POČÁTKY JZD V KOZOJEDECH
(pokračování z minulého čísla 2015-02)

Mechanizace v JZD
Sloučené JZD Budoucnost vlastnilo
k 31. 12. 1961 tyto mechanizační prostředky:

Rok 1960

Rok 1961

V polovině února se poprvé v rozšířeném
JZD dobíraly poplatky. Pracovní jednotka
činila 13 Kč, nejvíce jich měli odpracováno
Bajtovi čp. 5, Němcovi čp. 3 a Švamberkovi
čp. 19.

Začátkem března dobírali družstevníci
za pracovní jednotky. Ta dosáhla 17 Kč
a 3,47 Kč za naturálie. V červnu si JZD
adaptací čp. 9 upravilo prostory pro družstevní jídelnu.

Po suchém podzimu se ukázalo, že bude
málo píce. Proto JZD obstaralo pro mladý
hovězí dobytek pastvu v pohraničí u obce
Leskov v Doupovských horách. Za dvě pracovní jednotky a 20 Kč denně se u dobytka
po 14 dnech střídali vždy dva družstevníci.

V režii Jednoty se vyvařovalo od jara až
do zimy denně kolem 300 obědů a družstevním dodávkovým sedanem se rozvážely do vesnic.
Byla to veliká pomoc pro zemědělské
ženy celého sloučeného celku. Oběd stál
člena 3 Kč. Další 3 Kčs doplácelo JZD.
Družstevníci požívali i jiné sociální vymoženosti. Vypláceli si rodinné přídavky na
každé dítě 50 Kč měsíčně.
Za každých odpracovaných100 jednotek
měli nárok na 1 den placené dovolené. Při
onemocnění nebrali prvních 6 dní nic, od
sedmého dne 60 % výdělku téhož měsíce v minulém roce, při úrazu 80 % ihned.
Když se mladý družstevník oženil, dostal
příspěvek 2500 Kčs.

16 kolových traktorů (11 x Z25, 3x Z50,
1x AS09, 1x Z35),
5 traktorů pásových (3x DT54, 1x Z35,
1x KDP35),
2 fekální cisterny závěsné,
15 traktorových přívěsů 3,5 t,
3 traktorové přívěsy 5t,
25 potahových vozů na pneu,
23 elektromotorů,
3 stabilní dieselmotory,
9 samovazů 7 stop,
1 obilní kombajn ŽM330,
4 silážní kombajny,
7 výfuků sena a slámy,
8 zrnometů,
1 sušičku a čističku obilí,
10 mlátiček,
10 lisů na slámu,
12 motorových krouhaček na řepu,
6 dobytčích vah,
7 mostních vah,
1 motocykl ČZ 175,
1 osobní auto Škoda 1201 STW,
2 nákladní auta (Praga V3S rychlosklápěč,
Praga S5T valník),
14 traktorových pluhu,
15 traktorových bran,
8 traktorových secích strojů,
10 traktorových žacích strojů,
3 sazeče brambor 4 řádkové,
5 vyorávačů brambor 2 řádkových,
2 třídiče brambor,
6 řezaček píce,
4 šrotovníky kladívkové,
2 pařicí kolony,
3 transportéry.
Do obecní kroniky zapsal Jiří Svoboda

Volby do orgánů Mysliveckého sdružení Kozojedy
Současně s koncem mysliveckého roku
2014, skončilo i období pětiletého mandátu
členů orgánů Mysliveckého sdružení Kozojedy. Výbor mysliveckého sdružení proto
svolal na neděli 29. března mimořádnou
členskou schůzi, jejímž jediným bodem
programu byly volby do výboru a kontrolní komise. Jednání se zúčastnilo 34 členů
z celkového počtu 40. Předseda mysliveckého sdružení Václav Prusík proto mohl
konstatovat, že členská schůze je usnášení
schopná.
Volby se i tentokráte uskutečnily dvoukolově.  Do druhého kola, na základě návrhů
členské základny postoupili všichni členové
stávajícího výboru. V tomto kole se pak rozhodovalo mezi dvěma kandidáty s nejvyšším počtem hlasů.  Bohužel někteří členové
stávajícího výboru se rozhodli do druhého
kola nenastoupit a vzdali se svých funkcí.
Z druhého kola tak odstoupili jednatel Ing.
Jaroslav Fencl, střelecký referent Václav
Folk a kynolog Petr Pánek.

Od samého počátku volebního období
čekalo nově zvolený výbor kromě pravidelných akcí a pravidelné činnosti, také hodně
náročné administrativní práce související
s přijetím nového Občanského zákoníku.
Kozojedští myslivci stejně jako sportovci,
včelaři, rybáři atd. mají od 1. ledna 2014
nový právní rámec.

Mezi donucující ustanovení dále patří například ustanovení o svolání členské
schůze, o dobrovolnosti účasti ve spolku,
o minimálním počtu členů, o účelu spolku,
o zákazu jakékoliv diskriminace a další.

Tímto dnem nabyl totiž účinnosti zákon
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Přijetím
nového Občanského zákoníku došlo kromě
jiného také ke změnám v oblasti tzv. spolkového práva.

