Vzpomínky na začátky
JZD v Kozojedech

nebo i Svaz družstevních rolníků.
V té době platilo, že z každé rodiny družstevníka musí zůstat jedno dítě v zemědělství, aby družstvo mělo dostatek členů.
Začaly vznikat nové zemědělské stavby:
stáje pro živočišnou výrobu, sušička, místo
pro šrotování, budova pro kanceláře, dílny
pro údržbu, sklady, dílny pro traktory a zemědělské stroje, kovárna, přidružená výroba a bytovky.
Bylo potřeba odborníků, a proto se členy
družstva stávali studenti a učňové už ve 14
či 15 letech. Družstvo jim přispívalo na studia a vyučení i na ubytování na internátech.
I já jsem se stal po ukončení ZDŠ v Kozojedech členem JZD Budoucnost a začal se
učit elektromontérem u Okresního stavebního podniku Plzeň-sever. Po vyučení a

Byl jsem vyzván, abych napsal něco o
vstupu mých rodičů do zemědělského družstva a o vzniku JZD Budoucnost Kozojedy.
Vzpomínám si na schůzky rodičů s příbuznými a známými u nás doma nebo v jiných rodinách při dlouhých diskuzích, jestli
podepsat nebo ne. Po rodinách chodili agitátoři, zvali sedláky na schůze do hospody
k Šotolům, kde jim vysvětlovali způsob a
výhody společného hospodaření. Nátlak
byl velký a stresový pro všechny hospodáře
ve vsi a přenášel se i na nás děti. Po dlouhých debatách většina podepsala a v roce
1958 vstoupila do stávajícího družstva.
Nejvíce slz nám ukáplo, když vyváděli
dobytek ze chlévů do společných stájí. Dodnes si pamatuji a vybavuje se mi před očima vyvádění naší kobyly Lenky. Stál jsem
na zápraží s taškou do školy a ona mezi
vraty zařehtala a otočila se do dvora. Tím
se s námi rozloučila.
Chodili jsme se dívat, jak se rozorávají
meze a vznikají velká pole. Orbu prováděla
Strojní traktorová stanice Kozojedy, která
sídlila na faře. Dnes tam stojí mateřská škola. Do této doby nejčastějším nářadím pro
členy družstva byla lopata, vidle, motyka a
hrábě. Brzy se začal stavět kravín na zahradě domu č. 30, nyní GHP. Začalo se tam

používat strojní dojení a chlazení mléka.
V letech 1960 – 61 došlo ke sloučení
okolních zemědělských družstev – Kozojedy a Borek s Lednicí, Brodeslavy a Bohy
v Jednotné zemědělské družstvo Budoucnost Kozojedy. Všehrdy přistoupily až v letech 1974 – 75.
Když družstvo začínalo, všichni museli
dělat, co bylo právě třeba. Postupem mechanizace, ale i vývojem ve společnosti
se zemědělství přiblížilo průmyslu. Později
měli také zemědělci nárok na dovolenou,
na rekreaci a možnost jezdit na zájezdy,
což také využívali, včetně rodičů a partnerů. Některé tyto aktivity dotovalo družstvo
získání nezbytné praxe jsem dne 1. ledna
1969 nastoupil do kozojedského družstva a
pracoval jako elektromontér a později i na
jiných pozicích až do 1. října 1997.
Největší rozvoj družstevního zemědělství nastal od roku 1976 až do konce roku
1989.
Závěrem bych chtěl říci, že zemědělství
je specifické odvětví – závislé na počasí
v rostlinné výrobě a v živočišné na denním
ošetřování a krmení.
Bohuslav Bech

Divadelní představení
DŮM SLUNCE
Rozsvícení
vánočního
stromu
v Robčicích
Stejně jako každý rok, tak i letos, se v sobotu před první adventní nedělí sešli svátečně naladění
obyvatelé Robčic a okolních vesnic,
aby rozsvícením vánočního stromku společně zahájili adventní čas.
Všichni zúčastnění si pochutnávali
na drobném pohoštění, ochutnávali první vzorky vánočního cukroví a
zahřívali se svařeným vínem. Děti
samozřejmě čajem.
V pátek 4. prosince 2015 k nám již
podruhé zavítal žlutický divadelní soubor Žlutičan. Zahrát nám přijeli komedii
s názvem DŮM SLUNCE.
Děj nás zavedl do antidementního
penzionu pro lepší staříky. Konverzační
komedie ze seniorského prostředí ukazuje, jak lze nikoli fádně se skupinou
vrstevníků prožívat podzim života.

