do rekonstrukcí a oprav budov. Víc v současnosti nelze. Od příštího školního roku
začne škola zase „růst“. K zápisu má totiž
přijít 15 žáků. Také v dalších letech očekáváme více dětí, které do školy přijdou,
než těch, které školní docházku ukončí.
Což by znamenalo i více peněz od státu.

Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci
druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k
tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek, přírodnin a chemikálií, nebylo jednoduché. Otázkou bylo i kde všechno bezpečně
uložit. Snažili jsme se, aby rekonstrukce
mohla začít co nejdříve. Nakonec i ukončení školního roku a rozdání vysvědčení
proběhlo v provizorních podmínkách. Ani
jsme si nevšimli, že nám nezvoní, že nejde počítač ve sborovně, školní rozhlas,
domácí telefon a internet v této budově.
Škody, které napáchala bouřka v posledním červnovém týdnu v obou budovách,
ještě sčítáme. Není proto divu, že nebyl čas
na nějaké hodnocení a článek do novin.
Jaký byl ten školní rok 2013-14? Začínal stejně jako ten letošní. Gruntováním a
stěhováním do nově rekonstruovaných prostor. Role učitele se od dob socialismu příliš
nezměnila – dělá všechno, co je potřeba.
Co se také již delší čas nemění, je obsazení
pedagogického sboru. Je to dobře, protože žáci si nemusejí zvykat na nové učitele
a jiné metody práce. Existuje také určitá
kontinuita v hodnocení. Všichni se dobře
znají a i to vytváří pocit jistoty a bezpečí.
To také kvitovala Česká školní inspekce, která školu na podzim navštívila. Dohledala sice nějaké „papírové“ nedostatky,
které jsme pak odstraňovali, ale k práci
učitelek, znalostem žáků, jejich chování
a klimatu školy neměla žádných námitek.
Jak také, když na chodbě u ředitelny visí
nástěnka plná diplomů a ocenění, které

naši žáci v průběhu roku na nejrůznějších
vědomostních i sportovních soutěžích získávají. Diplomy jsme museli zmenšovat na
polovinu a stejně se tam všechny nevešly.
Rozepisovat se o jednotlivých soutěžích, úspěších jednotlivců i družstev nemá
smysl – byl by to dlouhý text. O florbalové
senzaci jste si mohli přečíst v předminulém čísle a o ostatním se psalo ve školních
novinách. Když jsem se loučil s odcházejícími deváťáky, uvědomil jsem si, že každý z nich školu proslavil v nějaké soutěži.
Většina z nich dokonce v těch krajských.
Na podzim rádi slyšíme od našich absolventů, v čem na střední škole vynikají.

Tak jaký byl ten uplynulý školní rok? Veskrze úspěšný. Mohly by závidět mnohem
větší školy s perfektním zázemím – vlastním bazénem, tělocvičnou, sportovištěm,
dokonale vybavenými speciálními učebnami… Všechno totiž není jenom o tom. Škola
také není výlučně o známkách. Je to místo,
kde děti tráví hodně času ze svého dětství.
Formuje se zde jejich charakter, působí na
ně dobří a špatní kamarádi, dobré a špatné příklady a vzory, učí se vzájemně komunikovat, pomáhat si, respektovat jeden
druhého. Jaká byla škola, se ukáže teprve
tehdy, když z ní odejdou. Myslí si někdo,
že z tohoto pohledu je větší škola lepší?
Přál bych si, abyste školu vnímali i takto.
Nechci opakovat, co jsem napsal přede
dvěma lety, a tak to řeknu jinak. Škola je
pro obec to, čemu se říká rodinné stříbro.
Mgr. Vladimír Hirt

V průběhu roku – vedle standardních
aktivit jako je například výuka plavání, dopravní výchova, návštěva divadla exkurze
a besedy, se škola zúčastnila soutěže ve
sběru starého papíru (letos cca 17 000
kg – asi za rok budeme moci zase vybavit jednu třídu novými židlemi a lavicemi),
projektu Recyklohraní (sběr elektroodpadu). Nejstarší žáky jsme zapojili do
projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji.
Co se inspekci nelíbilo? Nelíbilo se,
že jsme chudá, materiálně málo vybavená škola. Potřebovali bychom nový školní
nábytek, modernizovat vybavení kabinetů a školní družiny. Také to víme, ale kde
na to vzít? Máme málo žáků a státní prostředky se odvíjejí právě od počtu žáků.
Obec každoročně doplácí velké částky.
K tomu má na svých bedrech provozní náklady. Každoročně investuje hodně peněz

Dne 3. 5. 2014 se žáci ZŠ Kozojedy Dominika Moulisová a Ondřej Karlíček zúčastnili finále soutěže technických dovedností
na SOUE Plzeň. Bylo přítomno celkem 72
žáků ze 36 základních škol celého Plzeňského kraje.
Pokračování na straně 2

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
v kozojedské mateřské škole
Loňský školní rok byl zahájen 2. září
2013 s 43 dětmi ze 17 obcí. Ukončen byl
27. června s 45 dětmi. Zápis na další školní
rok proběhl v březnu, bylo zapsáno 11 nových dětí a do začátku letošního školního
roku se ještě dvě děti přihlásily. Jedenáct
dětí odešlo do základní školy a dvě se kvůli
dalekému dojíždění přehlásily do jiné mateřské školy.
V loňském roce naši školu navštívila inspektorka z ČŠI. S průběhem vzdělávání
v naší MŠ byla spokojená. S dětmi pracujeme podle ŠVP předškolní výchovy, jehož
heslo je ,,Kdo si hraje, nezlobí“. V loňském
roce byl školní vzdělávací plán přepracován
a připraven na další tříleté období. Vzdělávací obsah je utříděn do jednotlivých tematických bloků, ve kterých jsou zpracovány
úkoly z pěti oblastí: biologické, psychické,
interpersonální, sociální a environmentální.
Tyto úkoly jsou plněny různými formami a
metodami práce při hrách, učení, pobytech
venku, výletech, vystoupeních, vlastně při
veškerých činnostech s dětmi.
Naše děti mají velice rády pohádky, které nám do školky jezdí hrát herci profesionálních divadel, proto několikrát v loňském
roce do naší MŠ přijelo divadlo ,,Kolem“.
Herci nám zahráli pohádky: ,,O hloupém
Honzovi, aneb co je pravda a co je lež“,
,,Princezny jsou na draka“ a ,,Jak potkal
Honza medvěda“. Také k nám zavítali herci
divadla ,,Kuba“ s pohádkou ,,Není drak jako
drak“.

