práci s ostatními elektrikáři z obce. Montovaly se nové moderní zářivky i do dalších částí
vesnice. Ještě v roce 1963 původní transformátor stačil pro celou obec i středisko JZD.
Ale za rok byl postaven u budov družstva nový transformátor 160 kVA. Když
JZD vybudovalo dva seníky, druhou část
sušičky na obilí a kravín, navyšoval se
výkon na 250 kVA. Tento transformátor
tam stojí dodnes, ale o výkonu 630 kVA.
V roce 1967 se začaly postupně stavět nové bytovky čp. 41, čp. 42, a čp.
97 a roku 1975 čp. 75, čp. 2 a čp. 43.
V roce 1978 při přípravě nového stavebního obvodu u hřiště byl postaven u Jíloven další transformátor o výkonu 250 kVA.

Navazujeme na text o elektrifikaci obcí z předchozího čísla 1/2014. Během
2. světové války se obce nerozvíjely. Elektřina i vodovod zůstávaly na stejné úrovni jako před válkou. Po ní začal rozvoj ve vybavenosti domácností
i hospodářských budov. Rodiny si kupovaly elektrické sporáky, akumulační kamna, pračky, bojlery, motory, šrotovníky, pily a další. Ani stavby se bez
elektřiny neobešly. Od roku 1953 začal v Kozojedech také rozmach televize. To všechno vyžadovalo větší nároky na množství elektrického proudu.
V roce 1963 jsem se začal učit elektrikářem v OSP Plzeň-sever a dostal jsem se na
praxi do společnosti otce a bratrů Křížových.

osvětlení obcí. Před Vánocemi jsme
v mrazu montovali zářivková svítidla
okolo hlavní silnice (Liblín – Kralovice).

V tomto roce byla vyhlášena celostátní akce na zlepšení venkovních

Staré žárovky zatím zůstaly, ale později
jsme všech 13 svítidel vyměňovali ve spolu-

Dne 21. prosince 2013 návštěvníci koncertu kytaristy Lubomíra Brabce v kostele
sv. Mikuláše v Kozojedech poprvé viděli
nové hlavní dveře.

Zvenku na ně bylo použito dubové dřevo
a zevnitř modřínová prkna. Kování (zámek,
klíče, panty) ze starých dveří sejmuli a zrenovovali pracovníci z ateliéru MgA. Heleny
Štěrbové.

Zhotovil je ve své dílně místní truhlář
Václav Procházka ve vzorné kvalitě. Po
dohodě se zástupci památkového úřadu a
Církve římsko-katolické jsou replikou starých dveří.

Na osazení do zárubní na vnitřní stranu spolupracoval s Václavem Procházkou
pan Bartoloměj Štěrba st. Nové těžké dveře
jsou nyní ozdobou již dříve opravené přední
strany kostela.
ZS

Kvůli stavbě nové mateřské školy, školní jídelny a dvou bytovek směrem ke hřbitovu byl postaven další pod
kostelem - také na 250 kVA. Tato tři zařízení obsluhují celou obec i nyní, ale
bez Zemědělské společnosti Kozojedy.
Když se dnes dívám kolem sebe, vidím, jaký pokrok přinesl rozvoj a rozšíření
elektrických zařízení pro pohodlí všech.
Dnešní moderní domácnosti, dílny, zahrady, obchody, školy vybavené počítači
jsou odkázány na elektrický proud. Bez
něj by snad veškerá činnost zkolabovala.
Bohuslav Bech

Kozojedy a Ukrajina - existují nějaké souvislosti?
Od listopadu projevují naše sdělovací prostředky rostoucí míru zájmu o Ukrajinu. Nejprve
jsme mohli sledovat občanské protesty, které
svrhly režim prezidenta Janukovyče a poté odvetu Ruska. To se pokusilo ztrátu vlivu v Ukrajině
kompenzovat okupací Krymu, kterou si pak nechalo stvrdit referendem.
V obecním časopise nemůže být místo na podrobnou analýzu zahraničně-politických událostí,
byť se jejich důsledky mohou týkat v určité časové
perspektivě i České republiky, přesto však materiál o Ukrajině lze nabídnout. Jako člověk ukrajinsko-českého původu se už přes třicet let zabývám
sbíráním dokladů o minulosti i nejnovějším vývoji
česko-ukrajinských vztahů, zejména ve 20. století. Ačkoli nejvíce podobných zpráv se týká Prahy
a velkých českých a moravských měst (včetně
Plzně), ojedinělá fakta a souvislosti se týkají i
menších lokalit – ani Kozojedy nejsou výjimkou.
Pokusím se stručně shrnout údaje, které se mi při
studiu pramenů podařilo najít.
Vztah Kozojedských k Ukrajině začal ojedinělou, ale zajímavou epizodou před polovinou
19. století. V knize o faráři a spisovateli Janu
Jindřichu Markovi (Janovi z Hvězdy) jsem se na
s. 22-24 zmínil o návštěvě začínajícího etnografa
a historika Izmaila Sreznevského v Kozojedech
v r. 1840. Marek napsal krátce nato ohlas známé ukrajinské lidové písně, ale také jeho báseň
o rusalce si vzala motiv z ukrajinského folklóru.
Použil také citace z básně Zrádce od Ukrajince
Amvrosije Metlynského jako motta jedné z kapitol
své nejznámější novely Mastičkář.
Další doklady lze uvést až z dvacátého století.
Souvisejí přednostně s první světovou válkou a
následnou válkou Ukrajinců za nezávislost proti
Rusku a Polsku. Je pravděpodobné, že se některý z vojáků rakouské armády, spjatých původem nebo bydlištěm s Kozojedy, dostal v bojích
na území Ukrajiny. Na druhé straně je doloženo

