Kozojedské
kulturní léto 2017
Velkému zájmu se těšil den s myslivci,
rybáři a včelaři, který bravurně a s vtipem
moderoval Vladimír Hykyš. Celý tento den
byla možnost zakoupit si výborné myslivecké speciality a poslechnout si kapelu
DUO Horizont. Doprovodným programem
bylo kouzelné sypání pískem, soutěže pro
děti, skákací hasičské auto, ve kterém se
děti opravdu vyřádily, a ukázka z činnosti
Policie ČR.

Na začátku léta obec Kozojedy spolu
s SDH Kozojedy uspořádaly již IV. ročník
„Kozojedského kuturního léta“. Akce se
tentokrát uskutečnila na louce u kulturního
domu, neboť jsme chtěli podpořit a zviditelnit nově vzniklý a dobře fungující kozojedský pivovar. Dobrá spolupráce s pivovarem
nám výrazně usnadnila zajištění veškerého
občerstvení během šestidenního programu. Kuchyně pivovaru potěšila chuťové
buňky nejen široké veřejnosti, ale i všech
účinkujících a pořadatelů.
Stejně jako v minulých letech jsme se
snažili zaujmout všechny věkové kategorie. Mezi účinkující jsme zařadili mnoho
umělců z vlastních občanů. Program
zahajovala Monika Moulisová hrou na
saxofon. Všechny návštěvníky jistě zaujalo vystoupení mužského pěveckého
souboru Kozel – přátel zpěvu. Na závěr
kulturního léta dostala prostor všem známá
Kozojedská pětka. Svojí přítomností a zajímavou tvorbou pro děti a vlastně i dospělé
nás potěšily Kožlanské šikulky, zatancovat
jsme si mohli s Vlaďkou a Alešem, kteří vedou i kroužek zumby v naší škole.
Nechyběla ani večerní zábava s trochu tvrdší muzikou skupin Avidity for… a
Greymon, které si u nás vždy rády zahrají a
někteří jejich členové jsou také naši občané.
Z Plzně k nám zavítal Malý lidový soubor
MLS s pásmem „Kde se pivo vaří, tam se
dobře daří“, k poslechu a tanci zahrála skupina
Sekvence a dřevorubeckým rockem rozhýbala tanečníky kapela Harlet. Pro děti vystoupil
soubor Dráček s pohádkou „Uličnice opice“
a další divadelní představení „Dlouhý, Široký
a Krátkozraký“ zahrála Trnovská umělecká
společnost TRUS.

Kdo měl zájem, mohl si prohlédnout
i nedávno pořízené auto kozojedských
hasičů Liaz. Do historie nás přenesl Jan
Venas ml. s flétnistkou s pásmem „S hudbou napříč staletími“ a ukázka dobových
tanců a historického šermu tachovských
souborů Mericia a Korbel.
Všechny chlapce a chlapy jistě zaujala
komentovaná exhibice „Enduro v praxi“, při
které Martin Prusík a Miloslav Konopásek
přiblížili tento sport nejen mluveným
slovem, ale i praktickými ukázkami jízdy
hřmotných strojů.
Milovníci muzikálů a divadel mohli
ocenit vystoupení pražských muzikálových
herců Ernesta Čekana a Přemysla Pálka.
Ti nám zazpívali několik muzikálových
melodií z představení Cyrano, Horečka
sobotní noci a Vyhazovači a pozvali nás

na další představení do divadla Radka
Brzobohatého v Praze. Úplnou tečkou
celého týdne, kdy nás provázelo krásné
letní počasí, bylo retro promítání hudebního filmu Queen v Budapešti z roku 1987.
Promítání již bohužel doplňoval hustý déšť,
který však zájemce o film ani samotné
filmaře neodradil. Po celých šest dní byla
v kulturním domě nainstalována výstava
fotografií Jaroslava Holubáře a výstava
vzpomínkových fotek z minulých ročníků
„Kozojedského kulturního léta“.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
organizaci celé akce. Petru Němcovi za
zvučení a po odjezdu na dovolenou za
zapůjčení techniky, kterou pak obsluhovali
Martin a Zdeněk Beranovi. Členkám SDH za
přípravu soutěží pro děti a instalaci výstavy
fotek, členům SDH a i jiným dobrovolníkům
za přípravu a úklid pódia, stanů a celého
prostoru akce. Pepovi Slachovi za navržení
a zhotovení pódia.
Velké poděkování patří samozřejmě
i sponzorům, kteří se buď finančně, nebo
materiálně podíleli na zdárném průběhu
akce. Pochvalu zaslouží i celý tým Pivovaru
Kozojedy, který se po celou dobu vzorně
staral o všechny strávníky. Děkujeme všem
účinkujícím a návštěvníkům za skvělou
atmosféru celé akce, neboť nás to i po
vyčerpávajícím týdnu opět nutí vymýšlet
další a další kulturní akce v naší obci.
OÚ

časovce, která byla v Dolním Hradišti
těsně po enduro testu, na mě první jezdci
pokřikovali, jak je povrch super a jedou se
„kostičky“ - to je v motokrosovém slangu
nejlepší povrch, kdy není ani moc bláta,
ani se nepráší, ale z pneumatik létají
kostičky hlíny. To nám pořadatelům hraje
do karet, protože se trať extrémně nerozbije a vyjedou se dobré koleje. Závod je
pak také bezpečnější, neřešili jsme žádný
úraz z motorky. Zranění bylo jen jedno,
když si jeden nejmenovaný zapíchl třísku
do hýždě u stánku s občerstvením - :).

12. a 13. srpna se uskutečnil třetí
ročník Mezinárodního mistrovství v enduro soutěži, kterou pořádal místní KP enduro klub. Letošní závod měl start a celé
zázemí v obci Brodeslavy. Mnoho lidí se
mě ptalo, proč už paddock a start nebude
na Liblíně, jako tomu bylo v předchozích
ročnících. Důvodem byla rekonstrukce
mostu v Liblíně a silnice do Břas.
Letošní závod jsem totiž plánoval již
v listopadu loňského roku a už tehdy byl
dobrý odhad s Liblínskými, že to s opravami do slíbeného termínu neklapne, a
začal tedy výběr nového vyhovujícího
místa. Nápadů bylo několik, ale po

