ve stodole. Tak zvaná světelná zásuvka
220 V byla jedna až dvě v celém domě.
Postupně si lidé pořizovali radiopřijímače, žehličky a různé lampičky. Motorová zásuvka 3x380 V byla jedna na
dvoře a někdy i ve stodole.

Už po roce 1935 začali někteří členové obecního zastupitelstva pomýšlet na
zavedení elektřiny do obce. Tyto snahy rozbouřily klidnou hladinu života vesnice. Celá se rozdělila na dva tábory. Odpůrci namítali, že obec má dluh 400 000
Kč na vodovod a není z čeho platit. Na četných schůzích u Špirků se nedošlo
k žádnému výsledku. Členové zastupitelstva tedy chodili po vsi a sháněli podpisy těch, kteří jsou pro zavedení elektřiny.
Jeden soused se řídil podle druhého, podpisů přibývalo, a tak se to konečně
po několika letech prosadilo. Rozvod po vsi prováděla firma Vetka, později Rudolf z Plzně a firma Duda z Prahy nákladem 130 000 Kč. Přípojky a instalaci po
hospodářství si platil každý zvlášť. Poslední zatvrzelci ještě odmítali konsole
na štíty svých domů. Místo petrolejek a luceren zářilo v Kozojedech roku 1938
elektrické světlo v domácnostech i 13 veřejných světel po vsi. Zanedlouho by
se ani dřívější největší odpůrce elektrifikace nebyl chtěl vracet zpět k petrolejkám. Rušily se žentoury, elektřina ulehčovala práci a zpříjemňovala život.

Motorový proud se využíval k pohánění
mlátiček, řezaček na krmení pro dobytek,
k řezání dříví, na šrotování obilí, k čerpadlům na močůvku a k dalším strojům, které si lidé pořizovali. Byl používán elektrický motor na kolečkách, který se převážel
k jednotlivým zařízením.

Do obecní kroniky zapsal Jiří Svoboda

Doba bez elektřiny byla náročná, přinášela různá omezení. Svítilo se petrolejkami a svíčkami. Luxus byl karbidový vyvíječ plynu v hostinci u Breburdů.
Nejhorším obdobím byla zima - dlouhé
večery, čtení při petrolejce, draní peří.
V době vyvrcholení hospodářské krize,
kdy ještě nebyl zaveden elektrický proud, si
už někteří majitelé nechávali provést rozvody
elektrické instalace po svých nemovitostech,
a tím byli připraveni k zavedení elektřiny.

Jakmile byl vystavěn transformátor
u silnice k Liblínu, provedeny rozvody
po vsi, mohli se lidé po zaplacení a namontování elektroměru připojit k síti.
Vybavení rodinných domků a hospodářských budov bylo velmi skromné.
V místnostech se svítilo jednou žárovkou 15 W nebo 25 W a při draní peří
se někdy namontovala žárovka 60 W.
Ve stájích svítily žárovky také slabší.
Ne všichni měli svítidla na dvoře, nebo

Umím si představit, co musela babička, ale i ostatní ženy, vynaložit práce,
než mohla postavit na stůl teplý oběd,
než ve velkém hrnci vyvařila na plotně
prádlo a pak ho ručně na valše vyprala.
A při tom bylo potřeba obstarat děti i dobytek a ještě pracovat na poli. To my si
v dnešní době neumíme ani představit.
Bohuslav Bech

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013
V letošním roce získala obec Kozojedy
dotaci 600 tisíc Kč z Ministerstva
místního rozvoje ČR na opravu střechy
školy 2. stupně. Na tuto akci jsme získali
taktéž od krajského úřadu dotaci ve
výši 400 tisíc Kč. Práce prováděla firma
I.V. Pila Rohy a celkové náklady činily
1.932.539,- Kč. V případě dostatku financí
budou opravy pokračovat i v příštím roce.
V budově 1. stupně bylo firmou JIPS
celkově zrekonstruováno sociální zařízení
v prvním patře. Na tuto akci obdržela obec
z Programu obnovy venkova dotaci ve
výši 246.000,- Kč, celkové náklady činily
352.584,- Kč.

- pomník padlých na návsi v Kozojedech.
Práce provedl p. B. Štěrba ml. a obec
obdržela na tyto práce dotaci ve výši
80.000,- Kč.
U bytovky čp. 2 byl zasypán již nefunkční
septik a vzniknou zde parkovací místa. Před
budovou 1. stupně ZŠ bylo vybudováno
parkovací stání pro osobní auta. Práce
provedla firma Swietelsky stavební s.r.o. za
128.296,- Kč.

Obec nechala vyměnit na školní budově
troje vchodové dveře za plastové od firmy
Oknoplastik v ceně 105.017,- Kč. Za částku
42.748,- Kč byla dovybavena školní jídelna.
Všechny tyto akce zlepšily prostředí pro
žáky i učitele, hlavně zateplením stropů
na 2. stupni a výměnou dveří na 1. stupni
dojde k úspoře na energiích při vytápění.