krátkodobé ubytování ukrajinských uprchlíků z
frontové oblasti v Kozojedech. Zdejší farní kronika o tom uvádí: „Dne 30. června 1916 byli zde
ubytováni polští a rusínští uprchlíci, většinou
železniční zřízenci. Nejvíce jich bylo ubytováno
v sále hostince U Währlů, ostatní pak v jednotlivých bytech.“ Podrobnosti nejsou uvedeny, tyto
lidi však vyhnala z území tehdy rakouské a dnes
ukrajinské východní Haliče ofenziva ruské armády. Termín „rusínský“ se v oné době stále ještě
používal častěji než pojem „ukrajinský“.
O necelé dva roky později se Ruská říše rozpadala a na jejím území vznikla i Ukrajinská lidová
republika, s níž Německo a Rakousko-Uhersko
uzavřely mír – dříve než známý mír s bolševickým Ruskem. V nejstarší kozojedské školní kronice čteme o konání děkovných bohoslužeb za
mír s Ukrajinou – uskutečnily se v místním kostele 3. března 1918 „na poděkování Bohu za mír
prozatím aspoň s jedním nepřítelem“. K tomu je
třeba říci, že Ukrajince lze z dnešního hlediska
těžko označit za českého nepřítele, protože oba
národy byly do války vtaženy bez vlastní iniciativy.
Když se Ukrajině nepodařilo nezávislost uhájit, ocitli se na československém území političtí a
vojenští emigranti z této země. V seznamu polských státních příslušníků v Čechách sestaveném v lednu 1935 v Kralovicích, je uvedena řada
Ukrajinců (Polsko tehdy ovládalo velkou část západní Ukrajiny). Na dvoru v Rohách bydlel tehdy
už pátým rokem zemědělský dělník Josef Matvy
(v ukrajinštině se asi psal v podobě Josyf Matvij),
který v Čechách pobýval jako politický uprchlík už
od r. 1919. Asi se občas objevoval i v Kozojedech,
v létě r. 1935 však přesídlil do okolí Mukačeva
v Podkarpatské Rusi, která je dnes také částí
Ukrajiny. Podobně žil dlouhá léta v Brodeslavech
ukrajinský uprchlík z okolí Poltavy Anton Litvín
(ukrajinsky Lytvyn).
V r. 1944 byl pohřben jako jeden z posledních

Při přednášce na téma Frantova práva
nebylo moc posluchačů z Kozojed. Snad
je to tím, že téma není dost známé, anebo tomu přispěla nevhodná doba konání
přednášky. Musím ale poděkovat všem, kteří
přišli, zejména návštěvníkům z Kralovic,
kteří vážili cestu, aby si mohli přednášku
paní Dr. Věry Kubové poslechnout.
Měli jsme možnost se dozvědět zajímavosti ze společnosti začátku 16. století, tak jak
je zachytil Jan Franta ve svém humorném
satirickém podání. Myslím, že přednáška
byla pro účastníky velice zajímavá i poučná.

Kulturní spolek Kozojedy připravil
25. října 2013 pro ty, kteří se chtějí vzdělávat,
další přednášku, tentokrát na téma Frantova práva aneb pravidla pijáckého cechu.
Přednášela nám paní Dr. Věra Kubová.
Tato literární historička nám není
neznámá. Měli jsme ji možnost v našem kulturním domě poslouchat na téma Božena
Němcová v březnu tohoto roku a někteří
naši spoluobčané také v Kralovicích, kde již
také několikrát přednášela a vždy s velkým
úspěchem. Musím dodat, že i přednáška na
téma Božena Němcová u nás v Kozojedech
byla velice zdařilá a účastníkům se líbila.

Dílo Jana Franty bylo vydáno česky
v roce 1518 v Norimberku Janem Mantuanem Fenclem. Humornou formou je
možné se dozvědět o nešvarech a problémech společnosti popisované doby.
V díle je také zachycena kritika chamtivosti a domýšlivosti privilegovaných, kriticky se text staví i proti dogmatům církve.
To byl zřejmě důvod, proč se kniha česky
tiskla v německém prostředí v Norimberku,
kde si z tohoto díla asi moc nepřečetli.
Kulturní spolek chce i nadále pořádat
přednášky, ať pro zábavu, či poučení.
Lze jen doufat, že další přednášky budou
více navštívené. Chtěl bych tímto poprosit
členy kulturního spolku, aby svůj spolek
podpořili alespoň účastí na jeho akcích.
Bárta Štěrba.

