V roce 2013 to byla částka 99.500,- Kč na
pokrytí mimořádných finančních výdajů při provádění povodňových prací a v roce 2014 šlo o
40.538,- Kč na odbornou přípravu a věcné vybavení jednotky. Pro názornost uvádíme, že např.
jeden zásahový kabát stojí 8.500 Kč, zásahová
obuv 3.500 - 4.500 Kč a zásahová přilba 4.516
Kč. Bez tohoto základního vybavení nesmí hasič
k zásahu.
Další nutné finanční prostředky, které
budou do jednotky investovány, se týkají úpravy hasičské zbrojnice. V roce 2014
obec Kozojedy získala od obce Přimda výpůjčkou novější zásahové vozidlo, které se
bohužel do stávající zbrojnice nevejde a je
zatím ze zásahu odhlášeno. Tím se opět
posouvá investice do dlouhodobě žádané
rekonstrukce celé hasičské zbrojnice včetně přístavby, kterou jako jedinou velkou investici kozojedským hasičům již léta obec
slibuje a kterou si právem zaslouží.
Když se řekne hasiči, představí si každý červenobílé auto, modrý maják, tón sirény „hoří“, nebo muže či ženy s hadicemi
a v uniformách. Rozlišovat však musíme
Sbor dobrovolných hasičů založený jako
spolek a zásahovou jednotku hasičů, kterou zřizuje obec a která je v naší obci
v kategorii JPO III.
Sbor dobrovolných hasičů Kozojedy
byl založen 18. března 1900 v hostinci u
Breburdů a měl 26 činných a 40 přispívajících členů. Na konci roku 1901 měl sbor
stříkačku, 200 metrů hadic, 6 metrů savic,
dva košíky, vůz, dva opěrací a dva hákové
žebříky. Výzbroj, výstroj i kulturní a společenská činnost spolku se stále rozrůstala,
ale to není dnešním tématem článku.
V rámci celostátní reorganizace v roce
1954 se změnila dosavadní jednotka dobrovolných hasičů na jednotku požární
ochrany Českomoravského svazu požární
ochrany a o jejich výzbroj a výstroj se začal
starat MNV, po roce 1991 Obec Kozojedy.
Sbor dobrovolných hasičů má dnes 35
činných členů. Ti pracují v zásahové jednotce, mladší se účastní hasičských soutěží.
Přispívajících členů je 84.
Sbor dobrovolných hasičů Kozojedy je
dobrovolná organizace, jako každý jiný
spolek v naší obci. Finanční příjmy si zajišťuje pořádáním tradiční hasičské veselice a
kulturních akcí v obci i okolí, ze členských
příspěvků, sběrem kovového odpadu a
hlavně brigádami pro obec, jako je čištění
kanalizace, opravy chodníků či hrabání listí.

Jediným majetkem SDH je výčepní zařízení zakoupené na kulturní akce i pro potřebu členů sboru a v loňském roce zakoupená starší hasičská stříkačka v přívěsném
vozíku. Tato stříkačka má sloužit jako „dělník“ při povodních, aby se neničila stříkačka
upravená pro požární sport.
Zásahová jednotka v naší obci byla zřízena dle § 29 zákona 133/1985 Sb. v roce
1998 v kategorii JPO V a po bezplatném
převodu cisternového vozu CAS-25 v roce
2000 v kategorii JPO III. Jako dobrovolná jednotka JPO III nemá zajištěnu stálou
pohotovost ve zbrojnici a všichni členové
vykonávají veškeré povinnosti mimo svoje
povolání ve svém volném čase. Tato jednotka je organizační složkou obce. Vyčleněno je zde 12 lidí ze SDH Kozojedy a SDH
Lednice. Podmínkou je zdravotní a odborná způsobilost i plnění úkolů, vyplývajících
z dohody o členství v zásahové jednotce.
Změna kategorie znamená pro členy
jednotky zvýšení počtu výjezdů, protože jednotky této kategorie jsou povolávány i mimo katastr obce.
Ze zákona je zřizovatelem zásahové
jednotky obec, která je povinna zajišťovat
chod jednotky, tj. výstroj, výzbroj, školení,
pojištění členů jednotky, technické kontroly
a provoz vozidel. Na tuto činnost obec získává dotaci podle aktivní činnosti jednotky
(dle výjezdů a zásahů). Zásahy v našich
katastrech si obec musí financovat sama.
Poslední dva roky obec obdržela mimořádnou dotaci od krajského úřadu.

