zdravotní
služby nezletilému jen se souhlasem zákonného zástupce s
výjimkou případů, kdy lze zdravotní služby poskytnout bez
souhlasu.

V současné době se cena takové pšenice pohybuje kolem 4.500,- Kč
za tunu. Pro pěstování řepky byl rok 2011 nepříznivý. V průměru nebylo dosaženo ani výnosu 3 tun z hektaru. Cena této významné technické plodiny se drží kolem 11.000,- Kč za tunu.
Z investic do strojového parku určitě stojí za zmínku nákup nového postřikovače značky Mamut. S tímto strojem dokáže jeden člověk
dosáhnout takových výkonů, na které bylo dříve potřeba dvou lidí. Navíc je stroj vybaven satelitní navigací pro přesnou aplikaci přípravků
a hnojiv, která se dnes stává standardem, neřku-li nutností pro vykazování evidence aplikovaných přípravků a především k vyšší ochraně
životního prostředí.
Půdní držba v tomto roce klesla díky ne příliš úspěšným pozemkovým úpravám v obci Všehrdy na výměru necelých 1400 hektarů. Počet
zaměstnanců zůstal zachovaný a pohybuje se kolem 35.
Cílem firmy je zůstat stabilní firmou v Kozojedech, zajišťovat zaměstnanost občanům z místa a okolí a nadále ze zisků, které společnost za poslední roky pravidelně vykazuje, přispívat do obecního
rozpočtu finance v podobě přerozdělených zaplacených daní.
Za ZS Kozojedy, a.s. ing. Jaroslav Fencl předseda představenstva