zemřelých u kozojedského kostela a jeho náhrobek s fotografií je dochován nedaleko vchodu na
tzv. starý hřbitov.
Zprávy o osobách z ukrajinského území se
dochovaly i z období druhé světové války. V seznamu osob ruské a kavkazské národnosti z listopadu 1939 jsou u Kozojed uvedeni rodáci z Podkarpatské Rusi, tehdy obsazené Maďarskem
- čeledín Juraj Bandurič (v č. 4) a služebné Anna
Halasová (v č. 32) a Marie Somegová (v č. 35).
Nemám doklady o tom, zda se za války či po ní
vrátili domů nebo zůstali v Československu.
Zajímavý je také doklad o přítomnosti pěti
Ukrajinců, kteří uprchli z některého německého
zajateckého tábora (asi se tedy jednalo o vojáky
sovětské armády). Po nějakou dobu se pak zdržovali v lese Na vlčinách u Kralovického potoka.
Podle dokladu kozojedského MNV z 30. 10. 1945
je zde ukryl a podporoval, nejspíše potravinami,
Otakar Šour. Jména ani další osud těchto osob
z Ukrajiny neznám.
Uvedené zprávy z let 1916-1945 celkem jasně
naznačují, že Ukrajinci to ve své vlasti ani mimo
její hranice, pokud je tam osud zavál, neměli lehké. V poúnorovém období bylo sice pěstováno
československo-sovětské přátelství, spolehlivých
informací o tehdejším stavu sovětské Ukrajiny a
jejích obyvatel však u nás nebylo nazbyt. Teprve
po rozpadu SSSR jsme se začali o této zemi něco
dovídat a poznávat ji např. prostřednictvím lidí
přicházejících do České republiky za prací. Nyní
se nová reprezentace Ukrajiny pokouší nastoupit
cestu za důstojnější existenci celého státu i jeho
obyvatel. Snažme se sledovat tuto snahu s pochopením. I tak lze naplnit výzvu, kterou jedna
občanská skupina v Praze komentovala nedávný
protest proti zabrání Krymu: „Podpořte Ukrajinu.
Jakkoli.“
Dr. Bohdan Zilynskyj

Historie Borku u Kozojed
V pátek 31. ledna 2014 v podvečer se sešli
skoro všichni Borečtí, chalupáři, několik občanů
ze Břízska a Kozojed u manželů Přibylových a
Blechových v Borku čp. 1. Ti ve svém nově vybudovaném moderním bytě uspořádali přednášku
„Dějiny Borku“.
Při vstupu do velkého pokoje překvapilo připravené posezení. Na prostřených stolech už
bylo přichystané pohoštění, které dále přinášeli i
přicházející návštěvníci. Hostitelé po celou dobu
večera podávali teplé i studené nápoje.
Manželé Blanka a Bohdan Zilynští svým
poutavým výkladem provázeným promítáním
dokumentů, které se jim podařilo sehnat, zaujali posluchače. Dr. Bohdan Zilynskyj našel první
zmínku o Borku v historických zápisech od počátku 16. století. Když došel k mladší historii,
několik údajů doplňovala i pamětnice Dagmar
Šnajdrová, nejstarší pozorná posluchačka.
Proběhla i krátká beseda o historii obce, která
byla na závěr doplněna promítáním starých fotografií. Návštěvníci nadále setrvali do pozdních
večerních hodin, které rychle uběhly v rozhovorech o běžných starostech i vzpomínkách o životě v Borku.
Velký podíl na zdařilém průběhu přednášky
mají manželé Zilynští, Přibylovi a Blechovi. Tato
akce je vzorným příkladem vzájemné pospolitosti
občanů malé vesničky s 31 stálými obyvateli.
ZS

Myslivci hodnotili svou činnost v roce 2013
V sobotu 1. března proběhla v zasedací místnosti v Lednici výroční schůze kozojedských myslivců. Předseda mysliveckého
sdružení Václav Prusík zhodnotil činnost
myslivců v uplynulém roce. Ve své zprávě
vyzdvihl především kulturně-společenskou
činnost našeho mysliveckého sdružení.
Připomněl úspěšnou prezentaci našich členů na Kozojedském kulturním létě 12. 7.,
zdařilé Myslivecké odpoledne 24. 8., velice
úspěšný i oblíbený Myslivecký ples, kterého
se zúčastnilo přes 350 hostů, a další akce.

Velice kladně předseda MS hodnotil také
brigádnickou činnost myslivců – pomoc v
lese, opravy a výstavbu nových posedů a
krmných zařízeních, opravu hospodářské
budovy našeho mysliveckého sdružení. V
neposlední řadě vyzdvihl velmi dobrou spolupráci našeho sdružení s dalšími spolky
v obci – Kulturním spolkem, Sokolem, ale
především s Obecním úřadem Kozojedy.

Pro zajímavost: naši myslivci v roce
2013 ulovili 20 ks srnčí zvěře, 44 ks mufloní
zvěře, 36 ks daňčí zvěře, 1 jelena lesního,
2 kolouchy jelena siky, 19 kachen a 87 divočáků.
Zaměřili jsme se i na odlov zvěře škodící
myslivosti – 27 lišek, 4 jezevci, 11 kun, ale
také několik toulavých a pytlačících koček.

Vyzdvihl také tradičně dobrou organizaci podzimních naháněk na škodnou a černou zvěř, dodržování starých mysliveckých
tradic při každé naháňce, mezi něž patří
pravidelné výřady ulovené zvěře s chvojím a ohňovými vatrami, předávání úlomků úspěšným střelcům, vyhlašování krále
honu, a to vše doprovázené starou mysliveckou hudbou v podání našich trubačů.
Připomněl i v tomto roce úspěšnou práci s
mládeží.
Děti z kroužku myslivců vzorně reprezentovaly naše MS v soutěži o „Zlatou srnčí
trofej“ v oblastním kole v Manětíně, ale také
v celostátní soutěži. Velice úspěšně si vedli
naši mladí trubači, kteří nejenom pravidelně doprovázejí všechny akce kozojedských
myslivců, ale účinkují i na dalších akcích
– soutěži mladých trubačů v rámci výstavy
NATURA VIVA v Lysé nad Labem, mysliveckých dnech v Manětíně, vystoupení při
odhalení sochy sv. Jana Nepomuckého v
Dolanech, Kozojedském kulturním létě, Mysliveckém odpoledni, setkání trubačů v „Lomečku“ v Litohlavech, vánočním troubení u
stromku v Klabavě a dalších.