z Brodeslav, kteří nám půjčili své louky
v blízkosti hasičského areálu.
Dále je zapotřebí voda a elektřina, kterou
hasiči měli svoji. Například při závodě v enduro sprintu, který jsme pořádali v květnu
v Dolním Hradišti, jsme měli pronajatý silný
50KW agregát na výrobu elektřiny a vodu
nám dovezli hasiči SDH Kozojedy, kterým
tímto mohu veřejně poděkovat.
Potřeba je místo pro mobilní WC a
velký kontejner se sprchami, který si
pronajímáme. Důležité je také zajištění
cateringu, a to jsem věděl, že zde bude
hračka, protože místní hasiči pořádají
západočeskou ligu v hasičském útoku a
mají větší sportovní akci vyzkoušenou.
Enduro bylo sice několikanásobně
větší akce, ale Brodeslavští to zmákli na
jedničku. Některá jídla se dovezla z hotelu Bílý Beránek z Kralovic a některá se
připravila přímo v hospůdce v Brodeslavech.
Zpestřením také bylo vystoupení rockové
kapely v pátek před závodem. Pro takové akce mají hasiči vybudované podium,
které jsme využili i na vyhlašování vítězů.
Všechno prostě vycházelo na Brodeslavy.
V pátek od rána vydatně pršelo, a když
nepřestalo ještě v pozdních odpoledních
hodinách, měli jsme obavy, v jakém stavu
bude na sobotu trať a jestli bude vůbec
sjízdná. Také jsme se báli, jestli počasí
neodradí jezdce a přijede jich dostatečně
na to, abych ze startovného poplatil již
rozběhlý závod a všechny objednané věci.

delším zvažování zvítězil hasičský areál
v Brodeslavech.
Pro takové místo je potřeba větší
prostor alespoň trochu na rovině, výhodou zde bylo navíc vybestované velké
hřiště, které jsme oplotili a zřídili na něm
uzavřené parkoviště pro závodní motorky,
které bylo hlídané bezpečnostní službou.
Pomohli nám také p. Plaček a p. Mastek

Déšť ustal snad až okolo sedmé hodiny večer a jezdců opravdu nepřijelo tolik,
kolik jsme si přáli. Udělali ale chybu a báli
se zbytečně. Když jsem v šest hodin ráno
vyjel na trať jako vedoucí trati (měl jsem
tedy taky obavy), povrch byl hodně rozblácený a místy nebezpečný. Několikrát jsem
byl tzv. rozpantovaný, to je to, když vám
řídítka létají ze strany na stranu a zadní
kolo máte všude kolem sebe, jen ne rovně.
To bylo brzy ráno, ale já tušil, že trať oschne a bude ideální povrch.
Na rozpravě s jezdci před startem byla
vidět nervozita z některých těžších úseků
na trati, které jezdci znali z předchozích
let. Odstartovalo se v 9:00 a už v první

Teď máme měsíc po závodě, ale také
po mezinárodní šestidenní, na kterou jsme
odjížděli hned další víkend po našem
závodu. Bylo to tedy velmi náročné časově,
fyzicky a logisticky. „Šestka“ se jela ve
Francii v okolí města Brive la Gaillarde a
KP ENDURO KLUB se umístil v soutěži
klubů na 30. místě ze 167 klubů. Více informací, fotek, sestřihů a reportů najdete
na facebook/kpenduroklub.
Sezona se pomalu blíží ke konci a na
řadě je poslední závod MMČR v enduru ve
Mšeně u Mělníka 16. a 17. 9., další víkend
24. 9. se jede přebor motokrosu v Kříších
u Břas. Na závěr (30.9.) je vyhlášený závod
EXTREM ENDURO v Praze na výstavišti
v Holešovicích. To pro nás bude novinka,
pojede se extrem enduro vyřazovací jízdou
ve čtyřech jezdcích. Bude to velká show.
Zúčastní se jí i velké hvězdy, které se na
toto motocyklového odvětví specializují.
Teď už probíhají opravy trati po našem
závodu, při kterých potkávám lidi na vycházkách a ti se ptají na další závody.
Plány samozřejmě jsou, a když vše vyjde
podle plánů, tak bych možná uspořádal
v jarních měsících enduro sprint a v létě
čtvrtý ročník enduro soutěže jako letos.
Oproti enduru ve Mšeně jsme chudí na
počet závodů. Tam se letos pojede již 34.
ročník!
Za KP enduro klub Martin Prusík

Z činnosti Mysliveckého spolku z.s. Kozojedy – léto 2017
Ani v letošním horkém létě kozojedští myslivci nezaháleli. Začátkem prázdnin ve spolupráci s kozojedskými včelaři a rybáři připravili
5. 7. 2017 v rámci Kozojedského kulturního
léta odpoledne plné zábavy, her, ukázek a informací pro děti i dospělé.

sourozenců Kučerových zúčastnilo několika
dalších akcí. Nejmladší Adélka v tomto roce
ještě reprezentovala náš spolek v oblastní
soutěži dětí základních škol o „Zlatou srnčí
trofej“. Ta se tentokráte konala v Rakové na
Rokycansku. Adélka skončila na 3. místě a
postoupila do 47. ročníku setkání mladých
přátel myslivosti a národního kola ZST, které
se konalo ve dnech 29. 7. – 12. 8. 2017
v Horní Plané.

Pro všechny návštěvníky tohoto odpoledne
bylo připraveno vynikající občerstvení - kančí
guláš od pana Slámy, daňčí řízky, zvěřinové
klobásy a k tomu samozřejmě výborné kozojedské pivo, které vaří také myslivec, pan
Marek Peterka.
Součástí programu bylo vystoupení
„Trubačů z Kozojed“ sourozenců
Kučerových z Bučku pod vedením Václava
Trocha. Ve svém vystoupení předvedli ukázku
mysliveckého troubení, průřez mysliveckým
honem, ale zařadili také několik skladbiček
starých českých mistrů – „Zvěř přichází
k vodě“, „Křepelky“ apod. Celé odpoledne pak
doprovázela výborná náladová hudba a zpěv
Dua Horizont.
V průběhu letních měsíců se pak kozojedští
myslivci věnovali především opravě a výstavbě
nových krmných a loveckých zařízení tak,
aby byli dostatečně připraveni na nastávající
sezónu. Největší akcí v tomto směru byla
generální oprava střechy hospodářské budovy mysl. spolku v Lednici.
Tuto nutnou opravu o celkovém nákladu
115 000,- Kč připravil výbor MS včele s brigádnickým referentem Pavlem Jandou. Zbývá už
jen vylepšit vzhled budovy novou fasádou,
což se bude realizovat ještě v tomto roce pře
příchodem zimy, a to v co nejkratším možném
termínu.
Další důležitou činností myslivce-kynologa
v tomto období je neustálý výcvik loveckých
schopností a prohlubování loveckých dovedností u svých čtyřnohých pomocníků. To, co
se pes v průběhu výcviku naučil, se musí
neustále připomínat, opakovat. Pakliže tomu

