Od počátku 20. let 20. století rozvíjela v Kozojedech aktivity nově vzniklá Církev československá husitská, k níž se za první republiky přihlásila
většina obyvatel obce.

Kdysi byla existence kostela v obci svědectvím o značném významu příslušné lokality pro její okolí. Symbol této skutečnosti představovaly samozřejmě
i zvony, zavěšené na věži kostela nebo na samostatně stojící zvonici. Vyzvánění na mši, při klekání i při takových příležitostech jako svatby nebo pohřby,
bylo běžnou součástí života. Lidé na zvuk svých zvonů byli nejen zvyklí, ale
také hrdí. Uměli jej rozlišit od zvuku zvonů z okolních kostelů a existovala
řada říkadel charakterizujících zvláštnosti zvuku jednotlivých zvonů.

Když byl těsně před počátkem druhé světové války nově zbudován sbor této církve u kralovické silnice, byl také na této církevní budově
umístěn nezbytný zvon. Kralovickému farnímu
úřadu uvedené církve, pod který kozojedský sbor
spadal, se v r. 1941 podařilo tento zvon zachránit
před likvidací. Důvodem byla skutečnost, že měl
sloužit kromě církevních účelů také jako poplachové zařízení pro celou obec. O tomto zvonu
možná část obyvatel Kozojed ani neví, protože
je používán méně často než zvon katolického
kostela.
V Kozojedech tedy zůstaly dodnes zachovány
nejen dvě funkční církevní stavby, ale také jejich
dva zvony.
Vyzvánění je dnes ve srovnání s dřívějšími
časy záležitostí poměrně vzácnou. Oba dochované zvony však můžeme považovat za vzácné
památky dokládající život a víru kozojedských
obyvatel v uplynulých desetiletích a stoletích.
Dr. B. Zilynskyj + Z. S.

Přesnou historii zvonů na kozojedském kostele sv. Mikuláše bohužel neznáme. Jejich počet
a stav na přelomu 19. a 20. století dokládají dvě
příručky uměleckého historika Antonína Podlahy - Soupis památek historických a uměleckých
okresu kralovického a Posvátná místa Království
českého.
První světová válka bohužel přispěla k tomu,
že ze tří původních zvonů zbyl jediný. Potřeby
rakouské armády vedly k odebírání zvonů z kostelů. Dne 9. ledna 1917 pomocný vojenský oddíl
shodil z věže kozojedského kostela největší ze
zvonů, který byl nazvaný podle sv. Mikuláše a vážil 678 kg. Za zvon sice vojenská správa zaplatila náhradu 3 364 rakouských korun. V prvních
letech po válce však nebylo možné za tuto částku pořídit náhradu. V srpnu 1917 by vojenskou
správou sejmut také menší zvon zvaný klekáníček a nadále vyzváněl při různých příležitostech
jen tzv. umíráček.
Náhrada za zmizelé zvony byla získána až
po dvacetileté přestávce v r. 1937 - v závěru

existence první republiky. Nevíme zatím, odkud
byly přivezeny dva náhradní zvony a jak přesně
vypadaly, protože ve farní kronice chybějí zápisy
z tohoto roku. Podle vyprávění pana Bohuslava
Kašíka (nar. 1929) byly dva nové zvony přivezeny před farní kostel, kde je věřící zdobili barevnými stuhami a církevní hodnostáři je posvětili.
Poté byly zvony umístěny na věži. Následovala
velká hostina na faře, při které pomáhala s obsluhou paní Tichá (nar. 1917). Poprvé se zvony
rozezněly 14. listopadu 1937 při pohřbu Václava
Stupky z Borku.
Radost věřících z nových zvonů však byla
krátká. Uprostřed druhé světové války (přesné
datum zatím neznáme) byly oba větší zvony
shozeny před kostel a jejich zbytky odvezeny
z Kozojed za účelem druhotného vojenského
využití. Na kostele zbyl opět jen zvon nejmenší –
umíráček, který tedy přežil ohrožení už podruhé.
Na nové doplnění zvonů nebylo po druhé světové válce ani pomyšlení nejen z finančních, ale
i z politických důvodů. Dnes už jde jen o nesnáze
finanční.