Vedoucí a spoluzakladatel divadelního souboru Jaromír Břehový je režisérem většiny jejich her a mnohokrát i samotným hercem.
Divadelní představení jsou v Kozojedech oblíbená, o čemž svědčí opět vysoká návštěvnost. Strávit při komedii páteční podvečer přišlo téměř 80 lidí nejen
z Kozojed, ale i blízkého okolí.
OÚ

Celou akci doprovázela hudbou
paní Marie Sudová, mnozí se k ní
rádi přidali ve zpěvu koled. Snad se
všem podařilo alespoň na chvíli zapomenout na starosti a zlo, které poslední dobou světu vládne, a naladili
se na tradiční pohodovou vánoční
atmosféru.
Přeji všem krásné Vánoce a mnoho zdraví, úspěchů a radostí v novém roce 2016.
Romana Vlková

Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU
Podzimní část lovecké sezóny zahájil
náš spolek málo úspěšně. V první společné naháňce na zvěř černou a škodnou,
která se uskutečnila v sobotu 7. listopadu
2015 v lokalitě Býčov, dokázali kozojedští
myslivci a jejich hosté ulovit pouze 2 ks
černé zvěře.
Ve druhé společné naháňce v lokalitě Prorostlina si dokonce ani nevystřelili,
v honitbě nebyl ani jeden kus černé zvěře
a nenarazili jsme ani na škodnou.
Netrpělivě jsme proto očekávali, čím
nás příroda a naše honitba překvapí při
třetí naháňce, na které jsme měli přivítat
naše lovecké hosty ze severského Norska. Přijeli s očekáváním úspěšného lovu
téměř ve stejném složení jako v loňském
roce. Naše honitba a myslivecký spolek
i tentokráte splnili jejich přání a připravili
pro potomky Vikingů zdařilý lov.

Při nástupu k zahájení naháňky na „betonce“ u Rybárny nás i norské hosty překvapil sněhový poprašek a chladné počasí.

Na společném posezení po úspěšném
lovu, které se konalo v kulturním domě, vyhlásil myslivecký hospodář Vladimír Hykyš
krále honu, kterým se stal host z Norska
Martin VAGE.
Ulovil danielu a lišku. Ve svém krátkém
vystoupení poděkoval mysliveckému spolku za perfektní organizaci společného lovu
a za velkou pomoc při vlastním lovu poděkoval speciálně svému osobnímu průvodci,
kterým byl David Hykyš.
Za perfektní organizaci a aktivní přístup
k plnění svěřených úkolů pak ostatním členům našeho spolku poděkoval jeho předseda Václav Prusík. Velké poděkování za
velmi dobře odvedenou organizátorskou
práci patří také dvěma „závodčím“ Zdeňku
Soukupovi a Marku Peterkovi.
Per GJELLAN z norské družiny ulovil v
naší honitbě svého prvního divočáka. Předseda MS Václav Prusík společně s hospodářem Vladimírem Hykyšem pasovali tohoto střelce na „Lovce černé zvěře“. Dalším
úspěšným norským lovcem byl Geir WAGUILD, který skolil jednoho divočáka. Mezi
hosty byl stejně jako v loňském roce Nor
s českými kořeny narozený v Jihoafrické
republice Marek Tachezy.
Z našich členů se mezi úspěšné střelce
na této naháňce zapsali Jan Kučera, Jiří
Kučera, Václav Kožíšek a Zdeněk Soukup.

Součástí naháňky je také svačina – hosté z
Norska při opékání tradičních českých špekáčků.To už kromě ohýnku hřály také teplé paprsky
slunce.

Divadelní představení Čert a Káča s mikuláškou nadílkou
Druhou adventní neděli přijelo za
dětmi Loutkové divadlo Třemošná s pohádkou Čert a Káča. Klasická česká pohádka přilákala v neděli odpoledne děti
i dospělé. Pohádku provázelo mluvené
slovo s doprovodem několika krásných
písniček.
Děti s větší či menší pozorností vydržely až do konce a těšily se, že po krátké
přestávce bude následovat mikulášská
nadílka.
Volnou chvilku využily děti k hlučnému dovádění po celém sále, které přerušil nečekaný vpád čtyř čertů. Děti se

v mžiku rozprchly do bezpečí ke svým
rodičům. Pak jednoho po druhém vyzval
Mikuláš s andělem a děti vzorně přednesly básničku nebo zazpívaly písničku.