tak není, nervové spoje, které se v průběhu
výcviku vytvořily, postupně vyhasínají a pes
stejně jako jeho pán zapomíná. Proto i u psů
platí známé to úsloví – „opakování matka
moudrosti!“
Do „smečky“ loveckých psů, které má
náš spolek dispozici, přibyli v průběhu léta
další dva psíci – norníci, kteří pro své možné
využívání v honitbě složili potřebné zkoušky
a stali se tak lovecky upotřebitelnými. Je to
OLAF z Výtůňského revíru, jehož majitelem
a vůdcem je pan Václav Sláma, a DELA
z Kondrušova dvora - vůdce Václav Troch.
Tato drobná fenka navíc složila zkoušky
z vyhánění a nadhánění zvěře (ZVVZ), které
ji kvalifikují jako lovecky upotřebitelného psa
pro vyhledávání živé spárkaté zvěře. Zvládla
rovněž Barvářské zkoušky (BZ) , které ji
kvalifikují pro dosled spárkaté zvěře. Na
klubové výstavě jezevčíků v Mladé Boleslavi
ji bonitační komise vyhodnotila jako kandidáta
chovu a zařadila ji tak mezi chovné jedince
tohoto plemene v ČR.
Nedílnou součástí Mysliveckého spolku
z.s. Kozojedy jsou také „Trubači z Kozojed“.
Kromě již zmiňovaného vystoupení v rámci Kozojedského kulturního léta se trio

9. září 2017 v 9 hodin ráno se údolím pod
Zámeckým vrchem u Křivoklátu nesly nádherné tóny lesních rohů. To asi padesátka
mysliveckých trubačů vzdala hold a poctu
jednomu z patronů českých myslivců, sv.
Eustachovi. Myslivečtí trubači tímto krásným způsobem připomněli 320 let od postavení kaple na počest tohoto světce uctívaného na Křivoklátsku již několik století.
V průběhu celého dne se pak na nádvoří
zámku konal Festival myslivecké hudby. Mezi
zúčastněnými byli také Trubači z Kozojed,
kteří svou přítomností a trubačskými výkony
vzorně reprezentovali naši obec a myslivecký
spolek.
V těchto a následujících dnech je
hlavním úkolem všech členů našeho MS
zaměřit se především na plnění navýšeného
plánu odlovu spárkaté zvěře, a to především
v lokalitách, kde by mohla mufloní a daňčí zvěř
napáchat škody na polních plodinách a lesním
porostu. Neméně větší pozornost je pak nutné
věnovat intenzivnímu odlovu divokých prasat,
abychom co možná na nejnižší míru snížili
možnost rozšíření nákazy afrického moru,
kterým je tato zvěř již napadena ve Zlínském
okrese.
K tomu přejeme všem členům našeho
mysliveckého spolku hodně loveckých
úspěchů! Myslivosti zdar!

Václav Troch místopředseda MS

Léto v Robčicích
hudby a skvělého zpěvu. Stejně jako před
rokem bylo jejich vystoupení naplněno
úžasnou atmosférou, kterou navíc doplnil
krásný letní večer.

Letošní „kulturní“ léto bylo v Robčicích
opravdu pestré, na své si přišly všechny
věkové kategorie. V Hospůdce u Horů se
konaly hudební večery, diskotéka pro děti a
další zábavné akce.
V samém začátku prázdnin již tradičně
pořádáme Pouťovou zábavu, tentokrát nám
přijeli zahrát naši přátelé z jižní Moravy, kapela Country Band. Jejich vystoupení se
zpěvačkou Lenkou Kůřilovou bylo velkým
zážitkem pro všechny milovníky dobré

Stejně dobrou náladu přivezl do Robčic
i Václav Žákovec, který v Hospůdce u Horů
vystoupil na Pohodovém letním odpoledni
29. 7. 2017. Název této akce přesně
vyjadřuje náladu, která se celým odpolednem nesla. Hrály se písničky na přání,
k narozeninám a různým dalším výročím,
tančilo se i zpívalo. Všichni se dobře bavili,
výčep a udírna sotva stíhaly…
Na konci srpna jsme za pomoci Mistra
střelby, pana Michala Pavízi, uspořádali
soutěž ve střelbě ze vzduchové pistole o
Putovní sochu střelce.
Z téměř třiceti zúčastněných nakonec
zvítězil dvanáctiletý Honzík Holopírek, na
dalších oceněných místech byly samé ženy.

Muži v této soutěži naprosto propadli, a
proto se všichni těší na odvetu příští rok.
Léto je u svého konce, a tak se v sobotu 16. 9. 2017 občané a chalupáři Robčic
sešli při opékání selete na již tradiční akci
Loučení s létem. Zavzpomínali jsme na
dovolené, probrali zahrádkářskou sezónu
a všechno dobré, co nám letošní teplé léto
přineslo.
Srdečně Vás zveme 2. 12. 2017 od 17
hodin do Robčic na rozsvícení vánočního
stromku a zahájení adventního času.
Romana Vlková

Mezi aktivity Kulturního spolku
Kozojedy patří vydávání novin, jejichž
první číslo vyšlo 1. června 2002 pod názvem Noviny Kulturního sploku Kozojedy.
Bez nadsázky lze říci, že během patnácti
let se noviny staly tradiční kronikou a zrcadlem událostí ve všech sférách života
v naší obci a širším okolí.
V návaznosti na mnohé dříve pořádané
kulturní akce se předseda Kulturního
spolku B. Štěrba snaží představovat zde
umělecké osobnosti, které svými aktivitami a vystavenými díly upoutaly pozornost našich spoluobčanů a čtenářů na
prezentačních výstavách pořádaných
spolkem v minulých letech.
Je potěšitelné, že i v současné elektronizované době máme ve svém okolí takové
lidi, kteří věnují svůj volný čas zálibám
v různorodé umělecké tvorbě. Svými pracemi dokazují, že umělecká tvůrčí činnost
vždy byla a zůstává nedílnou součástí
života v našem regionu.
vs