V únoru děti ve školce oslavily se svými učitelkami Masopust maškarním rejem
pohádkových postaviček. Jako každý rok,
tak i vloni, hledaly děti po školní zahradě
velikonoční pomlázku. Kvůli plánované rekonstrukci školky se v květnu neuskutečnilo
pravidelné vystoupení ke Dni matek.
Děti si připravily pro rodiče vystoupení
až k ukončení školního roku, kdy se loučíme s dětmi, které odcházejí do ZŠ. Dětský
den byl oslaven soutěživými hrami a malováním křídami na betonové ploše před MŠ.
Dále pak byly děti s učitelkami jednotlivě po
třídách na polodenní vycházce v přírodě a
pekly si vuřty na ohýnku.
Slavnostní rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ proběhlo 20. června. Děti se
pochlubily spoustou básní a písní, které
se naučily během docházky do mateřské
školy. Na památku dostaly brožurku ,,Jdu
do školy“, knihu ,,Nejkrásnější pohádky“,
plyšáčka a list na rozloučenou s mateřskou
školou.
V posledním školním týdnu jsme již
tradičně s předškoláky přespali přes noc
v MŠ. Na tento den se děti vždy velice těší,
pomáhají připravit večeři a ráno snídani.
Všichni byli stateční, nikdo v noci neplakal,
ani nepostrádal maminku.

V naší školičce také proběhly různé
oslavy. Během roku učitelky s dětmi oslavily jejich narozeniny a svátky, v prosinci nás
navštívil Mikuláš s čerty a andílky a poté si
ještě děti před Vánoci užily slavnostní den s
nadílkou. Na odpoledne si připravily vystoupení pro rodiče, kde se pochlubily s tím, co
se všechno od září naučily. Za odměnu objevily v tajemné krabici od Ježíška ještě další balíčky s nadílkou, kterou si pak odnesly
domů. Vánoční čas byl ukončen vystoupením dětí z předškolní třídy v DSP v Liblíně.

(Pokračování ze strany 1)

Soutěž organizovala Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje. Soutěžící
si měli možnost poměřit znalosti a dovednosti z oblasti fyziky a elektrotechniky.
Celkem zapojovali dva projekty, prvním
byl elektronický hudební nástroj „Theremin“
ovládaný bezdotykově pohybem ruky a druhým „Přerušovač výstražných světel“. Vedle
praktické části proběhl i teoretický test z fyziky. Na soutěž žáky připravovala Mgr. Lenka Hodková. Domča a Ondra obsadili v této
krajské soutěži krásné třetí místo.
Oba letos reprezentovali školu i v jiných
soutěžích: Dominika Moulisová obsadila
v krajském kole soutěže „psaní na počítačové klávesnici“ v Domažlicích 5. místo.
Ondra Karlíček byl v okresním kole „Matematické olympiády“ druhý.
Radka Karlíčková

Opravy
mateřské školy
Během 30 let, které uběhly od otevření nové
budovy MŠ, se kromě nahrazení rovné střechy
střechou sedlovou v r. 1991 žádné velké úpravy na objektu nedělaly. Protože je nutné kvůli tepelným úsporám MŠ zateplit, žádala obec
o dotaci na zateplení budovy a výměnu oken.
Zároveň by se odstranily nežádoucí boletické
panely z pláště budovy.
Když byla konečně po několika žádostech
dotace přiznána, zadalo se výběrové řízení na
stavební firmu, která by tyto práce provedla.
Byla vybrána firma Extramont s.r.o. s nejnižší cenovou nabídkou, která splňovala všechny
podmínky pro výběrové řízení. Firma však nakonec velmi zklamala.

V květnu děti byly na pohádkovém statku
ve Vranovicích, kde si prošly stodolu plnou
pohádkových postaviček, na dvorku měly
možnost pohybového vyžití, z ruky nakrmily
jablky ovečky v ohradě a poslechly si pohádkový příběh od pana správce, s kterým
motivačně spolupracovaly.
Už podruhé děti se svými učitelkami navštívily plaský Fantasy Golf, kde měly možnost nahlédnout do různých historických
období a zároveň i do současnosti. Oproti
loňskému roku zde přibyli noví tygři a medvídci mývalové, kteří se dětem velmi líbili.
Několikrát v roce byly učitelky s dětmi na
pěším polodenním výletě, při kterém děti plnily různé úkoly ze všech oblastí ŠVP. Tyto
výlety si děti velmi oblíbily.

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

Práce na budově začaly počátkem května
stavbou lešení, odstraněním některých skleněných výplní, které kryly panely, natřením půdních prostor jakousi izolační hmotou a to bylo
vše. Po asi dvou měsících nicnedělání a vleklých jednáních firma odstoupila dohodou od
smlouvy o dílo.
Za odvahu všichni dostali medaili. Jako
každý školní rok, tak i v tom uplynulém,
měly děti své tablo ve vývěsní skříňce v
obci. Poslední školní den se hrály hry, které
měly děti rády a zazpívaly se písničky podle
jejich přání.
A pak už se všichni těšili na prázdniny a
prvňáčci určitě i na nadcházející školní rok,
který jim přinese začátek nové etapy v jejich životě. Věřím, že se jim ve škole dobře povede a za rok se přijdou pochlubit se
svým prvním vysvědčením.
Libuše Kalinová, vedoucí učitelka MŠ

Lešení se rozebralo a ve zdech zbyly pouze
díry po jeho ukotvení a holé desky či skelná vata
zakrytá igelitem, který díky nepříznivým povětrnostním podmínkám rychle z budovy mizel.
V dohledné době bude probíhat nové výběrové
řízení, jak obci nařídil SFŽP, aby si obec udržela
dotaci.
Musíme doufat, že příští vybraná firma bude
solidní a poctivá a že práce na budově provede podle smlouvy. Byli bychom rádi, aby vše
proběhlo rychle a děti si mohly hrát a vzdělávat
se v pěkném novém a hlavně klidném prostředí bez nutnosti omezení a změn, které zejména
nejmladší děti špatně snášejí
Libuše Kalinová, vedoucí učitelka MŠ

VÝROČÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
V letošním roce jsme si připomněli významné
výročí – 100 let od vypuknutí první světové války.
Vše to začalo atentátem na arcivévodu a
následníka trůnu Františka Ferdinanda d‘Este.
Jeho smrt v Sarajevu 28. června 1914 se stala
bezprostřední záminkou vedoucí k válce. Rakousko-Uhersko jako protiúder vyhlásilo válku
Srbsku, čímž vyvolalo řetězovou reakci. Velká
válka byla světovým válečným konfliktem probíhajícím od roku 1914 do roku 1918.
Tento konflikt měl klíčový význam, došlo k novému uspořádání světa a vzniku i našeho samostatného státu.
My si však chceme připomenout hlavně nesmyslnost války a uctít památku padlých. Nebyla
snad vesnice, ve které by nebyl díky válce zmařen alespoň jeden život.
I v našich obcích jsou dva pomníky k uctění
památky obětem 1. světové války. První je v obci
Břízsko, vedle zvoničky na návsi.
Druhý je na návsi v obci Kozojedy a je veden
jako nemovitá kulturní památka. Tento památník
je zhotoven z hořického pískovce. Na čtyřbokém

