a tak se dobytek houfně prodával. Ceny klesaly
následkem veliké nabídky, a tak jeden hospodář
prodal tři krávy za 500 Kč. Pro vodu se jezdilo do
řeky. Voda v ní však rychle klesala, ostrov Pod
Příčkou se zvětšil přes celé koryto. Řeka se podobala spíše potoku. Když pak voda náhle stoupla, byly způsobeny veliké škody na rybách, podle
odhadu za 100 000 Kč. Břehy byly plné leklých
ryb a obce je musely dát na svůj náklad odklidit.
Denní teplota často převyšovala na slunci 40 °C.
To všechno urychlilo dokončení stavby kozojedského vodovodu.

V Kozojedech bývaly často potíže se zásobováním vodou. Skoro v každém statku měli sice
studnu, ale v suchých letech se v mnoha z nich voda ztrácela. Bez starosti byli na Malé straně,
kde měli vody stále dost. Největší nouzí trpěli hospodáři po pravé straně silnice k Borku. Nosili
vodu ze studní u Vitoušů čp. 55, od Bechů čp. 30 nebo Urbánků čp. 27 (dříve Vébr, nyní Molnár),
kde nevysychala. Hradčanští brali vodu od Vaňků čp. 15 a museli si ji u nich pak obdělávat na
polích. Bylo to soužení s vodou!
Proto se obecní zastupitelstvo za starosty z Hudlic u Berouna. Spali u Špirků na sále. Práce
Františka Bulína rozhodlo již v dubnu 1929 začít s potahem obstarávali místní rolníci. Platy:
se sondováním pramenů na stavbu obecního vo- dělník 2,50 Kč na hodinu, tesař 4 Kč, zedník
dovodu. Ukázalo se, že bude nejvýhodnější jímat 5 Kč, vedoucí 10 Kč za hodinu. Za dovoz fůry
prken z Kožlan platili 50 Kč, prken z Kočin 70 Kč,
prameny ve Vinicích pod „Kovářovo loukou“.
Stavba byla zadána firmě ing. Dvořák – kameninových desek z Vranova 45 Kč.
V roce 1934 od jara nespadla téměř kapka
Tomeš z Turnova a v dubnu r. 1932 byly zahájeny
práce. Bylo tu zaměstnáno průměrně 20 dělníků vody. Píce nebyla, hospodáři museli krmit suché,

Firma Agroscience sídlící v Chrášťanech a
Kněževsi u Rakovníka vydala v minulých letech
vlastním nákladem přetisk dvou regionálně-historických knih Václava Kočky z 30. let 20. století –
týkají se dějin Rakovnicka a přilehlé části severního Plzeňska. V r. 2011 přišla na řadu reedice
podstatně staršího díla, totiž Popisu politického
okresu kralovického. Tuto stručnou příručku sestavil tehdejší dolnobělský učitel Jan Dyk, který
později působil na měšťanské škole v Kralovicích
a závěr svého života strávil ve Strakonicích.

ho bodu, např. v horopisném oddílu, nebo se v
okolí Kozojed připomíná výskyt tzv. kamencové
břidlice. V popisu mikroregionu ležícího mezi Javornicí, Všehrdským a Kralovickým potokem se o
Kozojedech uvádí, že jsou středem značně rozsáhlé krabatiny, která spadá směrem k Berounce
a Liblínu vysokou, příkrou strání - na ní se tehdy
nalézalo tehdy už opuštěné kutiště vitriolové břidlice. Zmíněn je také potůček, který prýští u dvora Rohů a bez uvedení jména je zmíněn krásný
les, kterým vede cesta do Bohů.

Původní verze této knihy vyšla v r. 1886 nákladem učitelského spolku Budeč kralovická o
116 stranách. Zpracování poměrně rozsáhlé a
různorodé látky by nebylo možno uskutečnit bez
pomoci Dykových kolegů z městských škol (Kralovice, Kožlany, Čistá) i z tehdejších škol vesnických, dnes už namnoze neexistujících – uvedena je např. spolupráce učitelů z Břežan, Chříče a
Žebnice. Po čtyřleté práci se tak podařilo sestavit
svéráznou encyklopedii kralovického politického
okresu, jehož území je dnes většinou začleněno
do daleko rozsáhlejšího okresu Plzeň-sever.

Hlavní soubor číselných údajů se týká počtu
obyvatel (nikoli však domů). Údaj o počtu obyvatel je v Dykově knize uveden k třem ročním datům (1843, 1869 a 1880). Z těchto čísel nejvyšší
se týká r. 1869, kdy v Kozojedech bez Borku žilo
553, zatímco o jedenáct let později klesl tento počet o 86 osob na hodnotu 467 obyvatel. V Borku
bylo nejvíce lidí, porovnáme-li příslušné tři údaje,
v r. 1843 (91 osob), v r. 1880 o deset méně.