V § 35 odst.2, písm.a) se dočteme: Jde-li o nezletilého pacienta,
jehož zákonnými zástupci jsou rodiče, vyžaduje se
1. souhlas obou rodičů, a to k poskytnutí zdravotních služeb,
které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další
zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života,
2. souhlas alespoň jednoho z rodičů, a to k poskytnutí
zdravotních služeb, které nejsou zdravotními službami podle bodu
1, nebo k postupu podle písmene b);
Ke všem zdravotnickým zásahům, které tedy mohou vést
k podstatnému negativnímu ovlivnění dalšího zdravotního stavu
pacienta nebo kvality života, je vyžadován informovaný souhlas,
event. nesouhlas. Toto se v ordinacích PLDD týká m.j. očkování.
U povinných (tzn. pravidelných, mimořádných a zvláštních)
očkování se tento souhlas nepožaduje, protože povinnost
očkování je dána vyšším právním předpisem (Zákon o ochraně
veřejného zdraví č. 258/2000). Zákonného zástupce postačuje
poučit o důvodu očkování, charakteru očkovací látky, nežádoucích
účincích, kontraindikacích, alternativách. V případě, že zákonný
zástupce se u povinných očkování přesto rozhodne negativně,
musí vyplnit informovaný nesouhlas (revers) a musí ho podepsat
oba zákonní zástupci dítěte. V případě rozporu mezi zákonnými
zástupci (jeden souhlasí, druhý nesouhlasí) je lékař povinen
požádat příslušný okresní soud o ustanovení opatrovníka, který
pak rozhoduje o dalším postupu. V případě odmítnutí povinného
očkování má lékař ohlašovací povinnost na další instituce, které
případ řeší.
U nepovinných očkování (ať hrazených, částečně hrazených z
veřejného zdravotního pojištění nebo zcela nehrazených) je zákonný
zástupce dítěte nejen poučen o očkování, ale lékař vyžaduje též
informovaný souhlas či nesouhlas a to vždy podepsaný oběma
rodiči. Opět v případě neshody se lékař obrací na opatrovnický soud.
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O různých výkonech, léčbě a léčebných postupech je
informován nejen zákonný zástupce, ale přiměřeným způsobem
i samotný nezletilý. I zde se vyžaduje souhlas zákonného
zástupce a přiměřeně i nezletilého pacienta vyjma stavů, kdy se
jedná o akutní závažné ohrožení zdraví a života dítěte – zde je
lékař povinen poskytnout ošetření i proti nesouhlasu zákonných
zástupců event. i samotného pacienta.
Za nezletilého je dle našeho práva považována osoba do
18 let. S nezletilým je proto vždy vyžadován doprovod zákonného
zástupce. U nezletilých mezi 15 -18 lety lze zdravotní služby
poskytované registrujícím lékařem poskytovat bez zjišťování
souhlasu zákonného zástupce, pokud zákonný zástupce
s takovým postupem vyjádří písemný souhlas. Tzn. že zákonný
zástupce musí registrujícímu lékaři předat písemný souhlas ještě
před zahájením takového způsobu ošetřování nezletilého staršího
15 let. Pokud by se jednalo o závažnější zdravotní problematiku,
musí se dostavit zákonný zástupce s dítětem do 18 let osobně.
Rozhodně nelze posílat nezletilého např. na očkování,
preventivní prohlídku apod. samotného nebo v doprovodu jiné
osoby, než je rodič. Zákon tedy neakceptuje doprovod dítěte
k neakutnímu lékařskému ošetření prarodiči, chůvou, sousedkou
apod. S dítětem nelze posílat k ošetření jiné osoby než je zákonný
zástupce (vyjma stavů akutně vzniklých a vyžadujících neodkladné
ošetření – např. úrazy ve školských zařízeních apod.)
Problém by také mohl nastat v případě doprovodu dítěte
přítelkyní/přítelem (která/ý není biologickým rodičem) do
zdravotnického zařízení. V případě, že žijí ve společné domácnosti,
musí zákonný zástupce předem udělit takové osobě písemný
souhlas s povolením zdravotnickému zařízení předat takové osobě
zdravotnické informace o dítěti. Tento souhlas musí být založen ve
zdravotnické dokumentaci dítěte. Zdravotnický pracovník má právo
požadovat v případě pochybností o totožnosti osoby, popřípadě
jejího vztahu k pacientovi, aby tato osoba prokázala svoji totožnost
(zejména pokud se jedná o předání informací o zdravotním stavu
dítěte).
Podávání informací o zdrav. stavu dítěte (do 18 let) nelze
předávat nikomu jinému než zákonnému zástupci a jím určeným
osobám vyjma zákonem stanovených výjimek (oznamovací
povinnost ze zákona, zbavení povinné mlčenlivosti soudem,…).
Další problematickou kapitolou nového zákona je i použití
omezovacích prostředků. Omezovacím prostředkem se rozumí
jakýkoliv úchop pacienta. Použití omezovacího prostředku je
nutno zaznamenat do zdravotnické dokumentace se zdůvodněním
a popisem použitého omezovacího prostředku. Tato legislativní
norma vyplývající z nově schváleného Zákona o zdravotních
službách prakticky znemožňuje ošetřování dětí, a to i při zcela
běžných vyšetřovacích a ošetřovacích neinvazivních metodách.
Proto bylo toto znění SPLDD napadeno a připomínkováno
u zdravotního výboru PSP a ČLK podala k celému Zákonu
o zdravotních službách ústavní stížnost. Paradoxně ve stejném
gardu lze vykládat i situaci, kdy bude navržen k upřesnění diagnózy
nebo k léčbě tzv. invazivní výkon (např. odběr výtěru z krku, odběr
krve ze žíly, injekční aplikace léku, vypuštění abscesu, apod.), kdy
zákonný zástupce bude souhlasit, ale nezletilý pacient dá najevo
nesouhlas.
Pokud se nejedná o zvládnutí akutně život ohrožující stav,
výkon lékař neprovede a bude čekat na vyjádření opatrovnického
soudu. Absurdní situací se stane dosud zcela běžné očkování
malých dětí: rodiče by dali souhlasné stanovisko s očkováním
dvouletého dítěte, ale dítě samo s provedením při pohledu na
injekční stříkačku vysloví nesouhlas a bude se bránit. Selský
rozum se bohužel z legislativy jaksi vytratil.
Novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
(dále jen v.z.p.) také zavádí změnu v úhradách očkování. Úhrada
povinného očkování přešla od 1.1.2012 ze státu (ze státního
rozpočtu) na zdravotní pojišťovny, což vedlo k reorganizaci celého
systému očkování.
Očkování rozlišujeme na povinné, dobrovolné hrazené z v.z.p.
a dobrovolné hrazené žadatelem. Do režimu dobrovolného, leč