Každý si pak odnesl dáreček v podobě
balonku, pexesa a dárkového balíčku.
Někteří „rošťáci“ si odnesli i přetažení
čertovským košťátkem.
OÚ

Kreativní odpoledne pro děti i dospělé
V sobotu 28. 11. 2015, před první adventní
nedělí, se v kulturním domě sešlo mnoho zájemců o „vánoční tvoření“. Toto setkání nebylo
určeno jen dětem, tak jak tomu u podobných
akcích většinou bývá, ale také dospělým.
Každý, kdo přišel, si mohl vyrobit vlastní
adventní věnec, adventní šál, adventní podkovu či jakoukoliv jinou vánoční dekoraci

z připraveného chvojí, kterými poté ozdobil
svůj domov nebo podaroval své blízké.
Zkušenou aranžérkou zde byla paní Šmídová z Kralovic, která ochotně a trpělivě všem
poradila jak věnec ozdobit chvojím, svíčkami
a ostatními přízdobami. Přivezla jich na prodej mnoho druhů a barev, takže každý si jistě
vybral dle svého vkusu.
Radou i zkušenostmi u vánočních vazeb
přispěla paní Peřinová. A aby se rodiče mohli
věnovat tvorbě v klidu, byly připraveny tvořivé
dílničky pro děti. Pod vedením Kožlanských
šikulek vznikala například zajímavá a originální vánoční přáníčka.

Dále si mohly děti cukrovou polevou namalovat předem upečené perníčky, barevně
ozdobit sádrové odlitky vánočních motivů,
vybarvovat a vystřihovat andělíčky z papíru,
nebo zapojit vlastní fantazii a nazdobit nakoupenými drobnými vánočními konfetami ozdoby z pěnové hmoty.
Odpoledne to bylo vskutku kreativní, domů
si svá vlastní díla odnášeli děti i dospělí. Zájemců se sešlo opravdu mnoho, a proto děkujeme všem nejen za účast, ale i za finanční
příspěvky, které budou použity alespoň na
částečný nákup materiálu pro další dětská
tvoření.
OÚ

Mikulášská nadílka ve škole

Dne 4. 12 2015 navštívili kozojedskou
základní a mateřskou školu Mikuláš, andělé a čerti. Jako první si „vyšlápli“ na zlobiče z I. stupně. Čerti řinčeli řetězy, oháněli se košťaty a opatlávali děti mourem.
Mikuláš měl připravenou knihu hříchů,
čerti za každý hříšek hrozili peklem a žáci

jako jeden muž slibovali, že se polepší.

Mikuláš jim všem uvěřil a andělé dětem za
zazpívanou písničku či zarecitovanou básničku rozdali sladkou odměnu. Návštěva v mateřské školce se obešla bez křiku, košťat a
pytle, přesto se děti čertů bály a ani sladkost

je občas nezlákala, aby si pro ni přišly k andělům.
Zato na II. stupni čerti přitvrdili a každého
hříšníka nejenže načernili, ale i vytáhli ven,
kde musel dělat kliky či dřepy. Čokoládu si
zasloužili především žáci 6. a 7. třídy, kteří si
pro čerty připravili koledu „Štědrý večer nastal“
s houslovým doprovodem Matěje Moulise.
Čertovskému řádění neušly ani paní učitelky, které skončily s černými šmouhami
na tvářích. Tímto děkujeme žákům deváté
třídy, byli skvělí!

Projekt Evropské peníze školám
Základní škola Kozojedy se v letošním
školním roce zapojila do dvou projektů vyhlášených Ministerstvem školství, a to Výzvy č. 56 a Výzvy č. 57.

celkem pro první a druhý stupeň přes 300
knih různých žánrů (naučné, dobrodružné,
bajky, pověsti, hororové i humorné příběhy,
poezii, pohádky a mnoho dalších).