Text Dykovy knihy se skládá z rozsáhlejší
části zeměpisné a kratší dějepisné, poté následuje přehled pramenů, ze kterých bylo čerpáno,
a místní rejstřík. Kozojedy jsou v rejstříku knihy
uvedeny devětkrát, ve skutečnosti je však zmínek o knize kolem patnácti. V několika případech
hraje údaj o obci jen funkci určitého orientační-

Pokud jde o další obce, které jsou dnes podřízeny pod kozojedský obecní úřad, v Lednici žilo
229 osob, v Břízsku 168 a v Robčicích 95. Tak
bychom došli až k celkovému těžko uvěřitelnému
počtu 1 000 obyvatel ve všech dnešních kozojedských obcích. Počet domů obývaných v Kozojedech přitom nebyl ani poloviční.
Dovídáme se ještě, že ke kozojedské trojtřídní škole byly přiškoleny obce Lednice, Bohy, Rakolusky a Brodeslavy - dohromady ji navštěvo-

Obec zaplatila celkem 520 000 Kč. Od
kampeličky si vypůjčila 400 000 Kč na 5,5 procenta. Ročně se uplácelo 32 000 Kč, které se
vybíraly jako vodné. Vodovod prošel zatěžkávací
zkouškou hned příštího roku 1935. Zase totiž
od května do října ani nesprchlo. Nastalo sucho jako loňského roku. Traviny a jetele daly jen
první seč a pak uschly, předčasné žně skončily
již v červenci. Prameny kozojedského vodovodu
klesly o 40 procent na 0,45 litru za vteřinu.
I v dobách největší spotřeby vody však
vyhověly. Obyvatelé si to nemohli vynachválit,
třebaže se někteří z počátku stavěli rozhodně
proti stavbě. Nejvíce ti, co sami vodu měli.
Největší odpůrci si pak první kopali přípojky a
rušili i studny.
Do obecní kroniky zapsal Jiří Svoboda

valo 226 dětí, tedy také daleko více než dnes. Z
Robčic a Břízska se tehdy docházelo za vzděláním do Kaceřova. Střediskový charakter Kozojed
podtrhávala ještě existence katolické farnosti,
jejíž správce opravdu sídlil v bezprostřední blízkosti kostela. Kromě Borku pod ní spadaly ještě
Bohy, Rakolusky, Brodeslavy a Všehrdy – tamní
kostel byl spravován právě z Kozojed. Robčice
a Břízsko byly naproti tomu přifařeny do Čivic a
Lednice až do Kralovic.
Více než o současnosti se z knihy dovídáme
o některých bodech kozojedských dějin, otištěné
údaje jsou však skromné a místy chybné. To platí
např. o tvrzení, že obec nejprve (ve 13. století)
patřila pánům všehrdským, o jejichž existenci
můžeme pochybovat, teprve poté připadla pod
Krašov.
To, že byly Kozojedy po většinu 16. a část
17. století městečkem, se připomíná na několika
místech, dvakrát kniha mluví o hlučných trzích
na vlnu (uvádí se dokonce, že se konaly čtyřikrát
ročně), které tento vyšší statut potvrzovaly. Tuto
funkci měla časově asi daleko kratší existence
lázně.
Z kozojedských památek je v knize připomínán samozřejmě kostel sv. Mikuláše se svou
křtitelnicí. Dovídáme se také, že v kostele byly
tehdy obrazy i jiné věci z dávno zrušené krašovské hradní kaple, na faře pak bylo možno vidět
(Pokračování na straně 2)

(Pokračování ze strany 1)

dřevěné malované stropy přímo z Krašova. Dnes
už z těchto věcí nejspíše nic nezbylo nebo by
bylo nesnadné tyto předměty identifikovat.

O tom, jak žily tehdejší Kozojedy hospodářsky a jak bylo rozvrstveno jejich obyvatelstvo
před 130 lety, se z knihy nic nedovídáme. Takové údaje lze daleko snáze sehnat ve výsledcích
sčítání lidu. Soubor údajů o Kozojedech zachovaných díky Dykovu Popisu politického okresu
kralovického je nicméně zajímavým dokladem
toho, jaké údaje byly v době sepisování příručky
považovány za nejdůležitější.
Dr. Bohdan Zilynskyj

V posledním čísle těchto novin jsem Vás
ve stručnosti seznámil s historií české myslivosti.

Ing. Antonín Levý, Václav Pánek, Miroslav Kučera, Ing. František Kapsa, Marek Peterka a další.

S výkonem práva myslivosti v našich zemích
je od nepaměti spojena jeho kolize s vlastnickým
právem k honebním pozemkům, na nichž je myslivost provozována. V současnosti tento rozpor,
ale i veškerou činnost všech mysliveckých organizací a myslivců v České republice řeší a řídí
zákon č. 449 Sb. ze dne 27. listopadu 2001. Tímto zákonem je výkon práva myslivosti po dlouhých letech znovu úzce provázán s vlastnickým
právem pozemků. Ústavní soud pak v roce 2007
prohlásil myslivost za činnost prováděnou ve veřejném zájmu z důvodů potřeby obhospodařovat
přírodní bohatství státu ve smyslu čl. 7 Ústavy.
V této souvislosti stojí za zmínku i ochrana myslivosti jako součásti kulturního dědictví.