Zita Váňová
Další z výtvarníků, kteří se zúčastnili
našich
výstav
regionálních
umělců
v Kozojedech, je Zita Váňová.
Narodila se 19. 9. 1952 v Praze, žije
a pracuje v obci Všehrdy. Zita Váňová se
zabývá výtvarnou činností od mládí. Její
aktivní tvorbu přerušily povinnosti spojené
s prací a výchovou dětí.
V pozdějších letech se opět začala zabývat kreslením tužkou a hlavně pastelem.
V letech, kdy žila v Praze, si oblíbila uličky
Prahy, různá pražská romantická zákoutí a
kamenné dlažby. Ráda malovala na Malé
Straně Nerudovu ulici a její okolí. Ze svých
obrázků začala vydávat kalendáře.
V období, kdy se vrací po letech

Vojtěch Bláha
Řezbář Vojta, tak bychom mohli
nazývat Vojtěcha Bláhu, který se také
zúčastnil výstavy v našem Kulturním domě
v Kozojedech. Vojtěcha zaujalo dřevo po
všech stránkách, a přesto, že původně studoval zemědělský obor v Plasích a později
v Českých Budějovicích, dnes pracuje se
dřevem.
Vojtěch Bláha se narodil v Plzni
13. 11. 1988. Vyrůstal v obci Všehrdy a
základní školu navštěvoval v Kozojedech.
Je tím úzce spjatý s naší obcí, protože
zde prožil část svého dětství. Od mládí jej

Ivana Beranová
V dalším pokračování článků o umělcích,
kteří se zúčastnili výstav regionálních umělců
v Kulturním domě v Kozojedech, bych vám
chtěl představit umělkyni z Kozojed. Je to
Ivanka Beranová. Zúčastnila se našich
dvou výstav pořádaných v roce 2014 a
2015 ještě jako studentka umělecké školy.
Ivanka Beranová se narodila v Plzni
21. 7. 1996. Celé své dětství prožila
v Kozojedech. Mohlo by se říci, že
v Kozojedech není moc možností pro
vzdělávání dětí k výtvarným oborům. Přesto
se zde najdou i tací, kteří jdou z místní
základní školy na umělecké vysoké školy.
Jednou z nich je i Ivanka Beranová. Nápad,
proč jít na uměleckou školu, se jistě rodí
prostředím, ve kterém žijeme, a také zájmy.
Možná našla inspiraci v dřevomodelářské
dílně svého otce, nebo to snad byla její
osobní záliba v tvořivosti.
k výtvarnému životu, se snaží vzdělávat
v různých kurzech, zkouší různé výtvarné
techniky, které jí velmi pomohly orientovat
se v další tvorbě. Hlavně však v kresbě, zejména v kresbě portrétů.
Ke konci své pracovní kariéry, kdy se
přestěhovala natrvalo do Všehrd, zde
poznává okolí s krásnými motivy ke své
tvorbě. Se svým manželem objíždí Plzeňský
kraj, jeho města a vesničky a kreslí roubené
chaloupky, kostelíky, kapličky a další pro ni
zajímavé objekty.

Ivanka nastoupila na střední školu
v Plzni v Nerudově ulici, kde studovala
obor Grafický design. Po absolvování této
střední výtvarné školy se rozhodla pro
další výtvarnou školu - Univerzitu Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
kde v současné době studuje v ateliéru ak.
malíře Doc. Pavla Beneše vizuální design.
Začátkem letošních prázdnin ukončila
druhý ročník této školy a těší se na stáž do
Bratislavy, kde by měla absolvovat jeden
semestr ze dvou ročníků, které jí zbývají
do konce školy, aby získala titul Mgr. Po
dokončení školy ji čeká práce, jak se říká,
na volné noze, nebo v nějaké reklamní
agentuře. V oboru, který studuje, má v budoucnu široké uplatnění.
Zúčastnila se již asi šesti společných
výstav. Svojí prací se mimo jiné podílela i na
úspěšném videoklipu písničky „Vlčí srdce“
hudební skupiny ,,Jelen.“
Ve své práci si oblíbila výtvarné obory
minimalismus a popart. Zájmy ve výtvarném oboru jsou vždy širší, a tak ráda
navštěvuje vernisáže a zajímá se i o další
výtvarné obory. Současné její snažení je
upřené k dokončení školy. Proto jí přejme,
aby se jí dařilo jak ve studiu, tak v její další
výtvarné činnosti.
Bartoloměj Štěrba
jako třeba Antonio Gaudí nebo Salvátor
Dalí, kterým vytváří i jejich zdařilé portréty.
Od roku 2010 se stává členkou Sdružení
výtvarníků České republiky. Své kresby
vystavovala na společných výstavách
v prostorách Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost, v Kulturním klubu Poštovka
v Praze 5, Kulturním středisku Průhon
v Praze 6 a v Kulturním domě Kozojedy.
Ilustrovala učebnici Rizika podzemních
staveb autora Karla Kloudy.

Zita Váňová má i své oblíbené umělce,

Tvorba Zity Váňové má v sobě kouzlo
něžných ženských rukou a upřímné snahy
přenést krásu okolí do jejích obrázků,
které jsou zde, jak sama říká, pro potěšení
sousedů a přátel a lze jen doufat, že jí tato
snaha ještě dlouho vydrží.
Bartoloměj Štěrba

táhla příroda, les a rybaření. Je členem
Mysliveckého spolku v Kozojedech. Sám
říká, že příroda a les jsou jeho inspirací.

ale ve větší míře obdivuje realistické umění,
hlavně v obrazech. V sochařství má rád i
jednodušší moderní díla.

S výtvarnou prací začínal velice mladý a
vždy rád něco tvořil. Jako všichni začínající
umělci měl problémy s nářadím, a tak
zkoušel tvořit například z pórobetonových
tvárnic. Tyto materiály používal daleko
dříve, než si opatřil nářadí na opracování
dřeva. S řezbářskou prací do dřeva začal
někdy v roce 2007 a hned zkoušel vytvářet
hlavy a obličeje, na které se zaměřil.

V nejbližší době chce pracovat na
Madonce asi 70 cm vysoké, která by měla
být umístěna v kapličce v našem blízkém
okolí.

Každý rok vydává ze svých obrázků
kalendáře, a tak postupně vzniká kreslený
soubor zajímavých staveb v našem okolí.
Tento soubor kreseb uchovává paměť naší
krajiny, jednou by mohl nabýt i archivní historické hodnoty.

