Jako spolek jsme se zasloužili o vytvoření a umístění pamětní desky na zdejší
škole národnímu obrozenci Janu Jindřichu
Markovi (Jan z Hvězdy). Uspořádali jsme
dvě sochařská sympozia s mezinárodní
účastí, Kozojedy tím získaly mnoho zajímavých soch. Za zmínku jistě stoji i spolupráce s Krašovským spolkem, se kterým jsme
pořádali slavnosti na Krašově ke Dni dětí.
Snaha našich členů o kulturu na venkově a především v naší obci přispěla k ocenění Kozojed v podobě Modré stuhy v soutěži Vesnice roku. Vzpomeňme na všechny,
kteří akce organizovali a kterým tedy patří
dík a uznání.
Vážení občané a členové Kulturního
spolku, v červnu 2002 vyšlo první číslo Novin Kulturního spolku Kozojedy. Od té doby
jste pravidelně dostávali zprávy nejen o činnosti našeho spolku, ale i důležité zprávy
z naší obce, protože noviny se později staly
i novinami obce Kozojedy.
V této době měl již Kulturní spolek Kozojedy za sebou dva roky života. O založení
spolku jsme usilovali od začátku roku 2000.
Následně byl spolek oficiálně zaregistrován 4. července 2000. Od té doby jsme se
snažili šířit informace o činnosti spolku a
hlavně posilovat sounáležitost členů spolku
a všech příznivců v okolí Kozojed pořádáním řady kulturních akcí. Podařilo se nám
nejen založit tyto noviny, ale dále i obsáhlé webové stránky, na kterých můžete sledovat nejen historii spolkových aktivit, ale
také si stáhnout veškerá vydaná čísla novin
od jejich počátku. Také máme již dvě knihy, ručně psané kroniky, které vzorně vede
Václava Peřinová.
V roce 2015 bude Kulturní spolek Kozojedy bilancovat již patnáct let života.
S odstupem takového času můžete sami
posoudit a zhodnotit, zda mělo smysl tento
spolek zakládat. Máme za sebou mnoho
kulturních akcí, které se u veřejnosti vždy
setkaly s příznivou odezvou. Chtěl bych
připomenout alespoň některé a oživit tak
vzpomínky na hezký život, který okolo sebe
členové spolku vytvářeli.
Mezi tradiční akce patřily vždy Kozojedské máje a masopusty. Dnes při prohlížení
fotografií, které již získávají svoji nezpochybnitelnou historickou hodnotu, lze říci,
že to většinou byly akce zdařilé, veřejností
se zájmem vítané.
Hojně navštěvované byly zajímavé a
poučné přednášky. Sem lze, mimo jiné,
zařadit například: přednáška o první po-

moci – MUDr. R. Havlíček; Bajkal, Prameny Amazonky – RNDr. B. Janský; Božena
Němcová - PhDr. Kubová; Mistr Jan Hus
- manželé Zilynští; Aljaška - p. Knoflíček a
mnoho dalších.
Vzpomeňme také na hudební akce,
kam patří Muzikantský ples a vznik Vodníka Vojty. Hudební sešlost pod názvem
„Vodník“ se na Podkrašovském mlýně opakovala neuvěřitelných jedenáct let, za stále
narůstajícího (někdy už organizačně obtížně zvládaného) zájmu veřejnosti z blízkého
i vzdáleného okolí.
Podařilo se nám, i přes zpočátku některé skeptické názory, uspořádat dvě akce ve
stylu módních přehlídek, nazvané Vetengl
show. Právě pomoc a účast místních děvčat v roli modelek a manekýnek při přehlídce šatů a šperků, které vyrobili manželé
Vetenglovi, ukázala na značný potenciál
tvůrčích možností našeho zdejšího života.
Náš Kulturní spolek Kozojedy pořádal
také mnoho zájezdů a výletů, například
do Národního divadla v Praze, Divadla
J. K. Tyla v Plzni, do Biskoupek či do
sklípků na jižní Moravě.
Mnozí můžete vzpomenout také na
hezkou akci při znovuotevření Kulturního
domu v Kozojedech po jeho rekonstrukci.
Kulturní dům v Kozojedech dnes neodmyslitelně vytváří spolehlivé zázemí pro
pořádání různých akcí. Vystoupila zde už
řada souborů a kapel, jako například zpěváci Kubešovy Veselky s kapelou pana
Fencla, pořádají se zde májové zábavy či
dokončení masopustů.
Také se nám podařilo založit novou
tradici v pořádání koncertů v kostele
sv. Mikuláše. Vystoupili zde soubor Hlahol, Gabriela Demeterová, Lubomír Brabec a další význační umělci.