Rozhodnutím ustavující valné hromady v roce
1993 byla honitba za účelem výkonu práva myslivosti pronajata Mysliveckému sdružení Kozojedy. V roce 2003 byla smlouva o pronájmu honitby
MS Kozojedy prodloužena na dalších 10 roků, tj.
do 31. března 2013. Z důvodu vypršení platnosti
smlouvy o pronájmu honitby svolal starosta honebního společenstva Kozojedy pan Ing. Václav
Kožíšek 24. listopadu 2012 valnou hromadu.

§ 17 zmíněného zákona o myslivosti stanovuje
obecné zásady tvorby honiteb.
1) Myslivost lze provozovat jen v rámci uznané
honitby.
2) Honitba je tvořena souvislými honebními
pozemky.
3) Minimální výměra honitby je 500 ha.
Uznání honitby:
1. Návrh na uznání vlastní honitby může podat
vlastník souvislých honebních pozemků,
které splňují podmínky uvedené v § 17.

Hlavními body jednání valné hromady byly:
- prodloužení smlouvy o pronájmu honitby
- volba starosty honebního společenstva
- volba místostarosty
- volba výboru HS
- úprava stanov HS.
Novým starostou honebního společenstva byl
zvolen pan Jiří Špiroch, místopředsedou Jaromír Bech. Dalšími členy honebního výboru jsou
Václav Prusík, Pavel Štol, Marek Peterka, Václav
Pánek, Pavel Soukup.
Smlouva o pronájmu honitby Mysliveckému
sdružení Kozojedy byla prodloužena o dalších
10 let, tj. do 31. března 2023.
Součástí jednání valné hromady byla také
informace o činnosti HS, kterou předložil jeho
starosta Ing. Václav Kožíšek. O činnosti mysliveckého sdružení přítomné informoval jeho místopředseda Václav Troch.

2. Vlastník honebních pozemků může spolu
s dalšími vlastníky vytvořit honební společenstvo, které pak může při splnění podmínek
uvedených v § 17. podat návrh na uznání společenstevní honitby.

Jednání valné hromady zpestřili svým úspěšným vystoupením mladí trubači našeho MS.

Honební společenstvo Kozojedy je právnickou
osobou založenou podle tohoto zákona, která
byla uznána orgánem státní správy myslivosti
v Kralovicích v roce 1993.

Všechny body programu podléhající rozhodnutí valné hromady byly schváleny naprostou
většinou hlasů přítomných členů honebního společenstva nebo jejich zástupců.

Jeho členy jsou pouze vlastníci honebních pozemků. Celková výměra souvislých honebních
pozemků tvořících společenstevní honitby Kozojedy činí 2969 ha a má 457 vlastníků.

O rozhodnutích valné hromady byl pořízen
zápis, který vyhotovil valnou hromadou zvolený
zapisovatel pan Ing. Václav Kapsa.

Mezi největší vlastníky patří obce Kozojedy,
Brodeslavy, Všehrdy, Bohy, město Kožlany, ZS
Kozojedy a.s., Lesy ČR, Povodí Vltavy, AGRO
Bohy s.r.o., Ladislav Konvalinka a drobní vlastníci od 1 do 30 ha. Mezi drobnými vlastníky jsou
i členové MS Kozojedy – Václav Prusík, Jaromír
Bech, Pavel Štol, Ing. Jaroslav Fencl, Josef Vlk,

Občerstvení pro účastníky valné hromady připravil člen našeho mysliveckého sdružení pan
Václav Sláma.

Myslivecký rok končí 31. března 2013. Do nového mysliveckého roku přeji všem vlastníkům
honebních pozemků, ale i myslivcům, kteří na
těchto pozemcích vykonávají právo myslivosti,
hodně společných úspěchů při ochraně a rozvoji
české myslivosti.
S pozdravem „Myslivosti zdar“ Václav Troch
místopředseda MS Kozojedy