V letošním roce byly zahájeny
pozemkové úpravy v obcích Kozojedy a
Borek. Proběhlo neúspěšně výběrové řízení
na firmu, a proto se bude muset výběrové
řízení opakovat. Proběhly práce na
bezejmenném toku od rybníků v Jílovnách,
kde došlo k odstranění náletových dřevin a
úpravě koryta. Hlavní práce prováděly Lesy
ČR. Obec zajišťuje a financuje položení
rour pod komunikací, které budou sloužit
k odvodnění cesty za hřištěm.

V obci Robčice byla osazena replika
Božích muk, původní Boží muka byla
umístěna do hřbitovní kaple na místním
hřbitově. Na hřbitovní kapli byla celkově
opravena vnější omítka a vnitřek byl
nově obílen. Náklady na Boží muka činily
288.275,- Kč a na kapli 101.714,- Kč.
Schválená dotace by měla činit 70 %
celkové částky.

Také byla vyměněna část kanalizace
za školou - od vodní nádrže směrem ke
kostelu. Práce provedli brigádnicky členové
místního SDH. V kulturním domě byly nově
osazeny elektrické bojlery do chlapeckých
a dívčích šaten. Dále zde bude v kuchyni
instalována digestoř s rekuperací a vodním
dohřívačem.

V obci Břízsko byla provedena celková
výměna střešní krytiny a latí na budově
hasičské zbrojnice. Opravu provedla
firma p. Šmída z Kralovic. Náklady činily
74.000,- Kč.

Byly provedeny úpravy některých
lesních cest tak, aby bylo možné provádět
těžbu i v odlehlých částech lesa.

V obci Lednice pokračují i v letošním
roce úpravy veřejného prostranství, hřiště,
cesty, kanalizace a také probíhají práce
v budově, kde je společenská místnost a
další prostory.

Do konce roku budou osazeny dveře
ke kostelu, na které obec přispěla částkou
40.000,- Kč. Dveře zhotovuje p. Václav
Procházka. K místnímu hřbitovu byla
osazena nová vrata a dvířka, které zhotovil
p. Josef Týmr za částku 100.799,- Kč.

Na hasičské zbrojnici v Kozojedech byla
provedena výměna vrat. Firma Elemonta
Trnová nainstalovala vrata s automatickým
otvíráním.

Obec musela nechat zpracovat pasport
kanalizačního řádu ve všech našich obcích.
Náklady budou hrazeny ještě do konce
roku ve výši 180.000,- Kč.

Největší letošní akcí, která byla zahájena,
je zateplení mateřské školy. Výběrovým
řízením byla vybrána firma Extramont Plzeň
a samotné práce budou zahájeny v březnu
příštího roku a ukončeny v srpnu. Celkové
náklady budou 3.200.000,- Kč. V listopadu
byly veškeré dokumenty k této akci předány
na OPŽP a momentálně se čeká na výši
přidělené dotace.

Toto je výčet především větších
akcí, které se podařilo v letošním roce
zrealizovat. Obec však organizuje či
podporuje i mnohé kulturní akce, kterých
bylo poměrně dost. Například Kozojedské
kulturní léto, Podzimní dýňování, Adventní
zastavení, Lednice fest, divadla, přednášky
a mnohé další.

Na opravu odvodnění horní části obce
Kozojedy byla vybrána firma EUROVIA
Silba, a.s. Práce budou zahájeny po vydání
stavebního povolení a podle počasí.
Na veřejném prostranství za budovou
školy 2. stupně budujeme za pomoci
občanů a členů SDH místo pro setkávání
a posezení nejen žáků základní školy.
Samotný altánek zhotovil p. Václav
Procházka a do konce roku bude osazen
na své místo.
Celkové povrchové úpravy se dočkala
jedna z našich dalších kulturních památek

V příštím roce, který je poslední ze
čtyřletého volebního období, nás čekají dvě
velké akce, a to již zmíněné zateplení MŠ a
dokončení rekonstrukce střechy ZŠ - vyšší
stupeň.
V roce 2014 bude Obec Kozojedy slavit
500 let od udělení znakového privilegia.
K této příležitosti plánujeme vydání brožury
a konání mnoha kulturních akcí.
Věříme, že se nám podaří všechny tyto
akce úspěšně uskutečnit.
J. Lomička, starosta obce

V sobotu 30. listopadu se konalo
v
Robčicích
slavnostní
rozsvícení
vánočního stromku. Tato akce byla
příležitostí pro setkání občanů Robčic,
chalupářů, chatařů a obyvatel okolních
obcí v tomto předvánočním čase. K dobré
náladě zahrál na kytaru a harmoniku pan
Láďa z Plzně.
Podávalo se svařené víno a ochutnávalo
se první vánoční cukroví, štrůdl a další
dobroty, které donesly místní hospodyňky.
Po několika šálcích vynikajícího svařáku
se většina účastníků přidala ke zpěvu
koled a vánočních písní. Snad si každý,
od nejstarších občanů Robčic až po
nejmladšího účastníka Olivera, odnesl část
té dobré nálady, klidu a pohody s sebou
domů a ta ho bude provázet po celé
vánoční svátky.
Poděkování patří Obecnímu úřadu
Kozojedy za podporu této téměř tradiční
akce a firmě Elzamo Kralovice za přípravu
a osvětlení stromku.
Romana Vlková