Advent
v Robčicích
V sobotu 1. 12. 2012 jsme v Robčicích
uspořádali slavnostní rozsvícení vánočního
stromku. I přesto, že jsou Robčice malá
obec, sešlo se zhruba kolem čtyřiceti vánočně naladěných lidiček, kteří společně
ochutnali perníčky, chuťovky i bramboráky.
Pro zahřátí se podával svařák a pro děti
čaj. Všichni se velmi rádi na chvilku v tomto předvánočním čase zastavili a společně
přivítali nadcházející advent. Setkání jsme
zakončili malým ohňostrojem. Doufám, že
jsme tímto založili tradici, která se bude každým rokem opakovat.
Plzeňské Divadlo JakoHost přivezlo 20. října do
Kozojed povedenou hru Ať žije Bouchon!
Bouchon je malé francouzské městečko kdesi
ve vnitrozemí. Všichni jeho obyvatelé již dávno
odešli. Starosta Jacques se ze všech sil snaží
vyždímat z Bruselu co možná nejvíce dotací
v rámci evropského společenství. Společně se
svou sekretářkou Odette a bratrem Nicolasem,
jedinými obyvateli městečka, vypracovává množství nesmyslných projektů. Když se objeví Flapi,
inspektorka vyslaná z Bruselu, a začne zjišťovat
nedostatky, rozhodne se Jacques vyhlásit Bouchon dvacátým šestým státem evropského spo-

lečenství a sám sebe jeho prezidentem.
Absurdní frašku napsala dvojice současných
francouzských autorů Jean Dell a Gérald Sibleyras v roce 2006. Do čestiny ji přeložil Alexandr
Jerie. Účinkovali: Pavel Bárta, Marie Muška
Chmelíková, Jakub Klíma a Markéta Žáková.

Poděkování patří hlavně obecnímu úřadu
za podporu v myšlence udržet tradice i na
tak malé obci.
R.Vlková

Do kozojedského kulturního domu se na hru přišlo podívat asi 60 občanů, kteří po zhlédnutí nešetřili potleskem patřícím všem hercům, zvláště
Marii Mušce Chmelíkové, která podala profesionální výkon.
Zaměstnankyně kuchyně ZŠ Kozojedy

dále černobílých inzercí stejně podbízejících se jako dnešní, jsme se dostali do samotných Kozojed.
Jednou ze zajímavostí byla dochovaná
fotografie ze cvičení dělostřelců na kozojedské návsi.
Kozojedy měly roku 1912 celkem 84
domů a z údajů tehdejšího sčítání obyvatel bylo uváděno 501 osob. Dohledány byly
i další zajímavosti: obec měla devítičlenné
zastupitelstvo a počet dětí na základní škole dosáhl 131. Náves v Kozojedech v tomto
období měla protáhlý elipsovitý tvar a domy
byly soustředěny hlavně kolem ní. Ještě
spoustu dalších a dalších zajímavostí zaznělo na této zajímavé přednášce.
Doufáme, že další takové přednášky budou následovat.
Obecní úřad

Dne 26. října 2012 proběhla v kulturním domě přednáška manželů Zilynských
s názvem Kozojedy před 100 lety. Posluchačům byl předložen obraz vesnice kolem
roku 1912. Úvodem bylo přiblíženo toto
období ze širšího pohledu, např. obrazovou ukázkou prvních automobilů, fotografií z letních olympijských her ve švédském
Stockholmu, kde čeští sportovci měli za-

stoupení v šermířském sportu, atletice a
tenisu. Neopomenutelnou událostí tohoto
roku bylo bezesporu potopení Titaniku. Toto
období bylo obdobím vlády rakouského císaře Františka Josefa I.
Od událostí evropských jsme se octli v Čechách. Přes zajímavosti z hlavního města
Prahy, po připomenutí úmrtí významných
spisovatelů např. Vrchlického a Sládka,

