Vlevo od Cingrošova náhrobku nalezneme
litinový kříž s nápisem:
P. VÁCSLAV ČERNOHORSKÝ FARÁŘ
KOZOJEDSKÝ NAR. V PLZNI 28. ZÁŘÍ 1808,
ZEMŘEL 27. DUBNA 1863 PO 16.LETÉM ZDE
ÚŘADOVÁNÍ.

O kostelu sv. Mikuláše v Kozojedech bylo
napsáno již mnoho článků a představovali jsme
vám jej v rámci mnoha kulturních akcí, které
se zde konaly. Nezapomínejme však ani na
drobné sochařské prvky našeho kostela, které
jsou neméně vzácnými dokumenty své doby,
a možná je i nechtěně přehlížíme, protože se
skromně krčí při kostelu a doplňují jej v celku.

Mezi další zajímavé náhrobky kostela patří
náhrobky a pomníky od poloviny 19. století až k
počátku 20. století. Například zajímavým typem
je dřevěný kříž pověšený na zdi hřbitova se
smaltovanou nápisovou destičkou FRANTIŠEK
BAJT, +1918 v staří 65 let.
Vzhledem k nedávno uplynulé Noci kostelů, kde
jsme měli možnost zažít náš „svatostánek“ vám
chceme poděkovat za účast na projektu, který
by nemohl být uskutečněn bez výrazné podpory
Obce Kozojedy a vaší účasti.

Málokdo si však všimne nejbližšího okolí kostela
a zná souvislosti sochařské výzdoby fasády
kostela. Vzhledem k obnově omítky kostela,
ke které došlo v poslední době, byly obnoveny
i kamenné prvky průčelí kostela kamenného
vstupního ostění a znaku.

Helena Štěrbová

Hřbitov, dnes nazývaný starým hřbitovem, je
dodnes částečně udržován a lze na něm najít
zajímavé poklady minulosti. Jedny z nejstarších
náhrobků hřbitova jsou bezpochyby náhrobky
kozojedských kněží z počátku 19. století.
Přímo za východní stěnou kostela (za zadním
vchodem do sakristie) stojí dodnes čitelný
kamenný náhrobek z roku 1817, na kterém je
vytesán nápis:

Kamenný znak v průčelí kostela je opatřen
datem 1727, umístěným po stranách znaku na
vsazených kamenných destičkách. Je znakem
plaského opata Evžena Jana Jindřicha Tyttla,
jehož iniciála je středem znaku v podobě 2T. Tyttl
se údajně nechával nazývat druhým Trojerem
(Ondřej Trojer byl nejúspěšnějším opatem
kláštera v Plasích a Tyttl se mu chtěl vyrovnat).
Písmena na znaku M O R S jsou zkratkou
kláštera Morimonds, který byl mateřským
klášterem cisterciáckého kláštera v Plasích. Na
vrcholu znaku můžeme spatřit opatskou mitru
(vysoká pokrývka hlavy) a po jejích stranách
opatské berly. Reliéfní výzdoba hvězdy a růží
je znakem Panny Marie. Ozdoba lilie ve spodní
části je znakem čistoty.
Chceme vám ještě přiblížit možná trochu
nevýraznou součást kostela, která je však velmi
romantickým místem obecní návsi.

ZDE ODPOČIWA WPANU
USNULI WELWBNI P;GAN MAXMILIAN
CINGROŠ, NAROZEN ROKU 1745.5.
LEDNA W KRAL.KRAISKEM MĚSTĚ PLZNI
PRW A U DEM BIL KLAŠTERA PLASKEHO
ŘADU CISTERCIACKÉHO PAK 30 LET
AUŘAD SWUG GAKOŽTO FARAŘ PŘI
TÉTO KOZOGEDSKÉ OSADĚ WĚRNĚ
ZASTAWA GE ROKU 1817 W PANU USNUL
A ŠŤASTNÉHO ZMRTWICH WSTANÍ
OČEKAWA.