z v.z.p. hrazeného očkování bude od 1.4.2012 zařazeno očkování
proti HPV (human papillomavirus). Toto očkování, známé spíše
jako očkování proti rakovině děložního čípku, bude takto
hrazeno u dívek očkovaných mezi 13. a 14. rokem věku
u registrujících PLDD.
Tento věkový limit tedy splní dívky, které po 1.4.2012 oslaví
13. narozeniny a neoslaví ještě 14. narozeniny (tedy poslední šanci
na úhradu tohoto očkování z v.z.p. má dívka narozená nejpozději
2.4.1998). K použití budou dvě HPV vakcíny (Silgard, Cervarix),
volba plně leží na zákonném zástupci. V současné době není
zatím rozhodnuto, zda obě očkovací látky budou plně hrazené
nebo zda u jedné z nich bude vybírán doplatek. Doufejme, že do
1.4.2012 již bude jasno a budou dořešena i další organizačnětechnická opatření tohoto očkování.
Na základě věcných připomínek se již řada zákonodárců
vyslovila pro urychlenou novelizaci Zákona o zdravotních službách.
Uvidíme, za jak dlouho budou problematické body vypořádány a
budeme moci opět používat onen již zmíněný selský rozum.

SOUHRN:
Nezletilým je dítě do 18 let života. Zákonným zástupcem
jsou obvykle biologičtí rodiče (i když nežijí ve společné
domácnosti nebo jsou rozvedeni) pokud nebyli soudním
rozhodnutím zbaveni rodičovských práv. Dále jím může být
osoba, které bylo dítě soudně svěřeno do péče (např. adoptivní
rodič). Po přechodnou dobu se stává zákonným zástupcem
s omezenými možnostmi rozhodování též osoba, které byl nezletilý
svěřen do přechodné péče (např. učitel, vychovatel na internátě,
vedoucí dětského tábora, apod.), která neprodleně informuje
rodiče dítěte.
Nezletilého lze krom stavů akutně závažným způsobem
ohrožujícím zdraví či život ošetřit výhradně za přítomnosti
zákonného zástupce. Z uvedeného tedy vyplývá, že zákonný
zástupce doprovází nezletilého nejen při léčebných procesech,
ale i při preventivních prohlídkách, a to bez ohledu na specializaci
poskytované služby.
Taktéž vystavené recepty nesmí v lékárně vyzvedávat nezletilý.
Zákonný zástupce a nezletilý pacient má právo být poučen
o vyšetření/ošetření a léčebném postupu a má právo vyjádřit svůj
souhlas/nesouhlas.
V případech možného rizika vážného poškození zdraví
může být vyžadován písemný informovaný souhlas/nesouhlas.
V některých případech je nutný písemný informovaný souhlas/
nesouhlas stvrzený oběma rodiči (zákonnými zástupci).
MUDr. Ctirad Kozderka, PLDD Kralovice
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„Ozvučení“ „Zvukařina“ „Zvučení“ „Zvuk“ jak
to vlastně pojmenovat?
Kulturní spolek pořádá mnoho akcí, při kterých je potřeba, aby
bylo někoho či něco slyšet či aby hrála hudba. Chci vám přiblížit,
co to vlastně všechno obnáší, jakou cestou jsem se ke zvučení
dostal a co je třeba udělat, aby všechno fungovalo.
Někdy v roce 2005 se jeden známý zmínil, že shání lidi k
osvětlovací technice, kterou provozuje firma, u které pracuje. A já,
protože jsem zvědavý člověk, jsem se začal zajímat. Na nabídku
jsem kladně zareagoval a dostal jsem se tak do velkého světa,
který se nazývá „zákulisí“, v mém případě týkající se osvětlení.
Po absolvování různých školení a několika akcí tzv. na zkušenou,
jsem se stal jevištním technikem velkého osvětlovacího systému
s masivním výkonem - kolem 200 KW (pro laiky - je to jako byste
postavili vedle sebe 2000 automobilů a pustili dálková světla). Byla
to pro mne zajímavá práce, díky které jsem navíc procestoval celou
republiku. Zjistil jsem ale, že mě táhne spíše zvuková technika,
a tak jsem chodil okukovat a vyzvídat ke kolegům od zvuku a
pozoroval, co a jak dělají. Jednoho dne jim onemocněl zvukař
a oni mě požádali, abych jim pomohl. Protože jsme u osvětlení
nebyli tolik vytíženi, řekl jsem, že to půjdu zkusit. Moje zkušenost
se zvukem do té doby byla jen práce s malou technikou v našem
kozojedském kulturáku. Bral jsem nabídku jako velkou výzvu a
těšil jsem se z toho.Velký zvukový šéf mi vysvětlil pár zásad a
posadil mě za zvukařský pult. Začal jsem si hrát jako malý kluk,
ladil jsem zvuk na jevišti, zkoušel, co jak funguje a co to všechno
dokáže. Dostal jsem se tak konečně i do velkého světa zvuku. K
mému potěšení moje první akce za zvukařským pultem dopadla
dobře a šéf mě začal často obsazovat. Nejdříve mně svěřil malé
akce na menších či vedlejších scénách, což byla velká zkušenost
- velká zkušenost na malé scéně.
Firma, která mě takto zaměstnávala, se začala rozrůstat, akcí
přibývalo a já jsem se postupně dostával hlouběji do „zvukařského
procesu“. Nakonec jsem se vypracoval tak, že mně byla šéfem
svěřena jedna ozvučovaní soustava a pár lidí a zajišťoval jsem
akce již samostatně.
Tohle mě bavilo! Práce to byla pestrá, zábavná, dobře placená,
potkal jsem nové lidi a měl jsem možnost pracovat se spoustou
známých i méně známých osobností ze showbyznysu. Vše to zní

