pracovalo každý den i v neděli, takže přesně
za měsíc stál sbor pod střechou.

V září r. 1935 se ustanovil výbor pro
vybudování chrámu Církve československé
husitské. Podnět k tomu dala školní mládež.
Věnovala na tento účel výtěžek divadelní
hry – 300 Kčs. Tato částka zvětšená ještě
dary některých jednotlivců na 700 Kčs činila
základ stavebního fondu.

Se stejným nadšením započato s prací
i zjara příštího roku 1938. Ani pohnuté události
tohoto roku nedovedly odvrátit obětavé bratry
a sestry, aby nepokračovali v započatém
díle. Způsobily však, že chrám nemohl být
dokončen a otevřen v tomto roce, nýbrž až
21. května 1939. Na slavnosti promluvil místní
rodák universitní profesor dr. Václav Hora.
Chrám, jehož hodnota se odhaduje přes 100
000 Kčs, byl vybudován základem pouhých

Všichni příslušníci církve v Kozojedech
ochotně přislíbili, že všechny práce na stavbě
budou konati zdarma. Už 5. července 1936
byl položen slavnostně za velké účasti lidí
základní kámen ke stavbě sboru. Vlastní
stavba byla zahájena na podzim r. 1937, když
byly skončeny polní práce. Dne 26. října byl
proveden první výkop základů a pak se pilně

Krajská hodnotitelská komise postupně navštívi-

(Z kroniky Církve československé husitské zapsal
do obecní kroniky J. Svoboda)

V současné době se v Husově sboru už
léta konají bohoslužby jednou za dva týdny.
Účast na nich stále klesá. Pobožností se
zúčastňuje nejvíce deset osob z celého okolí.
V církvi je evidováno z Kozojed 25 věřících a
35 ze všech našich obcí. Roční poplatek činí
365 Kč, ale někteří dávají méně nebo neplatí
vůbec. Vše je založeno na dobrovolnosti.
Po odchodu do důchodu faráře Karla
Slunečka se na kralovické faře vystřídalo
sedm kněží, kteří zde vykonávali bohoslužby.
Od září 2002 sem dojížděl z Kralovic, nyní
z Plzně, farář Jiří Chytil, který se také stará
o budovu. Ta je zatím v dobrém stavu, protože
je průběžně opravována – střecha, okna,
vnitřek budovy, elektrické vytápění. Před
čtyřmi roky byl zazděn vchod do sakristie
ze zahrady. Špatný plot kolem přilehlého
pozemku byl odstraněn. Na jeho místě se
počítá s vysázením thújí. Staré přerostlé
stromy, které budově vadily, jsou prořezány
a zkráceny. Část zahrady církev odprodala
Marku Peterkovi na vjezd k jeho pozemku.

Původně se počítalo s tím, že se stavbou
se započne až za nějakých 10 let, až se
opatří potřebný materiál a kapitál. Když však
byla provedena po Kozojedech a okolních
obcích dobrovolná sbírka, která s dary
rodáků vynesla na 20 000 Kčs, rozhodl farář
Karel Slunečko s předsedou rady starších
Václavem Švamberkem začít se stavbou
ihned.

Po čtyřleté odmlce se naše obec opět přihlásila
do soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje. Jednalo
se již o 18. ročník soutěže, do kterého se tentokrát
přihlásilo 25 obcí. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost
uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit
širokou veřejnost na význam venkova.

40 000 Kčs, které větším dílem věnovali
sami příslušníci církve v Kozojedech. Většinu
prací, jako zednické, nádenické, z části
i tesařské, dovoz materiálu a jiné, vykonali
úplně zdarma.

O kostel také pečuje Dagmar Špirková,
která je i členkou Rady starších v Kralovicích,
kde vykonává funkci matrikářky. V Radě
starších zasedá i Jiří Fencl z Robčic. Na
kostelní zvon vyzvání Václav Beran, a to jen
při úmrtí člena církve.
Z. S.

la všechny přihlášené obce a posuzovala tyto hlavní
okruhy: koncepční dokumenty, společenský život,
aktivity občanů, podnikání, péči o stavební fond a
obraz vesnice, občanskou vybavenost, inženýrské
sítě, úspory energií, péči o veřejná prostranství,
přírodní prvky a zeleň v obci, péči o krajinu, připravované záměry, informační technologie. Vybrat tu
nejlepší obec a udělit všechna ocenění byl úkol jistě
nelehký, ale komise obstála, dobře vyhodnotila při-

hlášené obce a zde jsou výsledky:
● Zlatá stuha – vítěz krajského kola – Strážov
● Modrá stuha – za společenský život – Soběkury
● Bílá stuha – za činnost mládeže – Kozojedy
● Oranžová stuha – za spolupráci obce
a zemědělského subjektu – Bolešiny
(Pokračování na straně 2)

● Zelená stuha – za péči o zeleň
a životní prostředí – Broumov
Uděleny byly i další ceny a diplomy.
Kuriózní ocenění získala obec Nečtiny a to Cenu za
famózní koláče.
A čím si naše obec získala porotu pro udělení
Bílé stuhy? Dovolím si citovat. „Pro Kozojedy je typický pestrý společenský život, za který již v minulosti dvakrát obdržely Modrou stuhu. Hybnou silou
je Kozojedský kulturní spolek, který spolu s obcí
vydává místní noviny. Zdatnými sekundanty jsou
i ostatní spolky – myslivci, TJ Sokol, hasiči. Všichni
se zaměřují na práci s dětmi a mládeží, vychovávají si vlastní potěr. A tak jsou mladí vtahováni do
tradičních akcí – masopust nebo Staročeské máje,
kdy dvacet párů mladých krojovaných chlapců a
děvčat tančí Staročeskou besedu. Již tradiční festival Kozojedské kulturní léto ve svém programu také
nezapomíná na děti – divadlo pro děti, šermířská a
kouzelnická vystoupení. Malí kozojedští myslivečkové odtroubí halali, v TJ Sokol si zacvičí maminky s dětmi i děti samotné. Větší slečny si ve Šperk
Vetengl show zahrají na manekýny. Perfektně fungují mateřská i základní škola, ve které se vyučují
i „atypické“ předměty jako mediální výchova, dětská
literatura, ekologická výchova. Děti si také vydávají
školní noviny.“
Je to jasné, Bílá stuha patří Kozojedům.
Dagmar Přibylová