Kostel svatého Mikuláše v Kozojedech
je barokní hřbitovní kostel spadající pod
Římskokatolickou farnost Kralovice v plzeňské
diecézi.
Kostel, jehož stavba je orientována k světovým
stranám, je umístěný na vyvýšeném místě nad
Kozojedským potokem v jihovýchodní části vsi.
Rozkvět cisterciáckého kláštera v Plasích, do
jehož majetku ves v 18. století patřila, umožnil
jeho opatovi Evženu Tyttlovi přestavět roku
1727 původní gotický kostel do vrcholně barokní
podoby pravděpodobně podle návrhu architekta
J. B. Santiniho. Podpis opata v podobě
kamenného znaku je umístěn na dynamicky
zvlněném průčelí s bohatě tvarovanými římsami.
Zbytky středověké stavby jsou zachovány pouze
ve zdivu obdélné lodi a presbytáře.
Zdroj: Vikipedie

● ochrana před pytláky,
● ochrana před „zachraňováním“ domněle
opuštěných mláďat,
● ochrana před zraněním zemědělskou
technikou,
● ochrana před nevítanými návštěvníky
lesa – motorkáři,
● vysazování vhodných porostů pro úkryt
zvěře,
● ochrana před záplavami,
● ošetřování polí, luk a pastvin apod.

Koncem roku 2011 byla myslivost zapsána do Seznamu nemateriálních statků
a lidové kultury České republiky. Myslivost
se tak ocitla v elitní společnosti pěti doposud zapsaných položek, mezi které patří
: slovácký verbuňk, vesnické masopustní
obchůzky a masky na Hlinecku, jízdy králů
na Slovácku, sokolnictví a česká myslivost.

Hlavní činností myslivců je úsilí o zachování přírody a krajiny, její ochrana včetně
volně žijící zvěře. Zákon o myslivosti pak
ukládá myslivcům mimo jiné povinnost
chránit zvěř před nepříznivými vlivy.

Myslivost u nás má hluboké kořeny a
kromě lovectví je obohacena o celou řadu
dalších, veřejností pozitivně vnímaných
činností.
Chov zvěře, myslivecká kynologie, myslivecké tradice, lovecké střelectví, troubení
a lovecká hudba a další.
Faktorem činnosti myslivců, který měl

Myslivost je rovnoměrně provozována
na celém území ČR. Mezi jednotlivými kraji
a regiony nejsou žádné větší rozdíly. Myslivců v ČR je více než 80 000. Z toho je
90 % mužů a 10 % žen.
Myslivost je celoroční záležitost. Nejaktivnější jsou však myslivci v podzimních
měsících, kdy vrcholí lovecká sezona a
kdy je zákonem povolen odstřel všech druhů zvěře.
Činnost myslivců však nekončí ani
v zimních měsících. V tomto období myslivce nejspíše potkáte s pytlem sena na zádech při přikrmování zvěře. V jarních měsících se myslivci věnují čištění krmných
zařízení, jejich opravám, opravám posedů
a kazatelen, plašení srnčí zvěře z pícnin,
jehož cílem je ochrana mláďat srnčí zvěře
před posečením apod.

Patří sem zejména:
Přikrmování zvěře v době nouze.
Ochrana zvěře před negativními vlivy způsobenými lidmi a jejich činností:

rozhodující vliv na zapsání myslivosti do
Seznamu nehmotného kulturního dědictví
ČR jsou bezesporu myslivecké tradice.
O mysliveckých tradicích a dalších aspektech činnosti našeho mysliveckého
sdružení si řekneme více v příštích vydáních Kozojedských novin.
Závěrem mi dovolte, abych Vás všechny co nejsrdečněji pozval na 2. ročník „Mysliveckého odpoledne“, které ve spolupráci
s Obecním úřadem a Sokolem Kozojedy
pořádá v sobotu 1. září 2012 naše myslivecké sdružení.
Myslivosti zdar!
Václav Troch
místopředseda MS Kozojedy
Použitá literatura:
Mimořádná příloha časopisu
Myslivost- březen 2012.