Divadelní představení
„Monsieur Amédéé“
Divadlo Osada Horní Bříza k nám 5. října
2013 přijelo předvést komedii o čtyřech
dějstvích
současného
francouzského
autora A. R. Fourtona s názvem „Monsieur
Amédéé“.
Děj nás zavede do Paříže, kde se začne
odehrávat příběh profesora francouzštiny
na penzi. Jednoho dne zastaví se svým
autem na červenou a v ten moment mu do
auta nasedne prostitutka Katia, která od
základu změní jeho nudný a stereotypní
život.
Od této chvíle se v jeho domě začnou
střídat prostitutky, pasáci a gangsteři.
Vytvořená jednoduchá zápletka s sebou
přináší řadu komických situací. Komediální
situace vrcholí, když za profesorem přijede
jeho bratranec, vesnický farář Joseph, a
dům se definitivně promění v blázinec.
Profesor Amédéé přestává mít kontrolu nad
vilou, nad sebou a nad celým svým životem.
Je třeba se zbavit mrtvoly, bratrance,
prostitutek…
Škoda jen, že na bezvadnou komedii
přišlo tak málo diváků.
OÚ

Ten, kdo nepřišel do kozojedského
kulturního domu v sobotu 23. listopadu na
čertovskou pohádku, udělal chybu.
Pohádka „S čerty nejsou žerty“
krašovického divadelního spolku byla pro
dospělé a hlavně děti hezkým zpestřením
sobotního podvečera.
Šikovní
herci
představili
chudé
královstvíčko hodného a důvěřivého
pana krále, které bylo neustále okrádáno
vychytralým správcem.
Především pro starší generaci byl určen
program dne 9. listopadu 2013, kdy se
konala akce „Odpoledne s heligonkou“.
K tanci, poslechu a ke zpěvu zahráli
Plzeňští heligonkáři. Celé odpoledne se
odvíjelo v přátelské až rodinné atmosféře.
Všichni zpívali, tančili a užívali si. Zábavu

si nenechala ujít ani naše nejstarší občanka
paní Růžena Sinkulová.
O hudební odpoledne doplněné o vsuvky
plné vtipů se skvěle postarala kapela. A
kdyby nemusela odjet na další štaci, snad
by ji ani kozojedští nepustili domů…
OÚ

Že s čerty nejsou žádné žerty, si na
vlastní kůži vyzkoušela i bohatství chtivá a
lakomá Dorota Máchalová, která připravila
svého nevlastního syna Petra o majetek a
střechu nad hlavou.
Petr se seznámil s princeznami
Angelinou a Adélkou, když je zachránil při
vyjížďce, kde se jim splašili koně. Petr byl
nespravedlivě zajat a poslán na vojnu.
Pomohlo mu samotné peklo, hlavně čert
Janek. A protože v pohádkách většinou
konec vždycky dobře dopadne a dobro
zvítězí, i v této hře zloba a faleš byla
potrestána.
Petr se oženil s hodnou princeznou
Adélkou, správce a macechu Dorotu
Máchalovou pohltilo peklo.
Krašovičtí ochotníci zahráli pohádku
s takovým nasazením, že i dospělí diváci
byli do hry vtaženi až do samého konce.

Letošní podzimní náladu se obec Kozojedy ve spolupráci s kulturním spolkem rozhodla zpříjemnit občanům akcí nazvanou
„Podzimní dýňování“. Kreativní odpoledne
se uskutečnilo 19. října 2013 v kulturním
domě. Návštěvníci mohli ochutnat vynikající
kulinářské pochoutky připravené šikovnými
a ochotnými kuchařkami ze školní jídelny.
Dýňové menu obsahovalo dýňovou polévku připravenou z dýní Hokaido, dýňový
kompot, křížaly z dýní a dýňový perník.
Pro všechny zájemce převážně z řad dětí
byly připraveny vydlabané dýně různých
velikostí, a tak si děti spolu s rodiči mohly
vyrobit poutavou podzimní výzdobu. Z nasbíraných kaštanů vytvářely děti za pomoci
Michaly Beranové a Michaly Tiché mnoho
zajímavých výtvorů, převážně zvířátka.
Pod vedením paní Kobylákové z Kožlan
si zájemci vytvořili látkové jehelníčky a další

výrobky s dýňovou tématikou. Paní Havelková z Břízska předváděla tvorbu krásných
růží z nádherně zbarveného podzimního
listí. Děti si také barvily sádrové odlitky
dýní, kaštanů, žaludů a dalších tvarů a
spolu s Monikou Dibelkovou zdobily malé
okrasné dýničky.
Pan Vlastimil Alexa se představil s carvingem, což je dekorativní vyřezávání ovoce a zeleniny. Celou podzimní atmosféru
doplňovala výstava prací dětí ze ZŠ a MŠ
a výstava fotografií paní Petry Ouhrabkové.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat za
pomoc nejen výše uvedeným, ale i všem
ostatním, kteří se na přípravě a zdárném
průběhu celé akce podíleli. Velké poděkování patří i Petrovi Němcovi, který pro děti
připravil diskotéku doplněnou o bublifukové
překvapení.
Dagmar Přibylová