Dne 8. září se konal zájezd na zámek Krásný
Dvůr. Tento výlet pro kulturní spolek naplánoval
a zajistil Bárta Štěrba st. Sraz jsme měli ve 13
hodin před školou. Nikdo se neopozdil, a tak
jsme vyjeli včas do Bohů, kde nastoupila další
část výletníků. Autobus nebyl zcela zaplněn,
ale i tak nás bylo dost na to, abychom si tento
krásný slunečný letní den užili v klidu a pohodě.
Prohlídka zámku byla zajímavá, občas
zazněly i vtipné dotazy na slečnu kastelánku.
Ta nám poté doporučila procházku rozlehlým
zámeckým parkem. Měli jsme dost času i na
občerstvení a kávu v zámecké kavárničce.
V 17 hodin jsme vyjeli do pivovaru Chýše, kde
jsme měli zarezervované stoly. Většina z nás šla
na prohlídku pivovaru s ochutnávkou piva. Po
dobré večeři a dobrém pivu jsme si zazpívali v
doprovodu akordeonu pana Oldřicha Procházky,
na vozembouch nám zahrál pan Václav Beran.
Obsluha sice trošku vázla, ale to nám náladu
nezkazilo.
Po pěkně prožitém dni jsme se kolem půlnoci
vrátili domů.
A. Urbanová

V sobotu 25. srpna byl den přímo
stvořený pro oslavu zakončení prázdnin.
V areálu božské hospůdky u Fraňků –
známé „Hašišboudy“ – se sešli místní
i přespolní, zkrátka každý, kdo se chtěl
pobavit a užít si nádherné odpoledne
s bezva programem pro děti i dospělé.

kolotoč s autíčky a motorkami. Brzy jsme
se všichni dočkali příjezdu trnovských
ochotníků z divadelní společnosti TRUS,
zabývající se výhradně dílem českého
velikána Járy Cimrmana. V 19 hodin
vystoupili s notoricky známou hrou „Dlouhý,
Široký a Krátkozraký“.

Startem této akce bylo vystoupení
Divadýlka Kuba z Plzně s pohádkou
„Není drak jako drak“. Před hledištěm pod
širým nebem a pálícím sluncem rozjeli
oba herci, Petr Mlád a Dana Mládová, s
použitím loutek různého typu poutavý
příběh o zlobivé princezně „sprejerce“ a
neškodném drakovi tak, že nejen děti, ale
i dospělí, sledovali s napětím vtipný děj a
divadelní kouzla, výborně propracované
jevištní triky a důmyslně vytvořené kulisy a
rekvizity.

Představení nalákalo spoustu dalších
lidí, kteří postupně přijížděli ze širého okolí
a zaplnili všechna místa k sezení. Účast
byla velmi vysoká – bezmála 200 lidí.
Také děti vydržely sledovat výkony herců
i přesto, že ne vždy pochopily zvláštní
cimrmanovský humor. Někteří diváci byli
tak vtaženi do děje, že společně s aktéry
odříkávali známé fráze. Nechyběly výbuchy
smíchu a spontánní potlesky.

Po skončení představení se děti
rozběhly k různým stanovištím s lehčími i
náročnějšími úkoly, která během pohádky
připravili dospělí. Každý si mohl vyzkoušet
chůzi na chůdách připravených v několika
velikostech, házení míčků do panáků, běh
v gumovkách, lovení rybiček, shazování
plechovek míčkem, prolézání tunelů,
skluzavku, střílení vodní pistolí na cíl, aj.
Za každou disciplínu získávaly na svoji
průvodní kartičku body a nakonec obdržel
každý účastník sáček plný drobných hraček
a sladkostí.
Pak už se každý bavil po svém. Starší
hráli míčové hry, mladší obsadili dětský

Přestože noční nebe křižovaly blesky ze
všech stran, představení bylo dohráno bez
jediné kapky deště. Celou akci zaštiťoval a
finančně podporoval OÚ Bohy.
Poděkování patří panu Z. Blechovi
z Kopidla za zapůjčení přívěsu za nákladní
automobil (jeviště), OÚ Brodeslavy za
zapůjčení stolů s lavicemi a také partě
nadšenců, kteří se postarali o přípravu
hlediště, jeviště, soutěžních disciplín a
odměn pro děti.
V neposlední řadě to byli Fraňkovi,
kteří opět nezklamali v pohoštění, ochotě
a připravenosti na nápor zákazníků.
Děkujeme!
J. Soukupová

