u Vodních zdrojů Praha. Ten nám zařídil, že peníze, které mají přijít na Domažlicko, ale nemají
tam připravený projekt, přesunou do Kozojed. Do
14 dní se v obci objevila kolona vozidel s vrtnou
soupravou. Po nedorozumění pracovníka ZVAKu a šéfa vrtného komplexu se vše vyřešilo a
vrt HJ2 byl vyhlouben do 45 m. Vrt se nepřipojil,
protože ZVAK neměl další peníze. Až na příkaz
ředitele ZVAKu byl vrt připojen provizorně vrtem
do staré odkyselovací stanice. Definitivně pak až
po vybudování nové úpravny.
Velkou úlevou pro obecní vodovod byla výstavba nového vlastního vodovodu pro JZD v r.
1981. Vrty se nacházejí na „Bučeckých loukách“
a vodojemy o kapacitě 100 m3 „U křížku“ vedle
silnice na Kralovice.
Kolem roku 1990 se začalo s přípravou dalšího vrtu. Bylo to z důvodu, že by stávající selhal.
Vrt byl vyhotoven, ale kvalita vody neodpovídá
možnostem úpravy. Voda z něj obsahuje příliš
železa.

V letech 1932 až 1934, v době hospodářské
krize, se v Kozojedech vybudoval vodovod. Tato
stavba byla zadána firmě Ing. Dvořák – Tomeš
z Trutnova. Ta najala také nezaměstnané horníky z Hudlic u Berouna. Bydleli u Špirků na sále
a stravovali se „po střídě“ (střídali se v různých
rodinách). Výkopy prováděli ručně, v některých
místech museli i tunelovat. Voda z pramenů ve
Vinicích tekla samospádem do Kozojed přes původní odkyselovací stanici do spodního vodojemu o objemu 27 m3. Hořejší vodojem o stejném
objemu byl vystavěn později. Voda do něho se
tlačila ze spodního za pomoci čerpadla poháněného stabilním motorem. O chod tohoto zařízení
se staral Jar. Bech, čp. 84. Po zavedení elektrického proudu byl motor nahrazen elektrickým a
později došlo na čerpání automatické. V jednotlivých domácnostech bývaly osazeny nejvýše
dva vodovodní kohoutky a ve stájích čtyři i více
automatických napáječek. Tuto vymoženost lidé
považovali za zázrak.
Později musel být dolejší vodojem zvětšen na
objem 53 až 54 m3, a to z důvodů přečerpávání
jeho vody do vodojemu horního.
Po vzniku JZD Kozojedy přibyly stáje a zvyšovaly se stavy dobytka, a tím stoupala spotřeba
vody. V roce 1955 byla postavena porodna selat,
kravín v roce 1958 a teletník roku 1960. Přitom
chlévy v jednotlivých usedlostech zůstaly také
obsazeny domácími zvířaty. To mělo vliv na nároky na vodu, a tak v roce 1960 se zase o ní projevila nouze. V této době se v Kozojedech začalo
stavět více rodinných domů (ulice ke hřišti), ve
starších domech se zřizovaly koupelny, prádelny,
zařízení na ohřev vody a WC.
Vzhledem k tomu, že v prameništi vodovodu
ve Vinicích nebyla dosud elektřina, byl připraven
projekt na takzvanou zrychlovací stanici. Za po-

moci JZD zorganizoval MNV (hlavně předseda
Sláva Bajt) brigády. Za Procházkovic čp. 6 se vybudovala šachta a za spolupráce všech elektrikářů v Kozojedech (Jan a Jiří Křížovi, V. Vorlík, V.
Lipert, Bohuslav Bech, F. Zazvonil) se připravilo
měření a přívod přes Procházkovic stodolu až do
této šachty. ZVAK osadil čerpadla. Tato náročná
akce byla dokončena až v roce 1966.
Kolem roku 1968 až 1969 byl přiveden elektrický proud k prameništi ve Vinicích a čerpadlo
od Procházků se stěhovalo do Vinic do „staré
odkyselovačky“. Od této doby se čerpá voda tlakově. Také byl vybudován ZVAKem první vrt u
brodeslavské cesty a celé prameniště bylo oploceno. Nároky na množství vody stále stoupaly.
Stavěl se kulturní dům, bytovky, pořizovaly se automatické pračky, myčky na nádobí, lidé zalévali
zahrádky, myli auta. Tak se v roce 1977 začalo se
stavbou nové odkyselovací stanice, kde se počítalo se zařízením úpravy vody. Tato budova ve
Vinicích je postavena na druhé straně pramenišť
a voda odtud i z vrtů se čerpá do úpravny a pak
do vodojemu pod budovou o objemu asi 30 m3,
potom teprve do Kozojed. Za tuto stavbu obec
zaplatila jen 156 000 Kčs, protože velké množství práce se provádělo zdarma brigádnicky.
Postupem doby se vodovodní řád stále rozšiřoval. Stavěly se nové rodinné domky i bytovky, vrt u brodeslavské cesty se zhroutil, a tak
se přistoupilo k dalšímu řešení. ZVAK objednal
geologický průzkum. Ten určil další místo vrtu nedaleko prameniště, ale peníze chyběly, přestože
byl vypracován projekt. Nepomohly urgence a
stížnosti MNV na ONV, KNV ani ZVAKu.
V roce 1986 jsem potkal na návsi v Kozojedech člověka, který stanoval Pod Příčkou, a
zrovna hlásil místní rozhlas zákaz zalévání. Po
rozhovoru s ním jsem se dozvěděl, že pracuje