Užité fotografie jsou z archivu manželů Zilynských

V důsledku federalizace státu v roce 1969
byla ukončena činnost ČSMS a byl ustaven
Český myslivecký svaz (ČMS).
V roce 1992 byl název Český myslivecký
svaz změněn na Českomoravská myslivecká
jednota. Podle zákona o myslivost č. 270/92 se
myslivecká sdružení stala na základě zákona
o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. samostatnými právními subjekty.
Česká republika je členem Mezinárodní rady
pro myslivost a ochranu zvěře (CIC). Zastoupením ČR v CIC je pověřena ČMMJ. Od roku 1995
je ČMMJ také členem Federace mysliveckých
organizací Evropské unie (F.A.C.E.)
V současnosti se činnost všech mysliveckých organizací a myslivců v České republice
řídí zákonem č. 449/2001 Sb. zde dne 27. listopadu 2001 o myslivosti. Tento zákon mimo jiné
upravuje – chov a zachování druhů zvěře volně
žijící na území ČR
- tvorbu a využití honiteb
- postavení a právní poměry honebního
společenstva
- ochranu myslivosti
- užívání honebních pozemků a zlepšování
životních podmínek zvěře a další.

Historicky byla myslivost nejprve lovem, avšak velmi záhy k lovu začaly
přistupovat další činnosti, které s lovem úzce souvisely. V prehistorické
době byl lov jedním z hlavních zdrojů obživy. Tento význam lov ztratil s příchodem Keltů a později Slovanů, jejichž příchodem dochází k rozvoji zemědělství. V dobách feudalismu byl v čele společnosti panovník, který kromě
jiných výsad získává také výsadní právo k lovu. S rozvojem feudalismu a
růstem moci šlechty je toto právo postupně omezováno. V roce 1388 nařízením krále Václava IV. bylo ustaveno tzv. právo dominikální, které zavádí
lov jako výsadu vrchnosti.
V kraji kolem Berounky má lov a myslivost
bohatou historii. Kolem panovníka se vytvořila
početná lovecká družina. Pro její pobyt na loveckých výpravách se v rozsáhlých lesích stavěly lovecké hrádky, např. Křivoklát, Týřov a
další. Lovecký personál je usídlován v tzv. účelových obcích – Loveč, Lovčice, Psáry apod. Ve
13. století jsou zakládány první obory pro chov
zvěře a ve 14. století první bažantnice.
Po Bílé hoře je česká šlechta potlačována,
do Čech přicházejí cizí rody. Císař Ferdinand
III. vydává roku 1641 ustanovení o lovu pro
Čechy, ve kterém se mimo jiné uvádí, že „myslivost je kratochvílí šlechtickou“, poddaní jsou
při lovech povinni robotami. Znamená to utužení robotných povinností poddaných. To však
sebou přináší také rozmach pytláctví (ze msty,
pro obživu, z lovecké vášně).
Postupně jsou vydávána usnesení, která obsahují i nařízení o ochraně zvěře, což znamená
počátek myslivosti u nás. Oficiálně tak vzniká
myslivost, která se stává povoláním, obydlí myslivců jsou budována přímo v honitbách. Vzdělávání myslivců se děje formou tříleté výuční
doby u zkušeného myslivce, která je zakončena
slavnostním „přijetím v počet myslivců“ a předáním výučního listu, tesáku a lovecké trubky.
Císař Josef II. Vydává v roce 1781 patent
o zrušení nevolnictví a v roce 1786 Řád o myslivosti neboli Všeobecný honební patent. Tento
Řád mimo jiné upravuje také chov zvěře. Dochází k odklonu od chovu velké zvěře a naopak
dochází k zintenzivnění chovů zvěře drobné.

V revolučním roce 1848 ruší císař František Josef I. poddanství. 7. března 1849 vydává v Olomouci říšský zákon o myslivosti č. 154. S definitivní platností bylo zrušeno dominikální výsadní
lovecké právo a právo o myslivosti bylo spojeno
s vlastnictvím půdy. Zavádí se nové techniky
lovu – šoulačka, slídění, lov na újedi, vábení a
další. Počátkem 19. století nastává největší rozvoj bažantnictví, importují se nové druhy bažantů, také muflon, koncem století pak jelen sika.
S rozvojem brokové střelby se proslavuje české
puškařství.
Po vzniku Československa v roce 1918 byl
v roce 1919 ustaven „Československý lovecký
a kynologický říšský svaz“. V roce 1923 je založena jednotná myslivecká organizace – Československá myslivecká jednota. Současně
byla také založena Ústřední plemenná kniha
Československých loveckých psů. Po skončení 2. světové války vychází zákon o myslivosti
č. 225/1947 Sb. Právo myslivosti je tímto zákonem pro celé území republiky sjednoceno. Právo myslivosti je i nadále vázáno na vlastnictví
honebního pozemku. Po únoru 1948 byli od
roku 1951 z pronájmu honiteb vyloučeni jednotlivci. Nájemní smlouvy mohly uzavírat jenom
tzv. lidové myslivecké společnosti. V roce 1961
se ČSMJ sloučila se slovenským Sväzom poľovných ochranných sdružení a vzniká celostátní Československý myslivecký svaz - ČSMS.
Nový zákon o myslivosti z roku 1962 odloučil
výkon práva myslivost od vlastnictví honebních
pozemků. Právo myslivosti mohla vykonávat
pouze myslivecká sdružení.