Obec Kozojedy uzavřela s účinností od
1. 9. 2014 s obcí Bohy Smlouvu o sdružení
prostředků, jejímž předmětem je sdružení
prostředků za účelem zřízení společné jednotky požární ochrany, a to jednotky Sboru
dobrovolných hasičů obce Kozojedy. Tato
jednotka bude po dobu platnosti této smlouvy zabezpečovat činnosti jednotky Sboru
dobrovolných hasičů a bude ve smyslu
zákona o PO společnou jednotkou požární
ochrany obcí Kozojedy a Bohy. Obec Bohy
bude po dobu trvání smlouvy poskytovat
obci Kozojedy příspěvek ve výši 20.000,Kč ročně na činnost zásahové jednotky.
Pokud tedy někdy zaslechnete tichou
poštou, že hasiči zase od obce dostali…,
obec koupila hasičům…, věřte, že obec dostala, koupila a investovala do svého majetku, tj. z 99 % do ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY,
nikoli do SDH.
OÚ

V návaznosti na článek o SDH a Zásahové jednotce uvedený na titulní straně uvádíme výňatky znění Zákona 133/1985 Sb. O požární
ochraně. Zákon byl od svého vydání mnohokrát novelizován a zde
uvádíme aktuální znění.
Změna: 425/1990 Sb. Změna: 40/1994 Sb. Změna: 203/1994 Sb. Změna: 163/1998 Sb.
Změna: 71/2000 Sb. Změna: 237/2000 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 413/2005 Sb.
Změna: 186/2006 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 341/2011 Sb., 350/2011 Sb. Změna:
350/2012 Sb. Změna: 303/2013 Sb., 344/2013 Sb. Změna: 64/2014 Sb.

§ 29
Obec a obecní úřad

i) zpracovává stanovenou dokumentaci
požární ochrany,

(1) Obec v samostatné působnosti na
úseku požární ochrany

j) zřizuje ohlašovnu požárů a další místa,
odkud lze hlásit požár,

a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce, která provádí hašení požárů a
záchranné práce při živelních pohromách a
jiných mimořádných událostech a plní další
úkoly podle zvláštního právního předpisu3a) ve svém územním obvodu; členům
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
za hašení požárů a záchranné práce při
živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech v mimopracovní době poskytuje
odměnu,

k) zabezpečuje zdroje vody pro hašení
požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a
podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,

b) udržuje akceschopnost jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce,
c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a
požární ochrany,
e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce, jakož i péči
o zaměstnance zařazené v jednotkách
hasičských záchranných sborů podniků,
členy jiných jednotek sborů dobrovolných
hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o
osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci
podle § 18, jestliže zasahují za ztížených
podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na
území obce,
f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
který se ve své pracovní době3b) nebo
v době, ze které mu plyne příjem ze samostatné činnosti,zúčastní zásahu při požáru
nebo jiných záchranných prací při živelních
pohromách nebo jiných mimořádných
událostech nebo nařízeného cvičení anebo
nařízené odborné přípravy,
g) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky,
h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů
požární ochrany a požárně bezpečnostních
zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu,

l) umožňuje dislokaci jednotek hasičského
záchranného sboru v katastrálním území
obce podle nařízení kraje a přispívá na
provoz a vybavení těchto jednotek,
m) spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany;
za tím účelem mohou obce soustřeďovat
finanční prostředky,
n) organizuje preventivně výchovnou činnost,
o) obecně závaznou vyhláškou
1. vydává požární řád obce,
2. stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní
větší počet osob.
(2) Obec plní obdobně povinnosti uložené tímto zákonem právnickým osobám a
podnikajícím fyzickým osobám.
(3) Obecní úřad na úseku požární ochrany
a) zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce na jejich
odborné přípravě,
b) zajišťuje úkoly požární ochrany pro období
stavu ohrožení státu a válečného stavu.
(4) Vybrané obecní úřady
a) zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné
práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní
obvod,
b) zabezpečují akceschopnost jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce k zásahům
mimo svůj územní obvod,
c) na základě nařízení kraje, kterým se
stanoví podmínky plošného pokrytí území
kraje jednotkami požární ochrany, zabez-

pečují nepřetržitou pracovní pohotovost
mimo pracoviště vpočtu nejméně jednoho
požárního družstva o sníženém početním
stavu.3c)

Jednotky sborů
dobrovolných hasičů
§ 68
(1) Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce. Velitele této
jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti
vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu
občanského sdruženípůsobícího na úseku
požární ochrany.
(2) Právnické osoby nebo podnikající fyzické
osoby provozující činnosti uvedené v § 4
odst. 2 a 3, které určí hasičský záchranný
sbor kraje, mohou místo jednotky hasičského záchranného sboru podniku zřídit
jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku. Hasičský záchranný sbor kraje přitom
vychází z výsledků posouzení požárního
nebezpečí nebo dokumentace zdolávání
požárů. Velitele této jednotky po vyjádření
hasičského záchranného sboru kraje k
jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele
jmenují a odvolávají právnické osoby nebo
podnikající fyzické osoby.
Počet členů a vybavení jednotky sboru
dobrovolných hasičů podniku stanoví na
základě výsledků posouzení požárního
nebezpečí nebo dokumentace zdolávání
požárů hasičský záchranný sbor kraje.
(3) Ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku (dále jen “dobrovolná
jednotka požární ochrany”) se mohou do
těchto jednotek zařadit i osoby vykonávající tuto službu jako svoje zaměstnání.
O tomto opatření rozhodne obec, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba
po projednání s hasičským záchranným
sborem kraje.
(4) Obec, právnické osoby a podnikající
fyzické osoby mohou zrušit dobrovolnou
jednotku požární ochrany jen se souhlasem hasičského záchranného sboru kraje.