Jeho touha vytvořit i něco většího, nejen
komorní díla, ho táhne i ke vzdělávání se ve
výtvarném oboru a v anatomii.
Má rád výtvarné umění ve všech směrech,

Dílo Vojtěcha Bláhy není vzhledem
k jeho mládí zatím rozsáhlé. Jeho snaha a
velice vytrvalé zaujetí pro řezbářství nám
však napovídá, že se v tomto oboru bude
posouvat dál, a já věřím, že nám v budoucnu vytvoří jistě krásná díla, která budou
obdivována na dalších výstavách, kterých
se zúčastní.
Bartoloměj Štěrba

IX. ročník Lednice festu
Největší lednická akce se letos konala
už podeváté. Když už má za sebou nějaká
událost tolik pokračování, těžko se hledá
něco originálního, co by se k ní dalo napsat.
Nejvděčnějším tématem by bylo, co bylo jinak než v minulých ročnících. Ale tady by
byla odpověď jednoduchá.
Fotbalový turnaj, večerní koncerty,
přípravy areálu i celodenní občerstvení
pořádají po celá léta téměř totožné týmy,
které se drží zásady, že do fungujícího
systému nemá smysl zasahovat. Proč také
upravovat fotbalový turnaj, na který se
zúčastněné týmy po dlouhá léta opakovaně
vracejí, nebo zvát na festival hudební
megahvězdu a třást se, zda nezruinuje
rozpočet.
Sobotní ráno 22. 7. 2017 tak nabízí
pohled obvyklý pro den konání Lednice
festu. Ještě trochu ospalé postavy se trousí
ze svých dvorů a každý míří ke stanovišti,
kde má svůj úkol. Někdo k úpravám hřiště,
jiný k občerstvovacímu pultu, další k zápisu
týmů.
Následující hodina a půl je každým
rokem chaotickým dobrodružstvím, protože
než jsou odevzdány všechny listiny týmů,
nikdo pořádně neví, kolik jich vlastně
přijelo, kdo ke komu patří a jaký bude herní
systém, který ovlivní rozložení celého dne.
Letos nám to usnadňuje tým Hadačky,
který prý postaví jeden nebo dva týmy.
Prostě tolik, aby se turnaje zúčastnil sudý

počet. Ke specifikům přípravy této akce
patří i navážení věcí nezbytných pro zdárný
průběh celého dne nejrůznějšími domácími
udělátky, sekacími traktůrky, čtyřkolkami a
vůbec vším, co celému dění dodává klasický vesnický dobrovolnický punc.
Počet fotbalových týmů se nakonec ustálil
na deseti, což je pro turnaj hraný na jednom hřišti asi maximum možného. Letos
bylo na co koukat. Urodilo se několik divokých výsledků a padalo hodně gólů. Mezi
střelci vynikal Jan Lavička z týmu Kralovic,
kterému se podařilo soupeřům nasázet
hned 8 gólů.
Příliš se nedařilo týmům s domácí
hráčskou stopou, které se v konečné tabulce
seřadily u dna. A jak to dopadlo na opačném
a radostnějším konci? Čtvrté místo obsadily
Kozojedy, tým, který přijel s mladším kádrem
než loni, zato nabitý hráči, které jsme
před několika týdny mohli vidět i v utkání
přenášeném televizí.
Třetí místo vybojoval Kočín, který, pokud
si dobře vzpomínám, nechyběl na žádném
z devíti ročníků. Druhá byla Hadačka a
vítězem se stal už podruhé Expertstav.
Velkým dilematem bylo vyhlášení ceny pro
hráče turnaje, kde jsme se rozhodovali mezi
již zmíněným střelcem Janem Lavičkou,
neomylným
nahrávačem
Tomášem
Kovaříkem a tradičně spolehlivou oporou
Petrem Machem, který si nakonec tuto
cenu skutečně odnesl.

Memoriál Václava Šmause v Lednici

Soutěž v kosení trávy zapustila v Lednici
kořeny, a tak se v rámci Lednické pouti konal 24. 6. 2017 už pátý ročník. Přestože je
akce čistě lokální událostí nesoucí si v sobě
už od úplných počátků nepopiratelnou DNA
absurdní recese, zdá se, že se její věhlas
rozšířil do netušených dálek.
A to i přesto, že její veškerou propagací jsou nenápadné plakáty formátu A4
rozvěšené po nejbližším okolí a lidovou
slovesností šířené vzpomínky na předchozí
ročníky. Letos se nám totiž ozvalo hned
několik zvědavců z různých koutů republiky,
kteří se na naši soutěž ptali. Jeden z nich
k nám nakonec přijel až ze Strakonicka a
celou soutěž vyhrál.
Nejen díky výkonu zkušeného a zcestovalého mistra, ale též díky tomu, že ani
co se týče úboru, který hraje v našem
hodnocení nezanedbatelnou roli, nenechal
nic náhodě. Zapadl k nám se vším všudy.
Někteří konkurenti jej dokonce požádali o
rady i praktickou ukázku, jak příští rok na
to. Specifikem letošního ročníku byla také
obtížnost. Tráva rostla opravdu dlouho a
počasí se na ní za tu dobu podepsalo tak,
že popasovat se s rozsáhlým soutěžním
polem vyžadovalo od účastníků maximální
nasazení a pevnou vůli.
Prostory, kde se kosilo, zdobily tradičně

rekvizity evokující vzpomínky na doby, kdy
kosa byla skutečně primárním nástrojem
pro sekání trávy i polí. A jaké byly výsledky?
Vyhrál Miroslav Šobr ze Strakonic, na
druhém místě skončil Oldřich Procházka
s úborem vyvedeným v americké stylizaci
a třetí místo obsadil Alois Falc. V ženské
kategorii po roční odmlce zazářila Blažena
Taubrová. Pro příští rok bychom do soutěže
rádi získali více žen a hlavně více mladších
ročníků.
Odpoledne bylo tradičně věnováno
také dětem, které mohly navštívit několik
stanovišť se soutěžemi. Nutno ale říci,
že možnosti zaházet si míčkem na terč a
podobným vylomeninám neodolaly ani
ročníky podstatně starší.
A protože dětí stálých i víkendových je
v Lednici v současné době opravdu hodně,
mnozí občané Lednice mohli využít této
hromadné akce k tomu, aby si ujasnili, kdo
je kdo, kdo ke komu patří a kdo je čí.
Příjemný den byl zakončen posezením
s muzikou na nové terase před hasičskou
klubovnou. K poslechu, zpěvu a k pivu (na
tanec snad dojde ve větší míře příště) hrála
místní lednická kapela ve složení akordeon,
kytara a valcha.
Zapojení přítomných do zpěvu podávalo