Chtěl bych nově zvolenému výboru, ale
také všem členům Mysliveckého spolku
popřát hodně vzájemné ohleduplnosti, pochopení i tolerance, hodně trpělivosti a elánu tolik potřebných k úspěšnému zvládnutí
všech úkolů souvisejících s přijetím nového
Občanského zákoníku. Chtěl bych také popřát našemu spolku hodně úspěchů v naší
nanejvýš záslužné činnosti, ale také hodně
pěkných loveckých zážitků.

Prvořadým úkolem nově zvoleného výboru proto bude v co nejkratší době upravit
naše interní předpisy a uvést je do souladu
s požadavky a nařízeními nového Občanského zákoníku. Změn, které se musí do
vnitřních předpisů našeho sdružení /spolku/ promítnout je hodně, počínaje změnou
názvu.

Po úpravě názvu, stanov a provozního
řádu je nutný zápis do veřejného rejstříku
u Krajského soudu v Plzni.

S pozdravem „Myslivosti zdar“
Václav Troch
místopředseda Mysliveckého spolku
Kozojedy

Volby do hlavních funkcí ve výboru však
proběhly bez problémů a do funkcí předsedy a místopředsedy byl i zvoleni stávající
členové, tj. Václav Prusík a Václav Troch.
Na funkci hospodáře byl i pro následující
volební období doporučen Vladimír Hykyš.  
Návrh pracovat ve funkci i v novém funkčním období přijali také Pavel Štol, Marek
Peterka a Jiří Kučera. Do druhého kola voleb postoupili také další členové s nejvyšším počtem hlasů a zvoleni byli Petr Machovec st., Petr Štol a Pavel Janda.
Výbor mysliveckého sdružení Kozojedy bude v příštím volebním období, tj.
v letech 2015-2019 pracovat v následujícím složení:
předseda  -  Václav Prusík
místopředseda  -  Václav Troch   
hospodář  -  Vladimír Hykyš
jednatel  -  Petr Machovec
finanční hospodář  -  Marek Peterka   
kulturní referent  - Jiří Kučera
střelecký referent  - Pavel  Janda
kynolog  - Petr  Štol
člen výboru – péče o zvěřinu  
   -  Pavel Štol.
Kontrolní komise pracuje ve složení:
Předseda: Jaromír  Bech,
členové: David Hykyš,
Petr Machovec ml.

V pátek 17. 4. 2015 jsme si v kulturním domě poslechli zajímavou přednášku Ing. Františka Knoflíčka s názvem „PO
STOPÁCH NIKOLY ŠUHAJE LOUPEŽNÍKA“.
Společně jsme se poutavým vyprávěním
přenesli do kraje slavného loupežníka od
Krásenských polonin, vesnice Krásno až
do známé vesnice Koločava.  
Dozvěděli jsme se a na doprovodném
filmu i viděli místní hřbitov, kde spí věčný
sen Nikola Šuhaj, jeho bratr Jura a Nikolova
žena Eržika Derbaková, rozená Dračová.

Cesta po Zakarpatí dále pokračovala
přes Siněvirský národní park k Toruňskému průsmyku, kde probíhaly kruté a krvavé
boje I. světové války mezi rakouskou a ruskou armádou.
Další cesta nás zavedla horskými poloninami do vesničky Volosjanka a nakonec do
městečku Slavsko.
Expedici „PO STOPÁCH NIKOLY ŠUHAJE LOUPEŽNÍKA“ uskutečnil Ing. Knoflíček spolu s Ing. Pavlem Šimandlem a panem Milanem Cinkem v roce 2009.

Přebory MS ve střelbě na asfaltové holuby
16. květen lze označit jako začátek nové
lovecké sezóny. Tímto dnem totiž začíná
odstřel první trofejové zvěře v roce – srnců.
Průběžně se pak celoročně loví lišky, ale
také selata a „lončáci“ prasete divokého.
Všichni myslivci se na tento významný den
v jejich činnosti těší. Je však třeba se na začátek lovecké sezóny dobře připravit. Myslivecké sdružení proto pořádá každoročně
střelby na asfaltové holuby. Ani letošní květen nebyl výjimkou.
Střelbu na asfaltové holuby, pořádanou
jako přebor MS, připravil výbor na 23. květen 2015. Soutěž se tentokráte konala v příjemném prostředí střelnice Lesů ČR, kterou
provozuje MS Kočín. Soutěže se zúčastnilo
28 členů. I tentokráte se soutěžilo ve dvou
kategoriích, tj. do padesáti a nad padesát let.
V kategorii mladších myslivců startovalo
12 členů našeho MS. Překvapením bylo
2. místo nového střeleckého referenta výboru MS, Pavla Jandy. Vítězem se stal tak
jako již po několikáté v posledních ročnících, hospodář MS Vladimír Hykyš, který
dokázal v druhém kole zasáhnout maximální počet, tj. 15 terčů. Z rozstřelu o 3. místo
mezi Janem Kučerou a Petrem Pánkem vyšel vítězně Jan Kučera. Rovněž o 5. místě
Václava Štola rozhodl až závěrečný rozstřel,
v němž zvítězil nad Danielem Jahodou.
Kozojedští myslivci odpracují každoročně desítky brigádnických hodin v obecních
lesích, ale také v lesích ČR, při výsadbě
doubků, borovic i dalších jehličnanů, případně při stavbě oplocenek, které jsou
nejúčinnější ochranou proti okusu nově vysazených stromků srnčí, daňčí, či mufloní
zvěří.
V letošním roce se tato neobyčejně prospěšná akce uskutečnila v první dekádě
měsíce dubna. Kozojedští myslivci ve třech
termínech vysázeli cca 7 000 mladých sazenic. 11. dubna 2015 pracovala skupina
myslivců v lesích obce Kozojedy, v lokalitě
Býčov.
Skupinu vedl Jiří Špiroch, kozojedský
myslivec, profesionální lesník, který pracuje v lesním závodě v Plasích ve funkci
zástupce lesního správce, ale také starosta
honebního společenstva Kozojedy.
Ve velice náročném a těžko přístupném
terénu dokázala tato skupina myslivců pod
vedením zkušeného lesního odborníka splnit náročný úkol a vysázela všechny připravené stromky.  
Úspěšně tak pokračuje velmi dobrá a
oboustranně prospěšná spolupráce mysliveckého spolku s Obecním úřadem v Kozojedech.
Václav Troch
místopředseda MS Kozojedy