Kultura na venkově nemá mnoho podpory ze strany státních orgánů a už vůbec
ne, co se týká finančních možností. Proto
musím velice ocenit dosavadní dobrou spolupráci s naším obecním úřadem. Věřím,
že i nadále budeme zdárně ve spolupráci
pokračovat.
Věřím, že jsme svojí činností v Kulturním spolku Kozojedy přinesli do života naší
obce mnoho pozitivního. Jsou v životě chvíle, kdy něco jde lépe a jindy zase hůře. Tak
je to i v životě našeho spolku a já doufám,
že se i do budoucna podaří udržet naše
aktivity alespoň tak, jak se nám je dařilo
uskutečňovat celých minulých patnáct let.
Snažili jsme se udržet při životě kozojedské tradiční kulturní akce a také jsme přišli
s novými, které mnohé překvapily tím, že
dokázaly, co všechno může obsáhnout venkovská kultura. Ano, jsme nositeli venkovské kultury, která je stejně hodnotná, někdy
i hodnotnější, než mnohé placené komerční
produkce velkých měst a center.
V naší obci se našli nadšenci, kteří zajišťují kulturu bez jakékoliv odměny za svoji
práci. Kultura našeho venkova se z většiny tvoří srdcem a jen vztah k rodné obci a
kraji nám dává sílu pracovat pro druhé a
pro hezčí život naší společnosti. Zejména
v dnešní době je důležité, aby se lidé scházeli a hledali k sobě vztah, který by nám měl
pomáhat zmírnit dopady společenských a
politických nešvarů současnosti.
Vážení občané a členové Kulturního
spolku, dovolte mi, abych vám všem popřál
do nového roku hodně zdraví, pohodu a
hodně úspěchů v životě.
Bartoloměj Štěrba, místopředseda KSK

Dobrovolné sdružení na pojištění hovězího dobytka v Kozojedech
Když jsme s kronikářem Jiřím Svobodou vydali před 15 lety knížku o kozojedských spolcích, nebylo jisté, zda se podaří shromážděné informace dále rozšířit.
V posledních letech jsem byl postupně
upozorněn na některé spolkové písemnosti, dochované v soukromém držení – za
příslušná sdělení všem ochotným velmi
děkuji. Nové dokumenty se týkaly spolků,
o nichž se v brožuře psalo (např. ochotnického), ale i takových, o nichž jsme vůbec
nevěděli. Dnes uvedu hlavní údaje o jednom z nich, který působil v Kozojedech na
počátku 20. století.
Tehdy v obci působily Hospodářská beseda, Sbor dobrovolných hasičů a Ochotnický spolek. Dále je třeba uvést Spořitelní
a záložní družstvo (kampeličku), které se
však úředně počítalo ke společenstvům - ta
měla jinou právní povahu kvůli své výrazně finanční povaze. V dosud známých pramenech se však nenacházely informace o
existenci specializovaného spolku zajišťujícího pojišťovací služby. Že také takováto
organizace v Kozojedech působila, dokazuje její úřední kniha z let 1906-1914, kterou
mi laskavě zapůjčila paní Božena Šourová
z č. 4.
Dobrovolné sdružení na pojišťování hovězího dobytka vzniklo v Kozojedech někdy
na počátku r. 1906. Iniciátora ani stanovy
spolku, které byly prý dokonce tištěny, neznáme, záznam o jeho založení se totiž
nedochoval. Zato od června 1906 do ledna
1914 disponujeme několika desítkami záznamů o činnosti sdružení. Jedná se o zápisy valných hromad konaných jednou nebo
i dvakrát ročně, ale také ze schůzí výboru,
které byly svolávány podle potřeby několikrát do roka. Třetí typ zápisů představují
jednorázově pořízené protokoly o rozhodnutí v některých urgentních záležitostech,
jež se pojišťovací agendy týkaly.
Zápisy neumožňují zjistit přesný počet
členů spolku, bylo jich však určitě několik
desítek, jednalo se tedy o většinu kozojedských hospodářů. Členství ale povinné
nebylo a máme doloženo i několik případů
vystoupení členů, kteří z nějakých důvodů
nebyli spokojeni. První dva či tři roky spolek
řídil velmi aktivní katolický farář Josef Dvořák. Ten byl zároveň v letech 1903 - 1904
také starostou tehdy založeného Spořitelního a záloženského družstva (kampeličky) a
zároveň pilně zapisoval do farní kroniky. Po
něm řídili Pojišťovací spolek rolníci Václav
Šour a Josef Kapsa, na počátku r. 1914 se
do funkce starosty vrátil V. Šour. Do výboru bývalo na valné hromadě voleno kolem
12 osob.
Člen spolku platil ročně stanovenou pojistnou částku za každý kus svého hovězího
dobytka. Počet pojištěných zvířat kolísal,
ale někdy dosahoval až 250 kusů. Ačkoli
kravám byla tehdy dávána běžně jména,