První červnový den patřil jako každý rok dětem. I dětský den pořádaný TJ Sokolem
Kozojedy se stal malou tradicí. Dne 10. června bylo fotbalové hřiště určeno dětem. Přízeň
počasí nám, bohužel, letos nebyla nakloněna. Zatímco v minulých letech bylo zapotřebí
opalovacích krémů a slunečních brýlí, letos byla nezbytnou výbavou pláštěnka. Navzdory
dešti, který byl neoblomný, dorazilo téměř 30 malých účastníků. Po řádné registraci se
mohli vydat na pomyslnou startovní čáru. Soutěže byly rozmístěny po celé ploše hřiště,
často se však ukrývaly pod stromy ve snaze zajistit dětem co nejsušší podmínky.
Mezi soutěžemi nesměla chybět klasická střelba ze vzduchové pušky, skákání v pytlích,
skok do dálky a hod šipkami. Nově se mezi disciplíny zařadila chůze na laně, puzzle,
poklad v písku či jízda na koloběžce.
Dětem na dobré náladě neubíral ani neustálý déšť a soutěžily i po splnění všech
disciplín. V pozdějším odpoledni byla vyhlášena první tři místa v jednotlivých kategoriích.
Děti byly odměněny čokoládovou medailí a balíčkem plným sladkostí a hraček. Ale ani ti,
jejichž výkony nestačily na pomyslnou „bednu“, nepřišli zkrátka. Každý malý závodník
dostal též balíček za prokázané sportovní úsilí.
Navzdory zamračené obloze si děti svůj den užily. Na příští rok si však objednáme
usměvavé sluníčko.
Ivana Slachová

Vzhledem k nedávné uplynulé Noci kostelů, kde jsme měli možnost zažít nás
„svatostánek“, vám chceme poděkovat za účast na projektu, který by nemohl být
uskutečněn bez výrazné podpory obce Kozojedy a vaší účast.
Kozojedský kostel sv. Mikuláše a Kulturní spolek v Kozojedech se poprvé zapojily do
této celorepublikové akce. Podobné události mají umožnit široké veřejnosti nezávazné
přiblížení a setkání s křesťanstvím. Jsem rád, že si u nás mnoho občanů našlo cestu za
poznáním tohoto architektonického skvostu.
Program v našem kostele zahájila skupina MOONBEANS – sestry Stupkovy z Českých
Budějovic za doprovodu Tomáše Širokého z Hadačky. Jejich hudební vystoupení sklidilo
zasloužený obdiv a potlesk všech přítomných. Krásný zpěv obou děvčat vytvořil atmosféru,
na kterou návštěvníci hned tak nezapomenou.
Po koncertu následovala volná prohlídka kostela. Účastníci si mohli prohlédnout
i doprovodnou výstavu prací žáků základní školy na téma „kostel“. Nechyběly ani informace
o jeho historii a rekonstrukci, doplněné o zajímavé fotografie.
V téměř nočních hodinách následovalo vystoupení dalších umělců, bratří Lopatkových
a sestry Olinky pod názvem Poetická noc. Za tímto názvem skupiny se skrývají Kristýna
Vitoušová z Dobříče, která má ke Kozojedům rodinný vztah, a její přátelé Jakub Gaier
a Martin Bohata. Za doprovodu kytary a houslí si návštěvníci vychutnali nejen poezii
současné české autorky Rudčenkové, ale i francouzských a ruských básníků.
Noc kostelů v Kozojedech byla opět další vydařená kulturní akce uspořádaná
tentokráte v místě, které se může pochlubit novým opraveným průčelím a střechou. Po
dokončení fasády kostela budeme moci s chloubou navštěvovat podobné kulturní akce
pořádané v tomto krásném prostředí.
Helena Štěrbová