podstavci stojí sousoší matky s dcerou. Žena je
zobrazena s mírně zakloněnou hlavou, spínající
ruce na prsou a před ní stojí děvče, které se drží
za dlouhé splývavé šaty. Nápisy na podstavci
jsou obětem první světové války, kteří pocházeli
z obcí Kozojedy a Borek.
Rozhodnutí o postavení pomníku padlým
vzniklo v roce 1925 a jeho iniciátorem byl místní
učitel Jaroslav Vostatek. Postavení pomníku se
ale neobešlo bez polemiky, vedené kolem jeho
umístění. Bylo totiž navrhováno, aby stál na místě kaple sv. Anny, která měla být přesunuta z prostoru návsi ke kostelu. S tímto řešením ale část
katolicky věřících občanů nesouhlasila. I přes
jejich protesty byl ale pomník na místě kaple postaven a odhalen 11. července 1926, při slavnosti
pořádané místní osvětovou komisí. Byl vybudován celkovým nákladem 13.500,- Kč, z čehož
516,- Kč přispěl místní sbor dobrovolných hasičů. Podle kozojedské farní kroniky byl památník
postaven nakonec na jiném místě, než stála původně kaple sv. Anny. Kaple sv. Anny byla přesunuta na okraj návsi, kde byla v roce 1926 znovu
vysvěcena a kde stojí do dnešní doby (Vlastivědný sborník č.3/2008 vydaný v Mariánské Týnici).
V loňském roce se nám povedlo získat na po-

AKCE V LEDNICI
Vzepětí společenského života v Lednici, které nastalo před několika lety, mělo své
pokračování také v roce 2014. Po turnaji ve stolním tenise a nelítostném souboji nervů
při turnaji v Člověče, nezlob se, došlo na letní vrcholy sportovní a kulturní sezony.

Lednická pouť

Konec června patřil kdysi před dávnými
lety Lednické pouti. A patřil jí také v posledních dvou letech. Ale abychom jenom
nepojídali pouťové koláče a nenatřásali se
při večerní dechovce, byl připraven bohatý
odpolední program.
Na návsi bylo několik stanovišť s pohybovými aktivitami pro nejmenší, v hasičské zbrojnici fungovala po celé odpoledne
střelnice a večer proběhl první ostrý test
fotbalového hřiště po rekonstrukci. Hlavní
atrakcí však byla soutěž v kosení trávy, která od svého zrození (rodiči byl pan alkohol
a madam recese) prokázala neobyčejnou
životaschopnost.
Za přísného dohledu rozhodčího Václava
Šmause se utkalo třináct sekáčů. Samozřejmě v předepsané ústroji, která je vzpomínkou
na dobu, kdy se i tráva sekala s elegancí.
Vítězství obhájil Pavel Štol, ale výkony ostat-

ních soutěžících naznačily, že za rok už bude
mít hodně těžkou konkurenci.
Pokud jde o kostýmy, největší ohlas
vzbudila Blažena Taubrová, jejíž ústroj dala
vzpomenout na dobu, kdy rozespalé domácnosti po víkendovém flámu nebudilo
burácení sekaček, ale neúprosně pravidelné broušení kosy. Sportovní program byl
zakončen jízdou zručnosti, což byl překážkový závod, při kterém bylo třeba převézt
náklad na torzu kolečka. Úspěch tohoto klání spustil úvahy o možném obnovení Lednického šestiboje, kterým rozmach lednických akcí kdysi začal. Večer pak zakončila
zábava s dechovou hudbou P. Saka.

Lednice Fest

Fotbalový turnaj s večerním hudebním
festivalem proběhl už pošesté. Večerní divácký rekord minulého ročníku zůstal nepřekonán, zato ale padly jiné rekordy. Po-

mník dotaci a celý opravit, a to celkovým nákladem 94.000,- Kč (dotace 80.000,- Kč). V letošním roce bylo ještě upraveno bezprostřední okolí
památníku včetně oplocení. OÚ

čet přihlášených týmů (celkem dvanáct) a
rekordní počet vypitých piv. Fotbalový turnaj začal už v půl deváté ráno a bez sebemenších prostojů skončil až v půl šesté
večer. Pokud jde o skladbu týmů a herních
stylů, šlo zřejmě o nejrozmanitější přehlídku v historii. Vyhrál tým EXPERTSTAV,
v jehož dresu se proháněl i Edgar Malakyan, hráč, který zná atmosféru předkola Ligy
mistrů. Druhé místo obsadily KOZOJEDY a
na třetí místo dosáhli obhájci loňského vítězství, tým SUCHÝ TRIKA ZRUČ.
Večerní festival obstaraly tradičně čtyři
kapely, dvě domácí a dvě hostující. Program odstartovali THE KOMPOT z Plzně,
kapela, která svým hitovým přímočarým
melodickým rockem ctí dlouholeté západočeské tradice.
Druhými vystupujícími byli V.P.O.ho
ze Zbiroha, kteří kombinují písně pražské
heavymetalové legendy Vitacit s vlastní
tvorbou, která se nese v naprosto stejném
duchu. Předposlední kapelou byl domácí
GREYMON, který právě finišuje s vydáním
nového CD „Brány propastí“. V Lednici se
ale kapela prezentovala klasickým repertoárem vztahujícím se k minulému albu.
Závěr obstarali AVIDITY FOR..., kapela,
která po posledních personálních změnách
nabrala svěží vítr a je na nejlepší cestě stát
se žádaným jménem i na nejprestižnějších
akcích. Největší odměnou pořadatelskému týmu jsou každoroční nadšené ohlasy
vystupujících hostujících kapel, které vždy
vyjadřují touhu se do Lednice na některý
z příštích ročníků vrátit.
Obě hlavní lednické akce prokázaly životaschopnost, takže není sebemenší důvod
je nadále neopakovat. Dokud budou mít
pořadatelé sílu, energii a vůli podobné události pořádat a dokud budou existovat lidé,
kteří je budou navštěvovat, pak budou tyto
novodobé tradice pokračovat.
Tomáš Pícl