Z uvedeného velice stručného historického
přehledu vývoje myslivosti v Čechách vyplývá,
že Českomoravská myslivecká jednota je nástupnickou organizací Československé myslivecké jednoty založené v roce 1923. V příštím
roce oslaví tudíž největší myslivecká organizace v ČR 90 let od svého založení. Chtěl bych
při této příležitosti popřát jménem všech členů
našeho mysliveckého sdružení Českomoravské
myslivecké jednotě do dalších let činnosti hodně
úspěchů, hodně pracovitých, k práci pro přírodu a zvěř vždy ochotných poctivých myslivců,
méně pytláků a více pochopení u veřejnosti a
celé společnosti.
S pozdravem „ Myslivosti zdar“
Václav Troch
místopředseda MS Kozojedy.
Použitá literatura:
Mimořádná příloha časopisu Myslivost, březen 2012

dá svůj obor a dokáže vytvořit hodnotná
díla schopná přežití.
Zde je třeba také zdůraznit, že zakladatelům sdružení od začátku nešlo
o vznik uzavřené komunity. Chtěli vytvořit
společenství, které nebude nikomu určovat
způsob projevu a podíl na společných
akcích. To vše by mělo záviset pouze na
vlastní individuální vůli a rozhodnutí každého člena spolku

Již koncem roku 2008 se na několika
přípravných setkáních rozhodla skupina
výtvarníků vytvořit vhodnou oficiální platformu, jejímž prostřednictvím by bylo možné prezentovat široké veřejnosti soubory
výtvarných děl. V březnu 2009 se pak na
Ministerstvu vnitra ČR podařilo oficiálně
zaregistrovat občanské sdružení NEFOSIN podle všech platných předpisů.
Za mnohokrát diskutovaným a ze strany
nezasvěcených návštěvníků výstav často
dotazovaným neobvyklým názvem NEFOSIN se skrývá velmi prozaické zkrácení
názvu NEFOrmální Sdružení INdividualistů.
Takto vzniklé uskupení, jehož zakládající členové se znali již řadu let před založením oficiálního spolku, si klade za cíl
především posilovat vzájemnost všech
takových umělců, kteří o to mají zájem a
kterým při prezentaci své tvorby vyhovuje
využívat skromných možností, které při přípravách nejrůznějších akcí a výstav sdružení umožňuje.
V současné době je ve sdružení registrováno 18 členů, z toho jsou 4 členové ze
zahraničí. Zahraniční členové mají ome-

zené rozhodování v řízení spolku a neplatí členské příspěvky. Mohou se účastnit
všech výstav a projektů, pořádaných a odsouhlasených sdružením podle platného
jednacího řádu.
Vůdčí myšlenku zakladatelů sdružení
lze ze všeho nejvíc charakterizovat jako
svobodnou, vzájemně výhodnou spolupráci tvůrčích osobností, bez ohledu na dříve
často uplatňované škatulkování a zcela
umělé administrativní zábrany, určované
značně nejasnými hranicemi k takzvané
„profesionální tvorbě“ jen podle administrativně daného režimu dovolených pravidel.
Zakladatelé sdružení tak hledali jiné
cesty, které by umožňovaly vznik nové
platformy s volným pohledem na společenské uspořádání ve světě výtvarníků. Tomu
předcházelo několikaleté přátelství některých zakládajících členů, kteří se drželi
hesla ,, ve dvou se to lépe táhne“. Dospěli
k názoru, že v dalším vývoji zřejmě nemůže jít jen o rozdělování podle „papírově
kvalifikačního předurčení“, ale zejména
podle nefalšovaného praktického zájmu,
na základě kterého výtvarník odborně zvlá-