ních číslech popisných.
Koně – většinou u původních majitelů.
Z toho je vidět, že začátky společného
hospodaření nebyly zrovna růžové.
Stavby JZD
Rok 1959 – Směrem k Liblínu za Liprtovic byla v červnu zahájena stavba teletníku pro 50 kusů. Do nového kravína naproti
přes silnici byly už v lednu svedeny zdravé
dojnice. Tuberkulózní zůstaly u Šourů čp. 4
a u Kašíků čp. 12.
JZD Budoucnost

Po žních 1958 nastal v životě naší vesnice důležitý obrat. Do družstva vstoupila
celá obec. Přibylo 240 ha půdy. Mimo JZD
zůstali jen Václav Vébr čp. 27, Josef Královec čp. 93, Václav Kabát čp. 57, V. Kotas
čp. 70 a V. Matějka čp. 65.
Do starého představenstva byli doplněni:
Václav Prusík čp. 35 jako druhý skupinář,
později Bohuslav Kašík čp. 12. Zootechnikem byl zvolen Václav Bajt čp. 5, agronomem František Tichý čp. 25.
Funkci druhého účetního zastával Jaroslav Kolman čp. 14. Současně si založili
vlastní JZD v Borku a přešli tam borečtí z kozojedského JZD. První funkcionáři: předseda Miloslav Vašek, agronom Jar. Šnajdr a
zootechnik Josef Fencl.
Svod dobytka v r. 1959
Tímto rokem začíná v naší obci země-

dělská velkovýroba. Když se 3. a 4. ledna
sváděl dobytek ke skupinovému ustálení do
JZD, byla celá ves na nohou jako o masopustě. Mnozí staří měli však v očích slzy.
Nechápali ty nové pořádky a těžce se loučili
se svými sny.
Dobytek byl ustájen takto:
Dojnice – u F. Němce čp. 3, B. Šoura čp.
4, V. Bajta čp. 5, V. Beneše čp. 61, V. Kašíka čp. 12, V. Švamberka čp. 19, L. Pícla
čp. 71, V. Šoura čp. 55, V. Krále čp. 23, F.
Němce čp. 24, F. Tichého čp. 25, J. Becha
čp. 28 a J. Bulína čp. 36.
Prasnice – u V. Berana čp. 29, v nové
porodně Na Dílech a některé byly zatím ponechány u původních majitelů.
Běhouni – u Šimiců čp. 39, Majerů
čp. 32, Němců čp. 17.
Jalovice a telata – skoro ve všech ostat-

Od roku 2004 jsem členem Mysliveckého

Těsně před Vánocemi k němu přistoupilo ještě JZD Lednice. JZD Budoucnost
mělo nyní skoro 1500 ha půdy. Předsedou
byl zvolen Jaromír Holub čp. 16, agronomem Jar. Šnajdr z Borku a zootechnikem
Vlastislav Bajt čp. 44. Funkci ekonoma zastával Oldřich Kolář z Kralovic, později Miloslav Pícl z Lednice č. 1.
Nový celek bude potřebovat vzájemné
dopravní spojení (dostavět silnici do Lednice, upravit cestu do Bohů, odklony autobusových linek) a vyžádá si ještě také nové
formy řízení.
Do obecní kroniky zapsal Jiří Svoboda

sdružení v Kozojedech. Dosud jsem však při
svých pochůzkách krásným kozojedským revírem na tento vodopád nenarazil. Rozhodl jsem
se proto, že se ho vypravím hledat. A tak jsem
v neděli 27. dubna spolu s věrnou jezevčicí Inez
ze Spálené stráně za krásného slunečného počasí vyrazil. Auto jsem zaparkoval u kozojedského hřbitova a vydal se po modré turistické značce
do lesa.

proto pokračovat po pěšině a pokusit se sejít
k potoku až za hustým borovým lesíkem. Ve vysokém porostu za hustou mladinou se opravdu
dalo k potůčku sejít poměrně snadno, ale zase
nic. Šel jsem proto korytem potůčku po proudu
a tam jsem ho objevil. Těžko přístupný, z obou
stran ukrytý větším skalním masivem. Na pravé
straně je navíc velice hustý neprůchodný porost
jehličnanů.

Brzy jsem však značku opustil, protože ta se
stáčela na sever proti proudu Rožského potoka.
Pokračoval jsem dál po cestě směrem k Berounce. Tady se mi otevřel nádherný výhled do údolí
této největší a myslím si i nejhezčí západočeské
řeky. Vodopád jsem však cestou neobjevil.

Sestup k vodopádu, ale i výstup zpět na pěšinu, byl skutečně velice namáhavý. Stálo to však
za to. Internet nelhal. Kozojedský vodopád, nebo
lépe řečeno vodopádek, je skutečně nádherný.
Krásný pocit z prožitého pátrání po Kozojedském
vodopádu mně však zkazil fakt, že celé údolíčko hyzdí množství odpadků – plasty, plechovky,
dokonce i velké pneumatiky. Určitě by stálo za
úvahu údolíčko Kozojedského potoka vyčistit a
vodopád zpřístupnit alespoň jednoduchou pěšinkou.