Zatímco v jiná sobotní rána bývá lednická klubovna čas od času opouštěna posledními
vytrvalci ukončujícími své páteční společenské
vyžití, v sobotu 16. 2. 2013 tomu bylo naopak.
Od osmé hodiny ranní se přicházeli registrovat
účastníci turnaje ve stolním tenise.
Nápad na uspořádání turnaje se zrodil o jednom dnes již těžko identifikovatelném víkendu,
a to v hlavě tehdy přítomného Václava Zusky.
A jelikož v Lednici nikdy není daleko od nápadů všeho druhu k jejich realizaci, mohlo se začít
směle plánovat. Poslední pingpongové turnaje
v Lednici pořádala generace dorůstající někdy
uprostřed 80. let. Byl tedy nejvyšší čas na tuto
malou tradici trochu navázat, avšak v poněkud
větším a pompéznějším provedení.
O tom, že nepůjde pouze o nějaké recesistické pinkání, svědčila výrazná převaha kofol,
čajů a káv na stolech v občerstvovně. Nutno
však poznamenat, že zanedlouho se složení nápojů postavených před jednotlivými konzumenty
obrátilo v očekávanou podobu. K vzájemnému
měření sil se přihlásilo celkem 26 hráčů. Věkové
rozpětí zahrnovalo několik desítek let, díky čemuž bylo k vidění mnoho hráčských stylů, některé obzvláště svérázné. Jeden hrací stůl byl ve
velké společenské místnosti, druhý v prostorách,
jež dostaly po pár minutách přezdívku „squat“.
Mnozí si tuto místnost mohou pamatovat jako
klubovnu pionýrského oddílu.
Naostro se začalo hrát před desátou ranní.
Hráči museli projít spletitým hracím systémem
ve čtyřech základních skupinách, poté došlo na
playoff (včetně předkola). K velkému finále nastoupili dva nejlepší kolem 17. hodiny. Při pohledu na celkové výsledky se dá říci, že zkušenosti
měly navrch nad mladou dravostí. A jak to nakonec dopadlo? Zde jsou medailová umístění:
1. Pavel Volín st.,
2. Václav Zuska,
3. Vladimír Hykyš
Po skončení turnaje však ruch kolem zelených stolů neustal. Obě hrací místa se stala dějištěm nesmiřitelných odvet, srandamačů, porůznu
kombinovaných čtyřher a v pokročilou hodinu
byla k vidění i svlékací obíhačka.
Nadmíru podařená akce je tedy za námi. Letos ale není zdaleka poslední. Plány na Lednickou pouť, fotbalový turnaj i rockový festival už
postupně přecházejí do fáze příprav.
T. Pícl

svoji lásku mezi své blízké.
V roce 1952 nastoupila do zaměstnání
v Ústavu sociální péče v Liblíně. Tam pracovala
v různých zaměstnáních, až se vypracovala na
pozici ředitelky. Odtud v roce 1992 odešla do
důchodu.
Do života ji zasáhla krutá rána - nemoc a smrt
jejího manžela, který zemřel v roce 1992 ve stáří
69 let. Ani to ji však nesebralo životní sílu a optimismus. Sama nikdy nezůstala, vždy byla obklopena svými nejbližšími a přáteli.
Nezahálela ani v době, kdy si mohla užívat
důchodu. V létě 2001 nastoupila po panu Seligovi jako
knihovnice Místní lidové knihovny v Kozojedech. Pod
jejím vzorným vedením se dostala knihovna v roce
2007 do nominace na knihovnu roku. Paní Špirková
obdržela při slavnostním vyhlášení v Zrcadlové kapli
pražského Klementina Čestné uznání za všestrannou
péči o všechny kategorie čtenářů, připomínání a
udržování tradic.

Dagmar Špirková, roz. Bichertová, se
narodila 2. 4. 1935 v Liblíně jako první ze
dvou sourozenců. Mladší byl bratr Antonín.
Měšťanskou školu vychodila v Kozojedech a
další studium již neabsolvovala.

V Kozojedech žila trvale od roku 1953.
Provdala se za pana Václava Špirka, čp. 38.
Pan Špirk byl zaměstnán jako řezník v Jednotě
Plasy. Jejich pěkné manželství bylo bohužel
bezdětné. O to více rozdávala paní Špirková

Paní Špirková byla vždy ráda mezi lidmi.
Jen výjimečně vynechala nějakou kulturní či
společenskou akci. Milovala život takový, jaký
byl a také se ho snažila plně prožít. I v době,
kdy věděla, že těžce onemocněla, stále sršela
optimismem a naopak ještě dávala sílu svým
blízkým, aby se s její nemocí vyrovnali. Možná jí
v tom pomáhala i její víra.
Bohužel, nemoc byla silnější a paní Špirková
20. 12. 2012 zemřela. Všem jistě zůstane
v paměti její zdravý životní nadhled, optimismus
a přátelská povaha.
J.G.

Dne 8. března 2013 jsme měli možnost v KD v Kozojedech vyslechnout přednášku nazvanou Božena Němcová s otazníky a dozvědět se tak spoustu zajímavostí
o soukromém životě této významné české spisovatelky. PhDr. Věra Kubová, známá
plzeňská historička, přijala pozvání od Kulturního spolku Kozojedy a přednesla
zajímavé poznatky, které získala studiem této osobnosti.
Snad bylo příznačné, že se přednáška konala
na Mezinárodní den žen a byla tak oslavou i ženy,
která zanechala krásné bohaté dílo, zejména pro
naše děti ve formě pohádek. Její nejkrásnější a
nejslavnější dílo Babička jí zajistilo nesmrtelnost.
Ne každý si dokáže uvědomit velikost díla Boženy Němcové a o to vzácnější je, že přednášející
dokázala posluchačům porovnáním s jinými světovými umělci velikost jejího díla přiblížit.