V sobotu 7. dubna 2012 od 14:00 hodin se v Kulturním domě
v Kozojedech konala další akce pořádaná Obcí Kozojedy a
Kulturním spolkem Kozojedy, tentokrát na téma Velikonoce.
Po čtrnácté hodině přivítala místostarostka obce Dagmar
Přibylová všechny přítomné hosty a představila folklórní soubor
MLS z Plzně, který si připravil velikonoční pásmo s názvem
„Pomlázka se čepejří“.
Po celou dobu programu si mohli všichni přítomní malovat
na vyfouklá vejce a sádrové odlitky vajíček, které byly vytvořeny
v dílně Heleny Štěrbové. Další reliéfní velikonoční motivy odlila a
věnovala, jako již tradičně, Lenka Dienstpierová.
Velký zájem byl o perníčky, které děti s radostí zdobily cukrovou
polevou a většinou ihned snědly.
Neméně zajímavé bylo pletení pomlázek z vrbového proutí,
předváděné Josefem Urbanem a Lubošem Benešem. Někteří
z účastníků si domů vítězoslavně nesli vlastnoručně upletenou
žílu.
Lucie Kracíková předvedla výrobu háčkovaných kraslic.
Z rozvěšených obrázků se mohli dospělí i děti dozvědět vše
o Velikonocích, jejich významu v dobách dřívějších i dnešních, a
o velikonočních zvycích.
Návštěvníci si kupovali různé ošatky a košíčky pletené z pedigu,
které tvoří Jana Havelková. Ta neváhala a napekla k tomu ještě
výborné koláče s pomocí svého vnuka Martina.
Poděkování patří všem, kteří pomohli s organizací a výzdobou
a poskytli materiál i svůj volný čas, zejména pracovnicím obecního
úřadu, školní jídelny a členům kulturního spolku.
Velký dík patří Petru Němcovi – MAPAUDIO – za bezchybné
ozvučení hudební produkce.
Petra Ouhrabková

Do školního roku jsme vstoupili v „tradiční sestavě“, což
znamená, že se po mateřské dovolené vrátily paní učitelky Hodková
a Soukupová. Výuka probíhala podle zavedeného modelu, tj.
trojtřídka na 1. stupni a 4 třídy na vyšším stupni. Poprvé se vyučovalo
ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu. Kvalitu
výuky prověřilo testování žáků 5. a 9. ročníku – jednak povinné,
nařízené MŠMT, a také dobrovolné, které jsme si vyzkoušeli poprvé
už v minulém školním roce. I když výsledky testování nemohou být
chápány jako jednoznačný, všeobsahující hodnotící nástroj kvality
školní práce, těší nás, že jsou naši žáci vždy v lepší polovině, a to bez
ohledu na to, jaká třída se v konkrétním roce „sejde“. Že se nejedná
o jev náhodný, svědčí každoroční (tedy i letošní) úspěchy našich
žáků v okresních soutěžích v matematice a českém jazyce. Nebudu
mluvit ani o úspěšnosti našich žáků v soutěžích sportovních. Výčet
úspěchů si můžete prohlédnout i v minulých číslech školních novin,
které jsou na webových stránkách školy, případně si je stáhnout.
Vše, co se během školního roku událo, najdete tamtéž. (www.
zskozojedy.eu)
Chtěl bych raději na tomto místě zmínit jiné věci. Evropa je
v hluboké krizi, náš stát nevyjímaje. Proto se objevují úsporné
programy, různé „balíčky“ a opatření. Všichni to pociťujeme
a nemusíme ani chodit do školy. Mizerné služby, nekvalitní
potraviny, špatná a stále se zhoršující lékařská péče, silnice…
První pokus pana Kalouska o úsporu ve školství vyvolal paniku
i u nás. Drastický způsob seškrtání výdajů na školství by se dotkl
až likvidačním způsobem především malých škol. Naštěstí je tento
nápad tak strašný, že se ho podařilo (zatím) zastavit. Nikdo si asi
neumí představit, že by zanikla většina venkovských škol, kde
by zůstala jen část malotřídek. Jednorázové propuštění 17 000
pedagogů, (správní zaměstnance školy nepočítám), by opravdu
tomuto státu „prospělo“. Také by „ušetřil“ na vytvoření nové
dopravní obslužnosti pro školáky, kteří by museli dojíždět jinam.
Už řadu let musí obec dotovat kromě provozních nákladů
také platy zaměstnanců školy. Loni to bylo 800 000 korun, letos
půl milionu s tím, že dalších 300 000 korun vloží škola z fondu,
který svým dobrým hospodařením v minulosti našetřila. Reagujeme
průběžně na zhoršující se podmínky financování škol ze strany státu
a šetříme tam, kde to je možné, například v provozních nákladech,
nebo optimalizací školního rozvrhu, spojováním tříd na některé
předměty. Chci veřejnost ujistit, že i pro nadcházející rok chystáme
opatření, která pomohou úplnou základní školu v Kozojedech
udržet. Malé zlepšení očekáváme od roku 2013, kdy poprvé přijde
k zápisu minimálně 20 dětí a trvalejší pak po roce 2015, kdy začnou
školu opouštět nejslabší ročníky a počet žáků školy se bude dále
zvyšovat. Stát totiž při financování škol přihlíží především k počtu
žáků, nezajímá ho kvalita školy nebo její potřebnost. Ta naše slouží
dětem z 15 obcí! Moc se mi v této souvislosti líbil výrok starosty
Kamýka nad Vltavou: „Vesnická škola patří k největším pokladům,
které máme.“
Mgr. V. Hirt