V domácnostech stále stoupají nároky na
množství potřebné vody, ale snížil se chov domácích zvířat a zalévání lidé také omezují z důvodu ceny vody. Mnozí si budují vlastní studně.
Současná kapacita obecního vodovodu je dostačující.
Tu velkou dřinu našich předků, při které museli zajišťovat vodu pro sebe a dobytek, si dnešní
generace neumí ani představit.
Bohuslav Bech

OBECNÍ
KANALIZACE
Obec Kozojedy nechala od r. 2004 postupně
vypracovat kanalizační řády všech našich obcí.
Kanalizační řád určuje limity pro obec celkově
v rámci povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových dle zákona č.254/2001 Sb.
Díky kanalizačnímu řádu mají možnost
vlastníci nemovitostí v případě budování domácí čistírny se na kanalizaci připojit. Jinak by
toto nebylo možné. Platnost povolení rozhodnutí k vypouštění odpadních vod je zatím do roku
2020. Poté bude muset obec žádat o další výjimku a hlavně bude muset splňovat stále přísnější
limity pro vypouštění.
Mezi povinnosti obce vyplývající z rozhodnutí o povolení vypouštění odpadních vod patří
mimo jiné dvakrát ročně nabírat vzorky u určených vyústí kanalizací, zda voda, která vytéká z
jednotlivých částí kanalizace v obcích, neobsahuje škodlivé látky.
Pokračování na staně 2

Každoroční obnova lesních porostů sadbou
v lesích obce Kozojedy činila v tomto roce 6,31
ha, což je nejvíce za posledních 12 let.
Z toho bylo 5,64 ha holin a 0,67 ha ploch k vylepšení neúspěšného zalesnění v r. 2012.
Obnova sadbou proběhla jako každoročně za
pomoci MS Kozojedy, které svou pomocí kompenzuje škody zvěří na lesních porostech a dále
za pomoci lesních pracovníků.
Velkým pomocníkem bylo Gymnázium Plasy.
26 studentů sexty za 12 hodin zasadilo 13 600
sazenic (borovice lesní a dub zimní) na výměře
1,54 ha.
Tímto děkuji všem, kteří se tento rok na obnově obecních lesů podíleli.
Pavel Spurný

NA LEDNICE FEST PŘIJEDOU ZAHRÁT
KAPELY Z KLADNA A ČESKÉHO DUBU
Hudební náplň tradičního Lednice Festu, jenž
spojuje fotbalový turnaj s večerním rockovým
festivalem, se pro rok 2013 zase rozkošatí. Tentokrát nepůjde o rozšíření počtu účinkujících skupin, nýbrž o rozšíření po stránce zeměpisného
původu vystupujících.
Z Českého Dubu přijede zahrát heavymetalový VETROL, který se ve své hudbě drží osvědčených metalových tradic. Přímočará, energicky
zahraná a patřičně pódiově podaná hudba neušla pozornosti arbitrům v různých celostátních
vyhledávacích soutěžích, kde Vetrol pravidelně
dosahuje úspěchů, např. FlyUp 2012 dokonce
vyhrál. Tradičně se objevuje po boku známých
českých kapel a má za sebou nejedno vystoupení na velkých festivalech a nejvýznamnějších
motorkářských srazech.
Z Kladna přijedou symphonic - power metaloví FALCAR. Kapela poskládaná kolem hyperaktivního hudebního aktivisty Martyho Palounka se
hlásí k odkazu takových veličin, jako jsou Rhap-