Paní doktorka Kubová přednášela o osudech
této vzácné ženy zajímavým a poučným způsobem. Z celé její přednášky bylo znát, že si Boženy Němcové velice váží. Svoje pohledy i pocity
dokázala přenášet na posluchače.
V dnešní době se okolo této spisovatelky objevily různé pochybnosti o její rodině a způsobu
života. Znalci se dohadují o všem možném. V životě spisovatelky se v každém případě odrazily

nelehké sociální podmínky tehdejší společnosti
i rozpory národnostní a politické. Snad se v budoucnu dohledáme pravdy o této pozoruhodné ženě a ona bude mít i nadále svoji vážnost
v učebnicích našich dětí.
Myslím si, že vážnost a úctu k této ženě spisovatelce nemusíme hledat v její rodině, v jejím
způsobu života, ale v odkazu jejího díla, které je
opravdu světovým a pro náš národ velice přínosným a významným.
Z přednášky si odnáším pocit, že Božena
Němcová, která po sobě zanechala veliké srozumitelné dílo, má i v dnešní uspěchané moderní
době svůj význam a své obdivovatele.
Děkuji přednášející paní doktorce Kubové za
její snahu oživovat povědomí o české kultuře. Už
teď se těšíme na její další zajímavé přednášky.
Děkuji rovněž obecnímu úřadu i všem ostatním,
kteří se o zdárný průběh přednášky zasloužili.
Bartoloměj Štěrba

Můj první
masopust
Byla sobota 2. března 2013. Na Kolínsku by
každý řekl, den jako každý jiný. Ale já už jsem
měl týden dopředu avizováno, že půjdeme na
masopust za masky. Řekl jsem si, dobře, udělám přítelkyni radost. Nevěděl jsem, do čeho jdu.
A přišla sobota.
Od samého rána jsme se začali připravovat.
Naše masky byly hotové na poslední chvíli. Ve
dvě hodiny k nám přišla nevěsta a ženich. Koukal
jsem jako zjara. Něco takového jsem ještě nikdy
neviděl. Když jsme dorazili k hasičárně, začal
jsem mít trému. Ta však opadla s prvními panáky
alkoholu, kterých bylo u každého domu dostatek.
A nezapomínejme na občerstvení, kterým nás
domácí všude hostili.
To bylo pro mne překvapení, protože u nás
na Kolínsku, odkud pocházím, se to jen tak nevidí. Maximálně o Velikonocích, a to se nedá
s kozojedským masopustem srovnat. Když jsem
tam tak na začátku stál, netušil jsem, jakou úlohu mám sehrát a co mám dělat. Zeptal jsem se
přítelkyně a pokukoval na své kolegy v maskách.
Brzy jsem pochopil.
Další můj údiv patřil medvědům. Nechápal
jsem, proč medvědi mezi sebe strhávají okolní
ženské a doslova je valchují. Co na to říct, jsou
to zvířata. I to jsem ale brzy pochopil, když mně
vysvětlili smysl jejich počínání. Tradice se musejí dodržovat. Měl jsem štěstí, že jsem mezi nimi
také neskončil. Byl jsem totiž za ženskou – myslivkyni.
Při mé konzumaci alkoholu, kdy jsem se zdráhal odmítnout nabízené posilnění, jsem byl rád
za všudypřítomný tanec, díky němuž jsem vydržel až do konce. I když v gumákách, protančil
jsem se až do večera, ba až do brzkých ranních

hodin při zábavě v kulturním domě. Každý tvrdil,
že je oproti minulému masopustu málo masek.
O zábavu nebyla nouze. Tu podtrhlo i krásné
slunečné počasí, které bylo jako na objednávku.
I když přípravy všem zúčastněným zabraly jistě
spoustu času a daly hodně práce, myslím, že se
akce podařila a smysl masopustního veselí se
neminul účinkem.
Rozhodně se těším na příští ročník, kde nás,
doufám, bude víc a masopustní den si užijeme
stejně skvěle jako letos.
Závěrem děkuji všem těm, kteří nás doprovázeli a pomáhali s organizací celého dne. Díky
všem!
Daniel Jahoda

V roce 2012 Zemědělská společnost Kozojedy, akciová společnost, navázala na plány
z předchozího roku, kdy postavila velký silážní
žlab na skladování siláže pro bioplynovou stanici. V záměru bylo pokračováno a začala se realizovat největší investice v historii kozojedské
zemědělské firmy.
S ohledem na platnou legislativu (garantované výkupní ceny) bylo nutné uvést elektrárnu do
provozu ještě v roce 2012. To se také podařilo.
Začátkem roku probíhal výběr nejvhodnější technologie, která by nejlépe odpovídala stávající
koncepci ZS Kozojedy.
V červnu bylo započato s výstavbou, kterou
zajišťovala německá firma Niersberger Gebäudemanagement GmbH & Co.KG. V listopadu se
začal navážet substrát do prvního fermentoru a
na přelomu listopadu a prosince byla uvedena
do provozu kogenerační jednotka. Kozojedským
podmínkám nejlépe odpovídal systém o dvou
fermentorech a jednom koncovém dokvašovacím skladu.
Celý proces funguje tak, že se do velkého
kontejneru vkládá směs siláže a slamnatého
hnoje. Denně se zaváží substráty ve složení 28
až 29 t kukuřičné siláže a 20 t chlévského hnoje. Soustavou šneků je tato směs v pravidelných
intervalech vkládána do dvou fermentorů, kde je
zahřívána a míchána bez přítomnosti vzduchu.
Fermentací se z materiálu uvolní bioplyn, který
je odsířen, upraven a dopraven do kogenerační
jednotky.