la THE DELIVERY. Ti hrají melodický metal německého střihu, při jehož produkci
mohli posluchači ocenit rychlé prsty obou
kytaristů i klávesisty.
Vedle vlastní tvorby zaujala kapela také
skvostným přearanžováním Mozartova
Tureckého pochodu nebo soutěžní hymnou pro plzeňské fotbalisty. Následovala
první domácí kapela AVIDITY FOR... Co
se týče pódiové prezentace, nenechává
tato parta nic náhodě, takže na scéně se
to hemží černou barvou, okovanými pásy
a muzikanti nešetří všemi neodmyslitelnými metalovými pózami.
V kontrastu se strhující energií, která
z Avidity for... vyzařuje, jsou zvukové podkresy, které dodávají jejich vystoupení atmosféru filmové hudby.
Sport a hudba? Je pravdou, že melodie
linoucí se z kabin úspěšných reprezentačních výběrů společně s dojímavým nepřehledem některých známých muzikantů
o všeobecném sportovním dění mohou
svádět k pochybnostem, zda toto spojení
může fungovat. Avšak v Lednici se daří
tyto dva zdánlivě nesourodé světy kombinovat už čtvrtým rokem. Honosný název
LEDNICE FEST, který se na scéně objevuje od roku 2009, v sobě spojuje celodenní
fotbalový turnaj a večerní rockový festival.
Veškeré přípravy letošního 4. ročníku,
které byly vedeny hlavními organizátory
Janem Kučerou a Petrem Štolem, začaly už počátkem roku stanovením termínu
na 4. srpen 2012. Jak velké konkurenci
malých, středních i mamutích akcí v bezprostředním okolí budeme muset čelit, to
se začalo ukazovat až s blížícím se létem.
Přestože každý týden přibývala nová a
nová potvrzená konkurence, organizátoři
se rozhodli své akci plně důvěřovat a nezalekli se ani přímého souboje s velkým
festivalem v Plasích.
V páteční předvečer dne konání došlo
k finalizaci všech plánů. O náročnosti celé
brigády vypovídá spotřeba nápojů, jejichž
zásoba se během pátečního večera sice
nikterak zásadně, ale přesto viditelně ztenčila. O únavnosti všech logistických prací
svědčí to, že někteří aktéři byli nuceni
osvěžovat své vyčerpané organismy až do
hlubokých nočních hodin.
V sobotu 4. srpna tak mohla celá akce
vypuknout naplno. Od časných ranních
hodin probíhala registrace přihlášených
týmů do fotbalového turnaje. Zájem byl tak
velký, že se chvílemi ztrácel přehled o tom,
kolik mančaftů se na lednické návsi vlastně nachází. Nakonec se ale jejich počet
ustálil na krásném zaokrouhleném počtu
devíti týmů.
Nechyběl populární domácí multipohlavní tým FC BALETKY LEDNICE, tradiční účastník SEDŘEM, domácí A tým
LEDNICE nebo složený ČUBA DREAM

TEAM. Páté místo získalo do té doby zcela
neznámé seskupení ALLSTARS, mužstvo
složené z mladých fotbalistů z Kralovic a
Plas, kteří ohromili perfektně sehranou
kombinační hrou, na kterou hledaly obtížně recept i zkušené harcovnické týmy.
Čtvrté místo obsadily KOZOJEDY.
Ostřílení loňští vítězové prošli bez ztráty
bodu základní skupinou, ale poté si připsali dvě smolné prohry v semifinále a v boji
o třetí místo.
Loňský bronz tak obhájil každým rokem
stále lepší tým KOČÍNA, jenž spoléhal především na taktickou disciplinovanost. Gólů
moc nedával, ale hlavně téměř žádné nedostával.
Až do finále to při své premiérové účasti
dotáhlo mezinárodně poskládané mužstvo
EXPERTSTAV, ve kterém hráli i aktivní
futsalisté a dle spekulací (ovlivněných nepochybně vzrůstajícími promilemi v krvi
a lidovou tvořivostí), nechybělo mnoho
k tomu, aby po lednickém trávníku v jeho
dresu pobíhala i nedávná posila fotbalistů
Viktorie Plzeň.
Vítězem turnaje se nakonec stal tým
JSME ČTYŘI, který nedostatek lidí na lavičce náhradníků (což bylo promítnuto i do
poněkud nepřesného názvu) bez problémů vykompenzoval fyzickou neúnavností
a touhou po vítězství. Turnaji tradičně ze
všech zákoutí lednické návsi přihlíželo četné publikum zahrnující nejširší generační
rozmezí.
Kolem 17. hodiny nastal hromadný
přesun stanů, laviček, výčepního zařízení
i návštěvníků na prostranství před hospodu, kde už byla připravena scéna pro večerní rockový festival.
Veškeré obavy z nízké účasti dané výše
zmiňovanou konkurencí se nenaplnily.
Dav, který se dostavil, byl ještě větší než
v minulých letech, což je obrovské ocenění
pro všechny, kdo se na přípravách festivalu podílejí, i pro samotné kapely. Program
otevřela plzeňská melodic metalová kape-

Poté přišel set plzeňských metalcoreových pionýrů CONCRETE, kteří svým nářezem nastolili otázku, zda lednické slepice z toho šoku vůbec ještě někdy ponesou
vejce. Každopádně však Concrete podali
svědectví o tom, proč jsou v hudebních
médiích tolik velebeni.
Akci zakončila další domácí heavyrocková skupina GREYMON. Ta vedle tradičního repertoáru představila i tři novinky,
které předznamenávají přípravu na tvorbu
dalšího řadového CD, nástupce úspěšné
„Ďáblovy nevěsty“. Ač se v publiku vyskytovali hned tři bývalí členové této kapely,
na pódiu se letos poprvé žádný z nich neobjevil.
O zvuk se po celý večer výtečně staral Petr Podlena. Co asi všechny kapely
muselo potěšit, byla přízeň nejmladších
posluchačů, jejichž nadšení dává naději,
že roste nová generace rockových a metalových fanoušků.
Konec hudebního programu samozřejmě neznamenal konec celé akce, zábava
všeho druhu pokračovala až do ranních
hodin. I přes náročnost celého dne se
v neděli po obědě sešla na návsi až překvapivě početná parta práceschopných
lidí, kteří během odpoledne dali celou
spoušť, jež po sobotě zbyla, zase do pořádku. A co nejlépe svědčí o vydařenosti
celé akce? Že nikdo z uklízejících nemluvil
o únavě, ale o příštím ročníku 2013.
Tomáš Pícl