v úředních zápisech samozřejmě uváděna
nejsou. Ze spolkových peněz uložených na
spořitelní knížce byly vyplaceny částky za
zvířata, která uhynula nebo musela být poražena. Jejich majitel dostal tři čtvrtiny odhadnuté hodnoty (za maso i kůži), čtvrtina
zůstala spolku. Ten hradil výdaje za přivolání a práci zvěrolékaře i za práci posla, který ho povolal, popř. za práci kozojedského
hostinského a řezníka, pokud porazil zvíře
on. Celková bilance spolku tedy kolísala:
někdy se dostal do pasiva a musel zvýšit
pojistnou částku.
Zápisy prokazují, jak velkou hodnotu
hovězí dobytek představoval. Bylo apelováno na zodpovědnost hospodářů – po
uhynutí jedné krávy, v jejímž žaludku se
pak našel hřebík, měl být majitel upozorněn, „by byl bedlivějším a pozornějším na
svůj dobytek“. Z jiných zápisů je patrné,
že občas vznikly spory – postupná změna
názoru jednoho z členů je komentována
v knize slovy, že „výbor, kdyby všady tak se
jednalo, musil by se zblázniti“.

hus 148, kachen 7, krocani 3 a holubů 20 a
napočteno bylo také 15 úlů. V oné době byl
tedy hovězí dobytek chován při naprosté
většině kozojedských hospodářství (nejvyšší popisné číslo měl tehdy dům č. 81).
Nejvíce hovězího dobytka (devatenáct
kusů) měli ve farském dvoře (odtud snad
zájem faráře o spolek), 9 krav bylo uvedeno u domu č. 35 (Prusíkovi). Pouze u devíti
domů v obci nebyla chována žádná kráva.
Agenda, jíž se pojišťovací spolek zabýval,
měla tedy značný význam pro obec jako celek. Jeho činnost ukončily až události první
světové války – poslední záznamy, volně
vložené do knihy, jsou z let 1915 - 1916.
dr. Bohdan Zilynskyj

ŽIVOTNÍ
JUBILEUM

Jen jednou ale najdeme zmínku, na
upozornění starosty, „by třenice politické se
do spolku nemíchaly a každý by své zájmy
hájil slušným způsobem.“ Zdá se však, že
jednání bývala věcná a většina rozhodnutí výboru byla bez protestu respektována.
Jednání o přijetí zvířete do pojištění byla
přitom někdy spojena s diskusí. Když byla
o krávě paní Šottové šířena zpráva, že je ve
velmi špatném stavu, uvedl starosta spolku,
“že když je hubená, že nevadí, jen jestli jest
zdravá, a zvlášť, když byla loňského roku
pojištěna - a to byla. Druzí se k jeho návrhu
zvednutím ruky přihlásili - z té příčiny byla
pro rok 1912 do pojištění přijata“.
Připojme ještě, že spolek se nerozptyloval vedlejšími aktivitami. Dvakrát se jednalo
o uspořádání jeho plesu. Na konání takové
akce měl největší zájem hostinský a řezník
Bohumil Vostatek, v jehož lokále se konaly
všechny schůze spolku. Členové však kvůli
obavám z nadměrných výloh konání plesu
odmítli – pořádal je např. Sbor dobrovolných hasičů. V lednu 1911 také odmítli přistoupení kozojedského spolku do Zemského pojišťovacího dobytčího svazu v Praze
vzhledem k obavám z velkých výloh.
Uvažujeme-li, jaký význam spolek v životě obce měl, je třeba uvést, kolik krav a
při kolika hospodářstvích se tehdy v Kozojedech vyskytovalo. Archy ze sčítání lidu
roku 1910 se bohužel nedochovaly, ale
k dispozici jsou výsledky o deset let starší. Z nich zjistíme, že v Kozojedech bylo
v r. 1900 napočítáno 333 kusů hovězího
dobytka – asi jen v nemnoha případech se
jednalo o volky.
Pro zajímavost přidávám, že koní bylo
tehdy ve vsi 38, prasat 145, ovcí 90, koz
20 (v pouhých třinácti domech), slepic 899,