Tam pohání spalovací motor, který roztáčí
generátor a ten vyrábí elektřinu, která je přes
trafostanici napojena na síť vysokého napětí. Instalovaný elektrický výkon je 750 kW. Z procesu
vzniká odpad nazvaný digestát. Ten se z části
separuje na tekutou a tuhou frakci a z části se
ponechá v neupraveném stavu. Digestát je pro
zemědělce cennou surovinou, prostřednictvím
které dodávají velkou část živin zpět do půdy.
V celém procesu nelze zapomenout ani na
odpadní teplo, které vzniká při provozu kogenerace. Tepelný výkon stanice je 395 až 650 kW.
V areálu společnosti byl vybudován nový teplovod, který napájí všechny budovy, ve kterých se
dříve topilo uhlím nebo elektřinou. Odpadní teplo
i v mrazivém počasí dobře vyhřeje všechny objekty a vytvoří dostatečné množství horké vody
pro technologie v kravíně.
Má to značný vliv také na kvalitu ovzduší
v obci, protože byly rázem odstaveny všechny
kotle zemědělské společnosti na tuhá paliva. Jen
to představuje úsporu kolem 80 tun uhlí za rok a
značné úspory v nákladech na elektřinu pro vytápění a ohřev teplé vody. Zajímavé na tom je,
že 90 % činností probíhá automaticky bez nutnosti lidského zásahu. Na obsluhu zařízení jsou
vyškoleni dva pracovníci, ale skutečná potřeba
je denně 0,5 pracovní síly. Životnost bioplynové
stanice je plánována na 20 let.
Ing. Jaroslav Fencl
předseda představenstva ZS Kozojedy, a.s

Bioplyn je plyn produkovaný během anaerobní
digesce organických materiálů a skládající se zejména z metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2).
Bioplyn je produkovaný zejména v přirozených
prostředích, jako jsou mokřady, sedimenty, trávící ústrojí (zejména u přežvýkavců), v zemědělských prostředích (jako jsou rýžová pole, uskladnění hnoje a kejdy), v odpadovém hospodářství
na skládkách odpadů (zde je označovaný jako
skládkový plyn), na anaerobních čistírnách odpadních vod (ČOV) a v bioplynových stanicích.
Bioplyn z bioplynových stanic, ČOV a některých skládek je používán k výrobě tepla, k výrobě tepla a elektřiny (kogenerace - to je nejčastější případ), k výrobě tepla, elektřiny a chladu
(trigenerace) a k pohonu dopravních prostředků
(automobily, autobusy, zemědělská technika, vlaky)
Energeticky hodnotný je v bioplynu metan a
vodík. Problematickými jsou sirovodík a čpavek,
které je často nutné před energetickým využitím
bioplynu odstranit, aby nepůsobily agresivně na
strojní zařízení.
Bioplynové stanice jsou moderní a ekologická zařízení, která se běžně provozují v ČR i ve
světě. Zpracovávají širokou škálu materiálů nebo
odpadů organického původu prostřednictvím
procesu anaerobní digesce bez přístupu vzduchu v uzavřených reaktorech. Výsledkem procesu je bioplyn, který je zatím nejčastěji využíván
k výrobě elektřiny a tepla, a dále digestát, který
lze použít jako kvalitní hnojivo (obdoba kompostu).
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn

Usnesení
ze 14. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 13. 9. 2012 od 20:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.
ZASTUPITELSTVO OBCE PROJEDNALO A
Schvaluje
299. Odprodej části obecního pozemku č.72/7 v
k.ú. Lednice manželům Pešatovým, Plzeň.
300. Odprodej obecního pozemku 254/1 o výměře
28 m2 v k.ú. Kozojedy panu Královi, Plasy.
301. Odprodej obecních pozemků č.146 v k.ú.
Kozojedy a č.24 v k.ú. Robčice Vodárenské a
kanalizační Plzeň z důvodu sjednocení vlastníka stavby s vlastníkem pozemku.
302. Rozdělení příspěvku ve výši 30.000,-Kč získaného v soutěži Vesnice roku 2012 pro spolky a
kroužky, které pracují s mládeží.
303. Příspěvek ve výši 2.000,-Kč pro ČSCH Kralovice, jehož členy jsou i naši občané.
304. Nákup čtyř druhů pohlednic našich obcí od
vydavatelství Petr Prášil.
305. Výjimku z počtu žáků v MŠ Kozojedy
v souladu s vyhl. č.14/2005 Sb., § 23, odst. I
ve znění pozdějších předpisů.
306. Uvolnění částky 13.500,-Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ Kozojedy na nákup nové kopírky.
307. Pořízení zatemnění dvou oken na sále KD,
provede firma J.+V. Prusíkovi.
308. Výměnu dveří v KD mezi výčepem a sálem.
Práce provede truhlářství Kulhánek, Dřevec.
309. Žádost paní Moniky Moulisové, Kozojedy 28, o
napojení domácí ČOV do obecní kanalizace.
310. Přijetí dotace ve výši 300.000,-Kč
z havarijního fondu KÚPK na rekonstrukci
chodníku v Kozojedech.
311. Výběr firmy na opravu fasády hřbitovní kaple
Břízsko-Robčice. Práce provede firma Mene
Industry s.r.o. Plzeň.
312. Výběr firmy na akci rekonstrukce památky
Boží muka v Robčicích. Kopii díla a zakonzervování originálu provede akademická sochařka
a restaurátorka Helena Štěrbová.