Od doby svého vzniku se sdružení
NEFOSIN postupně rozrůstá počtem
svých členů a získává cenné zkušenosti
z mnoha společně pořádaných prezentačních akcí a výstav. Dobývá si pozornosti
a popularity v širokém okruhu zájemců
a příznivců výtvarného umění. Lze říci,
že společným rysem výtvarných děl členů
sdružení NEFOSIN není snaha být za
každou cenu provokativní a prezentovat
excentrická díla jako atrapy takzvaného
velkého umění. Ve své tvorbě je většina
autorů nejčastěji motivována přirozenou
srozumitelností v návaznosti na dlouholeté
tradice uměleckých děl v životě co nejširšího okruhu lidské společnosti.
NEFOSIN se podílí na propagaci výtvarných umělců a výtvarného umění především Plzeňského kraje. Často však rámec našich aktivit přesahuje hranice kraje
i státu. Snažíme se zejména vytvářet podmínky, které přispějí k většímu zájmu veřejnosti o výtvarné umění a tím i propagaci
jednotlivých výtvarníků. Chceme všem našim současným členům i všem potenciálním zájemcům o členství ve spolku vytvářet prostředí pohody, ve kterém mohou
plně využít své šance tvořit podle vlastních
představ, využít svůj talent, praktické zkušenosti a um s možností předvést svá díla
široké veřejnosti.
Další informace můžete najít na www.nefosin.cz

Bartoloměj Štěrba - místopředseda
občanského sdružení NEFOSIN

Chvilka
v záři
reflektorů

První ročník této akce se před dvěma lety těšil
velkému zájmu, a proto se Kozojedský kulturní spolek za podpory obce rozhodl zopakovat
přehlídku plnou lesku šperků, záře reflektorů a
volánů krásných šatů.
Modelky bez váhání souhlasily, jelikož si vybavily ty krásné zážitky z let minulých a opět
zatoužily stát se těmi krásnými „věšáky na šaty
a šperky“.
Než mohl velkolepý večer vypuknout, bylo
nutné doladit i sebemenší detaily, aby výsledný
efekt byl bezchybný. Zkoušky chůze a choreo-

generální zkoušku a už se blíží inkriminovaná
hodina H.
Během večera mohli návštěvníci zaplněného sálu KD zhlédnout jak krátké, tak dlouhé šaty
doplněné o skleněné sady šperků. Nechyběly
ani šaty svatební. Mezi jednotlivými pasážemi
vystoupily děti s ukázkami zumby. Letos na diváky čekalo i překvapení v podobě nevšedních
šatů z černého igelitu a kolekce ocelových šperků, která byla předváděna Dívkami Šumavy.
S posledním výstupem nám spadl kámen ze
srdce, že vše vyšlo tak, jak mělo, ale zároveň

A je to tady! Zkouška šatů i samotné
přehlídky je za námi a nastává velký den
D. Modelky se sešly v kozojedském kulturním domě již ráno, já v pozici moderátorky
přijíždím před dvanáctou hodinou. Nikola
Smolíková si přivezla do šatny snad celé
kadeřnictví a s trochou naší pomoci se jí
daří vytvořit velkolepé účesy, které slečny ze
Živnostenské střední školy v Plzni doplňují
večerním líčením. Přichází fotograf, Vetenglovi a Kamila Kučerová z Plas, která s sebou
přiváží šaty. A v tom si uvědomujeme, že čas
se krátí a schyluje se k začátku přehlídky. Na
poslední chvíli připravujeme s Vetenglovými
moji úvodní řeč a jak tomu tak bývá, hodinu
a půl před zahájením show začneme dělat
změny v programu, které některé z nás poněkud znervózní. Avšak i na tuto situaci jsme
připravené a uvolňujeme napětí trochou alkoholu, který máme po ruce.
Je chvíle před pátou hodinou a sál se pomalu začíná plnit lidmi. „Ani tam nepůjdu,“ říkám si, když v tom přijde Hanka a oznamuje
mi radostnou novinu – na sále už je minimálně 100 lidí. Nemám čas přemýšlet nad tím,
jak nervózní jsem. Naposledy si pročítám
svou řeč, oblékám se do šatů, světla zhasnou a já vstupuji před diváky. Hned v úvodu obecenstvo tleská a já s rozklepanýma
rukama mohu představit Vetenglovi a jejich
práci a také Kamilu ze svatebního salónu
v Plasích.
Jakmile se opět schovám v zákulisí, spadne mi obrovský kámen ze srdce a mohu si
užívat přehlídku. Modelky se nosí v pěkných
šatech zdobených krásnými šperky a vše
probíhá podle plánu. Postupně si lidé mají
možnost prohlédnout malou i velkou večerní
toaletu, svatební šaty, šperky různých druhů,
novou kolekci náhrdelníků, vystoupení zumby i extravagantní igelitové šaty, které jsou
součástí závěrečného překvapení.
Vše má ohromný úspěch a já jsem jen
ráda, že jsem se této show mohla zúčastnit.
Klára Přibylová