jednoduše, ale ve skutečnosti jsem se propracovával velmi pomalu.
Velké díky patří mému „zvukařskému učiteli“ Jaroslavu Krečmerovi,
který mě trpělivě učil a předal mně nespočet zkušeností. Jako
elektrikáře mě lákalo dostat se i dovnitř do aparatury po technické
stránce. Začal jsem si budoval a vytvářet svoje vlastní malé
ozvučení. Trvalo to dlouho, věnoval jsem tomu spoustu času, sil i
práce. Moje vlastní aparatura dosáhla plné použitelnosti téměř po
3 letech, co jsem ke zvukařině poprvé „přičichnul“. Svoji techniku,
kterou znáte jako „modré bedny“, jsem kvantitativně i kvalitativně
dostal do stavu, který na moje využití stačí a více ji zatím nemám
důvod rozšiřovat.
Pro veřejnost pár nezábavných technických detailů aparatury….
její hudební výkon je kolem 4500 W (opět pro laiky: je to jako
byste pustili maximálně nahlas 200 běžných televizorů). S touto
aparaturou jsem schopen ozvučit až 12 muzikantů. A v plné své
kráse váží cca 700 kg .

Ale co by to bylo za akci, kde by nebylo pro muzikanty zázemí a
kde by nebyli vidět? Proto jsem pořídil velký stan o rozměrech 5 x 7
m, který se používá jako „účinkovna“. Ve své výbavě mám i menší
osvětlovací techniku. V loňském roce jsem usoudil, že i diváci
potřebují zázemí, a zakoupil jsem velký stan 4 x 10 m. Stany ještě
hodlám rozšířit, protože si je lidé žádají k zapůjčení i soukromě na
různé párty či večírky.
Zvukařská aparatura je prozatím mým velkým koníčkem, ale je
možné, že vzhledem k její narůstající vytíženosti se jednoho dne
stane i mou obživou. Zatím ale dále zůstávám naplno ve stavebním
oboru, který mě sice také baví, ale spíše živí.
A proč zrovna MAPAUDIO? Spousta lidí se mě často ptá, proč
tento název. Já vám to na závěr rád vysvětlím. V partě zvukařů u
firmy, která mě do tohoto zvukařského světa přivedla, měl každý
nějakou přezdívku. Mně říkali Map. Ani nevím, jak to vzniklo, ale
celé roky jsem od nikoho neslyšel jiné oslovení, než právě tohle.
Rozhodl jsem se, že svoji přezdívku ze zvukařského světa bych
mohl dál ve svých zvukařských krocích zachovat - proto Mapaudio.
Sami vnímáte, že se dnes stává používání takovéto techniky
vlastně standardem. Není akce, kde by si muzikanti chtěli vyřvat
hlasivky a kde by pořadatelé nechtěli, aby jejich akce byla slyšet.
Lidé chtějí slyšet čistý zvuk, pořadatelé chtějí mít spokojené diváky
a díky tomu se produkce už dostávají pomalu na profesionální
úroveň.
Pro nás zvukaře to není jen sezení za stolem a hraní si s čudlíky.
Je to spousta práce, soustředění, také fyzické dřiny a především
trpělivosti. Jak to chodí v praxi za zvukařským pultem, bych vám
přiblížil příště.
Petr Němec, MAPAUDIO
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V roce 2011 jsme podnikli více jednodenních výletů. Během léta nám
počasí moc nepřálo, bylo deštivo, přesto jsme v různě velkých skupinách
vyráželi hlavně do přírody a za památkami.
Začátkem května to byl výšlap do rodiště hudebního skladatele Václava
Bláhy z Křečova.
V sobotu 21. 5. se konal výlet početnější skupiny cyklistických nadšenců
na zámek a pivovar v Chýši. Jeli jsme přes Žihli a proti proudu řeky Střely.
Zpáteční cesta pak vedla přes Tis u Blatna kolem lomu na tisskou žulu.