V posledním vydání Kozojedských novin
jsme vás informovali o významném rozhodnutí ministerstva kultury České republiky,
kterým bylo zapsání myslivosti do Seznamu
nemateriálních statků a lidové kultury ČR.
Jedním z faktorů činnosti, který rozhodujícím způsobem ovlivnil přijetí tohoto rozhodnutí jsou bezesporu myslivecké tradice. Patří
do nich myslivecké zvyky, zvyklosti, obyčeje,
mravy a další normy chování, včetně myslivecké etiky, které vznikli v průběhu staletí, a
byly po celou dobu pečlivě dodržovány. Některé vznikly v dávné minulosti, některé jsou
novější. Dědily se z pokolení do pokolení při
výkonu práva myslivosti, nebo jsou uváděny
v písemnictví. Jejich zachovávání je projevem úcty k odkazu předchůdců, k přírodě,
projevem lásky ke zvěři.
Dodržování mysliveckých tradic je samozřejmostí, která každému myslivci jednak
praxí, ale také získáváním teoretických vědomostí přechází do krve. Mají morálně výchovný a praktický význam. Některé jsou dokonce zakotveny v nařízeních a směrnicích
ČMMJ.
K mysliveckým tradicím neodmyslitelně
patří myslivecká mluva, kterou musí ovládat
každý myslivec. Myslivecká mluva obsahuje
téměř dva tisíce výrazů. Připomeňme si alespoň několik výrazů - zvěř srstnatá a pernatá,
zvěř velká, zvěř drobná, zvěř černá a vysoká, zvěř samotářská a společenská, lovná
a nelovná, zhaslá, uhynulá či padlá, světla,
běhy, slechy, stojáky, pařáty, stojáčky, plováky, vesla, běháky, klovec, klubec, zobák,
píchák, nos, ryj, čenich, větrník, morda, lízák,
kelce, páráky, klektáky, háky, hlodáky, trháky
a další. Zvládnutí odborné myslivecké mluvy je nejen ctí, ale také povinností každého
myslivce – platný Myslivecký řád ČMMJ totiž
ukládá užívat mysliveckou mluvu.
Podstatnou část mysliveckých
tradic tvoří lovecké
či myslivecké ceremoniály.
Dominantním obřadem, který patří k nejhezčím, ale je především zavazujícím z hlediska myslivecké morálky a etiky, je přijímání
mezi myslivce. Někdy se zcela nesprávně
používá název pasování na myslivce. Absolvováním tohoto ceremoniálu se však nikdo
stát myslivcem nemůže. Myslivec se z něho
stane až průběhu mnohaleté praxe. Dobře
provedený ceremoniál připomene nejen novému myslivci, ale i všem přítomným, jaké
vlastnosti má mít každý řádný myslivec. Měl
by být plný mravních ponaučení, zdůrazňujících mysliveckou etiku a morálku. Vše stvrzuje podepsáním mysliveckého desatera.

Myslivecké desatero:
1. Buď vždy a za všech okolností
myslivcem tak, jak zákon, předpisy a
myslivecké zvyky káží a jak si v nich
vychován a poučen byl!

zor! Pozor si dej!“ Před stolek pokrytý bílým
ubrusem a ozdobený úlomky, zbraní, tesákem a borlicí nastupují účastníci ceremoniálu
– trubači troubí „Lovu zdar!“

3. Upravuj stavy zvěře. Dravou zvěř
zbytečně nestřílej, neboť i ona
v únosné míře užitečná jest!

Vlastní přijímání mezi myslivce pak provádí myslivecký hospodář, či starší zkušený
myslivec. V našem mysliveckém sdružení
tyto myslivecké ceremoniály provádí v současnosti nejstarší a nejzkušenější člen MS,
opravdový znalec a dodržovatel mysliveckých tradic, pan František Hykyš.

4. Pamatuj, že příroda není střelnice.
Střílej jen na to, co bezpečně
rozeznáš!

Přijímající poté třemi údery tesákem na
levé rameno přijímaného uskuteční vlastní
akt přijetí.

5. Proti újedníkům, bouchalům, pytlákům
a jiných škůdcům nebuď shovívavý!
Buď však opatrný!

První úder k připomínce mysliveckých
mravů platí, vždy a všude musíš je i nadál
zachovati!

2. Ke zvěři se chovej šetrně, chovej ji,
zušlechťuj a chraň!

6. Neber na lehkou váhu svou
mysliveckou čest! Tu vždy a všude
chraň a braň!
7. Mluv jen naší krásnou českou
mluvou mysliveckou, neboť ona
je nehynoucím odkazem našich
mysliveckých předků!
8. Zachovávej naše dobré české
myslivecké zvyky a tradice! Je to
nejen tvoje právo, ale i povinnost!
9. Psa svého miluj nade všechno! Jest
Ti nejlepším pomocníkem a věrným
druhem!
10. Vždy za všech okolností při výkonu
práva myslivosti buď Ti nadále náš
patron sv. Hubert ochráncem!
Celý obřad by měl být provázen mysliveckými fanfárami. Trubači troubí signály „Po-

Druhý dávám k poctě české myslivosti,
chraň ji vždycky s pevnou bedlivostí!
Třetí vedu jménem mysliveckých druhů,
s přáním – myslivosti zdar – buď vítán
v našem kruhu!
Čest svou myslivče, vždy mužně braň,
přírodu a její tvory pevně chraň;
myslivecky lov a jednej, jak se sluší,
myslivcem buď vždy tělem i duší.
Trubači troubí „Halali“. Přijetí do velké
myslivecké rodiny se poté zpečetí slavnostním přípitkem. Na závěr tohoto slavnostního
přijetí mezi myslivce provolá přijímající zdar
české myslivosti.
Všichni přítomní odpovědí sborově „Zdar!“
Václav Troch - místopředseda MS
Použitá literatura: Jaromír Kovařík, Myslivecké ceremoniály