sody, Powerwolf nebo Sabaton. Z toho je patrné, že o nejrůznější kytarová sólíčka, pompézní
aranže a hymnické refrény nebude nouze.
Zbývající dvojka jsou tradiční domácí kapely.
Pokud jde o AVIDITY FOR..., ti již nějakou dobu
objíždějí koncertní štace s novým kytaristou
Matějem Fialou, který se poprvé představí i na
domácí půdě v Lednici. GREYMON se momentálně nachází ve fázi příprav na nahrávání nového alba, ale několik letních vystoupení stihne.
Vedle tradičního repertoáru bezpochyby zaznějí
i novinky.
Akce se koná 22. července 2013. Předpokládaný začátek hudební produkce je někdy v 17
nebo v 18 hodin. Vše se bude odvíjet podle toho,
kdy skončí fotbalový turnaj. Ten každopádně začne již v brzkých ranních hodinách.
Tomáš Pícl

OBECNÍ KANALIZACE
(pokračování ze strany 1)

Vzorky jsou odeslány do laboratoře a poté
vyhodnoceny. V případě, že by neodpovídaly
stanoveným hodnotám, bylo by nutné zjišťovat,
ze které přípojky škodlivé látky přitékají, a kdo
je viníkem případného znečištění. To vše proto,
aby to, co vytéká z kanalizace našich obcí, nezatěžovalo nadměrně životní prostředí.
V letošním roce musí obec nechat dopracovat ještě pasport kanalizačního řádu za nemalou
finanční částku. Tento pasport bude nahrazovat
chybějící ucelenou projektovou dokumentaci
kanalizace.
Na závěr bychom chtěli připomenout, že je
povinností všech, kdo jsou napojeni na kanalizaci, dodržovat všechny povinnosti stanovené
pro vypouštění vod do kanalizace, pro provoz
čističek a také hlavně pravidelně vyvážet septiky a jímky.
Starosta Josef Lomička
Dne 27. dubna přivezl do Kozojed divadelní
spolek TRUS z Trnové hru Dlouhý, Široký a Krátkozraký z repertoáru Divadla Járy Cimr-mana.
V první části diváci vyslechli obsáhlou
přednášku na téma „Cimrmanova cesta za
českou pohádkou“.
Druhá část již byla ona pohádka, která u dětí
propadla.
Sledovali jsme strastiplné putování prince
Jasoně, jehož cílem je vrátit princezně Zlatovlásce její ženskou krásu. Celou cestou jej
doprovázejí stále méně vidoucí Bystrozraký,
princezna, královský otec, ale i zlé dvojče Drsoň,
občas se zjeví nemluvný pocestný.
Sklerotický Děd Vševěd nakonec prozradí,
jak zlomit kletbu a vyzrát na obra Koloděje. Jako
každá pohádka, tak i tato má šťastný konec.
Přestože hra byla v okolí již v loňském létě
prezentována, sešlo se cca 70 diváků a příznivců
Járy Cimrmana.
Společnost TRUS se svými představeními
určitě vyrovná originálu. Vystoupení herců je profesionální, stejně tak kulisy a kostýmy. Těšíme
se, že se k nám opět vrátí s dalším dobrým divadelním kouskem z obrovského repertoáru Divadla Járy Cimrmana.
P. O.

tografii s vejtřaskou nebo ve voze samotném.
Nejdelší část celé výpravy vedla přes Ukrajinu do
Ruska - země plné paradoxů a protikladů, ale
i krásné přírody.
K vidění byly fotografie ze Sibiře, z návštěvy
památníku zasvěceného obětem bitvy o Stalingrad, Matka vlast třímající v ruce svůj meč i památné fotky se Stalinem i Leninem. Na ruských
hranicích nastal malý problém, jelikož vízum do
Mongolska bylo propadlé. Samotné obstarání víz
a dalších administrativních požadavků na cestu
nebylo nejlehčím úkolem.