Dne 28. 5. jsme vyjeli za krásného počasí z Kozojed na nádraží do Kožlan. Zde se k nám přidali kralovičtí a také kožlanští cyklisté. Nastoupili
jsme i s koly do vlaku a nechali se dovézt do Rakovnka. Odtud vede krásná
cyklostezka na Křivoklát. Počasí přálo celý den a výlet se všem velmi líbil.
Další výlet jsme podnikli 4. června na ekofarmu do Hedecka, kde jsme
se občerstvili a farmu si prohlédli.
Ani v červenci jsme nezaháleli. Menší skupina vyrazila i přes silný vítr směrem na Zvíkovec, kde jsme si prohlédli městečko
s krásným náměstíčkem a kostelem uprostřed. Zajeli jsme také na vyhlídku
Chlum. Zpáteční cesta vedla přes Biskoupky, tam jsme si dopřáli pozdní
oběd. Navečer jsme se vrátili přes Radnice zpět do Kozojed.
Koncem července se menší skupina (A. Urbanová, J. Benešová, V. Beneš, Z. Týmrová, J. Týmr) zúčastnila pětidenního výletu s ´´Plasským gymplem´´. Začátek trasy byl v Železné Rudě a konec ve Znojmě. Opět nám
počasí moc nepřálo, přesto jsme náročnou, ale nádhernou cestu, která
vedla i přes Rakousko, zvládli.
Září už bylo mnohem slunečnější, a tak jsme mohli podniknout další
výjezdy. Nejzajímavějším, který stojí za zmínku, byl výlet na Krakovec.
Tentokrát vyjela početná skupina. Konec trasy byl naplánován na farmě v
Hedecku, kde nám připravili obrovskou krůtu na grilu. To byl asi jeden z posledních výletů sezony. Myslím, že jsme se rozhodně nenudili. Na cestách
jsme zažili mnoho legrace a zpět jsme vždy přivezli nejen sebe a své kolo,
ale i spoustu dojmů a zážitků.
Pro letošní rok plánujeme několikadenní cestu na Pálavu na
Moravě k vodní nádrži Nové Mlýny. Určitě opět nezůstane jen
u jednoho výletu.
Anna Urbanová

V Kulturním domě v Kozojedech se v sobotu 10. března 2012 od
18 hodin konalo divadelní představení Zátiší s loutnou. Tragikomický
příběh o společném životě tří sester v důchodovém věku sehrálo
Divadélko Žlutičan ze Žlutic. Výbornou veselou a kultivovanou hru
napsal tamní občan a autor mnoha her pro tento soubor Jaromír
Břehový, jak sami amatérší herci uvádějí – zapomenutý velikán
západočeského divadla. Režíroval Břetislav Tetera, j. h.
Příběh začíná dnem, kdy nejmladší ze sester Olga odchází
do důchodu. Soužití sester se společnou matkou a různými otci,
z nichž jen prostřední Zoja byla vdaná a má dceru, je zdrojem
mnoha komických situací, vtipných dialogů a glos. Když se zdá, že
jsou téměř bez peněz, navštíví je notář se závětí matky, ve které
jim odkazuje obraz velké hodnoty. To přináší další zápletky – od
obrovské radosti, velkých plánů až po příchod exekutora.
Asi 60 nadšených diváků odměňovalo divadelníky velmi
často během hry bouřlivým smíchem a potleskem. Obdivovali
jsme vtip a svižnost hry a hlavně nasazení a výborné výkony
amatérských herců ze Žlutic.
JB

Od Hubkovic křížku směrem k lesu po pravé straně cesty bylo vysázeno
49 stromů – a to: 14 kusů javoru mléč, 9 kusů jasanu ztepilého, 6 kusů třešně
ptačky, 10 kusů jeřábu ptačího, 3 kusy dubu letního i zimního a 7 stromků
hrušky obecné. Výsadbu a všechny práce zajistila paní Škodová z Plzně.
Náklady činily 99 150,- Kč a vše bylo hrazeno z Programu péče o krajinu
2011 (Program pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí).