MYSLIVECKÉ
ODPOLEDNE
V sobotu 1. září uspořádalo Myslivecké sdružení pro děti a občany Kozojed a přidružených
obcí myslivecké odpoledne. Všechny přítomné
přivítal předseda mysliveckého sdružení pan
Václav Prusík. Poté hospodář MS Vladimír Hykyš seznámil přítomné s činností našeho sdružení a se zvěří, kterou v naší honitbě chováme
a lovíme. K tomu posloužily pěkné preparace
nejlepších trofejí zvěře ulovené v naší honitbě.
Následovala ukázka práce a výcviku mysliveckých kynologů a jejich čtyřnohých svěřenců.
Kynologický referent mysliveckého sdružení
Petr Pánek poutavě pohovořil o myslivecké kynologii a představil všech 14 loveckých psů našeho sdružení.
Své psy pak divákům představili samotní kynologové – Petr Pánek, Petr Štol, David Hykyš,
Václav Folk a Václav Prusík. Aby byl pes lovecky upotřebitelný, musí složit příslušné zkoušky.
Vůdci a jejich svěřenci pak některé discipliny,
které psi při zkouškách plní, předvedli. Brakýř jezevčíkovitý CIR z Dalešických lesů, vůdce Petr
Štol, předvedl vynikající výkon v disciplině odložení, která se zkouší především na lesních a
barvářských zkouškách, ale také na zkouškách
všestrannosti. Perfektní práci v disciplině dohledání a přinášení střelené pernaté zvěře předvedl
Anglický špringršpaněl, GASTON z Větrné paseky se svým vůdcem Václavem Folkem. Také
druhý špringršpaněl DIX od Petrolína, vůdce
Vladimír Hykyš, splnil svůj úkol na „vlečce“ na
výbornou. Dohledal, přinesl a vzorně předal uloveného zajíce.

Opět se kozojedské veřejnosti představili
mladí trubači našeho mysliveckého sdružení.
Tentokráte si pro přítomné připravili průřez společným honem na černou zvěř. Dlouholetý vedoucí mysliveckého kroužku při zdejší základní
škole, pan František Hykyš pak poděkoval členovi kroužku Josefu Kučerovi za jeho úspěšné

působení v soutěži o Zlatou srnčí trofej. I v tomto
roce Josef Kučera a jeho bratr František Kučera
zvítězili v Oblastní soutěži a postoupili do celostátního kola. Tam byl úspěšnější starší Josef,
který ze 77 soutěžících skončil na 10. místě.
V upomínku na jeho působení v kroužku mladých myslivců předal pan Hykyš svému svěřenci
lovecký nůž, který věnovalo naše myslivecké
sdružení.
Své lovecké dravce návštěvníkům mysliveckého odpoledne opět předvedl sokolník
Pavel Krátký z Dýšiny. Bohužel ani tentokráte
dravci „nelétali“.
Pro děti pak kozojedští myslivci připravili celou řadu soutěží – Rumcajsovo střílení,
Veverčino šiškování, Ušákovo hopsání, Robátkova přesná muška a další. Zájem o soutěžení
byl mezi dětmi obrovský a sladká odměna pak

čekala na každého účastníka.
Po skončení soutěží pro děti si mohli své
střelecké dovednosti vyzkoušet také dospělí. A
zájem byl veliký, dokonce i mezi ženami. Některé byly ve střelbě přesnější než jejich mužští
soupeři.
Akci kozojedských myslivců navštívil také
redaktor Českého rozhlasu Plzeň pan Jiří Blažek. V reportáži, kterou vysílal Plzeňský rozhlas
v neděli 2. září od 11:00 hodin, v rozhovorech
s Josefem Peterkou, Petrem Pánkem a Václavem Prusíkem, dokázal zachytit celou šíři
problémů české myslivosti. Dokázal také ale
vyzdvihnout naše úspěchy, naše radosti a především nezastupitelnost myslivců v životě obcí a
občanů na venkově.
V průběhu celého odpoledne si mohli přítomní pochutnat na vynikajících specialitách ze
zvěřiny, které připravil mistr kuchař pan Václav
Sláma. V pozdních odpoledních hodinách došlo
také na prasátko na rožni, které pro přítomné
připravili a „urožnili“ Pavel Janda, Petr Pánek a
Pavel Štol.
Předseda spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje a kandidát na senátora ČR pan
Stanislav Rampas ve svém vystoupení kromě jiného připomněl přítomným, že obec Kozojedy v
letošním roce získala Bílou stuhu za práci s mládeží v krajském kole soutěže Vesnice roku 2012
v Programu obnovy venkova. Zdůraznil také,
že výrazný podíl na získání tohoto ocenění pro
obec Kozojedy má práce našeho mysliveckého
sdružení s mládeží.
Myslivecké odpoledne se opět vydařilo.
Desítky občanů Kozojed a okolí prožily ve společnosti svých dětí, přátel a známých příjemné
odpoledne a večer. Organizátorům a všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na průběhu této
akce, patří obrovský dík!
Václav Troch, místopředseda MS
rok připravil aparaturu Petr Němec. Je třeba jim
všem také poděkovat. Bylo by obtížné všechny
zde vyjmenovat, a tak alespoň za všechny bych
chtěl jmenovat kamaráda Marko Čermáka,
kterého všichni zúčastnění znají a dají mi jistě
za pravdu, že byl po celý čas nestorem těchto
setkání.
Také je třeba vzpomenout na práci všech
organizátorů a jejich práce si vážit. V neposlední
řadě patří dík všem, kteří jakoukoliv formou
pomáhali ke zdárnému průběhu všech setkání.
Jsou to především sponzoři: Firma TOI TOI
Plzeň, město Kralovice, Becker (odpady), obec
Kozojedy, obec Černíkovice a další. Nesmíme
také zapomenout poděkovat za ochotu a
vstřícnost majitelům mlýna manželům Lence a
Romanovi Havlíčkovým a Mirce Vrbové. Dalo
by se pokračovat ve výčtu těch, kteří si zaslouží
poděkování. Rád bych, aby i nejmenovaní,
kteří se zasloužili svojí prací o spokojenost
návštěvníků ,věděli, že si jejich pomoci vážíme.