Už od března jsme pilně cvičili,
aby výsledek, kterým jsme se chtěli
5. května 2012 pochlubit, stál za to.
Každý týden jsme tančili Besedu znovu
a znovu a snažili se nedostatky vypilovat
k dokonalosti.
Nešlo však jen o jeden den. Stavěli
jsme májku, kterou jsme uhlídali. Pekly
se perníčky, zdobil se sál, aby navodil
atmosféru zamilovaného Máje. Onu sobotu
jsme také nezaháleli. Sešli jsme se již
dopoledne, aby si děvčata stačila zaplést
copy. Všichni jsme si také opakovali písně,
které se zpívají u každého domu. Vše se
zdařilo, a tak jsme mohli nasednout do
připravených aut, abychom jeli zatancovat
i děvčatům a jejich rodičům, kteří nebydlí
v Kozojedech.
Naše první kroky vedly do Lednice, kde
se na nás přišli k májce podívat místní
obyvatelé. Zazpívali jsme si, zatancovali

a pospíchali dále, abychom vše stihli a
v Kozojedech vyšli včas. Na Borku jsme se
zdrželi o něco déle. Všude kolem nás létala
spousta jídla a pití, ale i dobré nálady. Svoji
cestu jsme zakončili v Bohách. Prošli jsme
napříč vsí a zakončili naši spanilou jízdu
v místní „Hašišboudě“, odkud jsme se jen
neradi zvedali.
Ve 14 hodin jsme už stáli připraveni u
májky v Kozojedech, abychom zahájili
průvod za doprovodu kapely p. Saka. Prošli
jsme celou ves křížem krážem. Tančili jsme,
zpívali a nesměla chybět ani společná
fotka u pomníku na návsi. Navečer jsme
se již částečně unaveni vrátili do KD,
abychom zatančili Staročeskou besedu.
Jako každoročně nás hudebně doprovodil
p. Žákovec s kapelou.
Balkon se brzy zaplnil lidmi, kteří
si nechtěli tuto událost nechat ujít.
Čtvrthodinka uběhla jako voda, a když jsme

V červnu roku 2002 vyšly naše první Noviny
Kulturního spolku Kozojedy – tak se tehdy
jmenovaly. Vznikly proto, aby informovaly
o akcích Kulturního spolku Kozojedy, který byl
založen v r. 2000 a organizoval velké množství
akcí, o kterých se ovšem mnoho nepsalo.

s tímto posledním číslem bylo vyhotoveno už
47. vydání. Noviny jsou uspořádány na osmi
stranách formátu A4.