V listopadu oslavil 60. výročí dlouholetý spolupracovník
obce Kozojedy v oblasti historie PhDr. Bohdan Zilynskyj,
Ph.D. z Prahy.
Jeho bohaté znalosti místní
historie a vztah ke Kozojedům
obohatily naši obec o několik
zajímavých publikací, o mnoho
příspěvků do místních novin a
také o poutavé přednášky, které si připravil ve spolupráci s
manželkou PhDr. Blankou Zilynskou, Ph.D.
Rádi bychom mu touto cestou poděkovali za jeho záslužnou činnost, popřáli mu pevné
zdraví a životní optimismus a
do dalších let mnoho úspěchů
v jeho pracovním i soukromém
životě.
OÚ

údaje o počtu domů a místních příjmeních doložených na počátku 17. století.
Zajímavé byly i promítané dokumenty,
které se vztahovaly k této době.
Přednášku pozorně sledovalo mnoho
posluchačů nejen z Kozojed.
Na úplný závěr poblahopřála místostarostka D. Přibylová Dr. Bohdanu
Zilynskému k jeho nastávajícím 60. narozeninám. Krátce ocenila jeho vědecké
práce zkoumající dějiny Kozojed a okolí.

Přednáška k 500. výročí udělení znakového privilegia městečku Kozojedy se
konala v pátek 24. října 2014 v Kulturním
domě v Kozojedech.
V první části Dr. Blanka Zilynská přiblížila dobu a poměry na území střední Evropy na přelomu 15. a 16. století.
Představila především osobnost vydavatele privilegia pro Kozojedy – krále Vladi-

slava Jagellonského (1471 – 1516), události jeho vlády, jeho povahu a rodinné
poměry.
Na tento úvod navázal Dr. Bohdan
Zilynskyj. Podrobně vysvětlil význam a
typy městských privilegií v této době a
poté se věnoval problematice kozojedského znaku i trhům na ovčí vlnu, které
byly v Kozojedech pořádány. Uvedl také
jerům. Na všech čtyřech místech provedli
stavební adaptace chlévů.

pracovních sil. Všichni museli dělat současně v živočišné i v rostlinné výrobě.

Po žních roku 1953 byla provedena
hospodářsko-technická úprava půdy podle
třídních hledisek. Družstevní hony byly vytýčeny v nejlepších polích blízko vsi. To vyvolalo velikou nenávist vůči družstevníkům
a úplně rozdělilo vesnici. Po roce vystoupili
z JZD V. Němec čp. 17 a V. Vébr čp. 27.

První funkcionáři: předseda - 3 roky
Václav Majer, potom Jaromír Holub, účetní
– Jaromír Holub 3 roky, potom Věra Šafránková (Krevová), agronom – Jaroslav Šnajdr, zootechnik – Jaromír Holub, skupinář –
Václav Majer, pokladník – Josef Šafránek,
skladník – Josef Procházka.

Společně se obhospodařuje pak celkem
116 ha zemědělské půdy, z toho 103 ha
orné. V roce 1954 si družstvo postavilo za
farou drůbežárnu, v roce 1956 se přistoupilo ke stavbě porodny pro 30 prasnic.

Koncem roku 1952 bylo v obci založeno JZD. Z členů KSČ a učitelů se utvořily
dvojice, které chodily po číslech přesvědčovat. Byli získáni tito zakládající členové:
Josef Procházka čp. 6, Václav Procházka
čp. 11, Alex Vodička, Josef Šafránek čp. 87,
Jaromír Holub čp. 16, Václav Němec čp.
17, Josef Vébr, čp. 18, Karel Vlach čp. 20,
Václav Vébr čp. 27, Václav Majer čp. 32,
Václav Šimice čp. 39, Valentina Spurná čp.
89, Jaroslav Šnajdr z Borku čp. 1 a Václav
Kronďák z Borku čp. 6.
Začátkem roku 1953 svedli dobytek a
začali společně hospodařit. Krávy ustájili
k Šourům čp. 4, jalovinu k Holubům, vepřový dobytek k Šimicům a prasnice k Ma-