Konečné pořadí v soutěži do 50 ti let:
1.  Hykyš Vladimír 	
15 terčů
2.  Janda Pavel      	
13 terčů
3.  Kučera Jan   	
11 terčů
4.  Pánek Petr   	
11 terčů
5.  Štol Václav ml.  	
10 terčů
6.  Jahoda Daniel  	
10 terčů
7.  Machovec Petr ml.    	  9 terčů
8.  Špiroch Stanislav    	  9 terčů
9.  Hykyš David    	  9 terčů
10. Štol Petr     		  8 terčů

Soutěž v kategorii nad 50 let přinesla
hned několik překvapení. Především to byl
vynikající výkon Miroslava Kučery st., který
dokázal zasáhnout 14 z 15 terčů a po zásluze se stal vítězem této kategorie.
Obdivuhodný je výkon Stanislava Soukupa, který přes svůj velký zdravotní handicap
dokázal zasáhnout 8 terčů. Tímto výkonem
se vyrovnal svým o 50 let mladším kolegům. Překvapením je také 3. místo Josefa
Peterky, který dokázal zasáhnout 9 terčů.
Konečné pořadí v soutěži nad 50 let:
1.  Kučera Miroslav  	
14 terčů
2.  Štol Václav st  	
11 terčů
3.  Peterka Josef    	  9 terčů
4.  Štol Pavel     	  9 terčů
5.  Soukup Stanislav    	  8 terčů
6.  Štěrba Bartoloměj    	  8 terčů
7.  Pánek Václav    	  7 terčů
8.  Prusík Václav    	  7 terčů
9.  Troch Václav    	  6 terčů
10. Smolík Vladimír     	  6 terčů
Při střelbách si soutěžící především
osvěžili pravidla bezpečného zacházení se
zbraní, ale také si prověřili rychlost a pohotovost při střelbě a v neposlední řadě také
přesnost míření.
Připravenost na stávající loveckou sezónu prokázali všichni účastníci soutěže včetně nejstaršího člena MS, 78 letého Františka Hykyše.
Na novou loveckou sezónu jsou všichni
členové našeho spolku dobře připraveni a
tak nezbývá než všem popřát hodně krásných a nezapomenutelných loveckých zážitků a „rovnou mušku“.
S pozdravem „Lovu zdar“
Václav Troch
místopředseda MS Kozojedy

I když výstup zpět do stráně byl sám
o sobě náročný, nezbylo nám nic jiného
než pytle naplněné odpadem, často opravdu těžké, vynést zpět, aby mohly být řádně
zlikvidovány.
I u lávky jsme našli mnoho věcí, které tam
nepatřily. Zde šlo zejména o pneumatiky.
Některé se nám podařilo vyprostit,  jiné bohužel ne. Pro příští ročník proto víme, že se
bez krumpáče neobejdeme. Naší další zastávkou byla řeka Berounka, která vyplavila
na břeh zejména mnoho pet lahví. Kolem
ohniště, které zde je, jsme sesbírali veškerý nepořádek, jenž zde zanechali vodáci, či
návštěvníci nedaleké vyhlídky.

18. 4. 2015 proběhla celorepubliková akce „Ukliďme Česko“. U nás se připojili
dobrovolníci v obci Kozojedy a Robčice. V samotných Robčicích, kde je z našich obcí
nejméně obyvatel, se sešlo neuvěřitelných 14 osob. Uklízeli kolem řeky Berounky a
jámu pod vsí nazývanou „Skřípnice“. V Kozojedech se uklízelo hlavně koryto potoka pod
kostelem až směrem „Pod Příčku“.
Účastníci měli možnost se přesvědčit, co všechno naši spoluobčané, ať již trvale bydlící,
nebo ti, kteří zde tráví jen volné dny, vyhodí do přírody i přesto, že takto se zbavovat
odpadu je zakázáno. Věříme, že nikdo žádný odpad již takovým způsobem likvidovat
nebude. Upozorňujeme, že pokud někdo vyváží odpad do okolí obce, porušuje tím zákon
a může být i potrestán. Zákon hovoří jasně, jak s odpady nakládat. Víme, že likvidovat
některé odpady není úplně jednoduché, ale za nějakou námahu to určitě stojí. Nejenom,
že to ukládá Zákon o odpadech, ale hlavně tím šetříme přírodu a prostředí, kde žijeme.
Obec děkuje všem, kteří se akce zúčastnili a hlavně organizátorům, v Robčicích
paní Romaně Vlkové a v Kozojedech slečnám Ivaně Slachové a Lence Vopatové.
Josef Lomička, starosta obce