Bartoloměj Štěrba je při “poslední leči“ pasován na lovce daňčí zvěře.
Za dlouholetou aktivní činnost pro myslivecké sdružení byli medailí Českomoravské myslivecké jednoty III. stupně vyznamenáni Bohuslav Bech a Pavel Štol. Pan
Josef Peterka obdržel Čestné uznání.
V další části programu hospodář Vladimír Hykyš vyhodnotil plnění plánu odlovu
spárkaté zvěře. Až na malé odchylky byl
plán splněn. V loňském roce jsme dosáhli výrazného chovatelského úspěchu na
hodnotitelské výstavě trofejí v Manětíně.
Muflon ulovený hostem našeho MS panem
Petrem Buchtelíkem byl oceněn zlatou medailí. Daněk, kterého slovil Vladimír Hykyš
byl oceněn stříbrnou medailí, přičemž do
zlaté mu chyběly pouhé 2 setiny bodu. Také
srnec ulovený Václavem Pánkem byl zařazen mezi nejlépe hodnocené trofeje, i když
v bodovém hodnocení na medaili nedosáhl.

Pěkná atmosféra zimního podvečera se zapálenými
vatrami, kdy vedoucí honu předává podle starodávných mysliveckých tradic úlomky úspěšným střelcům,
je navíc umocněna krásnými tóny lovecké borlice, doprovázející tento závěrečný akt naháňky v Pavučině
7. 12. 2013.

Ve své zprávě se hospodář MS dotkl
také některých problémů a nedostatků, které negativním způsobem ovlivňují naši činnost a hospodaření – pytláci, toulaví a pytlačící psi a kočky, neukáznění návštěvníci
lesa, kteří narušují klid v honitbě – cyklisté,
motorkáři apod.

Závěrem byli vyhlášeni a oceněni nejúspěšnější lovci zvěře škodící myslivosti –
Václav Štol st., Miroslav Kučera ml., David
Hykyš.
Z plánu činnosti na rok 2014 bychom
chtěli čtenáře upozornit na některé významnější akce:
- chovatelská výstava trofejí 26. 4. - 8. 5. –
Klášterní dvůr GIGANT v Záluží u Stoda
- soutěž dětí o „Zlatou srnčí trofej“
– 3. 5. Záluží u Stoda
- výstava NATURA VIVA 21. - 25. 5.
v Lysé nad Labem
- národní soutěž mysliveckých trubačů
v Konstantinových Lázních 30. 5. -1. 6.
- Myslivecké odpoledne na hřišti
v Kozojedech – 23. 8.
- memoriál Rudolfa Kristla – vrcholná kynologická soutěž jezevčíků v Horní Bělé
15. - 17. 8.
- myslivecké Vánoce v Rudolfínu
– 7. 12. 2014
Výbor MS přeje všem kozojedským myslivcům úspěšný start do mysliveckého roku
2014. „ Myslivosti zdar“
Václav Troch

Masopust má kořeny už ve starověku
a byl vždy spojován s jarem, s novým vegetačním obdobím a s plodností, kterou
ovlivňovali bohové. Historie masopustů by
si jistě nezadala ani s naší oslavou tohoto
svátku v obci Bohy. Při oslavě Masopustu
jsme mohli zaznamenat, že obyvatelé obce
Bohy jsou pohostinní tak, jako se píše o pohostinnosti bohů v antických bájích. K tomu
ještě musím poznamenat, že veškeré oslavy v této obci jsou důkazem toho, že se zde
lidé umí bavit a kultivovaně udržovat staré
tradice.
Jediné, co přetrhlo moje myšlenky
v kladném hodnocení celé akce, je pomyšlení, zda by se Božským v dnešní době
chtělo dodržovat čtyřicetidenní půst, který
v minulosti k těmto svátkům také patřil.
Nad staršími fotografiemi Masopustu
v Bohách jsem přemýšlel, v čem je tento
jiný než všude jinde? Snad v rozmanitosti.
Vzpomeňme, že jsme v Bohách zažili masopustní odpoledne v mrazivém počasí,
kdy vánice oslepovala drobně padajícím
sněhem, ostrý vítr štípal do tváří a plavkyně se klouzaly na sněhu z každého vršíčku na plovacím kruhu pro pobavení všech
přihlížejících. Tento masopust jsme zažili
6. března 2010.
Na druhou stranu jsme měli možnost
zažít letošní božský Masopust v úplně jiném počasí, kdy nám svítilo jarní sluníčko a
masky i přihlížející měli možnost nechat se
laskat teplými jarními slunečními paprsky.
To jistě ocenili především muzikanti, kterým
v roce 2010 zamrzaly trubky i píšťaly.
Rozjímání nad fotografiemi Masopustu
z roku 2010 a 2014 nás vede k zamyšlení
nad velkým rozdílem v počasí, které jsme