Princezničky i všichni ostatní měli krásné
šaty, vládce pekla - samotný Lucifer, byl
chlap jako hora a peklo fungovalo jako
opravdové. Pan Kaprál zahrál svou roli
na jedničku a kulisy byly připravovány a
měněny zajímavým způsobem, že diváci
byli hned na krásném zámku a za chvíli
zase v pekle.
Takže příště nezapomeňte, že pohádky
jsou krásné a poučné.....
Hana Veselá

Neúprosně se blíží konec roku 2013. Hlavní náplní činnosti kozojedských myslivců v tomto období je plnění plánu odstřelu spárkaté zvěře.
Odlov srnců skončil již 30. září, tj. dnem, který je stanoven zákonem.
Podle plánu odstřelu je třeba ještě ulovit několik kusů holé srnčí zvěře. Ta bude
ale slovena až koncem roku a tato zvěřina obohatí tombolu na tradičním mysliveckém plese 11. ledna 2014. Stejně tak
už je splněn plán odstřelu daňků II. a III.
věkové třídy. Zbývá slovit několik kusů
daňků I. věkové třídy a holé daňčí zvěře.
Intenzivně se myslivci věnují také odstřelu zvěře mufloní, a to jak samčí, tak
samičí a muflončat. Mimo plánovanou
zvěř se kozojedským myslivcům podařilo
tento podzim slovit 5 kusů zvěře jelení,
1 kus jelena lesního, 2 kusy jelena siky a
2 kusy mláďat této jelení zvěře.
Plánovaný odstřel spárkaté zvěře je
třeba stihnout do 31. 12. 2013, kdy končí
doba zákonem povolená k odstřelu této
zvěře. Výjimkou je zvěř jelení, kterou je
možno podle uvedeného zákona lovit až
do 15. ledna.
Velmi intenzivně je po celý rok loveno prase divoké, zejména pak od 1. 8.
do 31. 12. V tomto období je zákonem
povolen odstřel veškeré této zvěře tedy
i dospělých jedinců.
Za účelem snížení stavů této přemnožené spárkaté zvěře pořádají myslivci
v listopadu a prosinci naháňky. Každou

sobotu se scházejí kozojedští myslivci a
jejich hosté a za zvuků lesních rohů se
pak společně s honci a svými čtyřnohými
pomocníky vydávají na lov této zvěře.
Naháňky na černou zvěř, jak se praseti
divokému obecně mezi myslivci říká, nejsou vůbec jednoduchou záležitostí. Především jsou velice náročné na čas.
Vedoucí honu, ale i jednotliví závodčí,
musí mít dostatek zkušeností i organizačních schopností. Dodržování pravidel
bezpečného zacházení se střelnou zbraní a smysl pro zodpovědnost musí být
samozřejmostí pro každého účastníka
naháňky, včetně honců. Často při naháňkách dochází k nebezpečným situacím.
Nejvíce ohroženými účastníky naháňky jsou samozřejmě lovečtí psi, kteří se
při lovu dostávají do bezprostředního
kontaktu s divočáky. Na naháňce v sobotu 30. 11. při střetu s tlupou divočáků
v hustých, pro člověka neproniknutelných
trninách pod lednickým kravínem, utrpěl
těžké zranění vynikající lovecký pes hospodáře MS Vladimíra Hykyše Dix od Petrolína.
Při střetu s tlupou divočáků prokázal Dix velkou odvahu a bojovné srdce.
V jednom ze soubojů mu velký kňour
svými nebezpečnými páráky roztrhl dutinu břišní a způsobil těžké vnitřní zranění.
Přejeme Dixovi brzké a úplné uzdravení,
aby se ještě v tomto roce mohl podílet na
odlovu spárkaté zvěře kozojedskými myslivci.
„ Lovu zdar“ Václav Troch

Rok 2013
z pohledu kozojedských hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Kozojedy je nejdéle
působící spolek v naší obci. Rok 2013 byl z pohledu
kozojedských hasičů velice pestrý a úspěšný. Začátkem roku se konala tradiční výroční schůze, kde byly
probrány události a věci z roku 2012. Součástí byla
samozřejmě také prezentace mladých hasičů a nechybělo ani krátké video shrnující soutěžní činnost.
V dubnu náš sbor pořádal přednášku s názvem
Reportáž psaná ve vejtřasce. Pan Gustav Vacek přednášel o své cestě z Klabavy do Ulánbátaru a zpět ve
voze Praga V3S. U stovky posluchačů sklidila přednáška velký úspěch. Další významnou dubnovou událostí byla tradiční hasičská veselice. K tanci a k poslechu zahrála hudební skupina Singl Band. Nechyběla
ani bohatá tombola.
Začátek léta je pro oba naše soutěžní týmy důležitým obdobím. Dozvídáme se termíny hasičských
soutěží a začínáme s tréninkem a přípravou. První
letošní soutěž, které jsme se zúčastnili, se konala již
koncem května v Dolním Hradišti. V nepříznivém počasí dorazily pouze čtyři týmy a i my jsme měli problémy složit alespoň jedno smíšené družstvo. Nakonec
se vše podařilo a s dosaženým třetím místem jsme
byli spokojeni. Druhá soutěž, na kterou jsme vyrazili,
se konala v Brodeslavech. Tentokrát jsme dali dohromady obě družstva a i přes silnou konkurenci obsadili
muži 5. místo a ženy dokonce dosáhly na 3. místo.