Počátkem dubna měli milovníci cestování
možnost vyslechnout přednášku o cestě dlouhé
20 000 kilometrů, která trvala 88 dní. V kozojedském kulturním domě se shromáždilo nemalé
publikum všech věkových skupin, které přišlo
zhlédnout mnoho fotografií a videí dokumentující
cestu z malé vesnice v České republice do hlavního města Mongolska.
Samotné cestě do Ulanbátaru předcházela
kratší výprava k břehům Černého moře. Tento
nápad vznikl velmi spontánně a trochu „ z hecu“.
Dopravní prostředek byl však velmi neobvyklý
- multikára. Vylepšený stroj cestu zvládl s přehledem a ve svém majiteli vzbudil touhu po dal-

Dne 30. května v 18 hodin proběhla v Třemošné ve Výstavní síni Václava Brožíka vernisáž
obrazů Anny Urbanové z Kozojed a dřevořezeb
Věry Sidorjakové z Plas.
Dámy přivítala ředitelka síně paní Božena
Bumbálková. Věru Sidorjakovou představila
paní Marie Janečková a Annu Urbanovou slečna
MgA. Helena Štěrbová.
Obě umělkyně pak načrtly svoje počátky
tvorby i důvody, proč začaly tvořit až v nedávné
době. Program hudebně vkusně doplnilo duo
Blues karetního hráče ve složení Vladimír Steiner (elektroakustická kytara, zpěv) a Zbyněk Široký (basová kytara).
Sešlo se obrovské množství zájemců o amatérské umění, něžné obrazy vykouzlily se sochami příjemné prostředí. Návštěvníkům se tato

ším dobrodružství. Tentokrát byl cíl vzdálenější,
a proto bylo nutné vyměnit „přibližovadlo“. Na
spleti internetové sítě objevil Gustav Vacek Pragu V3S, kterou vyladil k obrazu svému, aby byla
připravena na dlouhou objevnou a obohacující
cestu.
Svou cestu odstartoval z výstavy zemědělských strojů na Hadačce dne 28. června 2012.
Trasa vedla přes Slovensko, Maďarsko až do
Rumunska, kde se p. Vacek mimojiné účastnil
třídního srazu. Nutno dodat, že neobvyklé auto
vzbuzovalo na silnicích pozornost, v jakékoli
zemi, v jakémkoli městě. Všude, kde zanechal
G. Vacek vzor svých pneumatik, byl žádán o fo-

Dokonce byla zapojena poslanecká kancelář
V. Remka. Nakonec bylo panu Vackovi vízum
vystaveno, díky kterému mohl dorazit do vysněného cíle - Ulanbátaru. Mezitím po výměně
emailů se v Ulanbátaru neplánovaně připojil nový
spolujezdec. Jiří Valeš přiletěl za svým přítelem
do Mongolska a absolvoval s ním cestu přes
poušť Gobi až do Novosibirsku.
Cesta Mongolskem skýtala poznat nový pohled na svět, jiné vnímání času a odlišný způsob
života. Cesta však nebyla bez problémů. Vyskytly se technické problémy, na které byl Gustav Vacek řádně připraven. Pro takové případy
si vezl s sebou náhradní díly. Zbytek cesty do
rodné domoviny se obešel bez problémů, a tak
23. 9. 2012 dorazil G. Vacek do Klabavy, kde byl
přivítán rodinou a přáteli.
Na závěr patří panu Gustavu Vackovi velký
dík za poutavé vyprávění o nevšední cestě a jedinečných zážitcích.
Ivana Slachová

akce velmi líbila, občerstvení bylo dokonalé a
ke konci vernisáže došlo i na tanec.
Výstavu mohli návštěvníci zhlédnout každý všední den od 15:00 do 18:00 hodin až do
19. června.
P.O.

V průběhu měsíců května a června 2013 dokončil
sochař Bartoloměj Štěrba sochu svatého Jana Nepomuckého u kostela Sv. Petra a Pavla v Dolanech
u Hlinců. Reportáž ze slavnostního odhalení a vysvěcení sochy, jejíž vytvoření iniciovali výtvarníci
sdružení NEFOSIN, přineseme v dalším vydání Kozojedských novin.
vs

Ve dnech 20. – 27. dubna 2013 uskutečnil Oblastní myslivecký spolek Plzeň ve
spolupráci s městem Manětín a mysliveckými sdruženími Manětín, Vladměřice a Stvolny myslivecké dny.

nocenými trofejemi byl srnec pana Václava
Pánka, muflon, kterého ulovil host našeho
mysliveckého sdružení Ing. Petr Buchtelík
a daněk ulovený hospodářem našeho MS
Vladimírem Hykyšem.

Hostitelem tohoto svátku myslivců bylo
město Manětín na severním Plzeňsku, rozkládající se v údolí Manětínského potoka
pod jižním svahem Chlumské hory, která
je součástí Manětínské kotliny. Ve městě
s množstvím barokních soch a božích muk
pocházejících z konce 17. a celého 18. století. Proto bývá Manětín často nazýván „barokní perlou západních Čech“.