322. Nutnost úpravy odsavače par v pohostinství
KD.

345. Nabídku firmy Oknoplastik, s.r.o. na dveře do
ZŠ a MŠ Kozojedy.

323. Termín konání voleb do Senátu Parlamentu
ČR a krajských zastupitelstev.

346. Uskutečněnou montáž zatemňovacích rolet
v KD.

324. Nutnost výměny dřevěných vrat do hasičárny
v Kozojedech.

347. Informace o průběhu obnovy dveří do kostela
sv. Mikuláše.

325. Potřebu výměny dveří do budovy nižšího
stupně ZŠ a dveří do MŠ Kozojedy.

Usnesení
z 15. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 1. 11. 2012 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.
ZASTUPITELSTVO OBCE PROJEDNALO A
Schvaluje
326. Úpravu rozpočtu č. 5/2012.
327. Nájemní smlouvu o pronájmu pozemků Zemědělskému družstvu Dobříč.
328. Vyhlášku č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
329. Smlouvu o výpůjčce hracích prvků s TJ Sokol
Kozojedy.
330. Zvýšení hodinové sazby nájmu sálu KD při
schůzích a kratších akcích.
331. Nákup materiálu na rozsvícení vánočního
stromu v obci Robčice.
332. Nabídky firmy Mene Indrustry s.r.o na zhotovení projektové dokumentace na akci “Odvodnění
komunikace č.232 v horní části obce Kozojedy”
za 13.000,-Kč bez DPH a na akci “Oprava
sociálního zařízení ZŠ v Kozojedech, čp.1”
za 35.000,-Kč bez DPH.
333. Firmu Mene Industry, s.r.o. na “Opravu
kanalizační šachty u zastávky ČSAD” za cenu
64.295,-Kč bez DPH” a “Odvodnění plochy
točny autobusů ČSAD v Robčicích” za cenu
65.878,-Kč bez DPH.
334. Firmu Sovt radio, s.r.o. na zavedení bezdrátového rozhlasu do všech našich obcí za cenu
161.460,-Kč včetně DPH.

Usnesení
z 16. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 13. 12. 2012 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.
ZASTUPITELSTVO OBCE PROJEDNALO A
Schvaluje
348. Kompetenci starosty, provádět jednotlivá
rozpočtová opatření až do výše 500.000,Kč (u jedné položky. a informovat zastupitele o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na
nejbližším zasedání zastupitelstva.
349. Pronájem nebytových prostor v I. patře
obecní budovy čp.100, slečně Hunyadyové
za účelem provozu masérských služeb.
350. Prodej obecního pozemku parc.č. 3518/3
v k.ú. Kozojedy o výměře 24 m2 manželům
Špirochovým, Kopidlo 81.
351. Vyvěšení záměru na zřízení věcného
břemene s ČEZ Distribuce a.s., jedná se
o přípojku k novostavbě pana Kolmana,
Kozojedy na parcele č. st. 13/1 v k.ú. Kozojedy za jednorázovou úplatu 1.000,-Kč.
352. Vyvěšení záměru na směnu části pozemku p.č. 2935 o výměře 307 m2 manželů
Němcových, Kozojedy 3 s obecním
pozemkem p.č. 28/10 o výměře 108 m2
Rozdíl výměry bude finančně dorovnán.
353. Rozpočet obce Kozojedy na rok 2013 s
částkou 13.316.180,-Kč na straně příjmů a
s částkou 14.726.070,-Kč na straně výdajů. Schodek je pokryt finančními prostředky
na běžných účtech.
354. Smlouvu o zajištění komplexního odpadového hospodářství s firmou Becker
Bohemia s.r.o.

313. Zhotovení nových vrat a vrátek ke hřbitovu v
Kozojedech v materiálu pozink. Vrata zhotoví
pan Týmr, Kozojedy, za cenu 100.800,-Kč
včetně DPH.