Den po brodeslavském klání jsme pořádali domácí netradiční soutěž, která se konala v rámci Kozojedského
kulturního léta. I přes veškerou snahu mužů, stačil jejich výkon „pouze“ na druhé místo. Ženy překvapily a
celkově obsadily čtvrtou příčku, čímž dokázaly porazit
i dva mužské mančafty.
V polovině července se konala soutěž v požárním útoku v Čivicích. Místní sbor slavil své 75. výročí
založení a celý program se nesl v duchu oslav. Díky
silné konkurenci jsme si nedělali žádné velké naděje
na dobré umístění. Nakonec jsme však zabojovali a
dosáhli jsme našeho nového rekordního času 28 vteřin. S dosaženým třetím místem jsme byli nesmírně
spokojeni a slavili jsme až dlouho do noci. Poslední
srpnová sobota je tradičním datem konání Bujesilského PRD Cupu. Tato dlouholetá netradiční soutěž je
známa po celém okolí. Holky ve své kategorii soutěžily jako jediné, ale svým výborným výkonem si první
místo jistě zasloužily. Mužům se soutěž bohužel příliš
nepovedla a jejich počínání stačilo pouze na osmou
příčku. Poslední letošní soutěží bylo 140. výročí SDH
Kralovice. Klání se konalo v prostorách Mariánské
Týnice a bylo doprovázeno bohatým kulturním programem. Muži se nakonec umístili na pátém místě. Holky
bohužel opět soutěžily ve své kategorii osamoceny. S
náročným terénem tratě si ale poradily a první místo si
po právu zasloužily.

Hlavní náplní hasičů je samozřejmě jejich zásahová činnost. Letošní rok byl na výjezdy poměrně
bohatý. Začátkem června jsme vyjížděli pomáhat při
povodních. Po ničivých povodních následovalo období
velkého sucha, kvůli kterému vznikala po celé republice řada lesních požárů. V srpnu jsme dvakrát zasahovali u požáru lesního porostu u obce Bohy a jednou
jsme byli povoláni k požáru hrabanky za obcí Bujesily.
Smolný červenec završil výjezd k nehodě dopravního
automobilu za obcí Břízsko. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, automobil se bohužel nepodařilo zachránit a byl celý zničen následkem požáru. K poslednímu letošnímu výjezdu jsme byli povoláni do Čivic,
kde jsme odstranili strom padlý na osobní automobil.
I zde se nehoda obešla bez zranění osob.
Kromě zásahové a soutěžní činnosti se místní hasiči podílejí na veřejných pracích. Začátkem léta jsme
společně s obcí Kozojedy pořádali Kozojedské kulturní léto. Po celý rok organizujeme brigády na odvoz
železného šrotu, na podzim mladí hasiči shrabali listí
kolem cesty ke hřbitovu.
V průběhu letošního roku jsme ve spolupráci s obcí
Kozojedy pořídili další vybavení pro výjezdovou jednotku.
Z dotace za pomoc při povodních jsme pořídili nové zásahové oblečení, přilby, proudnice a hadice. Vrata hasičské
zbrojnice, která byla v havarijním stavu, byla vyměněna
za nová sekční vrata s automatickým otevíráním.
Všechny fotografie a videa najdete na našich
webových stránkách www.sdhkozojedy.cz. Na
stránky také pravidelně doplňujeme krátké reportáže ze soutěží, informace o zásazích nebo třeba
termíny soutěží a ostatních akcí.
Zdeněk Beran ml.
si ho užít a pokusit se vstřelit alespoň jednu branku. V prvním zápase jsme se utkali se ZŠ Stod.
Favorit byl jasný, protože většina kluků ze Stoda
hraje florbal závodně. Konečné skóre 1:6 mluví
za vše. Stod nám nedal šanci.
Ani proti Klatovům jsme se moc s míčkem
nepotkali a prohráli 0:2. Poté přišel zápas s 20.
ZŠ. Tento zápas se nám už povedl víc a zvítězili
jsme překvapivě 4:2. Ve čtvrtfinále jsme se utkali se ZŠ Kdyně a po bojovném výkonu zvítězili
2:1. „Neuvěřitelné“ divili jsme se poté, co jsme
se dostali do semifinále. S tímhle jsme opravdu
nepočítali.

Vše začalo 17. 9. 2013 na kvalifikačním
okresním kole v Horní Bříze. Tam jsme jeli s hlavním cílem - postoupit do okresního finále, do kterého z osmi týmů postupovaly čtyři nejlepší týmy.
To se nám povedlo! Jediným týmem, který nás
dokázal porazit, byli žáci Horní Břízy. My jsme se
tak mohli radovat z druhého místa a postupu do
finálového kola.
Finálové kolo se konalo opět v Horní Bříze.
Tam měl pan ředitel - trenér kozojedských florbalistů – jasný cíl, odvézt si medaili. Osm nejlepších
mužstev okresu bylo rozděleno do dvou skupin
po čtyřech. My jsme měli ve skupině Kralovice,
Tlučnou a Heřmanovu Huť.
Po výborném výkonu jsme skupinu vyhráli a
v semifinále nás čekala Žihle, která měla po loňské porážce co vracet. Nakonec o vítězi musely
rozhodnout nájezdy. Jelo se celkem 6 sérií. Po
výborném výkonu brankáře Martina Dibelky a