Muflon byl na hodnotitelské výstavě
oceněn „zlatou medailí“. Daňkovi do „zlaté
medaile“ chyběly pouhé dvě setiny bodu.
Velký chovatelský úspěch kozojedských
myslivců!

Myslivecké dny zahájilo v sobotu
20. dubna 13 trubačů. Mezi nimi byli také
čtyři trubači kozojedského mysliveckého
sdružení. Kolem pěti set účastníků zahajovacího dne přivítal předseda Oblastního
mysliveckého spolku Ing. Vladimír Nechutný a zástupce města Manětína.

Týden mysliveckých dnů v Manětíně byl
zakončen Oblastním mysliveckým sněmem
– 27. 4. 2013. Jednání sněmu zahájili mladí trubači našeho mysliveckého sdružení,
kteří přivítali účastníky sněmu pozdravem
Lovu zdar a skladbičkami Vítání a Začátek
honu od prof. Antonína Dyka. Jednání sněmu pak zakončili skladbou Halali – k poctě
ulovené zvěři. Místopředseda myslivecké

V tento den se konala také soutěž dětí
Plzeňska a Rokycanska o „Zlatou srnčí
trofej“. I v této soutěži mělo MS Kozojedy
své zástupce z kroužku mladých myslivců,
který dlouhodobě vede pan František Hykyš. František Kučera z Bučku v této soutěži stejně jako v loňském roce zvítězil a
postoupil do celostátního kola. Úspěšně si
vedla také jeho mladší sestra Adélka v nehodnocené kategorii „MINI“.
V průběhu prvního dne mladí trubači našeho MS Josef, František a Adélka Kučerovi spolu s Dominikem Maškem z Dolní Bělé
zpestřili svým trubačským vystoupením návštěvníkům výstavy prohlídku mysliveckých
trofejí. Z jejich lesnic a borlic se výstavním
sálem rozléhaly lovecké fanfáry, znělky a
hlaholy, ale také ukázky náročnějších skladeb starší lovecké hudby.
Součástí mysliveckých dnů byla také
výstava trofejí zvěře ulovené myslivci oblasti Plzeň v roce 2012. Mezi nejlépe hod-

Také v tomto roce byl však na hodnotitelské výstavě trofejí zaznamenán pokles
ulovené zvěře, především zvěře srnčí.

rady Českomoravské myslivecké jednoty
ve svém vystoupení mimo jiné připomněl
90. výročí založení této myslivecké organizace.
Jedním z bodů jednání sněmu bylo také
vyznamenání členů ČMMJ. Mezi oceněnými myslivci byli i členové našeho MS. Českomoravská myslivecká jednota propůjčila
vyznamenání za dlouholetou obětavou práci ve prospěch myslivosti bronzový odznak
III. stupně panu Bohuslavu Bechovi a panu
Pavlu Štolovi. Pan Josef Peterka obdržel
Čestné uznání. Vyznamenaným členům
našeho MS k ocenění jejich práce pro myslivost srdečně blahopřejeme.
Myslivci z Plzeňska touto zdařilou akcí
opět dokázali, že rozhodnutí zařadit myslivost do seznamu nehmotného kulturního
dědictví ČR bylo správným rozhodnutím a
že jim toto vysoké ocenění jejich práce a
činnosti právem náleží.
Václav Troch

Kolektivní zpěv i recitace oblíbených historických nebo humoristických básní pomáhaly
vytvořit pocit sounáležitosti účastníků a utvrzovaly je v tehdejší formě vlastenectví. Vše
nasvědčuje tomu, že se jednalo o vysloveně
regionální akci, které se nezúčastnila žádná
významná politická nebo kulturní osobnost
z Prahy - účastníkům to však asi příliš nevadilo.