Volební období 2010 - 2014
Dne 10. a 11. října 2014 se konají komunální
volby a tím bude ukončeno čtyřleté volební období současného zastupitelstva obce Kozojedy.
Pracovalo v následujícím složení:
starosta Josef Lomička,
místostarostka Dagmar Přibylová,
členové zastupitelstva:
Ladislav Jakeš,
Václav Pícl,
Lenka Kolmanová,
Ing. Martin Slach,
Ing. Josef Michal,
Markéta Němcová,
Petra Ouhrabková,
MgA. Helena Štěrbová.
Jednání zastupitelstva jsou vždy veřejná a konají se přibližně po dvou měsících nebo dle potřeby. Za minulé volební období jich proběhlo 32.
Při těchto jednáních jsou diskutovány a následně
schvalovány či zamítány záležitosti, o kterých dle
zákona může rozhodovat jen zastupitelstvo.
Nejčastěji to byly pronájmy, směny popř. koupě nebo prodeje pozemků . Za čtyřleté volební
období jsme také mohli i díky dotacím, které se
nám podařilo získat, uskutečnit řadu oprav a
staveb, na něž by v samotném rozpočtu obce
finance nebyly. Stále zůstává naší prioritou zachovat mateřskou školu a základní školu prvního
i druhého stupně. A to i navzdory skutečnosti, že
jen na její provoz musí obec, jakožto zřizovatel,
vynakládat ročně přes 1,5 milionu korun. Další
náklady byly vynaloženy na opravy budov a zlepšení prostředí pro výuku žáků. I zde pomohly dotace Plzeňského kraje a dalších institucí. Bylo to
zejména na tyto akce:
v roce 2011 střecha nad kotelnou základní
školy včetně opravy komínového tělesa,
v roce 2013 – celková rekonstrukce sociálního zařízení na nižším stupni – obdržená dotace
246 tisíc Kč z POV. Dále byla provedena výměna
3 kusů vchodových dveří prvního stupně za částku 105 tisíc Kč. I. etapa opravy střechy budovy
druhého stupně včetně stropů dotace od MMR
ČR 600tisíc Kč a od Krajského úřadu Plzeňského
kraje 400 tisíc Kč. Nepodařilo se zrealizovat zateplení a výměnu oken v budově mateřské školy.
Firma Extramont sice na stavbu nastoupila, ale
nebyla schopna profesně zvládnout rekonstrukci.
Smlouva o dílo byla s firmou ukončena dohodou.
V současné době bylo požádáno na OPŽP
o prodloužení termínu realizace prací a zachování dotace. Bude muset proběhnout nové výběrové řízení. Naopak se podařilo v letošním roce
dokončit ve II. etapě opravu střechy na budově
druhého stupně. Získali jsme na ni dotaci od
Krajského úřadu Plzeňského kraje 180 tisíc Kč.
Základní škola a mateřská škola nebyly jedinými, kam se soustřeďovaly naše finance. Další
větší akce, které byly i za přispění dotací realizovány, jsou:
Rok 2011: vypracování kanalizačních řádů
ve všech našich obcích; byla provedena celková
výměna střešní krytiny včetně latí na obecní budově ve Břízsku, která slouží jako klubovna SDH
a knihovna - získaná dotace z POV činila 200 tisíc Kč; byla provedena oprava chodníku a vpusti
před prodejnou pana Koláře.
V obci Borek byla provedena výměna části
kanalizace a oprava jejího zakončení. Formou
brigád členů SDH byl opraven chodník u školní jídelny a opraven odtok z požární nádrže v Kozojedech. V budově OÚ byly vyměněny vchodové
dveře ze dvora za plastové. V budově KD došlo

k výměně okna do pohostinství, poškozeného při
vloupání. Dále zde byly vyměněny dvoje dveře
pro vstup do sálu.
Rok 2012: oprava kanalizace u zastávky
ČSAD, byla zvětšena kanalizační vpusť, jako
ochrana před přívalovou vodou. V obci Robčice
bylo provedeno odvodnění autobusové točny a
částečná oprava jejího povrchu. Firmou Hysek
byl vypracován projekt na stavební parcely v obci
Kozojedy podél cesty ke hřbitovu.
Byla provedena výsadba stromů podél Kočínské cesty - uhrazeno z dotací od AOPPK v plné
výši. Dále byl celkově zrekonstruován chodník
od OU ke křižovatce - dotace z KÚPK – 300 tisíc Kč. V Lednici na veřejném prostranství byly
osazeny hrací prvky pro děti a lavice se stolem.
Dále zde bylo vlastními silami zhotoveno dětské
pískoviště. Byla provedena rekonstrukce veřejného rozhlasu, který je nyní zaveden do všech
našich obcích.
Rok 2013: v obci Robčice byla osazena
replika Božích muk. Původní byla umístěna do
hřbitovní kaple na místním hřbitově. Na této kapli
byla celkově opravena vnější omítka. Náklady na Boží muka činily 288.275,- Kč a na kapli
101.714,- Kč. Schválená dotace činila 70 % této
částky. V obci Břízsko byla provedena celková
výměna střešní krytiny a latí na budově hasičské
zbrojnice. Opravu provedla firma pana Šmída.
Náklady činily 74 tisíc Kč. Na hasičské zbrojnici
v Kozojedech byla provedena firmou Elemonta
z Trnové výměna hlavních vrat s automatickým
otvíráním.
Celkové povrchové úpravy se dočkala jedna
z našich kulturních památek - Pomník padlých v
Kozojedech. Práce provedl pan Bartoloměj Štěrba ml. a obec obdržela dotaci ve výši 80 tisíc Kč.
U bytovky č. 2 byl zasypán již nefunkční septik
a vznikla zde parkovací místa pro osobní auta.
Byly také zahájeny pozemkové úpravy v obcích
Kozojedy, Borek a Lednice. Před budovou školy
prvního stupně nechala obec zhotovit parkovací
stání pro osobní auta. Práce provedla firma Swietelsky, stavební s.r.o. za 128.296,- Kč. Proběhly
práce na bezejmenném toku od rybníku v Jílovnách, kde došlo k odstranění náletových dřevin a
úpravě koryta. Hlavní práce prováděly Lesy ČR,
jakožto správci toku.
Obec zajistila a financovala položení rour pod
komunikací a vpusti, která bude sloužit k odvodnění cesty za hřištěm.
V obci Lednice pokračovaly úpravy veřejného
prostranství, hřiště, cesty, kanalizace a také probíhaly práce v budově, kde vznikla nová společenská místnost, která bude sloužit jako klubovna SDH a další prostory.
V obci Kozojedy byla vyměněna část kanalizace 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. Byly provedeny úpravy některých místních cest tak, aby
bylo možné provádět těžbu i v odlehlých částech
lesa.
Byly osazeny dveře ke kostelu, na které obec
přispěla částkou 40 tisíc Kč. Práce provedl pan
Václav Procházka. K místnímu hřbitovu byla
osazena nová vrata a dvířka, které zhotovil pan
Josef Týmr za částku 100 tisíc Kč. Obec musela
nechat zpracovat pasport kanalizačních řádů pro
všechny naše obce. Náklady činily 180 tisíc Kč.
Rok 2014: v kulturním domě byla z důvodu kolísání tlaku vody osazena domácí vodárna
(darlink), dále byla v kuchyni instalována diges-