Stavební obvod byl vytýčen ing. Paškem z KNV Na Dílech uprostřed nejlepších
polí přes odpor družstevníků i MNV. Veliká
vzdálenost od obce notně prodražila vodovod, elektřinu i kanalizaci, která se vede až
do Loužku.
Začátkem roku 1958 byla porodna dokončena. Stojí na vodě a zůstane trvalým
památníkem toho, kam se dospěje, když si
nadřízené orgány postaví hlavu a neradí se
s lidmi.
Byla stavěna za státní subvenci, družstvo má zaplatit 40 % a stát přispívá 5 %
ročně na úmor. Přede žněmi roku 1958 byla
vedle postavena sušička na obilí. Za prvních pět let společného hospodaření bylo
dosaženo nejvyšší pracovní jednotky v roce
1957: 23 Kč a za 6,20 Kč naturálie. Po celou tuto dobu trpělo družstvo nedostatkem

Do obecní kroniky zapsal Jiří Svoboda

V sobotu 29. 11. 2014 jsme
v Robčicích opět po roce uspořádali slavnostní rozsvícení vánočního
stromku. Bylo to velmi příjemné setkání občanů Robčic a obyvatel okolních obcí. Všichni se zahřáli vynikajícím svařeným vínem, čajem a také
zpěvem koled a vánočních písní.

Dne 2. listopadu 2014 uspořádalo
MS Kozojedy první podzimní naháňku na černou zvěř a to v lokalitě „Pavučina“.
Naháňky se zúčastnilo také 9 lovců ze severského Norska. Mezi hosty
byl i Nor s českými kořeny, narozený
ovšem v Jihoafrické republice, pan
Marek Tachezy.
Jak je již dlouhou tradicí, účastníky
naháňky přivítaly krásné tóny lesních
rohů „Trubačů z Kozojed“. Všechny
nás ovšem zaskočilo nevlídné počasí
a poměrně hustá mlha.
Během dne se však postupně vyjasňovalo a odpoledne již slunce odkrylo našim hostům pohled na pestrobarevný koberec polí, luk a lesů
naší překrásné krajiny.
Ve třech lečích, které se uskutečnily, bylo vidět dostatek zvěře – především černé, daňčí a mufloní. Pro hosty zvláště zajímavá byla zvěř mufloní,
která v Norsku není k vidění. Bohužel
podařilo se ulovit pouze 1 muflonku,
kterou slovil norský host, pan Sven
Sletten.
Protože v 1. leči tento host ulovil
také jednoho divočáka, byl při závěrečném výřadu vyhlášen „Králem
honu“. Také druhý host Marek Tachezy ulovil 2 ks divočáků.

Za zdařilý průběh naháňky patří poděkování všem členům MS, především
však hospodáři Vladimíru Hykyšovi za
perfektní přípravu a vlastní organizaci
naháňky, závodčím jednotlivých lečí a
členům MS, kteří na vyčleněných stanovištích provázeli naše hosty – Zdeněk Soukup, Jan Kučera, Jiří Kučera,
David Hykyš, Marek Peterka, Vladimír
Bech a další.
Na zdárném průběhu naháňky
se podíleli všichni členové MS svou
disciplinovaností a ochotou plnit potřebné úkoly. Neodmyslitelnou součástí naháňky byla opět přestávka
zajištěná panem Jiřím Kučerou z
Lednice. Vynikající klobásy ze zvěřiny vlastnoručně opečené na ohni
chutnaly i našim hostům.
Při závěrečném posezení v hospůdce ve Všehrdech hosté ocenili
vstřícnost a pohostinnost našich myslivců, perfektní organizaci naháňky,
dodržování starých mysliveckých
zvyků a tradic, výkon mladých trubačů a v neposlední řadě i dostatek
zvěře v honitbě.
Naháňka se vydařila a tak ji mohl
hospodář MS zakončit zvoláním
„České myslivosti zdar!“, ke kterému
se připojili také naši hosté.
Václav Troch
místopředseda MS

Pochutnali jsme si na prvním vánočním cukroví, na bramboráčcích a
jiných dobrotách, které přinesli šikovné hospodyňky. Snad se nám všem
podařilo v tomto adventním čase se
příjemně a svátečně naladit. Každý
si jistě trochu té dobré nálady, klidu a
pohody odnesl domů, aby ho provázely po celé vánoční svátky.
Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2015
hodně zdraví, štěstí a lásky
Romana Vlková

zhruba 140 návštěvníků. K tanci a poslechu zahrála hudební skupina Singl
Band. V polovině léta následovala taneční zábava se skupinou Harlet v Bohách.
Výjezdy zásahové jednotky byly letos pouze tři. V červnu naši obec a blízké okolí zasáhlo silné krupobití a naše
jednotka se podílela na odklízení škod.
V červenci jednotka vyjížděla k požáru
slaměných balíků mezi Břízskem a Robčicemi a na začátku srpna k záchraně
tonoucí osoby na Liblíně.
Asi největší letošní novinkou je pořízení nového zásahového automobilu
Liaz. Vozidlo zatím není zařazeno ve výjezdové jednotce, protože bude nejprve
nutné snížit podlahu v hasičské zbrojnici.