Hrad Krašov, který je odedávna neodmyslitelnou součástí kozojedského okolí, byl po
několik století centrem panství, kam Kozojedy spadaly. Poté, co se stal na přelomu 18. a
19. století zříceninou, se jeho funkce změnila. Jeho zříceniny se nejprve staly objektem
zájmu romantických jedinců a tudíž i zvolna
vznikajícího turismu. Vedle soukromých poznávacích výletů se však v Čechách šedesátých let 19. století – v době Palackého, Riegra,
Baráka a dalších politických činitelů – začaly
pořádat i hromadné výlety zakončované tábory lidu. Ty se staly svého druhu politickou akcí,
která seznamovala většinou jen málo informované venkovské obyvatelstvo s programem a
požadavky českého politického hnutí.
Podobně motivovaný výlet byl uskutečněn
i na Krašov právě před půldruhým stoletím.
Hlavní podíl na jeho uskutečnění měli členové tehdejších pěveckých spolků z Radnic a
Kralovic (jmenovaly se Puchmír a Hvězda).
Připojilo se také několik členů sokolské organizace, která vznikla nedlouho předtím. Jako
východiště výpravy, pro kterou byla vybrána
doba přede žněmi, byly zvoleny Kozojedy,
které se stejně jako Krašov nacházejí zhruba
v půli cesty mezi oběma městy.
Pro akci byla zvolena neděle 12. července 1863. Kralovičtí zpěváci přišli do Kozojed
s praporem a hudbou, ani radničtí na sebe
nenechali dlouho čekat. Úvodem celé akce
se uskutečnila v kozojedském kostele zřejmě
početně navštívená zpívaná mše od dodnes
známého skladatele Františka Škroupa. Na
kruchtě ji provedli pěvecky zdatní hosté akce
„v čtverozpěvu“. Myšlenku výletu na Krašov
vzal za svou i tehdejší farář Václav Hampejs,
který nastoupil do úřadu nedlouho předtím v Kozojedech potom působil až do r. 1870.
Při mši pronesl kázání o významu výletů a
jejich důležitost pro sbratření a vzájemnost.
Vysvětlil zároveň, „v čem pravá láska k vlasti
záleží“ a uvedl přitom řadu biblických příkladů
od Mojžíše až po Krista a vyzval také, aby si
posluchači vážili starých památek, ale i poctivosti, upřímnosti a víry svých předků.

Jak Hampejs popsal v kozojedské farní kronice, „pak se v hlučném průvodu při zpěvu národních písní odebrali na Krašov, kde se řečnilo, deklamovalo, zpívalo a jinak veselilo“. Už
v poledne dorazili účastníci na Krašov, kde se
setkali s účastníky z jiných stran, zčásti až od
Rakovníka. Dopis z Kralovic, stručně referující
o krašovské slavnosti, otiskl 28. července tehdejší pražský deník Hlas v sousedství podrobné zprávy o bitvě u Gettysburku v americké
válce Severu proti Jihu. Podle kralovického
svědectví se akce zúčastnily až čtyři tisíce
osob, zříceniny tak prý hostily „větší množství
lidu než hrad u své ouplné slávě“.
Jednalo se o typ přátelské slavnosti
v době bez televize a rozhlasu, kdy se do
obcí typu Kozojed dostávaly jen v malém
počtu tištěné noviny a neexistovala zde ani
obecní knihovna.

Na přípravě a průběhu výletu se podílel ještě jeden katolický kněz. Penzionovaný farář a
amatérský archeolog i jazykovědec František-Petera Rohoznický se v letech 1862-1864
zdržoval v Radnicích a postupně obcházel
jejich široké okolí. V r. 1863 si několikrát zašel
do Kozojed a zapisoval si různé údaje o obci,
kostele a Krašově. Před slavností narychlo
sestavil a nechal vytisknout první, informačně
nepříliš bohatou brožurku o tomto hradu. Ta
se při slavnosti prodávala, aby si účastníci odnesli nějakou památku - dnes je to poměrně
vzácná publikace.
O necelé dva měsíce později, na přelomu srpna a září, Petera Hampejse v Kozojedech necelý týden zastupoval ve farářských povinnostech,
protože ten musel odjet do Prahy. Díky tomu si
zaznamenal do svého deníku, který si vedl přes
dvacet let a zaplnil jím mnoho svazků, různé
drobné zajímavosti o kozojedském farním kostelu, obci i jejím okolí. Ale to už je jiná kapitola,
o které se šíře zmíním jindy.
Pěvecko-sokolský výlet na Krašov lze považovat za významnou událost v dějinách obce, která
tehdy neměla ani polovinu dnešního počtu domů,
počet obyvatel však byl vyšší než v současnosti.
Kolik Kozojeďanů se tehdy výletu zúčastnilo a
jaké dojmy si odnesli, nevíme. Jisté však je, že
podobná akce se poté více než půl století, až do
počátků první republiky, neopakovala.
dr. Bohdan Zilynskyj

Výpis z usnesení
18. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo 16.5.2013
Usnesení č. 386 - ZO schválilo program dnešního
jednání Pro: 6 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 387 - ZO schválilo ověřovatele dnešního
jednání pí. Kolmanovou, Ing Slacha.
Pro: 6 Proti:0 Zdržel se: 0