Vydávání Novin se ujaly Jaroslava Benešová
a Helena Štěrbová, cenné rady poskytoval
ing. Jaroslav Fingl (dříve pracoval v pražském
vydavatelství Svoboda), korektury prováděla
paní Marie Finglová. Noviny kopírovala a dosud
tak činí paní Jana Görnerová na obecním úřadě.
Jeden náklad obnáší asi 230 kusů, cena za
papír a barvu dosahuje téměř 2 500 korun na
jedno vydání. Vytištěné a složené Noviny pak po
Kozojedech, Lednici, Břízsku, Borku a Robčicích
roznáší dobrovolníci. Jednotlivá čísla se také
posílají členům spolku, kteří nebydlí v obcích
patřících ke Kozojedům, po jednom výtisku
se dodává do Okresního archivu v Plasích a
do Mariánské Týnice.Všechna práce – psaní
článků, opravy, sesazení Novin, kopírování
i roznášení se provádí zdarma.
V prvním roce vyšly Noviny čtyřikrát, další
dva roky vzniklo po šesti číslech a od roku
2005 vycházejí Noviny čtvrtletně. Celkem i

Od 1. 7. 2003 se Noviny stávají oficiálním
periodikem nejen Kulturního spolku, ale i Obce
Kozojedy. Informace o dění v obci, matriku,
zápisy z jednání obecního zastupitelstva, ale
i články o zajímavých místech či památkách
v jednotlivých částech obce dodává p. Jana
Görnerová.
Do Novin přispívali pravidelně pan Jiří
Svoboda – seriál o kozojedských rodácích,
články o školství v Kozojedech, pan Jaroslav
Fingl – články o klimatu, podnikání v obci či
vzpomínky na dřívější Radnicko, dr. Bohdan
Zilynskyj – odborné články z historie Kozojed,
o kostelu, nejstarší dochované místní pohlednici,
památkách v obci, o Janu z Hvězdy. Často
přispívala svými články paní Vendula Peřinová
– o historii jejího rodného Liblína, vánoční a
velikonoční zvyky, popisovala události ve vsi –
máje, masopust. Dále psali Jiří Fencl (o historii
hudby Fenclů), Helena Štěrbová, Bárta Štěrba,
Jaroslav Sklenář, Jaroslav Holubář, Vladimír
Hirt, Radka Lomičková, Ivanka Slachová a
mnoho a mnoho dalších.

odtančili ze sálu, spadl nám všem kámen
ze srdce. Půlnoční překvapení bylo letos,
moderně řečeno, interaktivní. Pan Žákovec
zahrál Besedu pro ty, kteří si chtěli
zavzpomínat na doby dávno i nedávno
minulé a osvěžit svůj taneční um. Parket se
rychle zaplnil. Někteří matně tápali v paměti
a snažili se vzpomenout na patřičné kroky.
Jiní neomylně vedli své taneční partnery.
Sešli se zde všichni napříč generacemi,
které tradice Májů spojila dohromady.
Byl to další krásný den plný tradic,
který se bude, doufám, i nadále opakovat,
abychom se i my mohli v budoucnu setkat a
vzpomínat na společně prožité chvíle.
Ivana Slachová

Na titulní straně vycházely seriály o místním
klimatu, o hospodářské činnosti, o jednotlivých
částech obce, o státních svátcích, rozhovory
s nejstaršími občany naší obce. Nyní jsou
na titulní strany Novin umisťovány články
o drobných památkách v našich vesnicích a
kolem nich.
Od roku 2010 vycházejí Noviny v nové
grafické úpravě – v novinovém tisku. Za to je
třeba poděkovat ing. Vladimíru Steinerovi, který
připravené články do nové podoby Novin zasadí.
Velké poděkování patří také paní Zdeňce
Svobodové, která se v posledních letech ujala
práce se zadáváním článků a jejich získáváním.
Tento měsíc vyslyšel naši prosbu o spolupráci
pan Ladislav Tlustý z Liblína, bývalý učitel
českého jazyka na Základní škole v Kozojedech.
Jsme mu velmi vděčni.
Na závěr bych ještě jednou chtěla moc a
moc poděkovat všem, kteří se na Novinách
jakýmkoliv způsobem podílejí. Věřím, že Noviny
budou i nadále pravidelně vycházet a informovat
občany o dění kolem nás.