Matěje Suráka, který proměnil všechny tři nájezdy, jsme se mohli radovat z jasné medaile. Ještě
nás ale čekal jeden zápas, finále se ZŠ Plasy. Do
tohoto zápasu vstupovali Kozojedští spíše jako
outsideři, jenže se stalo něco nečekaného. Po
fantastickém střeleckém výkonu Vojty Kováříka,
který vstřelil ve finále pět branek, a dobrém výkonu Martina Dibelky v bráně, se Kozojedy mohly
radovat z vítězství 6:1 a postupu do krajského
kola !
Krajské kolo se konalo 6. 12. v Plzni v hale
Lokomotivy. Vzhledem k ranní námraze a několika bouračkám na trase bylo velice obtížné se
k hale Lokomotivy vůbec dopravit.
Vše jsme ale zvládli a mohli se tak připravovat
na svůj první zápas. Krajské kolo bylo opět rozděleno do dvou skupin.
Ve skupině A jsme se utkali s týmy ZŠ Stod,
Klatovy a 20. ZŠ Plzeň. Cílem tohoto turnaje bylo

V semifinále jsme „chytli“ Stod a nevypadalo
to s námi dobře. I přes očekávanou prohru jsme
sahali minimálně po remízovém výsledku a navíc
se k nám štěstí otočilo zády. Přestože jsme bojovali do poslední vteřiny, podlehli jsme Stodu 0:1.
Tento zápas jsme hodili za hlavu a připravovali
se na zápas o třetí místo. V něm jsme se střetli
opět s 20. ZŠ a věděli, že nám „plzeňáci“ nedají
nic zadarmo.
Nakonec jsme ale zápas vyhráli celkem jednoznačně 5:0 a mohli se radovat z bronzových
medailí. Ani jeden z hráčů tomu nechtěl věřit.
„Kozojedy třetí v kraji, to není možné“, říkali jsme
si všichni, včetně pana ředitele Hirta.
Kozojedský tým ve složení: Martin Dibelka,
Vojtěch Kovářík, Matěj Surák, Ondřej Karlíček,
Martin Pánek, Lukáš Hirš, Václav Šmaus, Adam
Wodniak a Lukáš Franěk se tedy mohl radovat
z překvapivého třetího místa v kraji! Hráli jsme
s cílem být třetí v okrese a nakonec to dopadlo
takhle. Kdyby nám tohle řekl někdo před turnajem, určitě bychom tomu nevěřili. HURÁÁÁ!!

Matěj Surák

Výpis z usnesení
21. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek
19. září 2013 od 20:00 hod.
v zasedací místnosti
OÚ Kozojedy
Usnesení č. 428 ZO schválilo program
dnešního jednání
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Úprava rozpočtu 4/2013
4. Dotace informace
5. Záměry obce
6. Výběrové řízení
7. Hospodaření v obecních lesích
za 1.pol. 2013
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr
Usnesení č. 429 ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání ing. Slacha, p. Jakeše.
Usnesení č. 430 ZO schválilo návrhovou komisi
dnešního jednání pí. Ouhrabkovou, p. Pícla.
Usnesení č. 431 ZO schválilo rozpočtové
opatření 4/2013.
Usnesení č. 432 ZO schválilo přijetí dotace
z KÚPK z havarijního fondu na rekonstrukci
střechy vyššího stupně
ZŠ Kozojedy – I. etapa.
Usnesení č. 433 ZO schválilo přijetí dotace z
ministerstva kultury ve výši 80 000, Kč na
rekonstrukci pomníku padlých v I. sv. válce
v Kozojedech.
Usnesení č. 434 ZO schválilo vytvoření záměru
na odprodej obecních pozemků v k.ú.
Břízsko č.421/3 (zahrada101 m2) a č.420/3
(ostatní plocha126 m2).
Usnesení č. 435 ZO zamítlo odprodej pozemku
v k.ú. Kozojedy č.2526/7 (ostatní plocha 481
m2).
Usnesení č. 436 ZO schválilo nákup části
parcely č.p.p. 1012 v k.ú.Kozojedy za cenu
35 Kč/m2 od Lesů ČR.
Usnesení č. 437 ZO schválilo nákup nutného
dovybavení pro zásahovou jednotku SDH
Kozojedy.
Usnesení č. 438 ZO schválilo firmu Elemonta
s.r.o. Trnová na zhotovení garážových vrat
pro hasičskou zbrojnici v Kozojedech za cenu
49.136, Kč bez DPH.
Usnesení č. 439 ZO zamítlo nabídku firmy AVE,
provozovna Plzeň a potvrdilo další spolupráci s firmou Becker Bohemia Kralovice na
zajištění svozu odpadů.
Usnesení č. 440 ZO schválilo příspěvek na
adventní koncert Lubomíra Brabce ve výši
5.000,Kč.
Usnesení č. 441 ZO schválilo smlouvu Dohoda
stran – povolení vstupu na pozemek a
umístění stavby, manželům Kolmanovým,
Kozojedy, ohledně přípojky z domácí ČOV
na kanalizaci obce přes pozemek obce
č.3326/1 v k.ú. Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 442 ZO schválilo uvolnění
částky z rezervního fondu na rekonstrukci
počítačového serveru do ma-ximální výše
35.000, Kč.