měli možnost zažít. Není to ale jen o počasí. Je to i rozmanitost nápadů a kreativita
místních občanů všech věkových kategorií. Zapojují se zde do masopustního reje v
maskách sedmdesátníci stejně jako jejich
vnoučata. Před domy máte často prostřeno, jako by vás osobně vítali na nějakou
soukromou oslavu. V Bohách můžete spatřit prostřené stoly se zákusky, chlebíčky,
sekanou či řízky a nikdo se tomu nediví.
Z plakátů jste měli možnost se dozvědět,
že akci pořádal Kulturní spolek Kozojedy.
To proto, že i v Bohách má spolek své členy. Za prací kulturního spolku se ale schovává snaha a ochota mnoha dalších, kteří
se zasloužili o zdar celé akce. Především
jsou to hasiči z Kozojed, kteří se postarali
o balení tradičních kozojedských medvědů.
Kdo nikdy neviděl balit medvědy do hrachoviny, ten si neuvědomí, kolik práce se za tím
skrývá. Je k tomu potřeba hodně lidí, kteří
jsou ochotni celé dopoledne v prachu a někdy i v zimě pomáhat motat slámu.
Další, kdo nám vyšel v tomto případě
vstříc, je obec Bohy. Musím říci, že současné vedení této malé obce má snahu o
oživení tradic venkova a všeho, co k venkovu patří. Jsem rád, že Kulturní spolek Kozojedy je spojujícím prvkem mezi občany
Bohů a Kozojed, které v minulosti měly k
sobě daleko užší vazby než dnes. Pozitivní je i zapojení chatařů z Bohů do našeho
spolku i do dění obce.
Ke všem, kteří si zaslouží poděkování
za snahu, musím přidat ještě dva kamarády, kteří chodili v maskách medvědů - Petr
Štol a David Hykyš. Tito dva mládenci se
obětují a celý den jsou zabaleni ve slámě
pro pobavení všech.

Poděkování patří muzikantům z Kralovic, kapele Pavla Saka, kteří nám zahráli po
vsi při masopustním reji. Dále potom muzikantům panu J. Barbořákovi a paní V. Janečkové, kteří hráli při večerním posezení
k poslechu i k tanci.
Na závěr bych chtěl říci, že ze všeho
nejdůležitější je, když se sejde dost masek,
občanů i přihlížejících. Měli jsme možnost
prožít krásné masopustní odpoledne v přítomnosti veselých masek s živou hudbou a
vše zakončit večerní zábavou. Všem, kteří
se zúčastnili a jakýmkoliv způsobem se do
akce zapojili, za Kulturní spolek Kozojedy
děkuji.
Bartoloměj Štěrba.

a shromažďovaly se u hasičárny, aby odtud
ve 14 hodin zahájily průvod obcí. Sešlo se
kolem 40 masek, včetně dětských.
Do tance a do kroku vyhrávala kapela
pana Pavla Saka. Postupně byla průvodem
navštívena většina obyvatel obce.
U každého domu masky zatancovaly,
dostaly pohoštění a za odměnu domácí
trochu potrápily. Medvědi nelenili a vyváleli mezi svými mohutnými těly snad každou
osobu ženského pohlaví.
Pozadu nezůstali ani hasiči - provedli revizi všech venkovních vodovodních kohoutků a hadic. Také obuvníci se činili - leštili
boty tak, že jejich majitelé někdy nepoznali
původní barvu.
Nechyběli zde ani ženich s nevěstou, ta

byla v pokročilém stupni těhotenství, ale
přesto tančila, co jí nohy stačily.
Za zmínku stojí ztvárnění známé pohádky O Sněhurce, kterou doprovázeli trpaslíci, zlá královna i ježibaba, myslivec a princ.
Další pohádkový námět vzešel z večerníčkových Krkonošských pohádek. Každá
maska byla originální, pobavili se dospělí
i děti.
Průvod byl ukončen u domu s pečovatelskou službou. Potom se všichni přesunuli
do místní hospůdky, kde se Masopust uzavřel posezením a tancem při hudbě J. Barbořáka a V. Janečkové. Zábava trvala zhruba do půlnoci.
Jana Soukupová

MASOPUST V BOHÁCH
Datum 8. březen je v historii spojováno
se zcela jinou oslavou, než je Masopust.
Letos se v tento den za nezvykle příznivého počasí konal masopustní průvod v obci
Bohy.
Ráno v 8 hodin se u obecního úřadu
sešla parta dobrovolníků ochotná obalovat
hrachovinou tradiční kozojedské medvědy.
S náročnou prací byli hotovi ještě před polednem. Další masky se průběžně sjížděly

Každý, kdo hledá nová poznání, má vždy
mnoho možností, jak se k nim dopracovat.
V Kozojedech jsme měli v pátek 14. března
možnost vyslechnout přednášku o Karibském moři a možná mi dáte za pravdu, že
si pamatujete více než třeba z televize.

Záleží hlavně na podání přednášejícího
a atraktivitě předávání informací. Do našeho kulturního domu přijel tentokrát pan Jiří
Frank z Kralovic. Jeho způsob vyprávění
určitě zaujal všechny návštěvníky. Hned
na počátku na sebe prozradil, že je hrdý
na to, že patřil k Československé námořní
plavbě. Zaujetí pro věc ho provázelo celým
jeho výkladem a já věřím, že mnozí z vás
jste s ním toto zaujetí sdíleli. Hned na úvod
jsme se dozvěděli o československých námořnících, kteří i v minulosti hráli důležitou
roli v evropských dějinách.