grafie byly velmi důležité, abychom se alespoň
přiblížili standardu na opravdových módních
molech. Jelikož oko umělce je velmi pozorné,
strávili jsme přípravami dostatečně dlouhý čas.
Důkazem toho bylo, že jsme na konci zkoušky z výše podpatků necítily nohy. Nicméně pro
krásu se musí trpět a toto rčení se opět potvrdilo jako pravdivé.
Hlavní program byl naplánován na pozdní
odpoledne, avšak přípravy začaly již od brzkého rána. Učesat, nalíčit a obléct 6 dívek není
ten nejlehčí úkol. Mezitím je nutné stihnout

nám bylo líto, že ty krásné okamžiky končí.
Dva úspěšné ročníky jsou již za námi, v letech budoucích uvidíme, zda bude platit do třetice všeho dobrého.
Je na místě poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách či samotné realizaci této akce
- Kulturnímu spolku Kozojedy, obci Kozojedy,
svatebnímu salonu Kamila v Plasích, kadeřnictví Niccol, Kateřině Bílkové, Petru Němcovi a
mnoha dalším.
Ivana Slachová

“Láďa
nás nikdy
nezklame”
Tak jako každým rokem i letos bylo třeba
provést vánoční výzdobu v obci Kozojedy,
včetně ozdobení vánočního stromu. Jeho
slavnostní rozsvícení s pěkným programem
a vystoupením dětí základní školy proběhlo
1. prosince.
Malý ale hezký vánoční strom bývá rozzářen také na návsi v Lednici. Letos poprvé
se budou moci sejít u vánočního stromu také
obyvatelé obce Robčice.
Je nutné poděkovat panu Ladislavu Jakešovi z Lednice, který většinou za nepříznivého zimního počasí vánoční výzdobu každý
rok připravuje.
Pan Jakeš je pro obec Kozojedy téměř
nepostradatelnou osobou. Odborně provádí
elektrorevize ve všech obecních budovách.
Vždy ochotně provede jakoukoliv práci a
elektroinstalaci. Opravuje už dlouhá léta ve
všech obcích veřejné osvětlení.
Musíme podotknout, že vždy ve svém
volném čase, kterého se mu bohužel stále
nedostává.
Prostě: „Láďa nás nikdy nezklame“.
H. Veselá

BESEDA S CESTOVATELEM
Dne 6. 10. 2012 přijel do Kozojed porozprávět
o svých cestách velký brněnský cestovatel Pavel
Veselý. Akci pořádal KS Kozojedy ve spolupráci
s informačním centrem ENVIC Plasy. Pavel Veselý je majitelem cestovní kanceláře TCK – Veselý, která se specializuje na cesty po Rumunsku
– přechody hor, objevování rumunské přírody,
sjíždění delty Dunaje na kánoích apod. Další
cesty směřuje jeho kancelář do Litvy, Finska,
Švédska a Řecka. Zajišťuje však také poznávání
exotických zemí Asie, Afriky či Ameriky. O zážitky z jedné své výpravy, kterou s turisty podnikl
na Galapágy a do Ecuadoru v r. 2011, se s námi
tento večer přišel podělit.

devatenácti sopečných ostrovech ležících ve východní části Tichého oceánu žijí například prehistoricky vzhlížející leguán mořský a želva sloní,
terej modronohý, lachtan galapážský, tučňák galapážský a mnoho další zajímavých zvířat. Díky
izolovanému vývoji vznikl na Galapágách svět,
který se v čase příliš nemění.