Rozhodl jsem se proto zeptat se majitelů chat,
které stály několik metrů po proudu od ústí potoka do řeky. U jedné z nich byl přítomen manželský pár. Ti však o vodopádu nic nevěděli. Nasměrovali mě však zpět proti proudu Berounky
na druhý bezejmenný potok přitékající z Kozojed.

Při svých toulkách na internetu jsem několikrát narazil na článek, který popisoval „Kozojedský vodopád“. Podle článku se vodopád nachází
na potoce pod obcí Kozojedy směrem k Berounce v nadmořské výšce 282 m. n. m. Výška vodopádu 2,6 m, průměrný průtok 15 l/s.

Rok 1960 – V sobotu 26. listopadu se konala slučovací výroční členská schůze, při
níž z dosavadních JZD Bohy, Borek, Brodeslavy, Kozojedy a Rakolusky vznikl nový
ekonomický celek s názvem JZD Budoucnost Kozojedy.

A skutečně, po odbočení z cesty na pěšinu
v lese jsem asi po 100 metrech uviděl na potůčku půvabnou kaskádu. Proti proudu potoka bylo
ještě několik takovýchto krásných kaskád - viz.
snímek. Vznik vodopádu a kaskád byl podle
článku v internetu umožněn střídáním různě erodovatelných vrstev: starohorní droby, prachovce
a břidlice. Vodopád však nikde.
Terén podél potoka byl neschůdný, a tak jsem
dále proti proudu potoka pokračoval po pěšině
ve svahu nad potokem. Ten se pod námi ztrácel mezi skalami. Sejít k němu však bylo nebezpečné. Terén byl velice příkrý a pod mechem
se ukrývaly kluzké kameny. Rozhodl jsem se

Objevením Kozojedského vodopádu však
moje pátrání neskončilo. Pokračoval jsem proti
proudu potůčku až k jeho pramenům. Zdrojem
vody pro tento potok jsou prameniště pod Bílým
vrchem, vlevo od lednické silnice. Voda z těchto
pramenišť napájí soustavu 4 rybníků v severozápadní části obce – Jílovny. Odpad vody z rybníků
vytváří bezejmenný levostranný přítok Berounky. Obcí protéká potok severojižním směrem.
Za poštou je však potok sveden do podzemního kanálu. Na povrch vytéká asi po 200 m. Pod
obcí pak příkře spadá k Berounce a vytváří do
skalního podkladu hluboce zaříznuté, malebné
údolíčko, ve kterém se nachází náš Kozojedský
vodopád.
Václav Troch

Ačkoliv byla sobota 7. března po popeleční středě a oficiálně čas půstu nastal už
před 17 dny, v Kozojedech se připravoval
průvod masek.

s maskami pohostili drobným občerstvením
i nějakou tou kořalkou na zahřátí, ačkoliv
celý den panovalo spíše jarní počasí a sluníčko příjemně hřálo.

Již od rána bylo v hasičské zbrojnici rušno, jelikož zde probíhala jedna ze stěžejních
příprav, bez které by kozojedský masopust
nebyl masopustem. Tradiční medvědi uvázaní z hrachoviny jsou každoročně chloubou průvodu a ani letos nechyběli.
Ve 13 hodin za doprovodu hudby p.
Saka mohl průvod vyrazit. I když letošnímu
průvodu nevelel ženich s nevěstou, bylo o
zábavu postaráno. Medvědi vedení medvědáři byli slyšet již z dálky, díky zvonečkům upevněných na pase.
O rozruch se také postarala tři nezbedná mimina, která jezdila na svých plastových motorkách bez helmy! Letos se na
kozojedských masopust dostavil i Daniel

Nekonečný se svou sličnou exotickou tanečnicí.
Lze tedy tuto akci prohlásit za mezinárodní. Makovou panenku z neznámých
důvodů nedoprovodil motýl Emanuel, a tak
hledala svoji spřízněnou duši mezi přihlížejícími. Celý průvod zakončilo pět pracovníků veřejně prospěšných prací, jejichž oranžové vesty svítily do dálky.
Průvod prošel celou vsí a stavěl se u
domů, kde si s domácími zatančil a ti jim na
oplátku přispěli na masopust a muzikanty

Poté, když už nezbyl žádný dům, kde by
se průvod mohl stavit, odložili všichni své
masky a vyrazili do kulturního domu, kde
byla připravena taneční zábava za doprovodu skupiny Procházka Band Jarov.
Navzdory tomu, že masek bylo méně
než v předchozích letech, dá se letošní ročník hodnotit jako úspěšný, jelikož tradice
byla dodržena a o zábavu nebyla nouze.
Doufejme, že i toto bude impuls pro další
léta a lidi, kteří budou mít chuť se zúčastnit.
Velké díky patří také všem dobrovolníkům, kteří se na přípravě této akce podíleli.
Ivana Slachová