Výpis z usnesení
19. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek
16. května 2013.
Usnesení č. 402 - ZO schválilo program dnešního
jednání Pro: 8 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 403 - ZO schválilo ověřovatele dnešního
jednání p. Pícla, Mgr. Hirta. Pro: 8 Proti:0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 388 - ZO schválilo návrhovou komisi
dnešního jednání p.Pícla a Mgr. Hirta.
Pro: 6 Proti:0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 404 - ZO schválilo návrhovou komisi
dnešního jednání – p. Ouhrabkovou, MgA. Štěrbovou.
Pro: 8 Proti:0 Zdržel se: 0

Kontrola usnesení: Starostovi byl zadán úkol jednat s Policií ČR ohledně možností zamezení vjezdu
motorových vozidel na lesní cesty a pozemky. Prvním
krokem bylo upozornění v místních novinách na chování se v lese a lesních cestách. Dále byl na dnešní
jednání pozván zástupce Policie ČR nadporučík Kabát,
který se vyjádřil k danému problému a odpovídal na dotazy zastupitelů. S tímto problémem je Policie seznámena a bude dělat patřičná opatření.

Kontrola usnesení: Zastupitelstvo uložilo paní místostarostce vyvolat jednání se zástupci společenství bytových jednotek domů čp.2 a čp.43.

Usnesení č. 389 - ZO schválilo rozpočtové opatření
1/2013. Pro: 7 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 390 - ZO schválilo odprodej obecních
pozemků p.č. 3671/5,3671/4 a 3671/3 v k.ú Kozojedy u Kralovic. Pro: 7 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 391 - ZO zamítlo odprodej části lesního
pozemku p.č. 1013 v k.ú. Kozojedy u Kralovic.
Pro: 7 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 392 - ZO schválilo výběr firem k oslovení
na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ
Pro: 7 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 393 - ZO schválilo zařazení správního
území obce Kozojedy do území působnosti Integrované strategie území regionu MAS Světovina
na období 2014-2020 realizované místní akční
skupinou MAS Světovina o.p.s.
Pro: 7 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 394 - ZO schválilo novou smlouvu o
výpůjčce nádob na tříděný odpad s irmou EKOKOM. Pro: 7 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 395 - ZO schválilo zadání výroby altánu
za základní školu-vyšší stupeň panu Václavu
Procházkovi, Kozojedy. Pro: 7 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 396 - ZO schválilo delegování pana
starosty jako zástupce obce na řádnou valnou
hromadu Vodárenské a kanalizační a.s.
Pro: 7 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 397 - ZO schválilo příspěvek 5.000,-Kč na
kulturní akce v roce 2013 pro SDH Lednice.
Pro: 7 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 398 - ZO schválilo nákup VAP pro potřeby
obce. Pro: 7 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 399 - ZO schválilo manželům Šťastných,
Břízsko, připojení ČOV do obecní kanalizace a
povolení vypouštění odpadních vod.
Pro: 7 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 400 - ZO schválilo darování pozemku
p.č.3511/4 v k.ú. Kozojedy u Kralovic, který byl
oddělen geometrickým plánem č.393-1021/2013
do vlastnictví obce Kozojedy od SÚS Plzeňského
kraje. Pro: 7 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 401 - ZO ukládá paní místostarostce
vyvolat jednání se zástupci společenství bytových
jednotek domů čp.2 a čp.43.
Pro: 7 Proti:0 Zdržel se: 0

Jednání proběhlo dne 22.4.2013 se zástupci
společenství pí. Hodkovou a p. Knedlíkem. Byli
upozorněni na nutnost zajištění průjezdnosti místní komunikace z důvodu zásobování školní jídelny, odvozu
odpadů a zimní údržby a dalších. Bylo dohodnuto, že
místo bude označeno dopravními značkami - viz nákres
k náhledu. Do této doby bude na komunikaci hranice
parkování označena barevným sprejem.
Usnesení č. 405 - ZO schválilo příjem dotace z MMR
na opravu střechy ZŠ Kozojedy, čp.37 – I.etapa ve
výši 600.000,-Kč.
Pro: 8 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 406 - ZO schválilo firmu JIPS stavební
firma s.r.o. Plzeň na opravu sociálního zařízení v
ZŠ Kozojedy čp.1.
Pro: 8 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 407 - ZO schválilo firmu Mene Industry
s.r.o. Plzeň na úpravu projektové dokumentace
a podkladů pro stavební řízení na akci zateplení
fasády MŠ Kozojedy. Pro: 8 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 408 - ZO schválilo účetní závěrku obce za
rok 2012. Pro: 8 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 409 - ZO schválilo účetní závěrku ZŠ a
MŠ Kozojedy, p.o. za rok 2012
Pro: 8 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 410 - ZO schválilo rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2012 ZŠ a MŠ
Kozojedy, p.o. Za rok 2012 činila ztráta z hlavní
činnosti 218.852,44 Kč a zisk z hospodářské
činnosti 53.789,84 Kč. Celková ztráta činí
165.062,60 Kč a bude uhrazena z nerozděleného
zisku minulých let. Pro: 8 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 411 - ZO schválilo návrh vlajky obce Kozojedy od pana Pavla Duchoně – na modrém listě
pod bílou parmou červený rak, poměr šířky k délce
listu 2:3 – návrh č.18. Pro: 8 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 411 - ZO schválilo příspěvek na pravidelný a nezbytný servis dosud zřízených babyboxů
občanskému sdružení Babybox pro odložené děti
ve výši 1.000,-Kč . Pro: 8 Proti:0 Zdržel se: 0