K večeru začal tradiční koncert. Letos
nikdo neodpadl, a tak jsme se po nějaké
době mohli vrátit ke konceptu se čtyřmi
kapelami.
První hrál berounský BULLDOG. O dojmu,
který kapela zanechala, asi nejlépe vypovídá, že se za ní po skončení setu vydali
zájemci o cédéčka a trička.
Druzí hráli už téměř stálí účastníci akce
V.P.O.ho, kteří do repertoáru vedle vitacitovských klasik zařazují stále více vlastních
skladeb.
Třetí hrál GREYMON, což je v současné
situaci, kdy je pro členy kapely téměř
nemožné najít společný termín na koncert, téměř zázrak, a celý večer uzavřeli
v současné době koncertně velmi žádaní
AVIDITY FOR…
Návštěvnost letošního ročníku byla
zřejmě rekordní, i když se dá říci, že se
už několik let drží na podobných číslech.
Kromě těchto kapel zpříjemnilo zejména
staršímu publiku před hasičárnou odpoledne DUO HORIZONT.
Nedělní pohled z okna nabídl mokré
silnice a louže na hřišti. Kdyby to přišlo o
den dříve, bylo by s průběhem turnaje a
večerním festivalem o poznání více starostí, a to nejen příjemných. Jsme rádi, že
nám počasí (s výjimkou prvního ročníku)
přeje. A jestli bude jubilejní desátý ročník?
Vždy po skončení Lednice festu zaznívají
od organizátorů akce věty o tom, že příští
rok už opravdu ne. Letos jsem nic takového
nezaznamenal. Tak uvidíme…
Tomáš Pícl
důkaz, že ač televizní pořady s dechovkou už nejsou takovým kultem jako před
lety, texty hospodských písní, mysliveckých standardů a zamilovaných textů
o panenkách s vyšívanými šátečky jsou
nevykořenitelné.
Tomáš Pícl

Výpis z usnesení
z 23. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek
16. března 2017od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy
Pan starosta na začátku navrhl změnu
programu, a to jeho doplnění o bod Zápis do
obecní kroniky za rok 2016, který by byl zařazen
před bod č. 3 upravený program tedy zní:
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Zápis do obecní kroniky za rok 2016
4. Inventarizační zpráva obce
5. Záměry obce
6. Smlouvy o umístění stavby
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr
Usnesení č. 327- ZO schválilo upravený
program dnešního jednání.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 328 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Ing. Michala a p. Jakeše.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 329 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání Bc. Píclovou a MgA.
Štěrbovou.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 330 - ZO schválilo zápis do obecní
kroniky za rok 2016.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 331 - ZO schválilo odprodej
zahrazeného pozemku č. 217/6 při č.p. 15
v k.ú. Borek u Kozojed.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 332 - ZO schválilo záměr na
směnu části obecního pozemku č. 2926/1
o výměře 2513 m2 za stejnou výměru
soukromého pozemku č.3279/1 dle
připraveného geometrického plánu č. 4281013/2017 a 427-1013/2017 v k.ú. Kozojedy
u Kralovic.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 333 - ZO schválilo odprodej části
obecního pozemku p.č. 3482/76 o výměře 48
m2 v k.ú. Kozojedy u Kralovic, oddělený od
parcely č. 3482/1 geometrickým plánem č.
426-1003/2017
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 334 - ZO schválilo sepsání
smlouvy o umístění stavby kanalizační
přípojky na obecním pozemku č. 4363 v k.ú.
Kozojedy u Kralovic.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 335 - ZO schválilo sepsání
smlouvy o umístění stavby kanalizační
přípojky na obecním pozemku č. 2926/2 v k.ú.
Kozojedy u Kralovic.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 336 - ZO schválilo zvýšení ceny
nájmu lesních pozemků pod chatami na
20,- Kč/m2.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 337 - ZO schválilo cenovou
nabídku od firmy Eurovia Silba, a.s. Plzeň ve
výši 29.746,-Kč včetně DPH na doplnění a
výměnu nevyhovujícího dopravního značení
v našich obcích.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 338 - ZO schválilo firmu pana
Koči, Plasy, na zpracování studie na úpravu
veřejného prostranství mezi školní družinou a

školní jídelnou za cenu 30.000,-Kč.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Výpis z usnesení
z 24. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek
27. dubna 2017 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. Změny v poskytování poštovních služeb
5. Strategický plán obce Kozojedy
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr
Usnesení č. 339- ZO schválilo program
dnešního jednání.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 340 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání p. Čecha a Bc. Píclovou.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 341 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání p. Oliveriuse a Mgr.
Hirta.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 342 - ZO schválilo směnu části
obecního pozemku č. 2926/1 o výměře
2513 m2 (oddělením vedeného pod č.p.p.
2926/17) za stejnou část pozemku č.3279/1
(oddělením vedený pod č.p.p. 3279/4), který
je v soukromém vlastnictví, dle geometrického
plánu č.428-1013/2017 a 427-1013/2017.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 343 - ZO schválilo pronájem části
obecní budovy čp. 26 v Břízsku pro SHČMS
SDH Břízsko za 1 Kč/rok.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 344 - ZO schválilo pronájem části
obecní budovy čp. 21 v Lednici pro SHČMS
SDH Lednice za 1 Kč/rok.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 345 - ZO schválilo pronájem
reklamní plochy v k. ú Kozojedy u Kralovic na
pozemku 3327/1.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 346 - ZO schválilo „Strategický
plán obce Kozojedy“ vypracovaný firmou
Domoza, Plzeň.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 347 - ZO schválilo rozdělení
hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kozojedy,
okres Plzeň-sever, p. o. za rok 2016
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 348 - ZO schválilo finanční
spoluúčast ve výši 10 % na projekt
„Infrastruktura základních škol SVL“ s názvem
„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání v ZŠ a MŠ Kozojedy“ ve
výzvě IROP č. 46. s plánovaným rozpočtem
2.153.286,95 Kč
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 349 - ZO schválilo zahrnutí
obecních pozemků p.č. 38, zahrada o výměře
353 m2, část pozemku p.č. 30/3, zahrada
o výměře cca 1740 m2, pozemek p.č. 260,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2,
jehož součástí je objekt technické vybavenosti
bez čp. a část pozemku p.č. 30/4, ostatní
plocha o výměře cca 1128 m2 do smlouvy o
výpůjčce uzavřené mezi obcí Kozojedy a ZŠ a
MŠ Kozojedy, okres Plzeň-sever, p.o.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 350 - ZO schválilo uzavření
smlouvy o společném školském obvodu s obcí
Dolní Hradiště.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 351 - ZO schválilo průjezd
obecními cestami a pozemky v rámci
Mezinárodního mistrovství ČR v motocyklové
enduro soutěži ve dnech 12. a 13. 8. 2017.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 352 - ZO zamítlo nabídku firmy
D.A.S. ohledně pojištění právní ochrany obce.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 353 - ZO schválilo zasedací
místnost Obecního úřadu Kozojedy, Kozojedy
100, 331 41 Kralovice, jako místo pro konání
sňatečných obřadů.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 354 - ZO zamítlo žádost
společnosti Babybox pro odložené děti –
STATIM, z.s. o příspěvek na zřízení babyboxu
v Nemocnici Mariánské Lázně.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Výpis usnesení
z 25. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek
8. června 2017 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Účetní závěrka školy za rok 2016
4. Účetní závěrka obce za rok 2016
5. Závěrečný účet obce Kozojedy za rok 2016
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr
Usnesení č. 355 - ZO schválilo program
dnešního jednání.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 356 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Mgr. Hirta a pí.
Ouhrabkovou.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 357 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání p. Oliveriuse a p.
Zíku.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 358 - ZO schválilo účetní závěrku
příspěvkové organizace, ZŠ a MŠ Kozojedy za
rok 2016.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 359 - ZO schválilo účetní závěrku
obce Kozojedy za rok 2016.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 360 - ZO schválilo celoroční
hospodaření obce Kozojedy a Závěrečný účet
obce Kozojedy za rok 2016 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2016 s výhradou nedostatků uvedených ve
zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato
opatření:
Obec bude dodržovat výše uvedené zákony,
bude hlídat rozpočtové výdaje a zajistí, aby se
v příštích obdobích tato chyba neopakovala.
Těmito chybami a nedostatky nevznikla obci
žádná finanční škoda.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 361 - ZO schválilo podání žádosti
o dotaci z Havarijního fondu PK na opravu
povrchu točny v obci Robčice.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 362 - ZO schválilo uzavření
smlouvy o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy s obcemi – Kaceřov,
Liblín, Bohy, Brodeslavy a Všehrdy.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Výpis usnesení
z 26. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek
20. července 2017 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Obecně závazná vyhláška č.1/2017
4. Úprava rozpočtu č.2/2017
5. Hospodaření v obecních lesích
za 1. pol. 2017
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr

Usnesení č. 363 - ZO schválilo program
dnešního jednání.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 364 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Ing. Michala a p. Zíku.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 365 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání p. Ouhrabkovou a Bc.
Píclovou.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 366 - ZO schválilo Obecně
závaznou vyhlášku č.1/2017, kterou se stanoví
část společného školského obvodu základní
školy.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 367 - ZO schválilo opravu početní
chyby v dokumentu Rozdělení hospodářského
výsledku Základní školy a Mateřské školy
Kozojedy, okres Plzeň-sever, p.o. za rok 2016.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 368 - ZO schválilo žádost paní
Telínové o zřízení a pronájem hrobového
místa pro urnový hrob na veřejném pohřebišti
v Kozojedech.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 369 - ZO schválilo sazebník
úhrad za poskytování informací dle zák.
č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
o svobodném přístupu k informacím.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 370 - ZO schválilo veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 2.000,-Kč
DSS Liblín na částečné pokrytí nákladů na
zajištění programu Liblínské slavnosti 2017.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 371 - ZO schválilo přijetí dotace
z PSOV PK 2017 na akci „Výměna střešní
krytiny MŠ Kozojedy“.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 372 - ZO schválilo nabídnutí
ceny za pozemky v majetku Římskokatolické
farnosti Kralovice ve výši 10,- Kč/m2 za
pozemek p.č. 47/5 a 2926/4 a 5,- Kč za
pozemky p.č. 30/1 a 2126/10, vše v k.ú.
Kozojedy u Kralovic. V případě pozemku
2926/4 (orná půda) by obec byla ochotna
přistoupit i na směnu za jiný vhodný pozemek.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Noví prvňáčci

V letošním školním roce 2017/2018
nastoupilo do 1. třídy 9 prvňáčků. Jsou
to: Matěj Chlupsa, Jan Peterka, Daniel
Švejkovský, Václav Tajbl, Běla Havlíčková,
Eliška Havlová, Anna Helmichová, Věra
Hourová, Nicol Kozová.
Čeká je spousta nové práce a
povinností. Pro zlepšení prostředí ve třídě
nám jeden sponzor z řad rodičů zakoupil
skříň s úložnými boxy. Zde si děti snáze
uspořádají svoje učební pomůcky. Moc
děkujeme.
Mgr. Hana Oliveriusová, učitelka 1. třídy

Školka nová zvenku i zevnitř
Budova mateřské školy prošla během
posledních tří let mnohými opravami a rekonstrukcemi a je velice pěkná. V červnu 2015
byla dokončena nová fasáda, o prázdninách
téhož roku byly všechny prostory školy vymalovány. Radost z nově vymalovaných prostor nám ale brzy zhatily prudké deště, které
poničily novou malbu v horních třídách budovy, v ředitelně a v chodbě nad schody.
Proto se zřizovatel - Obec Kozojedy rozhodl zažádat o dotaci na novou střechu.
Dotaci získal a v květnu letošního roku se
začala střecha překládat. Práce probíhaly
za provozu, prováděla je firma pana Šmída.
Během měsíce byla nová střecha hotová.
Zřizovateli se podařilo v tomto roce získat
ještě jednu dotaci - na rekonstrukci dětských
umýváren a WC, kterou již měl dávno v plánu.
Zakázka byla zadána stavební firmě
pana Prölla a instalatérské firmě pana
Blechy. Práce na umývárnách začaly
v druhém týdnu o prázdninách, proto školka
dva týdny prázdninového provozu fungovala v prostorách školní družiny.

V rekonstruovaných prostorách se
střídaly skoro celé prázdniny obkladači a
instalatéři. Dokončovací práce probíhaly
ještě v posledním prázdninovém týdnu, kdy
už nastoupily děti znova do školky. Oproti
jiným letům se nastěhovaly do horní třídy,
kde již bylo všechno hotové.
Během rekonstrukce byly vyměněny
všechny toalety, umyvadla a kohoutky,
rovněž dlažba, obklady na stěnách a byly
přebudovány dětské sprchové kouty.
Vznikly tím pěkné a moderní prostory.
V horní třídě jsou laděny do oranžova, ve
spodní do žluta.
Doufám, že se dětem budou líbit a že jim
budou sloužit alespoň tak dlouho, jako ty
původní. Velký dík patří naší uklízečce paní
Jaroslavě Čechové, která se postarala o to,
abychom se poslední prázdninový týden
mohli již vrátit do prostor naší školy.
Veškerý úklid po pracovnících firem
provedla sama, průběžně docházela budovu uklízet i během své dovolené a vždy,
když bylo potřeba, byla pracovníkům k ruce.