Kozojedy uklízely
V sobotu 18. dubna se na celém území
České republiky konal druhý ročník úklidové akce Ukliďme Česko! Tato myšlenka
vznikla původně ve Slovinku a brzy se rozšířila do celé Evropy.   Těžko bychom hledali v Evropě zemi, která by se nepotýkala
s problémem černých skládek a odpadu
v přírodě. Jelikož ani Česká republika, ani
Kozojedy nejsou výjimkou, rozhodli jsme se
s tím něco dělat a přihlásili se k této akci.
Ačkoliv nebe bylo zamračené a hrozil
déšť, dočkali jsme se jen lehkého mrholení, které nám nebránilo vydat se cestou
od kostela svatého Mikuláše až k řece Berounce. Začali jsme již ráno, abychom vše
za dopoledne stihli.  Celkem se zúčastnilo
18 dobrovolníků, mezi nimi i 4 děti. Vyba-

veni pracovními rukavicemi a dostatečným
počtem pytlů na odpadky, jsme vyrazili do
akce. Hned ve stráni pod kostelem jsme
měli o práci postaráno. Navzdory tomu, že
zde hlásí cedule zákaz skládky, našli jsme
zde nejeden „poklad.“  Plastové kýble, pneumatiku, ostnatý drát i nebezpečný azbest.
Poté jsme se vydali strmými stráněmi
k samotnému potoku. I zde jsme nasbírali
mnoho odpadu, zejména plastových pytlů,
papírků, ale i kelímků a skla. Výjimkou nebyly ani plechy a železné tyče.
Bohužel, nebylo v našich silách sebrat
každý kousek navezeného odpadu, jelikož
nás příroda předběhla a začala se s ním
vypořádávat sama. Igelitové plachty již byly
pod nánosem hlíny a začínaly se trhat.

Na závěr trochu statistky. V 18 lidech
bylo naplněno 38 pytlů s odpadky.  Snažili
jsme se odpad třídit, ale u plastových pytlů
to bylo velmi těžké, jelikož byly silně znečištěné a jak již bylo zmíněné v částečném
rozkladu. Pokud odečteme tříděný odpad a
budeme uvažovat průměrnou váhu jednoho
pytle 7 kilogramů, pohybujeme se na čísle
200 kg. To znamená, že jsme za jedno dopoledne odstranili odpad o váze dvou set
kilogramů. Pokud k tomu připočteme váhu
železných tyčí a součástek, šesti pneumatik a azbestu, bude toto číslo ještě vyšší.
Mimo jiné jsme odstranili skleněné střepy,
část vodního potrubí, či okapovou rouru.
Pár bot pokrytý mechem byl jen třešničkou
na dortu.
Velmi rádi bychom poděkovali všem dobrovolníkům, kteří si našli čas a pomohli vyčistit okolí svého domova, a obci Kozojedy
za poskytnuté úklidové pomůcky. Dobrovolníci dokázali, že jim příroda není lhostejná. Je samozřejmé, že jedna akce za rok
nevyřeší problém černých skládek. Může
to být však odrazový můstek pro tradici jarního úklidu, kterého se bude účastnit stále
více dobrovolníků. V našem okolí je mnoho
míst, jimž by takový zásah člověka prospěl.
Ivana Slachová

Akce ,,Ukliďme Česko” v Robčicích
Dne 18. dubna se v Robčicích, v hospůdce U Horů, sešla skupina dobrovolníků,
kteří přišli podpořit celorepublikovou akci
,,Ukliďme Česko“.
Rozdělili jsme si úkoly a i přes počáteční
nepřízeň počasí se vyrazilo do akce. Úklid
byl zaměřen na obec Robčice a její okolí,
břeh řeky Berounky, okolí jezu pod Libštejnem a úklid chráněné krajinné oblasti Horní
Berounka.
Výsledkem akce bylo 30 kompletně naplněných pytlů odpadu a 17 spokojených
dobrovolníků, nejenom z dobře vykonané
práce, ale i z vynikajících špekáčků, opečených na závěr celé akce.
Děkujeme Obecnímu úřadu v Kozojedech za materiální podporu, hlavně za odvoz odpadu a zajištění jeho likvidace.
Romana Vlková

Za paní učitelkou
Ludmilou Slachovou
Tady prožili, jak paní učitelka říkala,
nejhezčí roky života. Brzy se manželé sžili s místními a oba se zapojili do
veřejného dění. Ještě dnes – po 40 letech – na ně Oborští s uznáním vzpomínají.
Po zrušení školy v Oboře se rodina
Slachova přestěhovala do Kozojed.
Děti si brzy našly nové kamarády a rodiče získali přízeň spoluobčanů.
Ve zdejší škole byla paní Slachová oporou celého učitelského sboru.
Svým laskavým přístupem k dětem,
novými vyučovacími metodami, trpělivostí byla uznávána a oblíbena nejen
žáky, ale i rodiči.
Dne 9. května 2015 se Kozojedští
a lidé ze širokého okolí přišli do Plas
rozloučit s oblíbenou učitelkou paní
Ludmilou Slachovu.