J. Benešová

Vážení přátelé kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců na
severním Plzeňsku, dovoluji si Vás jménem svým a také jménem
starosty obce Hlince pana Jaroslava Helebranta touto cestou
pozvat na akce konané v rámci „Pouťového kulturního týdne“ u
kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců.

Obecní úřad usiluje o systematický postup ve výsadbě a obnově
vegetačních prvků ve všech našich obcích. Snažíme se o soulad
a funkčnost nových výsadeb s daným venkovským prostředím.
S přípravou projektové dokumentace v oblasti zeleně úzce
spolupracujeme s Ing. Škodovou. Úspěšně jsme zrealizovali již tři
alejové výsadby s původními druhy stromů jako např. hrušněmi,
višněmi, švestkami a dalšími neovocnými listnatými stromy. Jedná
se výsadbu v Robčicích za hřbitovem, v Břízsku podél cesty
směrem na Koryta a v Kozojedech podél tzv. „Kočinské cesty“.
Všechny tyto výsadby byly hrazeny z dotačních titulů z Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR. Pokud se podaří získat dotaci
i v letošním roce, další alej by mohla vyrůst opět nad obcí Robčice.
Nesnažíme se pouze o výsadbu zeleně nové, ale pečujeme i o zeleň
stávající. Odborné posudky stávající zeleně, ale i bezpečnostní,
redukční a udržovací řezy dřevin včetně nutného kácení pro nás
již několik let provádí firma Prostrom.
Na základě jejího odborného doporučení došlo i ke kácení
pěti lip podél hlavní silnice směrem na Plzeň. Přestože u těchto
lip docházelo k pravidelné prořezávce, bylo vzhledem k jejich
špatnému stavu a také z bezpečnostních důvodů zastupiteli
rozhodnuto o jejich pokácení.
Abychom tyto stromy nahradili, provedli jsme náhradní výsadbu.
Ve spolupráci s Ing. Škodovou bylo v Kozojedech vysázeno deset
nových stromů. Dvě třešně zdobí prostranství u pošty, další dvě
byly vysazeny pod „hasičárnou“, u hřbitova můžete vidět dvě lípy,
stejně tak na prostranství před domem čp. 76. Další lípa se zelená
v travnatém břehu nedaleko nemovitosti čp. 89 a poslední se
nachází u kulturního domu.
Za tyto stromy a jejich výsadbu obec zaplatila 45 389,- Kč.
Cena za pokácení lip činila 28.826,- Kč. Bude ještě nutné provést
odstranění pařezů, aby mohl být dokončen chodník od budovy
obecního úřadu ke křižovatce, který je ve velmi špatném stavu.
Rozpočet na opravu činí 787.409,- Kč.
Vzhledem k získání dotace ve výši 300 000,- Kč, předpokládáme,
že nový bezpečný chodník bude občanům sloužit již v letošním
roce. Další pravidelné údržby veřejného prostranství provádí obec
průběžně během celého roku. Náklady na tuto činnost se neustále
zvyšují.
Proto bych chtěla poděkovat všem Vám, kteří kromě péče o svoji
vlastní zeleň nezištně udržujete a zkrášlujete i pozemky obecní.
Vaše práce je pro obec nepřehlédnutelná a velice přínosná.
Dagmar Přibylová