Promítl nám film z cesty, který na místě komentoval, a poté zodpověděl řadu dotazů. Vyprávěl o souostroví Galapágy, které patří k Ekvádoru. Je to jedinečný svět plný pokladů v podobě
nejrůznějších vzácných živočichů a rostlin. Na

Film i vyprávění nazvané Současné turistické
možnosti v Ecuadoru a na Galapágách bylo velmi zajímavé a opravdu exotické. Velká škoda, že
se tentokráte sešlo pouze 30 posluchačů

V druhé části večera jsme obdivovali přírodu
Ecuadoru, sopky a nádherná pohoří And porostlá
bujnou vegetací, pralesy plné zajímavých rostlin a překrásných květin. Viděli jsme i prastaré
stavby indiánských starousedlíků či nová města
s moderními budovami.

J. B.

Dne 22. září 2012 se v ateliéru akademické sochařky Heleny Štěrbové konala
přednáška na téma Obnova kulturního dědictví venkova aneb jak se budou vyvíjet
práce na Božích mukách a hřbitovní kapli
v Robčicích.
Vznik Božích muk je odhadován na polovinu 19. století. Datace vzniku hřbitovní
kaple je viditelná na štítu stavby - 1924.
Jednou z příčin špatného stavu Božích
muk je jejich materiál, málo trvanlivý červený pískovec z Kryr.
Přednášku zahájila místostarostka obce
Kozojedy paní Přibylová. Přivítala všechny
přítomné hosty a nastínila dnešní program.
Krátce pohovořila o historii hřbitovní kaple
a Božích muk a o současném stavu, kdy
se podařilo na jejich záchranu získat dotaci
z Programu obnovy venkova.
Poté předala slovo slečně Štěrbové,
která svým poutavým výkladem přiblížila
celý proces prací nutných k zakonzervování originálu Božích muk a postup prací při
výrobě kopie díla. Zakonzervovaná kamenná památka je zatím vystavena v ateliéru a
příští rok se přesune do interiéru hřbitovní kaple v Robčicích, kde bude vytvořena
malá výstavní expozice.
Celý přednes byl doprovázen promítáním fotografií z postupu prací. Velkou zajímavostí pro přítomné bylo odhalení motivu
výklenku Božích muk. Dle pamětníků byly
ve výklenku sluneční hodiny. MgA. Štěrbová navrhla umístit na kopii Božích muk
sluneční hodiny doplněné výjevem ukřižování.
Slovo dostala ještě paní PhDr. Vlčková,
zástupkyně MěÚ Kralovice z odboru památek, aby doplnila výklad ze svého pohledu. PhDr. Vlčková v prvé řadě poděkovala
Obci Kozojedy za vzornou a příkladnou
péči o své památky. Uvedla, že Boží muka
v Robčicích jsou jedna z nejkrásnějších na
našem okrese.
Nakonec doplnil přednášku B. Štěrba

o zajímavosti z oboru kamenictví. Pohovořil o důležitosti místního kamene na vznik
památek a jejich údržbu, o zachování a
případné obnově místních lomů. Informoval i o dalších drobných kamenných památkách z okolí a zmínil původ materiálu
na jejich zhotovení.
Po vyčerpávajících informacích byl ještě
dostatek prostoru k diskusi se všemi přítomnými.
S posluchači se rozloučila paní místostarostka a pozvala je na další přednášku, která je naplánována na 18. května
2013 v obci Břízsko.
Obecní úřad