Již po desáté jsme měli možnost sejít se
u sochy vodníka Vojtěcha, který byl v r. 2003
v Podkrašovském mlýně osazen na paměť
prvního výročí velkých povodní. Při odhalení
této sošky se nám podařilo uskutečnit akci, která
se velice podařila a odstartovala každoroční
malou slavnost v prostoru dvora a zahrady
Podkrašovského mlýna. Scházely se zde
skupiny lidí, které mají rády trampskou muziku.
Kapely i jednotliví muzikanti si vždy rádi našli
čas a zahráli svým obdivovatelům. Rok od
roku byla tato akce stále více navštěvována,
přicházeli pravidelní a každým rokem noví a
noví návštěvníci.

Kulturní spolek Kozojedy byl od začátku
jediným organizátorem. O celou tuto akci se
organizačně nejvíce zasloužil pan Zdeněk Brož
z Kralovic, který byl tehdy členem také Spolku
pro obnovu hradu Krašova. Snaha organizovat
a realizovat setkávání trampských kapel ho
přivedla do našeho spolku. Bohužel pan Zdeněk
Brož 17. 7. 2007 zemřel, a tak náš spolek přišel
o výtečného organizátora. Myslím, že je namístě
ho zde připomenout a vzdát mu alespoň touto
cestou dík za jeho práci, kterou pro nás všechny
vykonal.
U sochy vodníka Vojty se za deset let
vystřídalo mnoho muzikantů, kterým jako každý

Jubilejní setkání u vodníka Vojty jsme chtěli
pojmout trochu slavnostněji, a tak se mikrofonu
chopil moderátor pan Jedlička. Promluvilo
také několik hostů, kteří nám připomněli, jak
tato akce začínala před deseti lety. Chtěl
bych připomenout alespoň zástupce Klubu
českých turistů pana Václava Zykmunda a dále
zastupitele Plzeňského kraje a předsedu Spolku
pro obnovu venkova Plzeňského kraje pana ing.
Stanislava Rampase.
Letošní desátý ročník byl velice zdařilý a
přálo nám i počasí. Jistě si všichni odnášeli
krásné dojmy z hudby a vzpomínku na krásný
sluneční den prožitý s kamarády v idylickém
prostředí starého mlýna u řeky Berounky
Bartoloměj Štěrba

Změny v autobusové dopravě
v oblasti Kralovice-západ
v roce 2013
Na základě rozhodnutí samosprávy Plzeňského kraje připravuje plzeňský organizátor veřejné dopravy POVED s. r. o. postupně dopravní
řešení pro jednotlivé územní celky v souladu
se zákonem č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a Plánem dopravní
obslužnosti Plzeňského kraje, který byl schválen
usnesením č. 4882/11 Rady Plzeňského kraje.
Návrh změn dopravního řešení byl připraven
tak, aby umožnil rozšíření Integrované dopravy
Plzeňska (IDP) do všech obcí začleněných do
územního celku KRALOVICKO a zároveň s přihlédnutím k možnostem rozpočtu Plzeňského
kraje v dalších letech. Změny dopravního řešení
navržené organizátorem veřejné dopravy racionálním způsobem mění rozvržení linek a četnost
spojů a připravují rozvoj IDP do všech obcí severně od Plzně.
Ke stávajícím tarifním zónám IDP (021 Třemošná, 022 Plasy, 025 Hromnice, 026 Dolní
Bělá, 131 Všeruby) budou vytvořeny tarifní zóny
IDP (023 Mladotice, 024 Žihle, 027 Manětín, 028
Kozojedy, 029 Kralovice, 030 Chříč, 132 Úněšov, 133 Bezvěrov a 134 Úterý).
Návrh změn dopravního řešení oblasti Kralovice-západ, který byl rozeslán starostům obcí,
se zabývá řešením dopravní obslužnosti obcí
na tomto území. Navržené změny v dopravní obslužnosti mají být zavedeny koncem roku 2013
a pro nalezení racionálního řešení dopravní obslužnosti je klíčový názor samosprávy obcí.
Návrh nového dopravního řešení v oblasti
Kralovice-západ najdete na www.poved.cz/pripravovane-projekty/nova-dopravni-reseni
Vaše případné návrhy a připomínky můžete
sdělit do konce měsíce října na OÚ Kozojedy,
případně prostřednictvím výše uvedeného odkazu firmě POVED s.r.o.

Usnesení

z 12. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 24. 5. 2012 od 20:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.
ZASTUPITELSTVO OBCE
PROJEDNALO A
Schvaluje
254. Záměr odprodeje obecních pozemků p.č.
287/2, 159/1 a 159/2 v k.ú. Kozojedy u
Kralovic.
255. Záměr odprodeje části obecního pozemku
p.č. 1309/1 v k.ú. Břízsko.
256. Záměr směny části obecního pozemku
p.č. 71/16 v k.ú. Lednice za část pozemku
71/1 v k.ú. Lednice.
257. Ubytování účastníků putovního táboru
vozíčkářů Festina Lente ve dnech 4. - 5.
července 2012 v KD Kozojedy.
258. Vybudování vodovodní a odpadní přípojky
k budově hasičské zbrojnice
v Kozojedech.
259. Smlouvu o vytvoření společného
školského obvodu s obcí Kaceřov.
260. Překop části obecního pozemku
p.č. 1309/1 v k. ú. Břízsko za účelem
vybudování vodovodní přípojky k čp. 2.
261. Zhotovení hřbitovních vrat v obci Kozojedy
dle upraveného grafického návrhu, který
předložil pan Týmr.