Před 12 lety se Slachovi se synem
Josefem přestěhovali do svého rodinného domu a v roce 2014 oslavili 50
let společného života. Bylo jim také dopřáno těšit se svými vnučkami.

Narodila se v r. 1940 v Kozojedech
u Beranů čp. 29. Do zdejší základní
školy nastoupila v roce 1946 a dále studovala na Pedagogické škole v Plzni.
Jejím prvním učitelským působištěm se
stala Bukovina, pak byla přeložena do
Dobříče.

Paní učitelka už i jako důchodkyně
několik let ochotně vypomáhala na
zdejší základní škole za chybějící kolegy. Hojně navštěvovala a podporovala
s celou svou rodinou všechny kulturně-společenské akce v obci. Když bylo
třeba, vždy pomohla nejenom radou.

V roce 1964 se provdala za pana
Josefa Slacha z Dobříče. Vychovali
spolu tři děti – Martina, Ludmilu a Josefa. Zprvu bydleli ve škole v Dobříči
a v r. 1968 se přestěhovali do oborské
školy, kde paní Slachová učila.  

Těžká nemoc ukončila její život v 74
letech. Určitě bude mnoho spoluobčanů a bývalých žáků, kteří na její dobrosrdečnost, laskavost, milou a dobrou
povahu nikdy nezapomenou.
Čest její památce!            OÚ, ZS

Poděkování
Mgr. V. Hirtovi
Blíží se konec školního roku, na který
se všichni žáci (ale ve skutečnosti i učitelé) těší již několik měsíců. Ukončení toho
letošního bude na naší základní škole zároveň koncem jedné z jejích úspěšných
etap. Dlouholetý ředitel naší základní a
mateřské školy, pan Mgr. Vladimír Hirt,
odchází do důchodu.
Manželé Hirtovi nastoupili na základní školu v Kozojedech před čtyřiceti lety jako učitelé. Roku 2000 odešel tehdejší ředitel, pan Vodrážka, do
důchodu a jeho funkci převzal a na
úspěšné vedení školy navázal právě
pan Mgr. Vladimír Hirt.
Za jeho působení dosáhla škola velice slušné úrovně s velmi dobrými výsledky žáků ve výuce i v mimoškolních
aktivitách.
Za tuto práci bych rád panu
Mgr. Hirtovi poděkoval jménem obecního úřadu i jménem svým a popřál
mu mnoho štěstí, zdraví a životní pohody do dalších let.
Věřím, že nově nastupující ředitelce, paní Mgr. Evě Doležalové z Kralovic, předá své cenné zkušenosti a bude
jí v začátcích její práce oporou, aby se
podařilo zdárně navázat na úspěšnou
tradici vedení školy.
J. Lomička, starosta

OSLAVA STÝCH NAROZENIN

Kulatých 100 let oslavila v pátek 8. 5.
2015 nejstarší občanka naší vesnice, paní
Růžena Sinkulová. Na oslavu přišli její synové a dcery, jejich děti a děti těchto dětí,
v několika případech i další generace dětí.
Oslavenkyně totiž vychovala 9 dětí, 18
vnoučat, dále má ještě 32 pravnoučat a dokonce  6 prapravnoučat.
Paní Sinkulová pochází z Kozojed
z Hradčan. Jmenovala se Blechová a měla
dvě starší sestry Tonču a Kristýnu a mladšího bratra Láďu. V 19 letech si namluvila
svého budoucího muže, který bydlel také
v Kozojedech. Postupně se jim narodilo 9
dětí – dva synové a sedm dcer.
Když děti odrostly, pracovala paní Sinkulová v místním JZD. Do důchodu odešla
v 53 letech, ještě však dalších 20 let chodila
do práce a pak hlídala vnoučata.
Oslava se konala v místním kulturním
domě. Babička dostala záplavu květin a
hlavním darem od celé rodiny bylo polohovací elektrické křeslo, které si hned na sále
také vyzkoušela.
Pak přišli gratulanti za místní kulturní
spolek vedeni předsedou B. Štěrbou. Byli
to chlapci a dívky v krojích, kteří zazpívali
jubilantce její oblíbené písničky.
Pan starosta J. Lomička a místostarostka D. Přibylová přinesli dárek a gratulace
nejen za obecní úřad, ale také dopis od
ministryně a dopis z České správy sociálního zabezpečení, kterým se oslavenkyni
po dosažení tohoto kulatého výročí zvyšuje
důchod.
Gratulovat přišel i její ošetřující lékař
p. MUDr. Hošek, který obětavě a v kteroukoliv denní i noční dobu dle potřeby přijede

a pomůže. Přijel i se třemi sestřičkami, které o paní Sinkulovou pečují v jejím domácím prostředí.
Následovala zábava a hlavně zpívání při
harmonice, a to si p. Sinkulová nemohla nechat ujít. Zpívala každou písničku. Harmonikáře Vaška Beneše má velmi ráda, protože jí hraje její oblíbené písničky.
Na závěr předvedli krojovaní tanečníci
českou besedu. To se líbilo nejvíce. Paní
Sinkulová totiž máje miluje. Její dcery
i vnoučata na májích v Kozojedech tancovávaly a později – vlastně dosud, pokud
jsou v Kozojedech máje – se vždy zašlo
k Sinkulům na dvůr zahrát a zatancovat