toř s rekuperací a vodním dohřívačem. Byla provedena výměna plynového kotle v budově OÚ.
U prodejny pana Koláře byla celkově zrekonstruována rampa pro skládání zboží. Firma Eurovia
Silba a.s. provedla odvodnění komunikace v horní části obce. Dílo již bylo zkolaudováno.
Na veřejném prostranství, za budovou školy druhého stupně, bylo vybudováno místo
pro setkávání a posezení nejen žáků školy, ale
i veřejnosti. Samotný altánek zhotovil pan Václav Procházka a betonový podklad pan Václav
Wohlmuth. Nepodařilo se již z výše uvedených
důvodů zateplení mateřské školy, což je veliká
škoda. Firma svým jednáním znemožnila dokončení díla.
Věřím, že i přes potíže při této rekonstrukci
se celá akce podaří zrealizovat v příštím roce.
Naopak byla dokončena II. etapa rekonstrukce
střechy a zateplení stropů druhého stupně základní školy včetně výměny osvětlení. Tato akce
zlepšila prostředí pro žáky i učitele a věříme, že
dojde k úspoře energie při vytápění.
Obec požádala Parlament ČR o schválení
vlajky. Její návrh byl schválen a 20. 5. 2014 byly
dokumenty k její podobě slavnostně předány
obci přímo v prostorách Parlamentu.
Toto je výčet především větších akcí, které
se podařilo za toto volební období zrealizovat.
Za zmínku stojí některé společné kulturní akce,
kterých bylo poměrně dost. Např. Kozojedské
kulturní léto, Velikonoční pomlázka, Myslivecké
odpoledne, Podzimní dýňování, Adventní zastavení, Novoroční ohňostroj, Lednice fest, divadla,
přednášky, výstavy, v letošním roce oslavy 500
let od udělení znakového privilegia a mnohé další. Na některých akcích se obec podílela pouze
finančně.
Na samotném OÚ mohou občané využívat
služby jako ověřování podpisů a služby v rámci
Czech Point, pomocí kterého lze získat výpisy
z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku,
rejstříku trestů, živnostenského rejstříku a bodové hodnocení řidiče.
Díky všem naznačeným úspěšným dotacím
se v našich obcích mohlo uskutečnit mnohem
více projektů, než na co by stačily finance z rozpočtu obce ve výši 14 mil. Kč.
Finance jsou vynakládány rovnoměrně na
všechny oblasti lidského života od školy přes
veřejné prostranství a komunikace až po zeleň.
Obec není jediná, komu na příjemném životě
v obci záleží, což dokládají místní spolky svou
aktivitou. Díky tomu Kozojedy dostaly v rámci
soutěže „Vesnice roku“ v roce 2012 Bílou stuhu.
Pěknou a důstojnou tečkou za čtyřletým volebním obdobím byla bezesporu oslava „500 let
od udělení znakového privilegia“, kde byla mimo
jiné veřejnosti představena vlajka obce.
Chtěl bych poděkovat všem členům zastupitelstva za jejich práci během uplynulého volebního období, za spolupráci místostarostce paní
Přibylové a za vstřícnost a obětavost oběma
pracovnicím obce. Poděkování patří i ostatním
zaměstnancům obce.
Chtěl bych také poděkovat všem našim občanům a spolkům za práci, kterou pro obec vykonávají, neboť bez jejich pomoci bychom se jen
těžko obešli. Jsem rád, že takoví lidé jsou pořád
mezi námi. Přeji všem našim občanům dobrou
volbu svých zástupců do nového zastupitelstva
obce Kozojedy, které bude i nadále jedenáctičlenné.
Josef Lomička, starosta

Oslavy obce Kozojedy - 500 let od udělení znakového privilegia
pro návštěvníky připraveny fotografie zachycující
proměny domů v Kozojedech a na Borku.
Nahlédnout bylo možné i do obecní kroniky a
jejích obrázkových příloh, kde je historie Kozojed
popsána podrobněji. Celé místnosti dominovala
nová vlajka obce, která byla později představena
všem účastníkům slavností. Improvizované kino
připomínalo různé kulturní akce - Staročeské
Máje, masopust, či slavnostní otevření kulturního
domu po rekonstrukci v roce 2001.
Již v sobotu dopoledne se náves začala plnit
stánkaři, kteří nabízeli široký sortiment. Přes dřevené hračky, šperky a dekorativní bižuterii z různých materiálů až po medovinu. Celkově tento “
malý trh“ dokresloval atmosféru oslav, jelikož se
znakovým privilegiem bylo Kozojedům uděleno
právo každou středu pořádat trhy.
Rok 2014 je rok nejednoho kulatého výročí.
Ať už jde o připomínku událostí politických, jako
je začátek první světové války, či společensko-kulturních. I pro Kozojedy je tento rok významný. Letos uběhlo přesně 500 let od udělení znakového privilegia. A jelikož je to událost, která se
neslaví každý rok, byly oslavy důkladně plánovány v dostatečném předstihu .
Než mohly bujaré oslavy propuknout v celé
své kráse, musela se kozojedská náves upravit
a přizpůsobit, aby ani případný déšť nepřekazil
pečlivě připravovanou akci. Na návsi vyrostly
stany a jeviště pro účinkující. V prostorách školy byla zřízena provizorní výstavní síň, kde byly

O zahájení oslav se postaral sám pán z Kolovrat, který za zvuku královské fanfáry, již secvičili sourozenci Kučerovi, přijel na svém koni
oznámit kozojedským občanům zprávu o udělení
privilegia. Zástupci obce navázali na středověké
prostředí a přivítali všechny přítomné v dobových
kostýmech. Pan doktor Zilynskyj dodal ještě několik dějepisných faktů a zajímavostí z historie
Kozojed a oslavy mohly vypuknout naplno.
Program byl opravdu pestrý a každá věková
kategorie si přišla na své. Pro ty nejmenší z nás
byl připraven kreativní stan kožlanských Šikulek,
kde děti vyráběly náramky z gumiček, zvířátka
z těsta, nebo si zde mohly vybarvit, či složit z pu-

zzlí znak, kolem kterého se v tento den točilo vše.
Ani o kulturní zážitek nebyly děti ochuzeny. DDM
Třemošná je přenesla za pomoci loutkového
Adámka do říše broučků.
Pro milovníky středověké hudby a tance vystupovaly soubory Srdcové eso a Gutta, které
nejen hrály k poslechu, ale do tance zapojily
i diváky. Nemohlo chybět ani řinčení železných
čepelí, jež dělá středověk středověkem. Ani v Kozojedech jsme nebyli ochuzeni o rytířská klání,
o která se postarala skupina historického šermu
Convictus. Za pomoci kulis nás dvakrát vzala
s sebou na cestu v čase a všichni diváci mohli
být svědky soubojů na život a na smrt.
Pro zájemce o poklidnější zážitek byly připraveny komentované prohlídky kostela, o které se
postarala MgA. Helena Štěrbová. Návštěvníci
se dozvěděli o významu Kozojedské madony a
zároveň se mohli podívat do sakristie, na kruchtu
k varhanám, či k samotnému vrcholu věže až ke
zvonu.
Oslavy pokračovaly až do večera, což nám
poskytlo možnost zapojit i přicházející tmu.
Průvod s ručně vyrobenými loučemi byl neobvyklým zpestřením. Celý večer však zakončili
ohňoví profesionálové ze skupiny Allardet. Světelná show sklidila velké ovace, jelikož se jednalo
o opravdu jedinečný zážitek.
Tyto vydařené oslavy nám připomněly, že ačkoliv jsme malá obec, jsme jako Kozojedy zapsány v dějinách a máme odkaz, který následujeme
a můžeme předávat dál.