Obnova kulturního
dědictví venkova
aneb
Boží muka a fasáda
hřbitovní kaple
v Robčicích
– slavnostní odhalení
Dne 19. května 2013 se v bývalé škole v
obci Břízsko konala přednáška akademické
sochařky MgA. Heleny Štěrbové na téma Obnova kulturního dědictví venkova aneb Boží
muka a hřbitovní kaple v Robčicích.

V sobotu 11. května 2013 bylo přivítáno 6 nových občánků - Karolína Görnerová, Zora Čechová,
Štěpánka Vaňková, Nela Součková, Pavel Janda a Oliver Oliverius. Po slovu pana starosty Josefa
Lomičky stvrdili rodiče uvítání svého občánka zápisem do pamětní kroniky „Kniha zápisů o uvítání do
života“ a obdrželi drobné upomínkové předměty a finanční dar. Krásným doplněním programu bylo
kulturní vystoupení dětí místní základní školy, které s nimi nacvičila paní učitelka Hana Oliveriusová.
Na závěr Petra Ouhrabková vyfotografovala všechny rodiče s jejich miminky.
OÚ

Úvodní slovo měl pan starosta Josef Lomička, který všechny přítomné přivítal a poté předal slovo slečně Štěrbové, která krátce pohovořila o historii obou památek. Uvedla, že tato
časově i finančně náročná akce byla zdárně
více jak po roce ukončena. I kámen má svoji
trvanlivost, není věčný. Náš hořický pískovec
Božích muk byl již na kritické hranici postupujícího rozkladu kamene.
Obnovou obou památek byla prodloužena
jejich životnost, zanechání artefaktů pro další
generace.
Zakonzervovaný originál Božích muk je
umístěn v interiéru hřbitovní kaple, kde je také
expozice výstavy dokumentující proběhlé práce na obnově památek a dále jsou zde k vidění
výtvarné práce dětí Základní a mateřské školy
v Kozojedech, které se vztahují k danému tématu.
Přednáška byla doprovázena promítáním
fotodokumentace s komentářem. Na závěr byli
všichni přítomní návštěvníci pozváni k vycházce k samotným památkám.
Tato návštěva pak na místě samém byla
opět doprovázena výkladem pana starosty a
slečny Štěrbové. Soudě dle hojného počtu návštěvníků a jejich zájmu o památky i o výstavu,
byla akce snad pro všechny zajímavá a zdařilá.
OÚ

Výlet do Prahy
V sobotu 25. května se uskutečnil celodenní výlet do hlavního města Prahy, pořádaný
Kulturním spolkem Kozojedy.
Na programu byla návštěva zoologické zahrady, Trojského zámku, botanické zahrady,
popř. Národního technického muzea. Každý
si mohl libovolně vybrat, co ho bude nejvíce
zajímat. Večer nás pan Vavřička zavezl k Vinohradskému divadlu, kde jsme zhlédli představení „Jistě, pane ministře“.
Děj nás zavedl do prostředí vysoké britské
politiky s jeho zákulisními intrikami a manévry, což mnohým připomnělo situace i na naší
politické scéně. Z první řady jsme mohli obdivovat skvělé výkony známých herců, jako
např. V. Preisse, F. Němce, J. Šťastného, S.
Skopala, S. Postlerové, D. Kolářové a dalších.
Za organizaci výletu patří velký dík J. Benešové, která vše naplánovala a zajistila vstupenky na večerní divadelní představení.
D. Přibylová