Výzva č. 56 se týkala rozvoje čtenářské
gramotnosti na školách, a to prostřednictvím zřízení Čtenářských dílen. Čtenářská
dílna probíhá v hodinách českého jazyka,
jedná se o čtení a práci s knihami, které si
žáci sami podle svých zájmů vyberou. Má
vést k zájmu žáků o knihy a vzbudit v nich
radost z četby, což se zatím daří. Škola
obdržela v rámci této Výzvy peníze na nákup nových knih do žákovských knihoven,

Součástí výzvy byla i možnost obdržet
peníze na jazykový pobyt pro učitele. Paní
učitelka Hana Slachová ji využila a strávila
14 dní na jazykové škole Embassy school
v Oxfordu.
Výzva č. 57 se soustředí na rozvoj technických dovedností žáků na II. stupni základních škol. Probíhá v rámci pracovních
činností, žáci vedení panem učitelem Tlus-

tým ve spolupráci s truhlářem p. Radkem
Beranem vyrábí vybavení pro školu – nové
botníky, věšáky či knihovny. Všechen materiál, nářadí a pomůcky, které se musely
nakoupit na výrobu, jsou hrazeny z Výzvy.
Výrobky i použité nářadí si škola ponechá.
Součástí Výzvy č. 57 je i on-line kurs anglického jazyka pro dvacet žáků I. stupně a
dvacet žáků II. stupně. Po jeho ukončení
škola obdrží program výuky angličtiny a sluchátka ke každému počítači.

Burza

Základní škola Kozojedy vyhlásila poprvé a zřejmě i naposledy burzu oblečení.
Za pár korun se daly pořídit bundy, svetry,
trička, kalhoty, lyže a další doplňky. Dobrý
nápad však narazil na nezájem a lhostejnost lidí. Zklamání bylo veliké, a to nejen
pro organizátory, ale i rodiče a přátele školy,
kteří své věci nabídli k prodeji s tím, že ještě
někomu udělají radost.

Výpis usnesení
z 9. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 17. září 2015
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise, kontrola usnesení
3. Schválení přijetí dotací
4. Úprava rozpočtu
5. Záměry obce
6. Projednání vlastnických vztahů k
pozemkům
7. Navýšení nadnormativních výdajů pro
ZŠ a MŠ
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr
Usnesení č. 126 - ZO schválilo upravený
program dnešního jednání.
Usnesení č. 127 - ZO schválilo ověřovatele dnešního jednání Mgr. Hirta a Ing.
Michala.
Usnesení č. 128 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání p. Ouhrabkovou a Bc. Píclovou.
Usnesení č. 129 - ZO schválilo přijetí
dotace na výměnu střešní krytiny na
budově Obecního úřadu v Kozojedech z
POV PK ve výši 130 000,- Kč.
Usnesení č. 130 - ZO schválilo přijetí dotace ve výši 87 000,- Kč z Ministerstva
kultury ČR na obnovu nemovité kulturní
památky – zvonice v obci Borek.
Usnesení č. 131 - ZO schválilo přijetí
dotace ve výši 200.000,-Kč z titulu „Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí
PK 2015“ na nutnou adaptaci budovy
hasičské zbrojnice v Kozojedech a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 132 - ZO schválilo přijetí
dotace ve výši 1.600,-Kč na výdaje
jednotky SDH obce od PK a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 133 - ZO schválilo úpravy
rozpočtu č. 6, 7 a 9.
Usnesení č. 134 - ZO zamítlo žádost o
změnu územního plánu obce Kozojedy.
Usnesení č. 135 - ZO schválilo sepsání
souhlasného prohlášení o vzniku práva
k nemovitosti - pozemku p.č.3650/2 v
k.ú. Kozojedy u Kralovic ve prospěch
paní Cinkové.
Usnesení č. 136 - ZO schválilo finanční úhradu za neoprávněně vytěžené
dřevo na soukromém pozemku p.č. 603
v k.ú. Lednice.
Usnesení č. 137 - ZO schválilo žádost
pana Krause a paní Plzákové, Břízsko
23, o zpevnění přístupové cesty k vlast-

ní nemovitosti na obecním pozemku
p.č. 1309/11 v k.ú. Břízsko, které bude
provedeno na vlastní náklady.
Usnesení č. 138 - ZO schválilo žádost
manželů Kalinových, Břízsko 5, o
odvodnění příjezdové komunikace k
vlastní nemovitosti na obecním pozemku p. č. 1309/11 v k. ú. Břízsko, které
bude provedeno na vlastní náklady.
Usnesení č. 139 - ZO schválilo žádost
ředitelky ZŠ a MŠ Kozojedy p. o. Mgr.
Doležalové, o navýšení finančních
prostředků na platy pedagogických pracovníků z rozpočtu obce o částku 224
000,- Kč do 31. 12. 2015
Usnesení č. 140 - ZO schválilo žádost
ředitelky ZŠ a MŠ Kozojedy p. o. Mgr.
Doležalové, o propojení budov nižšího
a vyššího stupně optickým kabelem za
cenu 11 760,- Kč za účelem zkvalitnění
internetového propojení.