Ivana Slachová

Myslivecké odpoledne – 23. srpna 2014
Příjemné sobotní odpoledne předposledního prázdninového víkendu připravili pro děti a
také pro jejich rodiče a prarodiče členové Mysliveckého sdružení v Kozojedech. Na hřišti
Sokola uspořádali již 4. ročník tohoto setkání
občanů Kozojed a přidružených obcí s místními myslivci. Odpoledne plné zajímavých akcí,
her, soutěží, ale také poučení, zahájili „Trubači z Kozojed“, kteří znělkami z lesních rohů

přivítali účastníky této krásné akce.
V následujícím vystoupení trubači uvedli
několik skladbiček - signálů a hlaholů, používaných při lovu, ale také náročnější skladbičky starých mistrů. V průběhu vystoupení
se trubači pochlubili svými úspěchy, zejména
v celostátní soutěži mladých trubačů, která se
konala v Lysé nad Labem v rámci myslivecké
výstavy NATURA – VIVA a zdařilým vystoupením na Národní soutěži mysliveckých trubačů
v Konstantinových Lázních.
Chovatelé loveckých psů představili své
čtyřnohé pomocníky. Popsali jednotlivá plemena – anglický špringršpaněl, labradorský
retrívr, alpský brakýř jezevčíkovitý, německý
drátosrstý ohař, jezevčík hladkosrstý. Poukázali na jejich přednosti a samozřejmě připomněli náročnost výcviku. Se svými svěřenci
pak předvedli plnění některých „pracovních“
činností. Potěšitelné je, že mezi myslivecké
kynology se zařadili také mladí členové našeho MS – Petr Štol, Václav Štol, David Hykyš,
Marek Peterka, Pavel Janda – kteří připravují
nové mladé psy pro náročnou loveckou praxi.
I tentokráte představili kozojedští myslivci
pěkně preparované a upravené trofeje zvěře
ulovené v naší honitbě. Největší pozornost
však poutal nádherný živý exemplář jednoho
z největších dravců naší planety, orla skalního,
kterého přivezli pan Jiří Komorous z Mirošova
a pan Moulis z Rokycan.
Rušno a stále plno bylo opět na Rumcajzově střelnici. Velké oblibě zejména u menších
dětí se těšily také závody v pytlích. Některým

startujícím však museli pomoci rodiče.
Radost dětem připravili hasiči na trávník
nastříkanou vrstvou pěny, ve které se děti do
sytosti vydováděly.
O spokojenosti účastníků akce svědčí i
skutečnost, že v průběhu odpoledne se prodalo cca 150 porcí zvěřinového guláše a stejný
počet řízků z divočáka, které tradičně připravil
pan Václav Sláma se svou manželkou. Došlo
také na vynikající zvěřinové klobásy a večer
opět na urožněného pašíka. Všem ohromně
chutnalo!
Velice přitažlivou, divácky zajímavou a také
poučnou akcí bylo předvedení jedné z mysliveckých tradic – pasování na lovce. Hospodář
mysliveckého sdružení Vladimír Hykyš pasoval na lovce mufloní zvěře hosta našeho MS
pana Vladislava Krause.
Výbor mysliveckého sdružení touto cestou
děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a
organizaci tohoto zdařilého setkání kozojedských občanů!
Václav Troch, místopředseda MS

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala
všem, kteří se podíleli na přípravách akce
„500 let od udělení znakového privilegia“.
Jednalo se o „pouze“ jednodenní akci, ale
příprava byla téměř stejná jako na celotýdenní kulturní léto.
Naše představa byla, aby se celá akce
nesla v historickém duchu, což se myslím
hlavně díky paní Janě Görnerové povedlo.
Byla to totiž právě ona, která vymyslela a
do nejmenších podrobností naplánovala
úvodní scénku.
O krásné jednotné propagační materiály
se postarala paní Petra Ouhrabková. Dále
bych ráda poděkovala všem, kteří pomáhali
při stavbě stanů, navážení lavic, židlí a stolů, organizaci dopravy apod.
Byli to především členové sboru dobrovolných hasičů, kteří jako vždy ochotně přiložili

ruku k dílu. V samotný den oslav se zapojili i
zastupitelé obce a pan starosta, kterým patří poděkování též.
O pozvané hosty se vzorně starala paní
Hana Veselá. Nelze nepoděkovat také Petrovi Němcovi a jeho přítelkyni Ireně za neodmyslitelné zvučení celé akce.
Děkuji za spolupráci obcím Bujesily, Brodeslavy a Liblín, ZS Kozojedy a.s., řediteli
ZŠ. Nedokážu jmenovitě poděkovat všem,
ale byla bych moc ráda, aby všichni, kteří
jakkoliv pomohli, věděli, že si jejich pomoci moc vážím a doufám, že se na ně budu
moci spolehnout i v budoucnosti.
Bohužel nemohu „poděkovat“ tomu, komu
se natolik zalíbil nový stůl v altánu za školou, že si ho odvezl neznámo kam.
Dagmar Přibylová

Výpis usnesení z 28. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 29. května 2014 od 20:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Úprava rozpočtu č. 2/2014
4. Zateplení MŠ Kozojedy - informace
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2013
6. Oslavy obce - přípravy
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr
Usnesení č. 530 - ZO schválilo upravený program dnešního jednání .
Usnesení č. 531 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání p.Jakeše a ing. Slacha.
Usnesení č. 532 - ZO schválilo návrhovou komisi dnešního jednání Mgr. Hirta a Ing. Michala.
Usnesení č.533 - ZO schválilo průjezd obecními
cestami a obecními pozemky v k.ú.Kozojedy u
Kralovic, k.ú. Borek, k.ú. Břízsko při příležitosti
pořádání Mezinárodního mistrovství ČR Enduro,
za podmínky včasného doložení povolení a souhlasu s konáním této akce od Městského úřadu
Kralovice, odboru životního prostředí.
Usnesení č. 534 - ZO schválilo nákup herních
prvků od pana Smitky, Radnice, na dětské hřiště
do Kozojed - minilanové centrum, pružinové
houpadlo a sestavu se skluzavkou.
Usnesení č. 535 - ZO zamítlo příspěvek na
činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Prostějov
Usnesení č. 536 - ZO schválilo příspěvek ve
výši 1.000,- Kč pro Domov sociálních služeb
Liblín, p.o., na pořádání každoročních „Liblínských
slavností“.
Usnesení č. 537 - ZO schválilo nákup dvou zahradních setů Bety od firmy Kovo-Art, Poděbrady,
pro potřeby obce Robčice za cenu 4.490,- Kč /ks.
Výpis usnesení z 29. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 26. června 2014 od 20:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Úprava rozpočtu č. 3/2014
4. Zateplení MŠ Kozojedy-informace
5. Schválení účetní závěrky obce Kozojedy za rok
2013 a závěrečného účtu obce za rok 2013
6. Hospodaření v obecních lesích - informace
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr
Usnesení č. 538 - ZO schválilo program dnešního jednání .
Usnesení č. 539 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání MgA. Štěrbovou a pí. Kolmanovou.
Usnesení č. 540- ZO schválilo návrhovou komisi