Od borecké silnice směrem k Hubkovic křížku podél levé strany cesty
vysázeli zdarma manželé Hana a Jiří Oliveriusovi z Kozojed čp. 44 javory
- celkem 47 kusů. Sami si je opatřili, sehnali k nim kůly a plastové chrániče
proti okusu zvěří. Přes léto o ně pečovali a zalévali je.
Další stromořadí vidíme při pravé straně cesty, která vede od borecké
silnice směrem ke stavbám zemědělské společnosti. Listnaté stromy
různých druhů a stáří (duby, javory, kaštany aj.) tam začal před 7 lety
nezištně vysazovat Václav Prusík. Pokud některý stromek zahynul, na
jeho místo vysadil nový. Všech 21 listnáčů také opatřil kůly i plastovými
chrániči.
Z.S.
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204) Nabídku firmy Euro Adiutor na zpracování studie proveditelnosti na
akci „Víceúčelové sportovní centrum v Kozojedech“, která
by sloužila jako příloha k žádosti o dotaci. Firma nabízí i zpracování
dotace.
205) Podání žádostí o dotace na opravu chodníku v obci Kozojedy
a přístavbu hasičské zbrojnice v Kozojedech z Nadace ČEZ.

Ukládá starostovi

206) Jednat s firmou Euro Adiutor o ceně nabízených služeb.
Josef Lomička - starosta obce
Dagmar Přibylová - místostarosta obce

USNESENÍ
z 10. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek 23.2.2012 od 19.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.
ZASTUPITELSTVO OBCE PROJEDNALO A
Schvaluje

USNESENÍ
z 9. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek 15.12. 2011 od 19.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.
ZASTUPITELSTVO OBCE PROJEDNALO A
Schvaluje
187) Pronájem nebytových prostor v budově OÚ paní Drahuši
Hunyadyové, Bohy 2, za účelem masážních služeb.
188) Žádost o umístění včelstev v k.ú. Robčice na lesním pozemku
p.č. 434/1 panu Lenkerovi, Pyšely.
189) Pronájem pozemku v k.ú. Buček p.č. 1133 ZS Kozojedy a.s..
190) Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 114 v k.ú.
Kozojedy u Kralovic za účelem elektrické přípojky k nemovitosti
čp.157.
191) Rozpočet obce Kozojedy na rok 2012 jako schodkový. Schodek
bude dorovnán
finančními prostředky na běžném účtu.
192) Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo o zajištění komplexního odpadového
hospodářství s firmou Becker Bohemia s.r.o. na rok 2012.
193) Jmenování paní Přibylové a slečny Štěrbové do školské rady jako
zástupce z řad zastupitelů.
194) Připojištění žacího stroje Kubota proti odcizení a odpovědnost
za škodu.
195) Ustanovení asistenta pedagoga pro ZŠ Kozojedy.
196) Příspěvek na výměnný knižní fond ve výši 5.000,-Kč pro pověřenou
knihovnu Kralovice.
197) Zřízení skautského letního tábora Přístav Omaha, Plzeň,
v k.ú. Kozojedy na p.č. 2846/3,4,5 a 2906/7 v lokalitě „Cihelna“.
198) Program předpokládaných kulturních akcí v obci na rok 2012.
199) Zadání vypracování projektu na zateplení MŠ firmě Mene Industry
s.r.o. Plzeň.

Bere na vědomí

200) Žádost paní Pešatové, Plzeň, o odkoupení části obecního pozemku
č.72/7 v k.ú. Lednice. Vzhledem k neujasněným majetkovým
vztahům bude dále jednáno.
201) Úprava rozpočtu č.6/2011.
202) Poděkování TJ Sokol za darované dřevo od obce.
203) Nabídku na zpracování Územní strategie rozvoje obce Kozojedy
od firmy Euro Adiutor, Chomutov.