Výpis z usnesení
22. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek
10. října 2013 od 20:00 hod.
v zasedací místnosti
OÚ Kozojedy
Usnesení č. 443 ZO schválilo program
dnešního jednání
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Úprava rozpočtu 5/2013
4. Výběrové řízení
5. Záměry obce
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr
Usnesení č. 444 ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Mgr. Hirta a p. Pícla.
Usnesení č. 445 ZO schválilo návrhovou komisi
dnešního jednání
MgA. Štěrbovou a ing. Michala.
Usnesení č. 446 ZO schválilo výběr firmy na
akci „Zateplení budovy Mateřské školy v
Kozojedech“ EXTRAMONT s.r.o., Kaplířova
č.ev.1754/20, 301 00 Plzeň 3 za cenu
2.185.422,88 Kč
bez DPH.
Usnesení č. 447 ZO schválilo přijetí dotace z
OPŽP na akci „Zateplení budovy Mateřské
školy v Kozojedech“ ve výši 90% z celkových způsobilých výdajů a její čerpání v roce
2014.
Usnesení č. 448 ZO schválilo pověření pana
starosty výběrem cenově nejvýhodnějšího
stavebního dozoru na akci „Zateplení budovy
Mateřské školy v Kozojedech“ a následnému
uzavření smlouvy.
Usnesení č. 449 ZO schválilo pověření pana

starosty uzavřením smlouvy na autorský
dozor s firmou MENE Industry s.r.o. Plzeň na
akci „Zateplení budovy Mateřské školy
v Kozojedech“.
Usnesení č. 450 ZO schválilo pověření pana
starosty uzavřením smlouvy
na dozor BOZP na akci „Zateplení budovy
Mateřské školy v Kozojedech“
s předložitelem cenově nejvýhodnější
nabídky.
Usnesení č. 451 ZO schválilo odprodej obecních pozemků v k.ú. Břízsko, č.421/3 (zahrada101 m2) a 420/3 (ostatní plocha – 126
m2) paní Nataše Kovářové, Plzeň. Odprodej
bude uskutečněn za cenu odhadu a veškeré
náklady bude hradit kupující.
Usnesení č. 452 ZO zamítlo zhotovení stolních
kalendářů na rok 2014 reklamní agenturou
Fryček, Kralovice.
Usnesení č. 453 ZO zamítlo nabídku regionální
televize ZAK na propagaci naší obce.
Usnesení č. 454 ZO schválilo uzavření smlouvy
s paní Natašou Kovářovou, Plzeň Dohoda
stran – povolení vstupu na pozemek a
umístění stavby na obecním pozemku č.
421/3 a 420/3 v k.ú. Břízsko.
Usnesení č. 455 ZO schválilo pověření pana
starosty podpisem dohody s DSS Liblín
na poskytnutí prostor a zajištění stravování uživatelů DSS Liblín v případě vzniku
mimořádné krizové situace.
Usnesení č. 456 ZO schválilo uvolnění financí
na opravu lesních cest až do výše zahrnuté v
rozpočtu na rok 2013.
Usnesení č. 457 ZO schválilo firmu EUROVIA Silba a.s., Plzeň na akci odvodnění
komunikace v horní části obce Kozojedy –
před rod. domy čp.111, čp. 109 a čp.104 za
cenu 96.379, Kč bez DPH a pověřili starostu
podepsáním smlouvy.
Usnesení č. 458 ZO schválilo pověření pánů
Richarda Kohouta,Praha a Ivo Steinbacha,
Praha, k pátrání po filmových materiálech
zachycujících naši obec.

K životnímu jubileu kronikářky naší obce
paní Zdeňky Svobodové
Zdeňka Svobodová zapsala do obecní
kroniky poprvé záznamy o událostech
roku 1997, které připravil její manžel Jiří
Svoboda, obdobně tomu bylo po dalších
sedm let. Teprve v r. 2004 po náhlé smrti
manžela, který kroniku založil a několik
desetiletí vedl, převzala agendu obecní
kroniky v úplnosti. Jistě jí šlo o to, aby
započatá práce nebyla opuštěna či
přerušena.
Poté Zdeňka Svobodová sestavovala
zápisy obecní kroniky po devět následujících
let (2004-2012), zápisy za rok 2013 budou
tedy v jistém smyslu jubilejní. Zdeňka
Svobodová svým úhledným písmem
dopsala první svazek kroniky (až po stranu
s číslem 593) a nyní píše do svazku nového
– zaplněno už je 139 stran velkého formátu.
Málokdo si dokáže představit, kolik
času a starostí taková práce obnáší nejen
na počátku každého roku, kdy je nutno
vše čitelně zapsat. Předběžné práce,
bez které by nebylo možné sestavení
těchto zápisů, je však vedena v průběhu

celého roku předchozího. Jde nejen o
prakticky každodenní sledování změn
počasí, ale pozornosti by neměla uniknout
žádná významnější událost vymykající se
z každodenního života obce.
Zdeňka Svobodová se účastní i setkání
obecních kronikářů z celého okresu, kteří si
za pomoci instruktorky z okresního muzea
a galerie v Mariánské Týnice vyměňují a
rozšiřují dosavadní zkušenosti. Už dnes lze
říci, že úspěšně navázala na práci svého
manžela. Kozojedská kronika zůstane
v budoucnu zajímavým a velmi důležitým
dokladem o vývoji obce.
Přejeme paní Zdeňce Svobodové, aby
jí tato práce přinášela i nadále co nejvíce
potěšení, aby ji neopouštěla záviděníhodná
energie, kterou této činnosti věnuje a aby
jí zbylo co nejvíce času na všechny další
oblíbené činnosti, ať se týkají rodiny,
vzorně obstarávané zahrady nebo všeho
ostatního, co má ráda.
B. Zilynskij