ství v KD Kozojedy s panem Peterkou,
Kozojedy, za cenu 21.000,- Kč/rok.
Usnesení č. 149 - ZO schválilo záměr
pana Peterky na vybudování minipivovaru v pohostinství KD Kozojedy za
smluvně dohodnutých podmínek.
Usnesení č. 150 - ZO schválilo smlouvu
na zřízení věcného břemene na pozemcích obce č.28/9, 30/6 a 2926/2 v k.ú.
Kozojedy u Kralovic pro ČEZ Distribuce,
a.s. pro umístění zemního kabele NN.
Usnesení č. 151 - ZO schválilo prodej
části obecního pozemku p.č. 429/1 a
1303/2 v k.ú. Břízsko. Tyto části jsou
vyznačeny v oddělovacím geometrickém plánu č. 155-1087/2015 zhotoveném firmou Progeka v.o.s. Prodej bude
uskutečněn za cenu odhadu a náklady
spojené s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 141 - ZO schválilo ukončení
pronájmu pohostinství v KD Kozojedy a
zkrácení výpovědní lhůty na 1 měsíc, tj.
do 30. 9. 2015.

Usnesení č. 152 - ZO schválilo uzavření
veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí příspěvku na dorovnání platů
zaměstnanců ZŠ a MŠ Kozojedy do
31.12.2015 ve výši 224.000,-Kč a pověřuje pana starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 142 - ZO schválilo firmu Král,
PM Centrum s.r.o na úpravu topných
okruhů v KD Kozojedy za cenu 30.250,Kč včetně DPH.

Usnesení č. 153 - ZO schválilo uvolnění
částky 78.462,- Kč z fondu odměn ZŠ a
MŠ Kozojedy na platy a odvody zaměstnanců školy.

Usnesení č. 143 - ZO schválilo žádost
pana V. Denka, Kaznějov o pronájem
urnového místa na hřbitově v Kozojedech.

Usnesení č. 154 - ZO schválilo Smlouvu o právu k provedení stavby nebo
opatření na pozemku vlastníka, ohledně
akce „II/232 Stabilizace svahu – hranice
okresu PS/RO“ se Správou a údržbou
silnic Plzeňského kraje, p. o.“ a pověřuje pana starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 144 - ZO zamítlo nabídku
pana Fryčka na prezentaci obce ve
stolním kalendáři pro rok 2016.

Výpis usnesení
z 10. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 8. října 2015
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise, kontrola usnesení
3. Úprava rozpočtu
4. Záměry obce
5. Různé
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr
Usnesení č. 145 - ZO schválilo program
dnešního jednání.
Usnesení č. 146 - ZO schválilo ověřovatele dnešního jednání MgA. Štěrbovou a
p. Jakeše
Usnesení č. 147 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání Mgr. Hirta a p.
Zíku.
Usnesení č. 148 - ZO schválilo uzavření
nájemní smlouvy na pronájem pohostin-

Usnesení č. 155 - ZO schválilo žádost
manželů Kalinových, Břízsko 5 o napojení domácí ČOV do obecní kanalizace.

Sběr papíru

Na podzim proběhl už tradičně
na základní škole sběr papíru. Vybralo se přibližně 5 tun papíru, za
který škola získala 2780 korun. Tímto děkujeme všem, kteří škole přispěli, byť i malým balíčkem papíru.
Zároveň se na naše pravidelné přispěvatele obracíme s prosbou, zda
by papír mohli alespoň zčásti třídit.
Za kilo netříděného papíru se
cena pohybuje kolem 50 haléřů, zatímco za tříděný papír kolem jedné
koruny a třiceti haléřů za kilo. Proto
bychom Vás rádi poprosili, zda byste se nepokusili papír třídit podle
následujících pravidel – noviny, karton, časopisy, letáky, netříděný. Velmi nám tím pomůžete. Děkujeme.