207) Zápis do obecní kroniky za rok 2011.
208) Poskytnutí finančního příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Lednice
ve výši 5 000 Kč na zajištění akce „Lednice fest 2012“.
209) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč Domovu svatého
Josefa v Žirči.
210) Finanční příspěvek ve výši 1 000 Kč pro Klub českých turistů
na obnovu a značení turistických cest.
211) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012.
212) Záměr obce zažádat o dotaci z Operačního programu Životní
prostředí na zateplení budovy Mateřské školy v Kozojedech.
213) Smlouvu o dílo s Ing. Martinem Jandošem na energetický audit
budovy MŠ Kozojedy, v ceně 30 000 Kč včetně DPH.
214) Smlouvu o dílo s občanským sdružením Envic z Plzně na zpracování
žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
na zateplení budovy MŠ Kozojedy, v ceně 60 000 Kč +DPH.
215) Smlouvu s Plzeňským krajem o poskytnutí finančního příspěvku
na zajištění dopravní obslužnosti obce.
216) Poskytnutí finančního příspěvku Základní škole Kozojedy
na zajištění činnosti v roce 2012 ve výši 500 000 Kč.
217) Poskytnutí finančního příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Lednice
na nákup 9 kusů pracovních oděvů.
218) Delegování zástupce obce, pana starosty Josefa Lomičky, k účasti
na Výroční veřejné valné hromadě Vodárenské a kanalizační, a.s.,
která se koná 26.6.2012 v Nýřanech.
219) Konání Mezinárodní MČR a PČR ENDURO eko soutěže a průjezd
lesním pozemkem na katastru Břízsko.
220) Žádost obce Dobříč o uzavření smlouvy o spádovosti obce Dobříč
pro část Čivice, resp. dětí povinných základní školní docházkou
do ZŠ Kozojedy.
221) Vydání propagačního skládacího letáku s kulturním přehledem obce
pro rok 2012.
222) Vydání turistické sběratelské karty s motivem sochy Podkrašovského
vodníka v počtu 200 ks.

Bere na vědomí

223) Rozpočtové opatření č. 7/2011 (pouze účetní přesun položek na jiné
účty).
224) Informaci Ing. Martina Slacha, pokladníka Sokola Kozojedy, že na
příštím zasedání předloží žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na údržbu objektu TJ Sokol Kozojedy.
225) Informaci místostarostky Dagmar Přibylové o podaných žádostech
o dotace.
226) Informaci o změně školského zákona č. 561/2004 Sb., týkající
se výběrových řízení na ředitele základních škol.
227) Informaci o žádosti Vodárenské a kanalizační, a.s., o odprodej
budovy veřejného vodovodu v katastru obce Břízsko na pozemku
p.č.58.
228) Přehled samovýrob dřeva za leden a únor 2012 a aktuální prodejní
ceny dřeva.
229) Cenovou nabídku na opravu, popř. výměnu dveří u kostela
sv. Mikuláše, kterou si nechala vypracovat kralovická farnost.
230) Žádost Vodárenské a kanalizační a.s. o zjednání nápravy
nevyhovující vodovodní přípojky u obecní budovy čp.26 v Břízsku.
231) Informaci zastupitelky Heleny Štěrbové, že akce „Kozojedské Máje“
byla vybrána do informačního letáku Plzeňského kraje, který bude
vytištěn a již nyní je k dispozici ke stažení na www.turisturaj.cz

Zamítá

232) Žádost občanského sdružení Aragonit o finanční příspěvek
na pořádání hudebního festivalu zdravotně postižených - Souznění.