335. Firmu Oknoplastik, s.r.o. na zhotovení dveří
a okna v budově OÚ - zadní vchod za cenu
24.586,-Kč bez DPH.

314. Opravu silnice ke hřbitovu formou výspravy
za cenu 180.000,-Kč firmou EUROVIA Silba
Plzeň.

336. Informace o přijatých a zamítnutých dotacích.

356. Nabídku firmy 3E-KLIMA na rekonstrukci
odvětrání pohostinství KD.

337. Projednání plánovaných akcí do rozpočtu
na rok 2013.

357. Předpokládané kulturně společenské akce
na rok 2013.

338. Zprávy z jednání kontrolního a finančního
výboru k 30. 9. 2012.

358. Inventarizační komisi ve složení pí.Görnerová, pí. Přibylová a sl. Štěrbová.

339. Možnost zhotovení obecního praporu.

359. Příspěvek na ohňostroj ve výši 4.000,-Kč.

340. Pozvánku na veřejné projednávání Integrované strategie rozvoje území prostřednictvím
MAS Světovina.

360. Zpracování projektu na úpravu části
koryta bezejmenného toku v intravilánu
obce Kozojedy.

Bere na vědomí
315. Rozpočtové opatření č.4/2012
316. Nabídku firmy AVE na svoz a likvidaci komunálního odpadu.
317. Informace firmy POVED o připravovaných
změnách v autobusové dopravě.
318. Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně převodu pozemku
č.909 v k.ú. Bohy z MNV Kozojedy na Obec
Kozojedy.
319. Instalaci herních prvků v Kozojedech a v Lednici firmou Bonita Group Service s.r.o., Tišnov.
320. Předání staveniště firmě EUROVIA Silba, která zahájí rekonstrukci chodníku v Kozojedech.
321. Změnu podmínek na zhotovení dveří kostela
sv. Mikuláše v Kozojedech.

Bere na vědomí

341. Nabídky firem Klimaton, s.r.o. a 3E klima,
s.r.o. na řešení nevyhovujícího odvětrání
pohostinství KD.
342. Nabídku firmy ekvalita.cz na venkovní posilovací stroje pro dospělé.

343. Nabídky programů právního informačního
systému pro státní správu a samosprávu od
firem Codexis a Aspi.

344. Nabídku společnosti Tomáš Hora THC letecké
snímkování.

355. Uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce a.s.
ohledně umístění hlásičů veřejného rozhlasu na sloupech veřejného osvětlení.

Bere na vědomí
361. Rozpočtové opatření č. 6/2012
362. Poskytnutí příspěvku na sociální vůz pro DSS
Liblín ve výši 6.000,-Kč bez DPH.
363. Možnost přijetí zaměstnance na hlavní pracovní poměr u obce Kozojedy.
364. Stížnost pana Struhovského.

LESY V PARAGRAFECH
S jarním počasím se zvyšuje i návštěvnost lesa, proto připomínáme
několik důležitých bodů z lesního zákona o správném chování v lese
(zákon č. 289/1995 Sb.)
daření v lese; zákazy uvedené v odstavci 1 písm.
§ 20
l) až o) se vztahují i na vlastníka lesa, nájemce
Zákaz některých činností v lesích
(1) V lesích je zakázáno
a) rušit klid a ticho,
b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt,
budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,
c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů
a keřů lesních dřevin,
d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje
les,
g) jezdit a stát s motorovými vozidly,
h) vstupovat do míst oplocených nebo označených
zákazem vstupu,
i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba,
manipulace nebo doprava dříví,
j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na
kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně
a tábořit mimo vyhrazená místa,
l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
n) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským
zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,
o) znečišťovat les odpady a odpadky.
(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
(3) Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospo-

lesa nebo toho, kdo užívá les z jiného právního
důvodu.

(4) Vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazů
uvedených v odstavci 1 písm. a) až k). Pokud by
touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán
státní správy lesů.
(5) Organizované nebo hromadné sportovní akce
lze v lese konat na základě oznámení orgánu
státní správy lesů. V oznámení, které musí být
předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání
této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků,
způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán
státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky.
Ustanovení odstavce 1 písm. g) a j) a odstavce 4
nejsou dotčena.
(6) Zákaz jezdit a stát v lese s motorovými vozidly
neplatí pro zaměstnance orgánu státní správy
lesů v obvodu jejich působnosti při výkonu činnosti podle tohoto zákona a pro osoby, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy.
(7) Zákazy uvedené v odstavci 1 pod písmeny a),
h) a j) a se souhlasem vlastníka lesa také pod písmeny b) a g) se nevztahují na výkon práva myslivosti podle zvláštních předpisů.
Dodržování lesního zákona, zvláště jízda motorovými vozidly, bude kontrolována Policií
ČR a lesní stráží. Zjištěné přestupky budou
pokutovány.
Přejeme všem slušným návštěvníkům lesa
příjemné chvíle prožité v přírodě.

Pan Miroslav Němec
a paní Jiřina Němcová z Kozojed
si 14. února 2013 připomněli významné
životní jubileum 60. let společného života
– DIAMANTOVOU SVATBU.
Popřejme jim do dalšího společného
života hodně štěstí, pevné zdraví,
spokojenost a životní optimismus.