Letošní sezóna nebyla pro kozojedské hasiče tak nabitá jako ty předchozí.
Zúčastnili jsme se celkem čtyř soutěží,
z toho na dvou kvůli velké absenci členů
pouze jako smíšený tým. Naše hasičská
sezóna začala na Hadačce, kde jsme
pouze s jedním týmem obsadili 5. místo.
Dále jsme se opět pouze se smíšeným týmem zúčastnili oslav 110. výročí založení SDH ve Vysoké Libyni, kde
jsme i přes několik nepříjemností převzali pohár za 3. místo. Naším největším
úspěchem byla hasičská soutěž v Brodeslavech. Vedle Západočeské hasičské ligy se běhalo také v rámci okrsku a
v něm oba naše týmy získaly historicky
poprvé dvě první místa!
Hasičskou sezónu jsme ukončili tra-

dičně soutěží v Bujesilích, kde se jako
každý rok konala netradiční soutěž
v požárním útoku pod názvem Prd Cup.
Jako smíšený tým jsme skončili až na
9. místě. Nic si z toho ale neděláme a
do další sezóny nastoupíme opět v plné
síle a doufáme, že i s nějakými novými
členy.

Veškeré novinky ohledně činnosti
sboru se můžete dozvědět na našich
webových stránkách www.sdhkozojedy.
cz. Za celý sbor Vám přejeme příjemné
prožití vánočních svátků a do nového
roku přejeme vše nejlepší.
Michaela Beranová

Kromě soutěží jsme se také podíleli
na dalších aktivitách, jako je třeba provzdušnění vody v Jílovnách, hrabání listí
v aleji u hřbitova nebo stavba přípojky
vody a kanalizace v hasičárně.
Začátkem roku jsme uspořádali tradiční výroční schůzi, kde jsme zhodnotili veškerou činnost sboru za předchozí rok. V polovině dubna jsme připravili
hasičskou veselici, které se zúčastnilo
známé, kteří se v hospodě v hojném počtu
sejdou a zazpívají si. Posezení zpříjemňuje i občerstvení, obzvláště koláčky od paní
Věry Tiché.
Každým rokem kapela svůj repertoár
rozšiřuje i o nové populární písně. Např.
o písně od Veselé trojky P. Kršky a od Vorařů, nejžádanější z nich jsou: Já mám doma
Máňu, Už nám kamarádi bylo padesát, Má
milá má ráda, Až nám bude…

V pátek 21. listopadu 2014 zahrála v
hospodě v Kulturním domě v Kozojedech
místní malá kapela Kozojedská pětka
(čtyřka). Tato kapela hraje už po několik
let ve složení: Sláva Enžl – bicí, Ladislav Pícl – tenorsaxofon, František Tichý
– altsaxofon, Václav Beneš – chromatická harmonika. Občas se přidá i Vladimír
Steiner – kytara a housle.

Na akci byli jako obvykle přizváni muzikanti z Kralovic a okolí, kteří s kapelou
příležitostně také hrají – Josef Pták ze
Střapole - altsaxofon, Pavel Sak z Kralovic
– tenorsaxofon.
Omluvil se Eda Pešek ze Všesulova –
bicí. Setkání těchto muzikantů má už několikaletou tradici, hrají pro své přátele a

Kozojedská čtyřka hraje během roku na
různých akcích – srazy spolužáků, posezení, narozeniny. Letos kapela hrála opětovně i na Májích (Šípy), pondělních pěkných
(Oráčov, Pavlíkov, Všesulov), což jsou vždy
velmi veselé akce.
Závěrem bych chtěl jménem celé kapely všem spoluobčanům popřát hezké Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a veselé zpěvné
nálady do celého příštího roku. VB

Zastupitelstvo
Obec má zastupitelstvo zvolené
v řádných volbách, které proběhly
10. a 11. října 2014.