dnešního jednání pí. Ouhrabkovou a p. Pícla.
Kontrola usnesení: bylo jednáno se společností Energie pod kontrolou a předány jí podklady
k výpočtům a urgován ČEZ
Usnesení č. 541 - ZO schválilo účetní závěrku
obce Kozojedy, závěrečný účet obce za rok 2013
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, a to bez výhrad.
Usnesení č. 542 - ZO zamítlo zajištění přístupové cesty k pozemku p. č. 3678/6 v k.ú. Kozojedy
u Kralovic paní Šimerové a doporučuje paní Šimerové jednat s majitelem sousedního pozemku.
Usnesení č. 543 - ZO schválilo záměr výstavby
malé vodní elektrárny v k.ú. Kozojedy u Kralovic
v lokalitě Liblínský (Rybův) mlýn ř.km 100,5 řeky
Berounky, za podmínek určených pro vydání
územního rozhodnutí Městským úřadem Kralovice,
odborem výstavby.
Usnesení č. 544 - ZO schválilo nákup pozemků
p.č. 1012/1 a 1012/3 od Lesů ČR v k.ú. Kozojedy
u Kralovic o výměře 530 m2 za celkovou cenu
14.414,- Kč.
Usnesení č. 545 - ZO schválilo smlouvu o
bezúplatné výpůjčce požárního vozidla CAS 25K
Liaz 101.860 od Města Přimdy do 30. 4. 2016 pro
potřeby hasičské zásahové jednotky.
Usnesení č. 546 - ZO schválilo podání žádosti
o úvěr od Komerční banky a.s. ve výši 700.000,Kč na rekonstrukci střechy ZŠ Kozojedy – vyšší
stupeň.
Usnesení č. 547 - ZO schválilo setrvání u stávajícího dodavatele elektrické energie společnosti
ČEZ s.r.o.
Usnesení č. 548 - ZO schválilo, že počet členů
zastupitelstva obce pro příští volební období 2014
– 2018 bude 11.
Usnesení č. 549 - ZO schválilo uzavření
následných smluv se stavebním dozorem a koordinátorem BOZP na akci „Rekonstrukce střechy
ZŠ Kozojedy – vyšší stupeň“ – II. etapa a pověřilo
pana starostu podpisem těchto smluv.
Výpis usnesení z 30. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 10. července 2014 od 20:00
hod.
v zas. místnosti OÚ Kozojedy.
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Zateplení MŠ Kozojedy - informace
4. Smlouva o úvěru s Komerční bankou
5. Různé
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr
Usnesení č. 550 - ZO schválilo program dnešního jednání .
Usnesení č. 551 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání pí. Ouhrabkovou a p. Pícla.
Usnesení č. 552 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání pí. Kolmanovou a Ing.
Michala.
Usnesení č. 553 - ZO schválilo Smlouvu o
úvěru ve výši 700.000,- Kč uzavřenou s Komerční
bankou a.s. a pověřilo pana starostu k podpisu
smlouvy. Účelový úvěr bude použit na financování
akce „Rekonstrukce střechy ZŠ Kozojedy-vyšší

stupeň“, II. Etapa. Termín první splátky bude 25. 1.
2015 ve výši 13.210,- Kč a poslední splátka bude
25. 5. 2019. Předčasné splacení úvěru je možné.
Obec i banka se dohodly, že úroková sazba bude
pohyblivá a bude odpovídat součtu 1M PRIBOR a
pevné odchylky ve výši 1,56 % p. z jistiny úvěru.
Usnesení č. 554 - ZO schválilo Smlouvu
o sdružení prostředků s obcí Bohy na příspěvek
ve výši 20.000,- Kč/rok obci Kozojedy na zajištění
akceschopnosti jednoho požárního družstva o
sníženém početním stavu a pověřilo pana starostu
jejím podpisem.
Usnesení č. 555 - ZO schválilo Dodatek č.1
k nájemní smlouvě č. 27/2008 se Zemědělským
družstvem Dobříč a pověřuje pana starostu k jeho
podpisu.
Usnesení č. 556 - ZO zamítlo návrh nové trasy
závodu MM ČR Enduro Dolní Hradiště, vedené
přes ochranné pásmo vodního zdroje pro obec
Kozojedy.
Usnesení č. 557 - ZO schválilo stažení žádosti
o dotaci z Havarijního fondu PK na akci „Rekonstrukce střechy ZŠ Kozojedy, vyšší stupeň
– II.etapa“.
Usnesení č. 558 - ZO schválilo uzavření
nájemní smlouvy s Plzeňskou diecézí o pronájmu
pozemku pod budovou MŠ Kozojedy za cenu
100,- Kč/rok a pověřují pana starostu k podpisu
smlouvy.
Výpis usnesení z 31. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 20:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Zateplení MŠ Kozojedy - informace
4. Rekonstrukce střechy ZŠ Kozojedy - informace
5. Různé
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr
Usnesení č. 559 - ZO schválilo program dnešního jednání .
Usnesení č. 560 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání MgA. Štěrbovou a p.Jakeše.
Usnesení č. 561 - ZO schválilo návrhovou komisi dnešního jednání Ing. Michala a Mgr. Hirta.
Usnesení č. 562 - ZO schválilo Smlouvu
č.12117273 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životního prostředí na akci „Zateplení
budovy mateřské školy v Kozojedech“.
Usnesení č. 563 - ZO schválilo ukončení smlouvy o dílo s firmou Extramont s.r.o. uzavřenou dne
11. 11 .2013 na „Zateplení budovy mateřské školy
v Kozojedech“.
Usnesení č. 564 - ZO zamítlo odkoupení nemovitosti č.e. 6 v k.ú. Robčice na pozemku obce čp.p.
434/6 v k.ú. Robčice.
Usnesení č. 565 - ZO schválilo dohodu s panem
Kolářem o spolufinancování opravy rampy u jeho
pronajaté prodejny. Celková částka opravy činí
32.630,- Kč a pan Kolář se bude podílet částkou
10.000,-Kč.