Doba, ve které si spravedlnost každý vykládal po svém, byla jistě krutá.

Hlavní náplní jeho přednášky bylo Karibské moře a dějiny pirátství. Z poutavého vyprávění jsme se dozvěděli mnoho informací
o Karibiku od objevení Kryštofem Kolumbem až po současnost. Vyprávěl o životech
slavných pirátů, kteří nebyli vždy jen zločinci, ale v mnohých případech bránili jen svůj
vlastní život před zotročením.

Pan Frank v přednášce připomněl i světový význam českého vynálezce lodního
šroubu Josefa Ressla, jehož vynález významně ovlivnil život na moři.

Dozvěděli jsme se, kde byla nejproslulejší francouzská věznice svých dob, jak byli
zmasakrováni první osadníci, které přivezl
Kryštof Kolumbus atp. V Karibském moři se
můžete plavit i v místech, kde je pod vámi
hloubka sedmi kilometrů.
Poutavé vyprávění o životě v komunitě
kapitána Morgana, jednoho z nejslavnějších pirátů všech dob, a o záludnostech
moře doplnil vlastními zkušenostmi námořníka ze současné práce na moři.

Všichni přítomní byli jistě s touto přednáškou velmi spokojeni a určitě se budeme
těšit na další takovéto akce.
Bartoloměj Štěrba

Výpis usnesení
z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kozojedy, které se konalo
ve čtvrtek 14. listopadu 2013 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Úprava rozpočtu 6/2013
4. Rozpočtový výhled 2014, 2015
5. Příprava rozpočtu na r. 2014
6. Informace k akci „Zateplení budovy MŠ
Kozojedy“
7. Záměr obce
8. Odpadové hospodářství
9. Bezúplatný převod pozemků obci
10. Různé
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr
Usnesení č. 459 - ZO schválilo program dnešního jednání
Usnesení č. 460 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání ing. Michala a p. Ouhrabkovou.

INPRO Moravia s.r.o vstup na pozemky obce
Kozojedy 1211/1 a 1205/1 v k.ú. Břízsko za
účelem provedení obnovy průseku na potrubí
produktovodu DN300 Kryry-Třemošná..
Usnesení č. 471- ZO schválilo údržbu a pokácení vybraných stromů v našich obcích za
cenu 28.000,-Kč bez DPH.
Usnesení č. 472- ZO schválilo zpracování
pasportu komunikací ve všech našich obcích
včetně dopravního značení za cenu do
12.000,-Kč.

Výpis usnesení
z 24. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 12. prosince 2013 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy

1. Zahájení, schválení programu

3. Úprava rozpočtu 7/2013
4. Rozpočet obce Kozojedy na rok 2014
5. Žádost o finanční příspěvek
6. Informace k plnění rozpočtu v roce 2013

Usnesení č. 464 - ZO schválilo Dodatek ke
smlouvě č. 8 ke Smlouvě o dílo o zajištění
komplexního odpadového hospodářství s
firmou Becker Bohemia s.r.o. na rok 2014.

7. Různé

Usnesení č. 465 - ZO schválilo bezúplatný
převod pozemkových parcel č. 4337 (ostatní
plocha-ostatní komunikace, 1621 m2), 4338
(ostatní plocha-ostatní komunikace, 380 m2)
a 4339 (ostatní plocha-ostatní komunikace,
267 m2) v k.ú. Kozojedy u Kralovic do majetku obce Kozojedy od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.

Usnesení č. 475 - ZO schválilo program dnešního jednání

Usnesení č. 466 - ZO schválilo firmu Mene
Industry s.r.o. Plzeň na dodělání kanalizace v
Jílovnách za cenu 113.600,- Kč včetně DPH
a opravu rampy u prodejny pana Koláře za
cenu 42.350,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 478- ZO schválilo rozpočet obce
na rok 2014 jako schodkový. S částkou
13.253.630,- Kč na straně příjmů a na straně
výdajů s částkou 14.714.550,- Kč. Schodek
bude dorovnán finanční hotovostí na běžných účtech.

Usnesení č. 470- ZO schválilo společnosti

3. Úprava rozpočtu

8. Diskuse

2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení

Usnesení č. 469- ZO schválilo oslovení firmy
Smitka Radnice na vytvoření cenové nabídky
na vybrané prvky pro dětské hřiště v Kozojedech a případné uvolnění částky 30.000,- Kč
z rozpočtu obce na realizaci.

2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení

Usnesení č. 474 - ZO schválilo cenovou nabídku na zprovoznění VZT jednotky v kuchyni
pohostinství KD za cenu 127.000,- Kč bez
DPH a nabídku na vytvoření samostatného
větracího okruhu s nemrznoucí směsí pro
sedárnu pohostinství za cenu 40.000,- Kč
bez DPH.

Usnesení č. 462- ZO schválilo Rozpočtový
výhled 2014-2016 sestavený dle zákona
250/2000 Sb

Usnesení č. 468 - ZO schválilo příspěvek na
novoroční ohňostroj Kulturnímu spolku Kozojedy ve výši 4.000,-Kč.