Výstava regionálních umělců v Kozojedech 24. října 2015
Kozojedský kulturní dům je od svého
vzniku velice hojně využíván k různým
kulturním akcím, především však k tanci a
hudbě. Byl vždy zázemím zdejší základní
devítileté škole a sportovnímu vyžití kozojedské mládeže.
Kulturní spolek Kozojedy v prostorách
kulturního domu již po čtvrté uspořádal výstavu výtvarného umění. Pro veliké vytížení
tohoto zařízení není možné instalovat výstavu na několik dní, a tak jsme se rozhodli
dělat jednodenní výstavy. Zdálo by se, že
jeden den je málo vzhledem k vynaložené
práci, kterou instalace takovéto výstavy vyžaduje.
Po první výstavě ale bylo zřejmé, že
přes vynaložené úsilí takováto akce stojí za opakování. Máme okolo sebe mnoho
schopných a šikovných lidí, kteří si zaslouží, aby se o ně veřejnost zajímala. Výběr
z regionálních umělců je náhodný a také
u nás neoddělujeme umělce školené a neškolené. Umění má být svobodné, a proto
je na každém tvůrci, zda chce svoji práci
prezentovat veřejnosti.
Výstavy v Kozojedech se zatím vždy

zdařily a můžeme konstatovat, že se těšily
zájmu veřejnosti. 24. října 2015 proběhla
vernisáž výstavy, které se zúčastnilo
deset umělců. Byla vystavena díla malířů,
sochařů i fotografů: Anna Urbanová, Kozo-

jedy; Martin Havlík, Kralovice; Václav Šafr,
Kaznějov; Vojtěch Bláha, Všehrdy; Ivana
Beranová, Kozojedy; Dagmar Krausová,
Plzeň; Zita Váňová, Všehrdy; Josef Teršl,
Plzeň; Bartoloměj Štěrba, Kozojedy; Jana
Kapsová, Plzeň.
Zatímco někteří umělci se zúčastnili všech dosavadních výstav, daří se nám
každým rokem získat i díla nových autorů,
kteří vystavují poprvé. V letošním roce to
byli Jana Kapsová, Josef Teršl , Dagmar
Krausová a Martin Havlík. O jednotlivých
účastnících výstavy bychom chtěli postupně napsat pár řádek v našich novinách.
Letošní vernisáž oživila svým vystoupením nadějná umělkyně Dominika Moulisová
z Kozojed, která nám zahrála na saxofon.
Přestože je dosud žákyní Základní umělecké školy v Kralovicích, zhostila se svého vystoupení profesionálním přístupem a můžeme na ni prozradit i to, že patří mezi vítěze
okresního kola základních uměleckých škol
našeho kraje.
V programu výstavy byl i koncert orchestru s názvem EGIBEND ze Základní
umělecké školy v Kralovicích. Koncert se
odehrál v odpoledních hodinách a myslím,
že návštěvníci, ať už přišli za výtvarným
uměním nebo na koncert, byli celkovou atmosférou a uměním, kterého se jim dostalo, nadšeni .
Výstavu měli možnost zhlédnout i návštěvníci další akce, která se odehrála ve
večerních hodinách a kterou připravili včelaři z Kozojed.
Všem umělcům, kteří se zasloužili o tento krásný den plný umění, patří od organizátorů této akce veliké poděkování. Také
děkuji všem, kteří se na přípravě výstavy
jakýmkoliv způsobem podíleli.
Bartoloměj Štěrba

PŘEDNÁŠKA O ŽIVOTĚ A DÍLE SOCHAŘE VÁCLAVA LEVÉHO
V pátek 9. října 2015 v 18 hodin se v Kulturním domě Kozojedy
konala přednáška o životě a díle sochaře Václava Levého. Posluchači se seznámili s osudem dnes téměř zapomenutého umělce,
rodáka z blízkých Nebřezin u Plas, jehož pamětní desku obnovil
spolek výtvarníků NEFOSIN na budově bývalé školy v Kožlanech,
která je dnes Městským muzeem.
Přednáška byla doplněna výstavou fotografií děl sochaře Levého, z nichž mnohá se nacházejí na významných místech v Římě.
Předseda Kulturního spolku Kozojedy Bartoloměj Štěrba uvítal
všechny přítomné a předal slovo přednášející paní Mgr. Janu Čihákové. Mezi posluchače, členy a příznivce Kulturního spolku Kozojedy zavítali i četní hosté. Kromě starosty obce Kozojedy p. Josefa
Lomičky zde byli i starostové některých okolních obcí. Výstavku
zajímavé fotodokumentace shlédl mimo jiné se zájmem i mluvčí
plzeňského regionu Svazu výtvarníků České republiky pan Karel
Hlavička. V závěru přednášky předal B. Štěrba paní Mgr. Čihákové
děkovný list spolku NEFOSIN za významnou pomoc při propagaci
osobnosti Václava Levého. Tlumočil zde také pozdravy předsedy
výtvarného odboru Umělecké besedy, jejímž členem Václav Levý
byl, a které na sklonku života odkázal své dílo.