Masopust 2015 v Kozojedech
Tak jsme se sešli opět po roce na
masopustním
reji
masek,
tentokrát
v Kozojedech. Ve 13 hodin u „hasičárny“
nečekal skoro nikdo. Medvědi, od rána
baleni do hrachoviny, vyhlíželi ostatní
masky, stejně jako jejich medvědáři.
Technické služby obce Kozojedy byly
připraveny v počtu pěti Romů uklidit
jakýkoli „nepořádek“ a Maková panenka
dorazila až z kožlanských makových polí.
Záhy se přiřítila tři mimina na plastových
motorkách a s nimi přišuměl Dan Nekonečný
se svou sličnou tanečnicí.
Kapela Pavla Saka byla připravena a po
delším čekání jsme mohli vyrazit do ulic.
Počasí nám přálo. Byl krásný slunečný den,
který vylákal ven spoustu diváků.
Tančilo se u většiny domů a občerstvení
nemělo chybu. Celé odpoledne medvědi
poctivě plnili svou důležitou „oplodňovací“
úlohu a masky se věnovaly ostatním
přihlížejícím. K večeru jsme již znaveni
chůzí a tancem dorazili do kulturního domu.
Někteří z nás se převlékli, jiní zůstali
v původním přestrojení. Hudba Procházka
Band hrála známé hity pro všechny
zúčastněné a masopustní rej pokračoval ještě
dlouho po půlnoci.
Letošní masopust se vydařil, jen doufám,
že příští rok bude účast masek v Bohách
mnohem větší. Díky všem, kteří se zúčastnili.
Při průvodu obcí nebylo ublíženo žádnému
zvířeti ani nebyla omezena práva žádné
skupiny obyvatel a vše byla samozřejmě jen
legrace.
P.O.

Setkání na Trojmezí
Krátce po Štědrém dni, v sobotu
26. prosince, se konalo první setkání na
Trojmezí. V místě, kde se setkávají katastry
Břízska, Čivic a Koryt. Na Trojmezí
nechala vysadit obec Kozojedy dub, aby
znatelně připomínal tuto trojitou hranici.
Chybělo jen málo a střetly by se tu hranice
dokonce čtyř katastrů.
V onu zmíněnou sobotu se na Trojmezí
sešli zájemci ze Břízska a členové Turistického
oddílu Dobříč, kteří zastupovali čivickou
stranu, celkem tři desítky lidí. Po krátkém
přivítání starostou panem Lomičkou, při kterém
byl připomenut význam tohoto Trojmezí,
následovalo malé občerstvení.

7. března 2015 přihlížela masopustnímu
průvodu masek také nejstarší občanka
Kozojed paní Růžena Sinkulová, která
zanedlouho oslaví své jubilení sté narozeniny.

V příjemně mrazivý den přišel horký čaj pro
nejmenší i něco ostřejšího pro dříve narozené
jistě vhod. V následném vzájemném hovoru
zaznělo, že by podobných stromů mohlo být v
krajině víc, neboť zvláště v zimních měsících
jsou dlouhé lány, vzniklé kdysi zcelováním a
rušením mezí, holé a prázdné a připomínají
spíše měsíční krajinu, než příjemný kout plaské
pahorkatiny.
Jako další vhodné místo pro vysazení stromu
se nabízí ještě jedno nedaleké trojmezí. Zde
se projevila výhoda moderních mobilů, neboť
jeden z přítomných hned mapy vyhledal a

prozkoumal. Celou souvislejší řadu stromů by
bylo možné vysadit podél ohrad pastvin, což by
krajině velmi prospělo.
Nakonec se všichni společně vydali do
Břízska, kde v klubovně místního Sbor
dobrovolných hasičů strávili příjemný večer.
Uvidíme, zda se za rok na Trojmezí znovu
sejdeme. Pro zájemce o výlet – místo se nachází
zhruba na spojnici mezi dvorem Bertín a obcí
Koryta v polích.
Obec Kozojedy
sv. Mikuláše činily dojem, že hoří kostel. Vyděšený hospodář vběhl dovnitř statku s výkřikem: „Hoří kostel!“ Všichni vyběhli ven,
snad ve snaze přispěchat k pomoci.
V tom okamžiku – další blesk se současným zlověstným zaburácením. Uhodilo
u Kapsů! Kdyby nebyla v té chvíli celá rodina venku před usedlostí, kdo ví, co by se
všechno stalo.

V podvečer 2. června 1912 se rozpoutala nad naším krajem hrozná bouřka. Tehdy
žijící obyvatelé v jihovýchodním koutě kralovického okresu nepamatovali, že by někdy před tím došlo k takovému řádění živlů.
Olověná obloha, jednolité burácení hromu
a trvale se křižující blesky, osvětlující celou
krajinu téměř v den ačkoliv byl již pozdní večer, ne-li noc.
Horký vzduch byl pak se všemi hrůzami
kulisou pekla. Muselo to být opravdu strašné, když i můj otec, tehdy v plné mužné síle,
byl tak rozrušen, že jeho utěšující slova,
patřící nám, dětem, se chvěla rozčilením.
To bylo měřítkem hrůzy v mých tehdejších
úvahách.
U Růžičků v Bohách uhodilo do stáje.