1. Zahájení, schválení programu

4. Odměňování zastupitelů od r.2014

Program :

Usnesení č. 467- ZO schválilo příspěvek na
vánoční nadílku pro děti z MŠ Kozojedy ve
výši 3.500,-Kč.

Program :

Usnesení č. 473 - ZO schválilo výrobu zábradlí
na křižovatku v Kozojedech za cenu 21.208,Kč bez DPH a výrobu roštů ke školní jídelně
za cenu 33.690,-Kč bez DPH. Práce provede
pan Khaur, Dřevec.

Usnesení č. 461- ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání p. Kolmanovou a p.
Jakeše.

Usnesení č. 463 - ZO schválilo
Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ
Distribuce a.s., zřízeného na pozemku obce
č..st. p. 114 v k.ú. Kozojedy u Kralovic.

Výpis usnesení
z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kozojedy, které se konalo
ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy

8. Diskuse
9. Usnesení a závěr

Usnesení č. 476 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání ing. Slacha a p. Jakeše.
Usnesení č. 477- ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání Mgr. Hirta a MgA.
Štěrbovou.

Usnesení č. 479- ZO zamítlo žádost o příspěvek na zřízení 59. českého babyboxu v
Domažlické nemocnici.
Usnesení č. 480 - ZO zamítlo umístění vítacích
cedulí v naší obci s bezpečnostní tématikou
od společnosti SAVE OUTDOOR s.r.o.
Usnesení č. 481- ZO ukládá starostovi obce
jednat se Spotřebitelskou poradnou dTest,
ohledně možnosti bezplatného informování
občanů v oblasti spotřebitelského práva.
Usnesení č. 482 - ZO schválilo plán inventur
Obce Kozojedy za rok 2013.

5. Žádost o finanční příspěvek
6. Úprava zeleně v r. 2014
7. Různé
9. Usnesení a závěr
Usnesení č. 483 - ZO schválilo program dnešního jednání
Usnesení č. 484 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání pí. Ouhrabkovou a MgA
Štěrbovou.
Usnesení č. 485 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání ing. Slacha
a p. Jakeše.
Usnesení č. 486 - ZO schválilo rozpočtové
opatření č.9/2013.
Usnesení č. 487 - ZO schválilo měsíční odměny starosty, místostarosty a zastupitelů
ve stávající výši a to do konce volebního
období. Odměna starosty činí 12 173,-Kč,
místostarosty 11 091,-Kč a zastupitelů 300,Kč, vše v hrubé mzdě.
Usnesení č. 488 - ZO zamítlo příspěvek na
dostavbu rehabilitačního centra pro hendikepované děti na Jesenicku.
Usnesení č. 489 - ZO zamítlo příspěvek
společnosti FOR HELP s.r.o. pro Občanské
sdružení Adam, autistické děti a my, o.s.
Usnesení č. 490 - ZO schvaluje prezentaci
obce v Encyklopedii ČR-města a obce“ v
rozsahu na 1/6 strany A4, a to zdarma.
Usnesení č. 491 - ZO schvaluje příspěvek ve
výši 15.000,-Kč na zajištění oslav 100. výročí
založení SDH Břízsko.
Usnesení č. 492 - ZO schvaluje Dodatek
č.1/2014 ke Smlouvě o poskytnutí finančního
příspěvku PK na zajištění dopravní obslužnosti území PK veřejnou vnitrostátní linkovou
dopravou.
Příspěvek pro rok 2014 činí 35.160,-Kč. Podpisem Dodatku č.1/2014 byl pověřen
pan starosta.
Usnesení č. 493 - ZO schvaluje úpravu lip v
obci Lednice za cenu cca 50.000,-Kč včetně
DPH.
Usnesení č. 494 - ZO schvaluje vytvoření
záměru na prodej části obecního pozemku
p.p.č. 58/3 v k.ú. Lednice.
Usnesení č. 495 - ZO schvaluje vytvoření
záměru na uzavření Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-120008916/1. Jedná se o elektrickou přípojku
k pozemku 28/5 vedenou přes obecní
pozemky č.28/9, 30/6 a 2926/2 vše v k.ú.
Kozojedy u Kralovic.

Usnesení č. 496 - ZO schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy na umístění stavby a provedení stavby na ustájení skotu
včetně skladování píce a statkových hnojiv
na pozemcích v k.ú. Kozojedy u Kralovic
mezi MěÚ Kralovice, odbor výstavby a ZS
Kozojedy, a.s.
Usnesení č. 497 - ZO zamítlo prezentaci údajů
o obci v telefonním seznamu Zlaté stránky
za cenu 5.490,-Kč bez DPH na jeden kalendářní rok.
Usnesení č. 498 - ZO zamítlo připojení se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Usnesení č. 499 - ZO schválilo uzavření dohody s manželi Valenzovými o povolení vstupu
na pozemek a umístění stavby za účelem
vybudování vodovodní a kanalizační přípojky
k plánované novostavbě RD na parcelách
č.149/1, 145/1, 144/1, 141/1, 140/1, 3676
a 3675/1 v k.ú. Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 500 - ZO schválilo manželům
Valenzovým umístění rodinného domu dle

předložené dokumentace na p. č. 3678/4,
4362 a 3678/5 v k.ú. Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 501 - ZO schválilo umístění
kontejnerů na použité oděvy, obuv a hračky
od společnosti Revenge, a.s., Praha v obci
Kozojedy. Podpisem smlouvy je pověřen pan
starosta.
Usnesení č. 502 - ZO schválilo zřízení letního
stanového tábora skautů, přístav Omaha
Plzeň, v termínu od 28.7. – do 12. 8. 2014,
parc. č. 2846/3,4,5 a 2906/7 – lokalita
„Cihelna“ v k.ú. Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 503 - ZO schválilo účast pana starosty na setkání se zástupcem kraje ohledně
opravy silnice II. třídy č. 231 v úseku Čivice-Kaceřov-Planá spolu se starosty dotčených
obcí.
Usnesení č. 504 - ZO schválilo výspravu cesty
k rodinným domům u čp. 110, 126 a 161 v
Kozojedech navezením štěrku do kritických
míst.

nejkrásnějších masek, které odměnily pěkným dárkem.