Obecně závazná
vyhláška č. 2/2012
Usnesením Zastupitelstva Obce Kozojedy ze dne 1. 11. 2012 byla schválena
Vyhláška č.2/2012, která od 1. 1. 2013
navyšuje po-platek za provoz systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů z 500,- Kč na 550,- Kč na osobu
trvale žijící v našich obcích.
Tento poplatek uhradí i majitel bytu či
rodinného domku, ve kterém není trvale
hlášena žádná fyzická osoba. Obec
přistoupila k takto mírnému navýšení, neboť
v loňském roce činil doplatek obce na odpadové hospodářství 304.632,-Kč. Pro letošní
rok předpokládáme ještě mírné navýšení
i z důvodu umístění 2 kusů kontejnerů na
bioodpad v obci Kozojedy, neboť někteří
neukáznění občané zaváželi potok protékající obcí listím, trávou a podobným odpadem. Na tento nešvar jsme byli upozorněni
správcem toku LČR.
Abychom nemuseli v příštích letech
poplatek opět navyšovat, je třeba odpad
řádně třídit do přistavených kontejnerů na
papír, plasty, sklo a bioodpad. Do popelnic
na pevný domácí odpad, který se nedá dále
zpracovávat a je vyvážen na drahou skládku, odkládejte to nejnutnější. Vyvážení tohoto odpadu stojí obec mnoho finančních
prostředků.
Děkujeme za pochopení.
Starosta obce Josef Lomička

01. 01 Novoroční ohňostroj s lampiónovým
průvodem - od 17:00 průvod obcí zakončen
na hřišti TJ Sokol
05. 01. Myslivecký ples - 20:00 v KD
(hudba Žákovec)
18. 01. Výroční schůze SDH Kozojedy
25. 01. MEDIUM - 21:00 v KD
01. 02. Výroční schůze Kulturního spolku
Kozojedy
08. 02. Výroční schůze TJ Sokol Kozojedy
23. 02. Včelařský ples - 20:00 v KD
(hudba Žákovec)
02. 03. Masopust - odpolední průvod obcí
zakončen večerní zábavou
08. 03. Přednáška - Dr. Věra Kubová,
“Božena Němcová s otazníky”
- v KD Kozojedy
17. 03. Dětský maškarní ples - od 13:30
v KD (hudba PROCHÁZKA BAND Jarov)
05. 04. Přednáška - Gustav Vacek,
“Reportáž psaná ve vejtřasce”
- v KD Kozojedy
13. 04. Hasičská veselice
- Singl band - 20:00 v KD
26. 04. Divadelní představení - v KD
17. 05. EXTRA BAND - 21:00 v KD
18. 05. Přednáška - “Boží muka
a hřbitovní kaple v Robčicích”
- knihovna Břízsko
29.06. Svatý Jan do Dolan”
- akce výtvarné skupiny NEFOSIN
za organizátorské pomoci místních spolků
- svěcení sochy sv. Jana Nepomuckého
sochaře B. Štěrby - Dolany u Hlinců
05.-13. 07. Kozojedské kulturní léto - týden plný
zábavy a her pro všechny věkové kategorie
- obecní stodola v Kozojedech
24. 08. Myslivecké odpoledne - hřiště TJ Sokol
Kozojedy
11. 10. EXTRA BAND - 21:00 v KD
19. 10. Podzimní dýňování - výtvarné
odpoledne pro celou rodinu
09. 11. Odpoledne s heligonkou
07. 12. Adventní zastavení - v KD
21. 12. Adventní koncert - kostel sv. Mikuláše
v Kozojedech
Program všech plánovaných akcí bude včas
upřesněn. Změny programu vyhrazeny.

S prvním novoročním přípitkem budeme si
všichni navzájem přát zdraví, pohodu, spokojenost, štěstí, osobní i pracovní úspěchy. Trošku
předčasně dovoluji si toto všechno popřát vám,
kozojedským spoluobčanům. Proč spoluobčanům? Již několik let tu většinu času trávím prací
za vašimi humny a znám řadu vašich starostí.
Dokážu se radovat i z vašich úspěchů, jako bylo
například v letošním roce získání Bílé stuhy
v krajském kole soutěže Vesnice Plzeňského

kraje roku 2012 v Programu obnovy venkova.
Téma venkova je mým vlastně celoživotním programem, proto každá podpora, každý souznělý
hlas, je pro mne velkým povzbuzením, velkou
satisfakcí. Děkuji proto všem, kteří mne podpořili v letošní podzimní volební kampani do Senátu i do zastupitelstva Plzeňského kraje. Vážení a milí, připíjím na vaše zdraví a přeji vám
a vašim rodinám vše dobré po celý rok 2013.
Ing. Stanislav Rampas
S úctou