Několik krav, uvázaných řetízky ke kolejnici vroubící žlab, bylo usmrceno. Uhodilo
v Chytrákovně a rozdováděný blesk ukojil
svůj vztek na kose podepřené v předsíni
domku o půdní schodiště. V Kozojedech
sjel klikatý blesk do hospodářské budovy
fary a vznikl veliký požár.
V té chvíli seděla na protějším konci vesnice celá rodina hospodáře Kapsy kolem
rohového stolu obytné kuchyně. Na stole
plápolala hromnička. Přáním všech bylo,
aby řádící bouře ustala a všechno přestáli
bez úhony.
Blesk – a v tom okamžiku burácející
hrom přiměl hospodáře k vyběhnutí z domu,
aby zjistil, kde uhodilo. Šlehající plameny
za siluetou věže s cibulovou bání kostela

Stůl, kolem něhož všichni seděli, byl
bleskem roztříštěn. Uhaslá hromnička
spadla pravděpodobně pod stůl. Shořely do
základů hospodářské budovy. I fara přežila
hrůzu noci. Tehdy uhodilo a hořelo i v dalších okolních vesnicích. Během noci nastal
klid a život šel dál.
V nejbližších příštích dnech navštívil
Bohy, Kozojedy a další obce v okolí pohotový zástupce hromosvodářské firmy. Objednávky na instalaci hromosvodů jen pršely.
Kdo po krátkém čase zavítal do vzpomenutých obcí, byl překvapen lesem hromosvodů.
Nejen na obytných budovách, ale na
kdejaké kůlně tyčily se bleskosvodní tyče
s pozlaceným hrotem, činíce dojem vztyčených výhružných ukazováků proti zkázonosné obloze.
Hanuš Polák (*1901 v rožské myslivně),
Vzpomínky z dětství

Úspěch Radky Těšínské Lomičkové
V lednu vyšel v Lidových novinách článek od redaktora M. Rychlíka o úspěchu Radky Těšínské Lomičkové,
která pochází z části naší obce – z Břízska - a v Kozojedech navštěvovala nižší stupeň základní školy, než
přešla na víceleté gymnázium do Plzně. Jedná se o její disertační práci, kterou obhajovala k získání titulu Ph.D.
Zabývala se znakovou řečí mnichů ve středověku. Za svou práci obdržela Bolzanovu cenu, která se už více než
dvacet letu uděluje studentům Univerzity Karlovy za mimořádně objevné a vynikající práce. Cenu tentokráte
obdrželi tři noví doktoři. Ve společenských vědách bodovala právě Radka Těšínská Lomičková , v přírodních
vědách Lukáš Ondič z Matematicko-fyzikální fakulty díky své disertaci o křemíkových nanokrystalech. V kategorii medicíny uspěl Viktor Kočka ze 3. lékařské fakulty UK s prací, jež se věnuje ischemické chorobě srdeční.

Výprava za gesty, jež oživovala ticho

(článek v Lidových novinách 22. 1. 2015, autor článku Martin Rychlík)
Ukázková dizertační práce. To lze říci
o díle Radky Těšínské Lomičkové, která
se zabývá znakovou řečí cisterciáckých a
benediktinských mnichů především ve středověku. Ze stovek akademických textů, jež
na Univerzitě Karlově každoročně vznikají,
se právě její práce dostala mezi tři nejlepší,
jimž náleží prestižní Bolzanova cena.
Je to opomíjené, objevné téma. „V Evropě
je nás asi tak pět, kteří se mnišské znakové
řeči věnujeme,“ řekla LN Těšínská Lomičková, která svůj 356stránkový opus loni obhájila
na Katolické teologické fakultě UK.
„V rámci dějin cisterciáckého řádu je to
malé téma, ale nikoliv zanedbatelné. Znaky
nám ukazují, jak obrovský důraz kladli mniši
na ticho, silencium,“ doplňuje mladá dáma.
Zpracovala též katalogy gest z 15. století,
tedy z doby, kdy se některé mnišské řády navracely k původním pravidlům a kladly důraz
na rozjímání a nezbytnou roli ticha.
Jak se k mnišským gestům (signum
loquendi) dostala? „Během magisterského
studia jsem se věnovala vizitačním protokolům, což jsou listiny, které vyprávějí o životě
ve středověkých klášterech. V našem prostředí jsou dochovány již ze 14. století. Zaujaly
mne jako pramen, z něhož se můžeme dozvědět více o životě mnichů, konkrétně cisterciáků, kteří mě zajímají nejvíc,“ vypráví. V textech se psalo i o tom, co mniši dělají špatně. A
byly tam i zmínky o zachovávání ticha...

Profesorka Kateřina Charvátová, její konzultantka, navíc Těšínskou upozornila, že v archivu kláštera ve Vyšším Brodě existuje katalog
znakové řeči, jímž se dosud nikdo nezabýval.
O tématu doktorské dizertace v oboru církevních dějin bylo rozhodnuto.
„Na českém území jsou jen dva takové katalogy. Oba označujeme jako Siquis; je to skupina rukopisů, které začínají latinskou větou
,Si quis...´ čili ,Kdo nezná dobře znaky, ať se
mě naučí´,“ říká Těšínská o hlavním prameni.
„Mniši užívali znaky jen ke sdělení těch nejnutnějších zpráv, není to náhrada mluvené řeči.

terech jen výjimečně, třeba mezi trapisty.