V nejbližší době by bylo třeba dát nový
kabát ještě šatnám dětí a časem též vyměnit
lina ve třídách, která jsou ještě původní a
slouží od otevření mateřské školy. V dalším
období bude nutné soustředit se na obnovení vybavení školní zahrady, ze které
se musely odstranit průlezky a kovová
minitělocvična kvůli korozi. Budeme se
snažit získat dotaci, nebo sponzorský dar
na její nové dovybavení některými pěknými
a účelovými herními prvky.
Libuše Kalinová vedoucí učitelka MŠ

Pochod kozojedským okolím
očima pořadatele
V sobotu v půl deváté ráno
vyrážíme s kolegyní a věrnou
fenkou Chensie obtěžkány
teplou dekou, polštáři, drobnostmi pro účastníky, malou
svačinou pro všechny tři a termoskou s horkým čajem, se
„stěhovacím“ Renaultem od
bytovek ke Kulturnímu domu
v Kozojedech.
Zde rozbijeme tábor a pod
slunečníkem čekáme v mlze a
chladu na první účastníky pochodu, letos již třetího ročníku
„Kozojedským okolím“. Trasa
je dlouhá 7,7 km a vede kolem
kapličky svatého Vojtěcha do
Bohů a zpět. Zahřívá nás čaj,
mizerná svíčka a vědomí, že
snad někdo přijde.
A v devět hodin se začínají
trousit první turisté (tentokrát
ledničtí) a nedbajíce chladu, plni
elánu, se zapisují. Ještě před
startem se posilují ledovými
frťánky. Děti nakonec nechávají
osudu v hospodě a neohroženě
vykračují do mlhy. Mezitím se
již zapisují další účastníci, takže
naše snažení nepřijde vniveč
a 53 turistů nalezne správnou

cestu a šťastně dojde k cíli. Tedy,
doufáme v to. Lednické děti zde
nezůstávají a až po ukončení
zápisu a zamknutí hospody
vyrážejí s
velkou skupinou
vstříc božské občerstvovně,
kde na ně čeká buřtík na ohni
přičmoudlý a něco k pití.
A my si dáme řízeček
s láskou smažený. Čaj došel a
pořád je zima, svíčka nehřeje.
Vypisujeme do pamětních listů
jména, aby měl každý, kdo se
nám vrátí, osobní vzpomínku na
tento výšlap. Mlha neustupuje.
Snad někdo nesejde z cesty a
nezabloudí.
Bereme Chensii a jdeme se
podívat po nějakých houbách,
ať tu jen tak nemrzneme. Jo,
rostou, tak vysypáváme tatranky
z košíčku a jdeme sbírat, než se
nám začnou vracet nejrychlejší
poutníci. Začíná se oteplovat,
mlžný opar ustupuje, košíček se
plní houbami a hned je veseleji
na tom světě :-) A, už se vracejí,
ti to vzali fofrem. A mají houby
i pro nás. Děkujeme za ně, zítra
bude kulajda.

Tak se nám postupně
navrátila
spousta
turistů
obtěžkaných taškami s houbami, všichni dostali pamětní
list, propisku s nápisem „Obec
Kozojedy“, sádrový odlitek,
který si našli u „Vojtíška“ a
tatranku k doplnění energie,
jen ta největší skupina ne a
ne přijít. Ve dvě hodiny, kdy je
čas k ukončení pochodu stále
nemáme většinu účastníků.
Naštěstí máme informace o
jejich výskytu, tak se o ně nestrachujeme. Ale
potřebujeme
ukončit akci, máme další povinnosti. Ve čtvrt na tři necháváme
ceny
zodpovědné
osobě
blízké a prcháme s Renaultem
k domovu. Stihlo se všechno!

Tímto děkujeme L. Havlíčkové,
sboru božských dětí, R. Ouhrabkovi
a E. Vernerové za pomoc
při nelehkém úkolu vytýčení
trasy a L. Dienstbierové za
odlití sádrových lístků. Velký
dík paří všem, kteří připravili
občerstvovnu v Bohách, protože
byla tak úžasná, že jen málo lidí
ji opouštělo radostně. Zvláštní
poděkování patří J. Vrbové,
která
byla
jako
vedoucí
uvítacího výboru „všudezdejší“
a poskytla vyčerpávající informace o čemkoli.
Všichni turisté byli s výletem spokojeni a spousta jich
přislíbila účast i příští rok.
Těšíme se a děkujeme za účast.
Za pořadatele P. O. a J. G.

Projekt Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost
V rámci projektu Centra
vzdělávání pro udržitelnou budoucnost
CZ.02.3.68/0.0/0.0
/16_010/0000570 získala ZŠ
a MŠ Kozojedy letos v červnu
vybavení pro modernizaci výuky
fyziky, chemie a přírodopisu
v celkové hodnotě téměř
300 000 Kč.
Při hodinách přírodopisu
využijeme 4 badatelské batohy,
které obsahují kompletní vybavení pro odchyt a pozorování

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Kontejnery na svoz velkoobjemového odpadu budou přistaveny
do obcí Borek, Břízsko a Robčice v pátek 13. října
a odvezeny budou v pondělí 16. října
Objemný odpad je ten, který se nevejde do popelnice, např. starý
nábytek, koberce, lina, umyvadla, toalety apod.

NE!!!  VĚTVE, LISTÍ, TRÁVU, NEBEZPEČNÝ ODPAD A ELEKTROODPAD

vodních organismů.
Ve fyzice a chemii se děti
naučí pracovat se stavebnicemi
iTriangle, Pasco zahrnující čtyři
tablety a Lego, což zahrnuje
kromě mechanického sestavování badatelských úkolů také
jejich následné programování,
propojování modelů ze stavebnic s chytrými telefony přes
bluetooth a získávání výsledných hodnot pomocí masterů či
tabletů.

Z důvodu nepřízně počasí
a velkého sucha v letním období,
jehož následkem ubyla voda v Jílovnách a je problém s udržením zarybnění,
se ruší plánovaný první
„Výlov rybníků v Jílovnách“
dne 18. 11. 2017.