Seznam zastupitelů:
Josef Lomička - starosta
Dagmar Přibylová - místostarosta
MgA. Helena Štěrbová
Ing. Josef Michal
Bc. Marcela Píclová
Jiří Oliverius
Petra Ouhrabková
Mgr. Vladimír Hirt
Tomáš Zíka
Ladislav Jakeš
Vladimír Čech
Složení výborů a komisí
Kontrolní výbor:
Ladislav Jakeš, předseda
Tomáš Zíka, člen výboru
Vladimír Čech, člen výboru
Finanční výbor:
Bc. Marcela Píclová, předseda
MgA. Helena Štěrbová,
člen výboru
Petra Ouhrabková, člen výboru

POPLATKY ZA ODPAD
Znovu zdůrazňujeme, že poplatek
za odpad není poplatkem za vývozní známku na odpadní nádobu. Je
to poplatek za veškerý odpad, který
uložíte na území obce. To znamená,
že část poplatku jde na svoz tříděného odpadu (zde se při dobrém třídění
vrátí část nákladů přes firmu Ekokom) a část na svoz velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu,
elektrošrotu a bioodpadu.
Apelujeme opět na ty občany,
kteří trvají stále na dvou vývozních
nádobách, někdy jen proto, že „nějaký poplatek platí“ nebo „soused
má dvě a já chci taky“ a nádobu
pak nevyužívají nebo jen minimálně. Neuvědomují si, že zbytečně
zvedají náklady obce, které obci
vznikají už jen vydáním zbytečné
svozové známky, např. červená
známka obec ročně stojí 1687,- Kč.
Domluvit jde vydání druhé svozové
známky, např. jen s měsíčním vývozem, čtrnáctidenním nebo vývozem
pouze v zimních měsících.
V obci Kozojedy je ještě navíc
k dispozici kontejner u kostela a
u pošty a v obci Lednice na návsi,
pro případ, že zrovna ten daný týden
potřebujete uložit více komunálního
odpadu.
Některé obce už přistoupily k tomu,
že vydají pouze regulovaný počet nádob i s omezenými vývozy. K tomu
přistupovat nechceme a stále věříme
v rozumný pohled občanů na tuto záležitost.

Výhody svozových nádob využívají pouze občané Kozojed a Lednice.
V obcích Borek, Břízsko a Robčice je
stále pro občany k dispozici jen jeden
větší kontejner, daný na určené místo
v obci, kam všichni občané musí odpady ukládat.
V době, kdy stát neustále zvedá
cenu povinného poplatku na skládkách, tzv. ekologickou daň, je těžké
udržet a nezvedat náš místní poplatek, který se při nové regulaci u nás
zvedl jen minimálně.
I tak obec doplácí rozdíl příjmů a
výdajů v odpadovém hospodářství
každoročně minimálně 200.000,- Kč.
A vůbec se nedá poplatek srovnávat
s jinými obcemi. Cena se tvoří individuálně, hodně záleží na počtu přidružených obcí a jejich vzdáleností,
vzdáleností místa od skládky a dalších aspektech.
Doufáme, že hlavně ti, kterých
se to týká, přehodnotí svůj názor a
přizpůsobí se dané situaci. Děkujeme za pomoc a doufáme, že při
dobrém odpadovém hospodářství
si současnou výši poplatku udržíme
co nejdéle.
A ještě na závěr. Máme tu opět
zimní období. Nedávejte, prosím,
horký popel do svozových nádob. Je
nutné jej nechat vychladnout mimo,
aby nedošlo ke zničení popelnic,
nebo aby se neopakoval případ, kdy
odpad díky horkému popelu vzplál
přímo ve svozovém vozu firmy BecOÚ
ker Bohemia s.r.o.

Informace o jubileích

Z důvodu stále většího tlaku Úřadu pro ochranu osobních údajů už i náš úřad
přechází k tomu, že nebude od nového roku zveřejňovat v místním tisku údaje o jubileích, narození a úmrtí. Občanům i nadále bude obecní úřad zasílat
přání a gratulovat, a to vždy po předchozí domluvě. Děkujeme za pochopení.
OÚ