paní Sinkulové, která má narozeniny právě
v době májů.
Oslavenkyně i ve svých 100 letech ráda
zpívá, pamatuje si i písničky, které už nikdo
nezná. S každým, kdo za ní přijde, prohodí
pár slov. Špatně se však pohybuje. Vydržela celé odpoledne – zpívala a sledovala obzvláště ty nejmenší potomky. Veselí a oslava na její počest pokračovaly, i když hlavní
osoba už opustila sál. Všichni jí připili na
zdraví, radost a štěstí. Tak ať jí slouží!!
A tajemství dlouhověkosti? Práce, veselá
mysl (nikdy nezkazila žádnou legraci), milující rodina kolem, štamprlička becherovky.
Jb

V čele průvodu jely troubící traktůrky,
uprostřed šel pěšky obyčejný lid, mával
břízkami, protože jiná mávátka neměl, a
provolával známá dobová hesla: Ani zrno
nazmar...apod.
Na konci vsi se průvod otočil a ještě jednou s velkým jásotem projel vsí, následně
obkroužil náves (točnu) a poté se stočil do
Hospůdky u Horů, kde se ještě jásalo, jedlo,
fotilo a samozřejmě pilo.
Průvod se všem líbil a příští rok přijdou
jistě všichni zase.
Alice Pavízová
Po letech se dne 1. 5. 2015 opět konal
v Robčicích prvomájový průvod. Sraz byl
v 11 hodin pod lípou u Michálkovic stodoly.
Zde se sjeli řidiči na traktůrkách: pan Folda,
Jana Michálková, Michal Pavíza,   Jindřich
Dyk, Karel Šlik a traktůrek s vlekem s rodinou Staňkovou a s paní Dykovou.
Traktůrky byly řádně vyzdobeny krepovými stužkami a břízkami. Řidiči i ostatní

Výpis usnesení

z 2. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek
18. prosince 2014 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Úprava rozpočtu
4. Rozpočet obce Kozojedy na rok 2015
5. Zateplení MŠ Kozojedy-informace
6. Záměry obce
7. Zpráva o uplatňování územního plánu obce
Kozojedy
8. Komplexní odpadové hospodářství pro rok
2015
9. Žádosti o příspěvek
10. Různé
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr
Usnesení č. 17 - ZO schválilo  program dnešního jednání .                   
Usnesení č. 18 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání p. Zíku a p. Čecha.
Usnesení č. 19 - ZO schválilo návrhovou komisi
dnešního jednání Mgr. Hirta a Ing. Michala.
Usnesení č. 20 - ZO schválilo v souladu s §102,
odst.2, písm. a) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, kompetenci
starosty provádět jednotlivá rozpočtová opatření až do výše 500.000,- Kč..       
Usnesení č. 21 - ZO schválilo rozpočtové
opatření č.10.
Usnesení č. 22 - ZO schválilo rozpočet obce
na rok 2015 jako schodkový.
S částkou 13.203.840,-Kč na straně příjmů
a na straně výdajů s částkou 15.802.430-Kč.
Schodek bude dorovnán finančními prostředky na běžných účtech.

účastníci byli slavnostně oblečeni: Michal
Pavíza měl policajtskou čepici, Jindřich Dyk
byl oblečen celý v červeném včetně pionýrského šátku a paní Dyková měla i pionýrskou košili.
Ostatní účastníci měli také pionýrské
šátky (zapůjčené od rodiny Dykových) a
dobové účesy – culíky. A všem to neuvěřitelně slušelo.

Usnesení č. 23 - ZO schválilo výběr hodnotící
komise a uzavření smlouvy na akci „Zateplení budovy mateřské školy v Kozojedech“
s firmou Petr Jiran - JIPS stav. firma, Nad
Týncem 646, 312 00 Plzeň, IČ: 40533069  s
nabídkovou cenou  2.146.385,00 Kč  bez
DPH a jako případného náhradníka firmu
Král PM CENTRUM s.r.o., Chebská 79, 322
00 Plzeň, IČ: 2522079 s nabídkovou cenou
2.162.520,78 Kč.
Usnesení č. 24 – ZO schválilo směnu obecních
pozemků   p.č. 1133 o výměře 4620 m2
v  k.ú. Buček,  p.č. 2496/3 o výměře 3410 m2,
p.č.3509/1 o výměře 1094 m2, p.č.2496/1
o výměře 2399 m2, p.č.3509/2 o výměře
2119 m2, p.č. 3361/3 o výměře 1384 m2, p.č.
3491/1 o výměře 894 m2, p.č. 3361/1
o výměře 367 m2, p.č. 3325/2 o výměře
165 m2 a p.č.3537 o výměře 69 m2 v k.ú. Kozojedy, vše orná půda  za pozemek č.p. 1181
o výměře 10373 m2 (lesní pozemek) v k.ú.
Buček se ZS Kozojedy a.s., Kozojedy 123
Usnesení č. 25 - ZO schválilo odprodej části
obecního pozemku č.1309/1 (ostatní plocha)  
v k.ú Břízsko paní Mikutové, Plzeň.
Usnesení č. 26 - ZO schválilo směnu části
obecního pozemku č.1309/1 (ostatní plocha)
za soukromý pozemek č. 914/1 o výměře
2925 m2 (lesní pozemek) v k.ú. Břízsko ve
vlastnictví paní  Novákové, Plzeň.
Usnesení č. 27 - ZO schválilo směnu části
obecního pozemku č.1309/1 (ostatní plochaoplocená předzahrádka) v k.ú. Břízsko,
za část pozemku 24/1 (zastavěná plocha,
nádvoří) s doplatkem výměry plochy od pana  
Janečka, Žihle.
Usnesení č. 28 - ZO schválilo „Zprávu o uplatňování Územního plánu Kozojedy“  zpracovanou dle ustanovení § 55  odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon) a § 15 vyhl. Č. 500/2006 Sb.
o územně analytických podkladech, územně

plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti.
Usnesení č. 29 - ZO schválilo Dodatek č. 9
ke Smlouvě o dílo o zajištění komplexního
odpadového hospodářství obce Kozojedy pro
rok 2015.
Usnesení č. 30 - ZO schválilo finanční příspěvek Spolku pro ochranu přírodní rezervace a
hradu Krašov  na činnost v roce 2015 ve výši
2.000,- Kč.
Usnesení č. 31 - ZO schválilo finanční příspěvek TJ Sokol Kozojedy na zvelebení
sportovního areálu a zařízení TJ Sokol ve výši
20. 000,- Kč.
Usnesení č. 32 - ZO schválilo finanční příspěvek Kulturnímu spolku Kozojedy ve výši
4.000,- Kč na novoroční ohňostroj a
1.500,- Kč na adventní koncert.
Usnesení č. 33 - ZO schválilo vytvoření záměru
na odprodej části obecního pozemku
p.č. 3482/1 v k.ú. Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 34 - ZO schválilo inventarizační
komisi ve složení paní Görnerová, paní Přibylová a slečna Píclová.
Usnesení č. 35 - ZO schválilo Směrnici - Plán
inventur obce Kozojedy za rok 2014.
Usnesení č. 36 - ZO schválilo výjimku z nejvyššího počtu dětí MŠ stanoveného prováděcím
předpisem do počtu 4 dětí za předpokladu,
že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě
vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Usnesení č. 37 - ZO schválilo jmenování členů
školské rady jako zástupců zřizovatele ZŠ
a MŠ Kozojedy p.o., paní Přibylovou a paní
Štěrbovou.        
Usnesení č. 38 - ZO schválilo povolení zřízení
skautského letního stanového tábora  Přístav
„OMAHA“ Plzeň v lokalitě „Cihelna“ v k.ú.
Kozojedy u Kralovic,
v době od 4. 7. – 18. 7. 2015.
Usnesení č. 39 - ZO schválilo firmu pana Radka

Levory, Koryta,  na provedení provizorního
zateplení MŠ Kozojedy za cenu 40.000,-Kč
bez DPH.
Usnesení č. 40 - ZO schválilo změnu firmy
na provedení domluvených prací ohledně
stavební lokality Z4. Nová firma je Vavřík
stavby s.r.o.
Usnesení č. 41 - ZO schválilo odprodej nepoužívaného obecního automobilu Škoda Pickup
na náhradní díly panu Beránkovi z Jarova za
cenu 1.000,- Kč.
Usnesení č. 42 - ZO schválilo nákup dvou kusů
lednic pro potřeby školní jídelny v Kozojedech
za cenu do 40.000,-Kč.
Usnesení č. 43 - ZO schválilo vnitřní směrnici
o odměňování neuvolněných zastupitelů obce
Kozojedy.

Výpis usnesení

z 3. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek
15. ledna 2015 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy

Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Záměry obce
4. Žádost o příspěvek
5. Různé
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr

Usnesení č. 44 - ZO schválilo  program dnešního jednání .             
Usnesení č. 45 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání p. Oliveriuse a Ing. Michala.
Usnesení č. 46 - ZO schválilo návrhovou komisi
dnešního jednání Bc. Píclovou a p.Ouhrabkovou.   
Usnesení č. 47 - ZO zamítlo příspěvek
na hudební festival zdravotně postižených Souznění, pořádaný Občanským sdružením
Aragonit, Karlovy Vary.
Usnesení č. 48 - ZO schválilo příspěvek Klubu
českých turistů, oblast plzeňského kraje
ve výši 1.000,- Kč.
Usnesení č. 49 - ZO zamítlo příspěvek reklamní
agentuře pana Fryčka, Kralovice, na vydání
brožury o obcích okresu Plzeň-sever s možností prezentace naší obce.
Usnesení č. 50 - ZO schválilo Ing. Václava
Petráše jako stavební dozor na akci „Zateplení budovy MŠ v Kozojedech“
Usnesení č. 51 - ZO schválilo firmu Mene Industry s.r.o., Plzeň jako autorský dozor na akci
„Zateplení budovy MŠ v Kozojedech“.
Usnesení č. 52 - ZO schválilo dovybavení KD v
Kozojedech židlemi, stoly, popelníky a ubrusy.
Usnesení č. 53 - ZO schválilo vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ Kozojedy, okres
Plzeň-sever,
Usnesení č. 54 - ZO schválilo uzavření dodatku
č.1 veřejnoprávní smlouvy v oblasti přestupků
s městem Kralovice
Usnesení č. 55 - ZO schválilo uzavření dodatku
č.1 veřejnoprávní smlouvy v oblasti zápisů