Pro fanoušky byl tak zápas o to napínavější a
lepší! Nakonec se radovalo FK Trafo Hadačka, i
když na střely, na karty, ale i na držení míče, byl
rozhodně lepší tým TJ Sokol Kozojedy.
Celou akci zprostředkoval moderátor a náš bývalý hráč Roman Jedlička, kterému patří velký dík.
Jiří OLIVERIUS ml.,
jednatel TJ Sokol Kozojedy

Když se řekne: „Okresní přebor“, většina
lidí (hlavně fotbalových fanoušků) si hned
vybaví Pepu Hnátka, Jirku Luňáka, Jardu
Kužela nebo třeba pokladníka Hovorku a
další hrdiny fotbalového klubu z Houslic.
V neděli 13.10.2013 se stali hrdiny
Okresního přeboru hráči TJ Sokol Kozojedy
a FK Trafo Hadačka.
Byla to událost s velkým „U“ Na hřišti v Kozojedech se sešlo cca 300 diváků. Jednalo se
o netradiční utkání, které vysílala TV NOVA
dne 14.10.2013 v hlavních zprávách.

Kdo náhodou záznam neviděl, může ho
zhlédnout na: http://tn.nova.cz/sport/okresni-prebor/okresni-prebor-do-kopce-nebo-z-kopce-hadacku-trenoval-i-vrba.html
V zápase padly jen dva góly. Hosté z Hadačky se ale pořádně zapotili, gól dali do
kopce. Na to odpověděl kozojedský tým a
skóroval z kopce.
V Plzeňském kraji se ale nehraje na remízy, stejně jako v zámořské NHL musí rozhodnout nájezdy – u fotbalu penalty.
Je to novinka, ale jen v Plzeňském kraji.

Před zápasem se z vlastní iniciativy úklidu listí
a natírání plotu ujaly: Petra Němcová, Denisa
Valachová, Lenka Zíková a Michaela Molnárová

ní dekorace nabízela také paní Slámová z Hodyně. Slečna Lucka Kracíková přivezla výrobky
z chráněné dílny ve Staré Boleslavi. Výrobky z
pedigu a artyčokové koule bylo možné zakoupit
od paní Havelkové z Břízska. Až z Čisté nás se
svými šperky a dřevěnými dekoracemi navštívila
paní Čechová. Kožlanské šikulky opět předvedly
širokou škálu svých výrobků a dovedností. Velký
zájem byl o krásně zdobené perníkové dekorace
od paní Ivany Šmídové z Kralovic. A prodaly se
i všechny perníkové výrobky vyrobené šikovnými
dobrovolnicemi.

V sobotu 7. prosince se opět zaplnil sál kozojedského kulturního domu. Lidé se zde sešli
především proto, že děti z mateřské a základní
školy si v tomto předvánočním čase připravily
pod vedením svých učitelek pásmo písniček a
básniček. Spolu s paní Vlaďkou Mandausovou si
některé z dětí zacvičily svižnou zumbu. Odměnou pro účinkující byl potlesk všech přítomných
a vánoční balíčky, které jim rozdal Mikuláš spolu
s anděly.

Po besídce si mohli všichni návštěvníci zakoupit vánoční dekorace, nebo si některé i sami
vyrobit. Děti si vybarvovaly sádrové odlitky s
vánoční tématikou, zdobily připravené perníčky,
malovaly dřevěné dekorace, vytvářely vánoční
přáníčka a ozdobičky. Zájemci o nákup keramiky si jistě vybrali z nabídky prací žáků keramické
školy v Horní Bříze nebo od výtvarníků ze sdružení Nefosin. Slečna Katka Slachová prodávala
vlastnoručně vyrobené šperky. Šperky a vánoč-

A protože k vánočnímu času patří i ochutnávka vánočního cukroví a teplých nápojů, i to bylo
pro návštěvníky připraveno. Celkovou vánoční
atmosféru doplňovala velice různorodá a zajímavá výstava prací dětí ze základní a mateřské
školy. Bylo vidět, že ve škole se v rámci výuky
i různých kroužků vyrábějí opravdu nádherné
věci, které stojí za to vystavovat. Nechyběly ani
diplomy a ocenění úspěšných sportovců.
Pan Petr Němec podbarvil celé odpoledne
příjemnou muzikou, za což mu patří velký dík.
Poděkování patří i všem, co se podíleli na přípravě a organizaci. A v neposlední řadě je potřeba
poděkovat všem, kteří svou přítomností a finančním příspěvkem dokázali, že akce podobného
typu jsou v naší obci oblíbené a uznávané.

D. Přibylová