Šlo o jednoduché zprávy nezbytné pro chod
kláštera a užívané ve chvílích a prostorách, kde
mělo panovat naprosté ticho. Aby tam mohli
mlčet, vymysleli znakovou řeč. Původně pochází od clunyjských benediktinů z 11. století, ale
cisterciáci je převzali a potom dále rozvíjeli,“
doplňuje historička.
„Nevíme přesně, co si mniši sdělovali;
máme jen sady znaků, z nichž se to pokoušíme zrekonstruovat. Je to ale těžké. Lze si
představit cokoliv: třeba používání znaků,
aby upozornili, že něco u stolu nebo v kostele chybí, kdo má co kde na práci,“ míní.
Chybějící svícen při liturgii mohl vést ke
sledu znaků „prosím-svícen-přines“..
Znakovat učil novice takzvaný novicmistr, jenž uměl žáky i napomínat pomocí
jednoduchých znaků - výtek. Mladíci se
museli naučit asi 150 až 200 znaků, leč
existovalo jich víc – patrně asi čtyři stovky.
Existovala gesta pro slovesa („sedni si“) či
předměty („chléb“). Je znám i jediný doklad,
kdy španělští mniši v 16. století používali znakování pro výuku neslyšících dětí ze šlechtických rodin. Dnes se už znakování užívá v kláš-

„Byla jsem ve švýcarském klášteře trapistek
a díky obrovské ochotě sestřiček jsem se mohla znaky od převorky učit. Nebýt jich, mnoho
bych toho nepochopila, protože jen středověké
katalogy s kostrbatými popisy by mi to neumožnily,“ vypráví vědkyně, která léta prováděla
v klášterech v Plasích a ve Vyšším Brodě a dnes
učí na Pedagogické fakultě UK.
„Jsem napůl ve vědě a napůl v cestovním
ruchu, kde mohu i před;ávat zkušenosti. Mimochodem, hlavní průvodce ve Zlaté Koruně se
tak nadchl tématem znaků, že část prohlídky na
nich postavil, což má u školáků úspěch.“
Kdo by si chtěl o gestikulování přečíst
více, musí se obrátit na ojedinělé zahraniční
prameny anebo čekat na vydání dizertace.
„Je to v jednání s Karolinem. Usiluji o to,
aby práce vyšla přinejmenším v Německu.
Budu asi muset i krátit, neboť běžný čtenář
asi nebude chtít číst stovky poznámek odkazujících na zdroje,“ uzavírá Těšínská.

V sobotu 14. 2. 2015 proběhla výroční
členská schůze kozojedských myslivců.
Předseda mysliveckého sdružení Václav
Prusík ve svém úvodním vystoupení zhodnotil činnost nejen v uplynulém roce, ale
také za celé pětileté funkční období stávajícího výboru MS.
Svou činnost uskutečňují myslivci v honitbě pronajaté od Honebního společenstva Kozojedy do roku 2023. Aktivní přístup
naprosté většiny členů k plnění povinností
vyplývajících z výkonu práva myslivosti,
velmi dobré hospodaření a péče o zvěř, ze
kterých vyplývá výborná „zazvěřenost“ honitby, řadí v tomto směru naši společnost
k nejlepším v rámci Plzeňského oblastního
spolku.
V naší honitbě chováme a pečujeme o
více druhů zvěře. Bohužel z drobné zvěře
se u nás vyskytuje v menší míře pouze zajíc. Z chovatelského i z loveckého hlediska
je největší zájem o zvěř mufloní, daňčí, srnčí, ale i zvěř černou.
Hosté našich společných naháněk oceňují především jejich výbornou organizaci,
dodržování mysliveckých tradic, ale také
přátelskou a pohodovou atmosféru. Z těch-

to důvodů se k nám velmi rádi vracejí. Také
hosté z Norska, kteří se zúčastnili naháňky
2. listopadu 2014, byli velice spokojeni a
projevili zájem o účast na některé z naháněk v roce 2015.
Velice kladně lze za uplynulé období
hodnotit také kulturně-společenskou aktivitu našeho sdružení. Patří sem celá řada
činností, např.:
- vedení kroniky (Jiří Kučera),
- účast dětí z kroužku mladých myslivců
v soutěži o „Zlatou srnčí trofej“,
- aktivity „Trubačů z Kozojed“
– sourozenci Kučerovi z Bučku,
- dodržování mysliveckých tradic,
- pořádání a účast na akcích:
- Kozojedské kulturní léto,
- myslivecké odpoledne,
- Svatý Jan do Dolan,
- střelecká soutěž,
- myslivecký ples a další.
Hlavní náplní práce našeho MS je však
myslivecké hospodaření a s ním související
činnosti v honitbě, zahrnující katastry obcí
Kozojedy, Lednice, Brodeslavy, Všehrdy,
Bohy a Rakolusky. Ukazatelem dobré práce myslivců v této oblasti činnosti je plnění
plánu odstřelu zvěře a každoroční ocenění
trofejí ulovené zvěře na hodnotitelské výstavě pořádané OMS v Plzni.
Na letošní oblastní výstavě trofejí, která
proběhne ve dnech 21. - 28. března 2015
v Manětíně, předloží kozojedští myslivci k
ohodnocení trofeje 13 daňků, 13 muflonů,
17 srnců. Nejkvalitnější trofeje daňčí, mufloní a srnčí zvěře budou oceněny také na
květnové mezinárodní výstavě v Lysé nad
Labem, kde se budou posuzovat trofeje
zvěře ulovené v letech 2009 – 2014.