100 let Sboru dobrovolných hasičů ve Břízsku
o osobnost Václava Bulína
Na březské návsi vedle kapličky stojí pomník
na památku padlých občanů z první a druhé světové války. Jedno z vytesaných jmen bylo zmiňováno celou červencovou sobotu, kterou místní
Sbor dobrovolných hasičů vybral k oslavě 100.
výročí svého založení a zároveň jako datum konání 40. ročníku Memoriálu Františka Vodáka,
Karla Paška a Václava Bulína.

Až v posledních letech byla provedena oprava střešní krytiny a fasády, v letošním roce byla
nově nabílena. Do té doby si vystačila pouze
s drobnými úpravami jako je zateplení stropu.
Byla pořízena nová kovová vrata a osazeny okapové žlaby. Václav Bulín patřil k aktivním členům
hasičského sboru nejen na místní úrovni. Brzy se
stal velitelem Okresní hasičské župy kralovické.

Psal se 8. březen 1914, těsně před první světovou válkou, když byl založen Sbor dobrovolných hasičů Břízsko-Robčice. V počátcích si hasiči vystačili s dřevěnou kůlnou, kde byla uložena
výstroj a uschována první ruční stříkačka. O Václavu Bulínovi se dozvídáme až v roce 1921, kdy
došlo k oddělení obou sborů. Na první valné hromadě samostatného březského sboru byl Václav
Bulín (Břízsko čp. 28) zvolen velitelem, starostou
se stal Josef Janeček (Břízsko čp. 2). U sboru byl
zřejmě i dříve, z dostupných materiálů to nelze
doložit. Máme pouze seznamy přispěvatelů, ale
to se netýkalo aktivních hasičů, kteří příspěvky
zpočátku neplatili.

Pro své aktivní postoje byl v prosinci 1944
zatčen a vězněn v Terezíně. V zápiscích Antonína Lomičky, které byly použity při vzniku Kroniky
obce Břízsko stojí: „Tam [v Terezíně] ke konci
války vypukl tyfus a on snad jej také dostal. Když
jej tam byl navštívit jeho zeť František Šmídl, byl
ještě živ. Ale potom zmizel bez evidence.“ (Kronika obce Břízsko, II. díl, s. 457) Pro uctění jeho
památky byl dán podnět k postavení pomníku.
Na schůzi sboru bylo rozhodnuto, že se postaví
zároveň pomník pro padlé vojáky v obou světových válkách a obětem okupace. Dne 20. června
1948 byl pomník slavnostně odhalen za účasti
třiceti sborů z okolí.

Informace o sboru můžeme čerpat z pokladní
knihy, která se ve Břízsku dochovala. Nechává
nás nahlédnout do činnosti hasičského sboru od
jeho počátků, kdy se hasiči podíleli značnou měrou i na kulturním a společenském životě obce.
Takřka každoročně konali pouťovou zábavu kolem svátku sv. Jana Nepomuckého, dále v září
(zřejmě na svátek Panny Marie) nebo v říjnu
o posvícení, připravovali masopust, pořádali divadelní představení. Výdaje byly rovněž rozličné.
Cesty jednotlivců v záležitostech sboru, cesty na
sjezd do Prahy, pojištění stříkačky, drobné nákupy, nákup oblečení příp. jeho šití a samozřejmě
výdaje spojené se zábavami a jinými představeními. Objevují se i výdaje na pohřby, protože hasiči doprovázeli zemřelé členy na jejich poslední
cestě.

Pomník není jedinou památkou na hasiče
Václava Bulína. V roce 1975 v Nekmíři padl na
schůzi tamního hasičského sboru návrh na pořádání dlouhodobé soutěže požárních družstev na
památku tří hasičů, kteří zemřeli v koncentračním
táboře: Václava Bulína ze Břízska, Karla Paška
z Nekmíře a Františka Vodáka z Mrtníka. První
ročník Memoriálu se uskutečnil v Mrtníku ještě
ten samý rok. Od té doby se konal každoročně
v Mrtníku, Nekmíři nebo Dobříči. Dobříčský sbor
se ujal zastupování březských hasičů, kde tehdy
sbor sice byl, ale ne aktivní. Vždy, když se Memoriál v Dobříči konal, odjíždělo pravidelně několik zástupců z Dobříče a Břízska položit věnec
k pomníku padlých do Břízska.

Obraťme pozornost znovu k Václavu Bulínovi
a tím i k počátkům činnosti sboru. V. Bulín byl
profesí stavař, a proto je jeho jméno dodnes spojené se stavbou zděné hasičské zbrojnice, s níž
se začalo hned roku 1921. Jedná se o kvalitní
stavbu, která slouží dodnes.

Aktivita hasičů ožila s nástupem nové generace a to do té míry, že se sbor znovu začal účastnit
soutěží v okolí. Již v roce 2006 byla po dlouhé
odmlce uspořádána hasičská soutěž i ve Břízsku
a náves se zaplnila desítkami hasičů i diváků.
Podobně to bylo i v sobotu 19. července letošního roku. Důvody byly dva - Memoriál a oslavy
100 let vzniku zdejšího sboru. Náves zalilo horké

letní slunce i voda z hadic. Přijela družstva mužů
z Obory, Koryt, Čivic, Mrtníka a Jarova, zastoupení v kategorii žen mělo družstvo z Jarova. Na
tomto místě nutno podotknout, že ve Břízsku
bylo družstvo žen založeno roku 1922, ale fungovalo jen krátce.
Oslavy probíhaly v příjemné atmosféře. Při
nástupu všechny přivítal starosta sboru Josef
Lomička a v úvodní zdravici připomenul význam
dnešního dne. Následovalo položení věnce k pomníku padlých za zpěvu státní hymny. Pak se již
rozběhla samotná soutěž družstev s požárním
útokem doplněná o různé disciplíny. Komentoval
ji pan Barbořák, jenž se také se svojí kolegyní
staral o hudební doprovod po celý den. Soutěž
probíhala dvoukolově, počítal se lepší čas. Bylo
velmi potěšující, že se z prvního místa mohlo
radovat místní družstvo, které získalo i putovní
pohár Memoriálu. Od loňských pořadatelů byla
předána i kronika, do které se průběh soutěže
zvěční. Druhá byla Obora, třetí Koryta. Vítězství
je o to cennější, že se jednalo o 40. ročník Memoriálu.
Skončily oslavy 100 let místního hasičského
sboru, skončil Memoriál pánů Vodáka, Paška
a Bulína. Náves se jen pomalu vylidňovala, až
zůstali jen místní. Nezbývá než poděkovat všem
současným dvaceti čtyřem členům Sboru dobrovolných hasičů nejen za to, že uspořádali dnešní
den, ale hlavně za to, že obnovili aktivní činnost.
Pomáhají při požárech a živelných pohromách,
zapojují se znovu do hasičských soutěží v okolí
včetně Memoriálu, ale i do společenského života
v obci. Stejně jako jejich předchůdci před sto lety.
Poděkování patří i všem ostatním, kteří pomohli
při pořádání oslav.
Josef Lomička