Večerní pouťový koncert se bude konat v pátek 29. června 2012
od 19:00 hodin jako benefiční koncert české houslové virtuózky a
violistky Gabriely Demeterové a kytaristy Pavla Steidla. Výtěžek
koncertu bude použit ve prospěch konání dalších kulturních
akcí a na obnovu kostela (více o Gabriele Demeterové na www.
gabrielademeterova.com a Pavlu Steidlovi na www.pavelsteidl.
com).
Již tradiční pouť proběhne v sobotu 30. června 2012 s hlavním
programem od 10:00 do 12:00 hodin a bude spojená s bohoslužbou,
pěveckým vystoupením klientů Domova Zvíkovecká kytička a
prodejní výstavkou jejich prací (více o Domově Zvíkovecká kytička
na www.kyticka.zvikovec.cz), program doprovodí představení
skupiny Divadla a historického šermu LORIKA (více o skupině na
www.lorika.webnode.cz) a hudební vystoupení Valiky a Jardy.
K pozvání na koncert a pouť připojujeme také pozvání na
vernisáž 5. tradiční výstavy umělecké tvorby sdružení výtvarníků
NEFOSIN, která se bude v kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech
u Hlinců konat ve čtvrtek 5. července 2012 od 14:00 hodin (více
na www.nefosin.cz). Při vernisáži bude u kostela představen a
zahájen projekt vzniku sochy sv. Jana Nepomuckého.
Dále zveme ke kostelu na koncert a taneční zábavu skupiny
REPELENT na pátek 6. července 2012 od 19:00 hodin jako na
„nevšední zážitek na nevšedním místě“ (více na www.repelent.
net).
Občerstvení bude zajištěno při všech výše uvedených akcích po
celou dobu „Pouťového kulturního týdne“.
S pozdravem a poděkováním za Vaši dosavadní podporu,
přízeň a zájem o tuto zachráněnou kulturní památku (informace
u starosty obce pana Jaroslava Helebranta na tel. 724 179 696,
e-mail: ouhlince@volny.cz).
Ing. Petr Jirásek - Hlince 54

Usnesení
z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek 12. 4. 2012 od 20:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.
ZASTUPITELSTVO OBCE PROJEDNALO A
Schvaluje
233. Vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ Kozojedy p.o., okres Plzeňsever.
234. Úpravu rozpočtu 1/2012 - položky 4222 příjmy, položky 6121 výdaje.
235. Přihlášení obce Kozojedy do soutěže Vesnice roku 2012.
236. Finanční příspěvek TJ Sokol Kozojedy ve výši 30.000,- Kč.
237. Smlouvu o poskytování regionálních služeb s Městskou knihovnou
Kralovice.
238. Příspěvek Diakonii Broumov ve výši 500,- Kč na dopravu.
239. Náhradní výsadbu stromů za pokácené lípy v obci Kozojedy, kterou
provede paní Škodová dle předložené nabídky.
240. Výsadbu stromů v k.ú. Robčice za podmínky získání dotace z AOPK.
241. Kácení jehličnanů na obecním pozemku 3482/48 v Kozojedech
naproti nemovitosti čp. 28.
242. Nutnost zřízení nové vodovodní přípojky s vodoměrnou šachtou do
obecní budovy čp. 26 v Břízsku.
243. Nákup odvlhčovače pro potřeby obce.
Bere na vědomí
244. Informace pana Mgr. Bureše o změnách školského zákona a
výběrovém řízení.
245. Hospodaření obce za rok 2011.
246. Úpravu rozpočtu 1/2012.
247. Konečnou podobu návrhu turistické sběratelské kartičky s motivem
„Podkrašovského vodníka Vojty“.
248. Informaci o majetkových poměrech k pozemku č. 909 v k.ú. Bohy.
249. Informace o dotacích.
250. Žádost paní Gerdové, Kralovice, o pořádání letních kulturních akcí.
Zamítá
251. Žádost o povolení kácení stromů v blízkosti rekreační nemovitost E9
v k.ú. Břízsko.
Ukládá starostovi
252. Zjistit možnost odstranění telefonního sloupu a příslušných kabelů
na návsi v Kozojedech.
253. Ve spolupráci s panem Píclem vyřešit oplocení pozemku u školní
družiny.