Myslivecké odpoledne 23. 8. 2014 – Pavel Štol,
David Hykyš, Petr Štol - ukázka práce loveckých psů

Při hodnocení této činnosti se musím
také zmínit o úspěšném odstřelu zvěře škodící myslivosti. V roce 2014 bylo uloveno 52

Výroční členská schůze Kulturního spolku Kozojedy
S novým rokem vždy přichází čas na bilancování toho minulého a ani u Kulturního
spolku Kozojedy to nebylo jinak.
V pátek 30. ledna 2015 se sešla valná
schůze, aby zhodnotila již patnáctý rok působení kulturního spolku. Jako každý rok
představenstvo seznámilo přítomné členy
s kulturními akcemi, které proběhly v roce
2014 a také byl nastíněn seznam těch, které
se teprve připravují.
Hlavním bodem programu bylo zvolení
nového výboru spolku na následující volební období.
Bylo zvoleno 9 nových zástupců ve
složení: Dibelková Monika, Franěk
Václav, Havlíčková Lenka, Ouhrabková Petra, Peterková Renata, Slachová

Ivana, Soukupová Jana, Štěrba Bartoloměj
a Urbanová Anna.
Na závěr celé schůze bylo pro přítomné
nachystáno drobné občerstvení a volná zábava, o kterou se postarali Vladimír Steiner
a Zbyněk Široký vystupující pod názvem
Blues karetního hráče.
Tato výroční schůze byla také poslední
ve funkci pro předsedkyni spolku Markétu
Němcovou. Chtěli bychom jí tímto poděkovat za obětavou práci a vedení spolku, díky
kterému byl kulturní život v Kozojedech
velmi zajímavý a různorodý. Děkujeme.
Zanedlouho po valné schůzi se sešla
i schůze výboru, která musela ze svého středu zvolit nového předsedu. Stal se jím Bartoloměj Štěrba.

Naháňka 26. 12. 2014 – „výřad“ - účastníci naháňky za zvuků
lesních rohů vzdávají poslední poctu ulovené zvěři.

kusů lišek, 13 kusů kun a 5 kusů jezevců.
Nejúspěšnějšími lovci „škodné“ byli David
Hykyš, Petr Pánek, Stanislav Špiroch a
Vladimír Smolík. V uplynulém roce bylo uloveno také 65 kusů zvěře černé.
Těchto velmi dobrých výsledků v činnosti našeho sdružení v oblasti mysliveckého
hospodaření by nemohlo být dosaženo bez
spolupráce tandemu hospodář Vladimír
Hykyš a pomocník hospodáře Pavel Štol.
Oba dva odvádějí obrovské penzum práce
při vedení a organizaci naháněk a dalších
akcí MS, při ošetřování a skladování zvěřiny apod.
Poděkování patří všem členům za jejich
podíl na úspěšné činnosti našeho MS.
V nastávající sezoně chceme pokračovat v dosud dobré práci. Čekají nás především administrativní a organizační úpravy
související s přijetím nového Občanského
zákoníku. Bude třeba v co nejkratší době
prověřit všechny dokumenty a interní předpisy našeho spolku, zda neodporují nově
přijatým zákonům.
Koncem března končí mandát členům výboru MS a čekají nás nové volby. Chtěl bych
proto v závěru tohoto článku popřát celému
MS, ale především všem nově zvoleným členům orgánů Mysliveckého spolku Kozojedy,
hodně sil a elánu do náročné práce a hodně,
hodně úspěchů v jejich činnosti.
S pozdravem „Myslivosti zdar“ Václav Troch
- místopředseda MS Kozojedy

Doufáme, že i v následujícím roce si
každý z vás najde kulturní akci, která bude
vašemu srdci blízká, a společně prožijeme
rok plný krásných kulturních zážitků.
Ivana Slachová

Akce Spolku
pro ochranu přírodní
rezervace
a hradu Krašova:
Spolek pro ochranu přírodní
rezervace a hradu Krašova
pořádá:
v sobotu 23. května 2015
na hradě Krašově

„Dětský den“.

Spolek pro ochranu přírodní
rezervace a hradu Krašova
pořádá
v sobotu 1. srpna 2015
na hradě

„Krašovský
jarmark“.

V Kozojedských novinách Kulturního spolku Kozojedy a obce Kozojedy rádi zveřejníme všechny informace, zajímavosti,
obrázky a jiné náměty týkající se minulosti, přítomnosti i budoucnosti života v naší obci i blízkém okolí. Všechna doposud
vydaná čísla novin od počátku jejich existence najdete na internetových stránkách Kulturního spolku Kozojedy www.kozojedy.eu