údajů do informačního systému RÚIAN
s městem Kralovice.
Usnesení č. 56 - ZO schválilo zvýšení smluvní
odměny za poskytování právní pomoci
JUDr. Milanu Jarošovi, Plzeň.
Usnesení č. 57 - ZO schválilo podání žádosti
o dotaci na rekonstrukci střechy na budově OÚ
Kozojedy z Programu obnovy venkova PK.
Usnesení č. 58 - ZO schválilo předpokládané
kulturně společenské akce na rok 2015 pořádané v našich obcích.
Usnesení č. 59 - ZO schválilo pořízení psí
boudy za cenu do 5.000,-Kč od pana Vaňka,
Lednice.
Usnesení č. 60 - ZO schválilo úpravu vjezdu
na soukromý pozemek p.č. 430/1 v k.ú. Břízsko panu Pechovi, Třemošná.
Usnesení č. 61 - ZO schválilo přijetí obrazu
Ing. arch. Hanuše Zápala do majetku obce
a jeho případné zapůjčování na výstavy.

Výpis usnesení

z 4. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek
5. března 2015 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Úprava rozpočtu
4. Zápis do kroniky obce za rok 2014
5. Vyhláška o odpadech
6. Záměry obce
7. Zateplení budovy MŠ v Kozojedech - informace
8. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
na dopravní obslužnost
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr
Usnesení č. 62 - ZO schválilo  program dnešního jednání .             
Usnesení č. 63 - ZO schválilo ověřovatele dnešního jednání p. Jakeše a p. Ouhrabkovou.
Usnesení č. 64 - ZO schválilo návrhovou komisi
dnešního jednání Mgr. Hirta a p. Zíku.
Usnesení č. 65 - ZO schválilo zápis do kroniky
obce za rok 2014.
Usnesení č. 66 - ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Kozojedy.
Usnesení č. 67 - ZO schválilo prodej části
obecního pozemku č.3482/1 v k.ú. Kozojedy
u Kralovic. Pozemek bude prodán za cenu
odhadu a veškeré náklady spojené s prodejem
uhradí kupující.
Usnesení č. 68 - ZO schválilo vyvěšení záměru
na prodej části obecního pozemku č.71/5
v k.ú. Lednice.
Usnesení č. 69 - ZO zamítlo  prodej pozemku
č.2524/11 v k.ú. Kozojedy u Kralovic.

Usnesení č. 70 - ZO schválilo  Smlouvu
o poskytnutí příspěvku k zajištění činnosti
základní školy pro kalendářní rok 2015
ve výši 700.000,-Kč.
Usnesení č. 71 - ZO schválilo  přijetí sponzorského daru ve výši 252.000,-Kč pro ZŠ a MŠ
Kozojedy, okres Plzeň-sever, p.o. na nákup
školních lavic a židlí.
Usnesení č. 72 - ZO schválilo  firmu pana Ivo
Procházky, Plzeň,  na opravu střechy a klempířských prvků na budově OÚ Kozojedy.
Usnesení č. 73 - ZO schválilo  Smlouvu o spolupráci s firmou Seznam.cz, a.s. Praha.
Usnesení č. 74 - ZO schválilo žádost o uložení
kabelu za účelem připojení malé vodní elektrárny Rybův mlýn na pozemku p.č. 2906/4
v k.ú. Kozojedy u Kralovic.      
Usnesení č. 75 - ZO schválilo žádost o umístění
vodoměrné šachty na obecním pozemku
č.1309/1 v k.ú. Břízsko.
Usnesení č. 76 - ZO schválilo delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Vodárenská
a kanalizační a.s. v roce 2015 starostu obce
pana Josefa Lomičku.
Usnesení č. 77 - ZO zamítlo připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“..
Usnesení č. 78 - ZO schválilo podání  žádosti o
dotaci na obnovu zvoničky v obci Borek
z Ministerstva kultury ČR s možností čerpání
přes pověřený úřad Kralovice.     
Usnesení č. 79 - ZO schválilo firmu pana Radka
Berana, Kozojedy 29, na obnovu zvoničky
v obci Borek, který bude práce provádět pouze
v případě přidělení dotace.
Usnesení č. 80 - ZO schválilo přihlášení obce
Kozojedy do letošního ročníku soutěže Vesnice roku 2015.
Usnesení č. 81 - ZO schválilo průjezd obecními
cestami a pozemky při pořádání Mezinárodního mistrovství ČR v motocyklové enduro soutěži ve dnech 18. a 19. 7. 2015. Podmínkou je  
podání žádosti o konání soutěže k Městskému
úřadu Kralovice, odbor životního prostředí.

Nabídka revizí komínů
a kontrol spalinových cest
Ve dnech 20. – 24. července 2015
můžete využít služeb kominického
mistra pana Buberleho.
Přihlásit je možno
do 15. července 2015 na OÚ
Kozojedy (tel. 373 398 232,
373 398 235).
Další kominíci v okolí, které si sami
můžete domluvit:
Chytil Zdeněk – tel. 774405066
Kominictví Kučera
        – tel. 734739672, 720586112