Bere na vědomí
262. Úpravu rozpočtu č. 2/2012.
263. Nutnost opravy popř. zakoupení sirény na
hasičské vozidlo CAS 25.
264. Výkupní ceny dřeva na I. a II. Q 2012.
265. Informace z jednání mikroregionů,
Sdružení místních samospráv ČR a Svazu
měst a obcí ČR.
266. Pozvánku firmy Becker Bohemia s.r.o
provozovna Kralovice na setkání se
zástupci obcí z celé svozové oblasti.
267. Nutnost úpravy cenové nabídky pana
Týmra na hřbitovní vrata v Kozojedech
s navýšením o dvoje vstupní dvířka
a její předložení na další jednání
zastupitelstva.
268. Termín návštěvy hodnotící komise pro
soutěž „Vesnice roku 2012“
dne 6.6.2012.
269. Termín konání prvního zasedání
konkurzní komise na výběr ředitele ZŠ a MŠ
Kozojedy, okres Plzeň-sever, p.o.
270. Výběr nejvhodnějších leteckých snímků
našich obcí od firmy Tomáš Hora THC
PRESS.

Zamítá
271. Nabídku VLP deníku na prezentaci naší
obce v jejich programu „Cesty městy 2012“.
272. Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
ČR, klub Radost, o.s. Prostějov, na týdenní
pobyt v přírodní lokalitě Křivoklátsko.

273. Odprodej části obecního pozemku
p.č.1309/1 před nemovitostí čp.25 v obci
Břízsko jako předzahrádku.

Ukládá starostovi
274. Jednat s panem Týmrem ohledně rozšíření
cenové nabídky a úpravě grafického návrhu
na hřbitovní vrata a vrátka.
275. Oslovit firmy ohledně cenových nabídek
na opravu chodníku v obci Kozojedy.
276. Jednat s firmou Silba ohledně aktualizace
cenové nabídky opravy cesty ke hřbitovu,
popř. oslovení dalších firem.

Usnesení

z 13. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 28. 6. 2012 od 20:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.
ZASTUPITELSTVO OBCE
PROJEDNALO A

Schvaluje
277. Rozdělení hospodářského výsledku
Základní a mateřské školy Kozojedy za rok
2011 takto:
HV celkem z hlavní činnosti 161 058,18 Kč
z toho
do fondu odměn 80 % , tj. 128 846,54 Kč
do fondu rezerv 20 %, tj. 32 211,64 Kč
rozdělení HV z doplňkové činnosti
(vaření obědů pro veřejnost ve školní jídelně.
takto:
HV celkem 51 991,04 Kč z toho
do fondu rezerv 100 %, tj. 51 991,04 Kč
Část peněz z rezervního fondu cca ve výši
15.000,-Kč bude rozpuštěna a použita na
obnovu drobného vybavení školní jídelny.
278. Celoroční hospodaření obce Kozojedy a
bez výhrad závěrečný účet obce
za rok 2011.

předání do 15. 11. 2012, a to:
1. firma Eurovia Silba
2. firma Mene Industry
3. firma Král PM Centrum
286. Výběr firmy Gordion, Praha
na zveřejňování profilu zadavatele
veřejných zakázek.
287. Nákup hracích prvků na dětské hřiště
v obcích Kozojedy a Lednice v částce
do 250 000 Kč.
Vybrána na dodávku byla firma Bonita
Group Service s.r.o, Tišnov.
288. Pořízení nové venkovní úřední vývěsky
a vnitřní vitríny.
289. Pana Václava Procházku na zhotovení
vchodových dveří kostela sv. Mikuláše
ve výši 35.000,-Kč, a to v případě,
že materiál smrk nebo borovice bude
památkáři schválen jako vhodný.
290. Příspěvek rodičů na dítě v mateřské škole
ve výši 150 Kč měsíčně,
s platností od 1. 9. 2012.

Bere na vědomí
291. Prázdninový provoz Mateřské školy,
která bude od 16. 7. do 23. 8. 2012
uzavřena.
292. Návrh a nabídku pana Josefa Týmra
na dodávku (výrobu a montáž)
hřbitovních vrat.
293. Úpravu rozpočtu č. 3/2012, s kterou
seznámila zastupitele paní Hana Veselá.
294. Návrh p. Přibylové na pořízení zatemnění
oken v Kulturním domě;
firma J+V Prusíkovi připraví návrh
vhodného řešení a cenovou nabídku.
295. Informaci o potřebě zhotovit lávku pod
obcí.

Zamítá

296. Žádost Římskokatolické farnosti Zbiroh o
finanční příspěvek na nátěr střechy
věže kostela v Liblíně.
297. Příspěvek panu Fryčkovi z Kralovic na
vydání propagačního kalendáře.

279. Odprodej pozemků p. č. 287/2
(pod bytovým domem čp. 143. a p.č. 159/1
a 59/2 v Kozojedech Stavebnímu bytovému
družstvu Plzeň-sever za odhadní cenu a s
úhradou s tím spojených nákladů.

298. Žádost slečny Petry Kyptové o finanční
příspěvek na odvodnění jejího pozemku.

280. Odprodej části pozemku č. 1309/1
v Břízsku za odhadní cenu a s úhradou
nákladů s tím spojených.

Opakovaně upozorňujeme občany, aby
nevyváželi biologický odpad ze zahrad do jam
v obci. Při větších deštích se materiál splavuje
a ucpává přirozené odtoky, které se pak musí
nákladně čistit. A navíc černé skládky kolem
obce jí na kráse nepřidají. Jedná se jak o jámu
v horní části obce, kde bývá umístěn kontejner,
tak o jámu pod kostelem - zde je kontejner nově
již také umístěn.
Větve mají občané stále možnost odvážet
na prostranství před hřbitovem. I zde se však
objevuje i jiný materiál, nevhodný ke štěpkování,
který musí být odstraňován (např. králičí hnůj,
hadry, stavební materiál).
Výjimkou nejsou stále ani drobnější skládky
na jiných místech obce, které se snažíme
udržovat a které si lidé pletou s „hnojištěm“. Jako
třeba u sochy Berounky a v Jílovnách.
Tento problém se netýká jen Kozojed, ale
i obcí ostatních. Například pod Robčicemi
je nevhodnou skládkou místo u vyústění
kanalizace, kde pak dochází ke splavování
materiálu až do řeky Berounky.
Děkujeme všem, kteří si toto uvědomují, za
pomoc s údržbou našich obcí.
Obec Kozojedy