Josef Lomička - starosta obce
Dagmar Přibylová - místostarosta obce
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K obrazu života naší obce ve 20. a 30. létech minulého století patřili
i potulní chudáci, kteří si svoje živobytí sháněli žebráním. Zvláště v
době nezaměstnanosti patřili k všedním jevům. Přicházeli pravidelně,
nocovali většinou ve chlévě u Němců čp. 17 a zase odcházeli, nikdo
se nestaral kam. Nejvýznačnějšími figurkami byly flašinetářská dvojice
babka Hopapa s dědkem. Dědek hrál na flašinet a babka k tomu zpívala. Táhl za nimi vždycky průvod dětí. Jiný kolovrátkář Stránský z Čisté
si vozil flašinet na vozíku taženém psem.
Z žebráků byl největší chudák Lojzík ze Svatého Kříže, celý shrbený.
Starý Simet z Kralovic vždycky hned snědl, co mu kde dali, a pak šel
teprve do dalšího čísla. Ve štolách v berku u Kočin bydlili Zubatá bába
s dědkem. Měli po těle samý bolák, chodili žebrat a i kradli. Někdy
býval s nimi chlapec, který se často na dlouhý čas někde toulal, ale
potom se objevil s nimi zase. Lidé je neměli rádi. Nebyli ještě tak staří
jako ostatní chudáci, a tak je odbývali, aby šli pracovat.
Obec měla však i své vlastní chudáky. Bydleli v pastušce, kam se dostali jako místní příslušníci, když už k stáru nemohli dělat. Flašinetář
Rabštejnek pracoval dříve jako horník na severu, sirotek Tonda Beneš
vyrostl po střídě (tj. střídal se na stravu a ubytování po číslech popisných), a pak sloužil na panských dvorech. K stáru po celoživotní dřině
jim zbyl flašinet a žebrota, život z milosti lidí. Dnes už neuslyšíme
na našich vesnicích kvílivé zvuky kolovrátku ani nepotkáme žebráky.
Nikomu se po tom nestýská.
Podle vyprávění Cecilie Vebrové čp. 18
zapsal do obecní kroniky Jiří Svoboda.

velice zajímavě hovořit. Pracoval pro Chemický závod v Kaznějově
a Armabeton Plzeň jako stavbyvedoucí a také v ZKZ Horní Bříza
v oblasti investic. Právě z tohoto posledního zaměstnání jsou
nejvíce známy historky o veselé povaze pana Dostála. Mezi svými
přáteli byl znám pod přezdívkou ,, Vava´´.
Jeho největší zálibou bylo malování a kreslení. Této profesi
se věnoval od dětství. Václav Dostál je jako malíř známý nejen
v České republice, ale i daleko v zahraničí. Dlouho si ve svém
životě vedl přesnou inventarizaci svého díla a tak víme, že
namaloval více než 951 autorských obrazů. Také namaloval přes
352 děl podle Ladových obrázků. Právě schopnost pokračovat
v duchu malíře Lady, kterého měl ve své oblibě, získávala tomuto
umělci popularitu i ve svém okolí. Měl veliký přehled o výtvarném
umění, který získal svým celoživotním zájmem a samostudiem.
Skromnost tohoto umělce můžeme poznat ve slovech o velice
zdařilém portrétu svého otce z roku 1987 o němž prohlásil ,,To
jsem ještě uměl malovat´´

BOHY - Ve věku nedožitých 90 narozenin zemřel 21.2.2012 pan
Václav Dostál, který na sklonku svého života bydlel v blízké obci
Bohy. Přestože zde žil poměrně krátký čas, zapsal se do srdcí
svých spoluobčanů, nejen svým dílem, ale i svojí vstřícností a
přátelstvím.
Narodil se 25.5.1922 v Jarově. V Kaznějově chodil do Národní
školy a v Horní Bříze do školy Měšťanské. Další jeho cesta vedla
na studia Střední průmyslové školy stavební v Plzni. Není od věci
zmínit, že hned po maturitě musel nastoupit, z nařízení Německé
nadřazenosti, na práci do Škodových závodů Plzeň. Celý jeho život
byl spojený se stavebnictvím a kdo ho znal ví, že uměl o své práci

O panu Dostálovi také můžeme říci, že velice rád cestoval.
Často vzpomínal na svoji cestu do Tuniska, kterou podnikl již
v roce 1969. Také rád projížděl českou krajinu svým autem škoda
pickup, které si pořídil k výletům a hledání vhodných témat pro své
malby. Jezdil až do svých osmdesáti let. Z jeho života také stojí
za připomenutí, že byl od roku 1938 Skautem. Nějaký čas působil
i jako skautský vedoucí a byl hrdý na svoji uniformu, kterou měl
ve skříni až do konce svého života. Na závěr bych mohl dodat, že
pan Dostál si ve svém posledním bydlišti našel svoje přátele. Poznali
jsme ho při několika výstavách Kulturního spolku Kozojedy, kterých
se zúčastnil. Poslední připravované výstavy k jeho devadesátinám
se již nedožil a tak mu věnujme alespoň tuto vzpomínku krátkým
připomenutím jeho života.
Bartoloměj Štěrba
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