V Kozojedech se 16. března sešla
v místním kulturním domě velká společnost. Rodiče a děti se již týden dopředu
těšili na maškarní ples, který pořádala Základní a mateřská škola Kozojedy.
Na děti čekaly mnohé soutěže, sladkosti
a dárečky. Každé z nich obdrželo při příchodu balonek a DVD s Machem a Šebestovou. Hudební duo Procházka BAND zahájilo taneční rej v půl druhé odpoledne, ale
mnozí nedočkavci stepovali v sále již půl
hodiny před zahájením.
O zábavu a veškeré dění se staraly žákyně osmé a deváté třídy a učitelky ze základní školy, které zorganizovaly pro děti
soutěže a bohatou tombolu.
Přesně úderem půl druhé žákyně
z osmé a deváté třídy, nastrojené stylově
do námořnické modré, zahájily ples průvodem masek, dvakrát s nimi obešly taneční
parket, aby si je všichni přítomní mohli dobře prohlédnout a ocenit fantazii a tvořivost
maminek či babiček, které mají na oblečení

a maskách dětí největší podíl. Masek a převleků bylo nepřeberné množství, k vidění
byly nejen tradiční víly a princezny, kovbojové, mušketýři i piráti, zajíček či zebra, ale
i Batman, želva Ninja, Ferda mravenec či
španělská tanečnice. Žákyně základní školy pak měly tu nejtěžší úlohu – vybrat sedm

Děti tancovaly, házely po sobě balonky
i barevné konfety a velmi dobře se bavily.
Zasoutěžily si v židličkové a tancovaly ve
dvojicích tak, aby mezi sebou udržely balonek. Výherci obdrželi medaile a diplom,
ostatní soutěžící pak sladkou náplast v podobě bonbonu či lízátka.
V průběhu odpoledne si rodiče mohli pro své děti zakoupit lístky do tomboly,
která byla letos obzvláště bohatá a jistě
uspokojila dětská očekávání. Pokud nějaký
„nešťastník“ nevyhrál, nemusel smutnit. Za
deset nevýherních lístků mohl přijít a z velkého koše si vybrat maličkost podle svého
přání.
Občerstvení zajišťovala místní restaurace, takže pokud na někoho přišla žízeň,
hlad či chuť, mohl je uspokojit hned ve vedlejší místnosti.
Nepřetržitý proud zábavy, soutěží a tance skončil úderem páté hodiny odpolední a
o tom, že se maškarní ples vydařil, svědčily
rozzářené tváře dětí.
Učitelky ZŠ Kozojedy

POSTEL
PRO
ANDĚLA
V sobotu 29. března 2014 zavítali do Kozojed ochotníci divadelního souboru Tyl
Čistá, aby nám převedli komedii Postel
pro anděla. Myslivec Mysliveček v noci
cestou z hospody vystřelí „Pánu Bohu
do oken“.

Kulturní spolek a obec Kozojedy Vás zvou na
jednodenní výstavu regionálních umělců.
Výstava začíná v 10 hodin dopoledne vernisáží s kulturní vložkou.
V odpoledních hodinách zahrají děti ze Základní umělecké školy v Kralovicích.
Svá díla vystaví skupina výtvarníků z našeho okolí.
Zastoupeny budou různé výtvarné techniky.
Dobrovolné vstupné.
Další informace najdete na www.kozojedy.eu

Vystavující:

Frank Jaroslav, Kralovice - malba, Bláha Vojtěch, Všehrdy - sochy,
Sidorjaková Věra, Plasy - sochy, Janička Štěrbová, Dolní Hradiště - sochy,
Jiří Hanzlíček, Nečtiny - fotografie, Petra Ouhrabková, Kozojedy - fotografie,
Jan Štěrba, Nečtiny - fotografie, Herzog Oldřich - malba, Zíma Luboš - sochy,
Anna Urbanová, Kozojedy - malba, Beranová Ivana - kresby, fotky

Doma na něj u stolu čeká jeho „anděl
strážný“, kterému výstřelem zlomil křídlo. Anděl je pak v domě svědkem a komentátorem dalších zápletek – se starostlivou Myslivečkovou ženou Poldou,
s jejich dcerou Dianou zamilovanou do
Vítka Pytláka, který už kvůli jménu není
otci Myslivečkovi po chuti.
Vše nakonec spěje ke svatbě a jen dva
andělé, kteří se v závěru na scéně objeví, vědí, že za devět měsíců se rodina
rozroste o dva malé Pytláky.
Představení v Kulturním domě v Kozojedech navštívilo asi 60 lidí. Všichni se
dobře bavili a na závěr odměnili ochotníky dlouhým potleskem.
Jb