281. Směnu části pozemků v k.ú. Lednice č.
71/16 ve vlastnictví obce a č.11
v osobním vlastnictví v k.ú. Kozojedy u
Kralovic.
282. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku
č. 72/7 v k.ú. Lednice za odhadní
cenu a úhradu nákladů s tím spojených.
283. Odkoupení pozemků u cesty pod hřištěm,
p.č. 141,5 (28 m2) a 141/1 (25 m2)
od soukromých vlastníků za celkovou
sumu 2 650 Kč.
284. Zhotovení odvodnění na pozemku pana
Václava Prusíka, které bude navazovat
na odvodnění pozemku slečny Kyptové
Petry, s tím, že obec současně vyvolá
jednání s panem Šnajdrem, majitelem
sousedícího pozemku, o dalších
protipovodňových opatřeních.
285. Zhotovitele pro rekonstrukci chodníku
v Kozojedech u křižovatky, s termínem

Zakázané skládky

Více než tři sta vernisážových návštěvníků
zažilo letos v kostele Svatého Petra a Pavla
v Dolanech u Hlinců nekonvenční zahájení čtvrtého ročníku tradiční výstavy, kterou zde každým rokem v měsíci červenci pořádá občanské
sdružení výtvarníků Nefosin. Pravidelní návštěvníci a příznivci sdružení Nefosin označili letošní
výstavu za doposud nejzdařilejší. Výstava byla
prezentací uměleckých děl celkem sedmnácti
autorů, z toho čtyř zahraničních. Návštěvníci
měli možnost zhlédnout malbu, grafiku, fotografie, keramiku, šperky, sochařské práce ze dřeva,
kamene a bronzu.
Návštěvníky výstavy především oslovuje rozsáhlý rejstřík vystavených exponátů v mimořádně krásném prostředí znovuobnovovaného a
citlivě opravovaného kostela, který v údolí Berounky sám o sobě působí velice romanticky.
Tato skutečnost je také pozitivně vnímána ze
strany tisíců návštěvníků kostela, cestujících
během prázdninového období, poprvé či opakovaně, v krásném okolí Berounky po vodě, na
kolech, pěšky nebo auty, užaslými a udivenými
krásou přírodní scenerie i neobvyklým místem
pořádání výstavy. Svědčí o tom stovky zápisů
v návštěvních knihách všech doposud zde pořádaných výstav a mnohé další pozitivní ohlasy
návštěvníků a příznivců z blízkého okolí i náhodných cestovatelů z celé republiky.
Dolanský kostelík tak v létě ožívá díky umělcům, které bych vám rád představil alespoň
jmény. Jsou to: předsedkyně sdružení Nefosin,
fotografka Karla Colori - Plzeň, malířka Jarmila
Krynická - Plzeň, Růžena Šerá - Plzeň, Dáša
Lukešová - Plzeň. Dále malíř Luboš Vetengl
z Dolní Bělé a dva zahraniční malíři, Pavel Horák žijící v Německu a Ruhul Amín Kajol z Bangladeše žijící v Dánsku. Šperky vystavují Hana
a Miloš Vetenglovi z Dolní Bělé. Keramiku jste
měli možnost zhlédnout od Jarmily Vinařové ze
Starého Plzence, Miroslavy Radochové z Plzně
a Lubomíra Ivanova z Bulharska. Sochařskými
díly se představili Gustav Mayer z Německa, Luboš Čmejla z Roudnice nad Labem, Luboš Zíma
z Horní Břízy, místopředseda sdružení Nefosin

Bartoloměj Štěrba z Kozojed a Helena Štěrbová
z Kozojed.
Bez nadsázky lze říci, že se v dolanském kostelíku, který je v souvislosti s výstavou nazýván
také jako „galerie uprostřed polí“, podařilo společným úsilím všech zúčastněných vystavovatelů vytvořit atmosféru pohody a vzájemnosti.
V rámci vernisáže byla pro mnohé účastníky zahájení výstavy zajímavá přehlídka šperků
z dílny manželů Vetenglových v podání modelek agentury Dívka Šumavy. V neposlední řadě
je také třeba zmínit skutečnost, že během vernisáže oficiálně odstartovala akce s názvem
„Svatý Jan do Dolan - Nefosin vodákům“. Jedná
se o záměr vytvořit u kostela sochu sv. Jana
Nepomuckého, jako symbol staletého kultu patrona lodníků, vorařů a mlynářů, strážce mostů a
ochránce před povodněmi.
Připravený kámen na sochu posvětil Monsignor Josef Žák, generální vikář plzeňského
biskupství. Účastníci vernisáže dále vyslechli
proslovy starosty obce Hlince Jaroslava Helebranta a předsedy plzeňské krajské organizace
Spolku pro obnovu venkova a krajského zastupitele Stanislava Rampase. V této souvislosti
považuji za vhodné zdůraznit, že právě dlouhodobá spolupráce s panem Rampasem a Spolkem pro obnovu venkova významně napomáhá
v pořádání kulturních akcí i v těchto zdánlivě
odlehlých místech našeho venkova.
Práce na tvorbě sochy zdárně pokračují
s perspektivou jejího slavnostního odhalení
29. června 2013.
Závěrem bych rád touto cestou poděkoval
všem návštěvníkům letošní výstavy, sponzorům
a příznivcům sdružení Nefosin za všechny projevy přízně a pozornosti, o kterých svědčí trvale
vzrůstající návštěvnost a množství krásných
komentářů v návštěvních knihách.
Bližší informace můžete získat na internetových stránkách sdružení Nefosin www.nefosin.cz.
Bartoloměj Štěrba,
místopředseda sdružení Nefosin.