VÝPIS USNESENÍ
z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy
Usnesení č. 1 – ZO určuje ověřovatele zápisu
p. Jakeše a Mgr. Hirta a ověřovatele zápisu p.
Görnerovou.
Usnesení č. 2 – ZO schvaluje navržený program.
Usnesení č. 3 – ZO určuje, že výkon funkce starosty a místostarosty budou členové zastupitelstva vykonávat jako neuvolnění.
Usnesení č. 4 – ZO schvaluje tajný způsob volby
starosty a místostarosty.
Usnesení č. 5 – ZO volí starostou obce pana Josefa Lomičku, nar. 14. 11. 1950.
Usnesení č. 6 – ZO volí místostarostou obce paní
Dagmar Přibylovou, nar. 19. 4. 1972.
Usnesení č. 7 – ZO zřizuje finanční a kontrolní
výbor, oba výbory budou tříčlenné.
Usnesení č. 8 – ZO volí předsedou finančního
výboru Bc. Marcelu Píclovou.
Usnesení č. 9 – ZO volí předsedou kontrolního
výboru p. Ladislava Jakeše.
Usnesení č. 10 – ZO volí členy finančního výboru
pí. Petru Ouhrabkovou a MgA. Helenu Štěrbovou.
Usnesení č. 11 – ZO volí členy kontrolního výboru

p. Vladimíra Čecha a p. Tomáše Zíku.
Usnesení č. 12 – ZO stanoví v souladu s § 72 a §
84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 460,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v
případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Usnesení č. 13 – ZO stanoví v souladu s § 72 a §
84 odst. 2 písm. n) Zákona o obcích odměnu za
výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve
výši 200,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy
výboru.
Usnesení č. 14 – ZO stanoví v souladu s § 77
odst. 3 písm. b) Zákona o obcích, že při souběhu
výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako
součet zastupitelstvem stanovených odměn za
jednotlivé funkce.
Usnesení č. 15 – ZO stanoví v souladu s § 72 a §
84 odst. 2 písm. n) Zákona o obcích odměnu za
výkon funkce starosty, jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce, ve výši 21.150,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení
do funkce starosty.
Usnesení č. 16 – ZO stanoví v souladu s § 72 a §
84 odst. 2 písm. n) Zákona o obcích odměnu za
výkon funkce místostarosty, jako neuvolněného
člena zastupitelstva obce, ve výši 15.333,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce místostarosty.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Stejně jako v minulých letech byl v obci
Kozojedy rozsvícen vánoční strom. Letos se
tato slavnostní událost konala v sobotu 6. prosince. Samotnému rozsvícení předcházela nejen
nezbytná kontrola nazdobení stromu, kterou již
několik let zajišťuje pan Ladislav Jakeš z Lednice, ale i pečení a hlavně zdobení vánočních
perníčků.
Při pečení se sešlo mnoho ochotných rukou,
které vykrájely a upekly takové množství perníků, aby alespoň částečně pokryly obrovskou
poptávku. Poté následovala daleko náročnější
a zodpovědnější práce, zdobení a kompletace
jednotlivých výrobků. V neposlední řadě bylo
potřeba vše zabalit a připravit k prodeji. Také
byly připraveny balíčky s ovocem a sladkostmi
pro děti.
Veškerá příprava zabrala mnoho a mnoho
hodin práce, aby v den “D” bylo vše dokonalé.
Doprovodným programem bylo opět vystoupení dětí ze základní školy, které si pod vedením
paní učitelky Jany Soukupové připravily krátké
vánoční pásmo písniček, básniček a zajímavých
informací týkajících se vánočních svátků a vánočních zvyků.

V sobotu 15. listopadu 2014 proběhl
po roce a půl slavnostní obřad - vítání
dětí do života. Přivítáni byli dvě holčičky a jeden chlapeček. Po slovu pana
starosty Josefa Lomičky se rodiče podepsali do pamětní knihy a přebrali
drobné vzpomínkové předměty.
Děti z místní základní školy doplnily

program krásným kulturním vystoupením, které s nimi nacvičila paní učitelka
Hana Oliveriusová. Součástí setkání
bylo také společné fotografování rodičů s miminkem fotografkou Petrou Ouhrabkovou.
Všem přejeme touto cestou ještě
jednou hodně štěstí, zdraví a lásky.

Po celou dobu si mohli návštěvníci nejen
zakoupit připravené výrobky z perníku, ale také
se občerstvit svařeným vínem, grogem a horkým čajem. Vánoční atmosféru dokreslovaly
vánoční koledy, jejichž poslech a veškeré další ozvučení jako vždy ochotně zajistil pan Petr
Němec.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na uskutečnění celé akce a hlavně Vám, vážení občané,
za návštěvu i za dobrovolné příspěvky na pořádání takového akce.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních
svátků, hodně štěstí, zdraví a lásky a mnoho
úspěchů v nastávajícím roce 2015.
OÚ

