LYŽAŘSKÝ KURZ 2018

Letos žáci vyrazili opět na hory, tentokráte do penzionu Samoty v Železné
Rudě. Během pěti dnů se všichni začátečníci naučili na lyžích i snowboardu
bezpečně sjíždět v obloucích kilometr
dlouhý svah Samoty. Ti pokročilí si pod
vedením instruktorů (V. Mandausové a
M. Bulína) zdokonalili svůj styl.
Každý večer bylo o zábavu postaráno, děti si samy připravily program pro
ostatní. Lyžařský kurz není jen o výuce lyžování a snowboardingu, ale i o
stmelování kolektivu, respektování se
navzájem, navazování nových přátelství, poznávání přírodních krás, nových
krajů a zvyků.
Velmi mě potěšilo, když při odjezdu
přišli zaměstnanci penzionu a loučili se
s námi se slovy, že jsme byli nejhodnější a nejvychovanější škola, kterou tam
měli. Příští rok nás za odměnu ubytují
v termínu od 14. 1. do 18. 1. 2019.
Mgr. Eva Doležalová

Hledáme nejlepšího
mladého chemika ČR
Šest žáků osmého ročníku se letos stalo studenty Dětské univerzity Fakulty pedagogické. Společně se zaregistrovali na
webových stránkách deti.zcu.cz, kde si po
přihlášení do systému pomocí zadaných registračních údajů vybírali některou z nabízených akcí, které proběhly vždy ve čtvrtek
od října do prosince 2017 v čase od 15:30
do 17:00.
Jednalo se o lekce fyziky, technické výchovy, matematiky, pedagogiky, anglického
jazyka, hudební kultury, výtvarné výchovy,
psychologie, německého jazyka, výpočetní
techniky, biologie, chemie a dějepisu.
Mezi úspěšné absolventy Dětské univerzity Fakulty pedagogické byli zařazeni účastníci, kteří absolvovali alespoň 12
vyučovacích hodin, tj. alespoň 6 různých
dvouhodinových lekcí. Úspěšní absolventi obdrželi 8. února 2018 diplomy při slavnostní promoci v aule Fakulty pedagogické
v budově Jungmannova 1, Plzeň.
Mgr. Lenka Hodková

V letošním školním roce 2017/2018 byla
již po šesté vyhlášena soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Celostátním
pořadatelem této akce je Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice.
Regionálním pořadatelem je Střední
uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary
pro Karlovarský a Plzeňský kraj.
Soutěž je určena pro žáky a žákyně 8.
a 9. ročníků základních škol, kteří mají zájem o přírodovědné obory. Skládá se ze tří

kol a celostátního finále. První kolo probíhá
na základní škole, z kterého se kvalifikují
3 nejlepší chemici.
Druhé kolo je společné pro Plzeňský
a Karlovarský kraj a 30 nejlepších chemiků postupuje do třetího kola, jež probíhá
v Karlových Varech. Letos se podařilo hned
dvěma žákyním Lence Říhové a Dagmar
Jelínkové postoupit až do třetího kola mezi
třicet nejlepších. Gratulujeme!
Mgr. Lenka Hodková

Myslivci rokovali
V pátek 16. března se uskutečnila výroční členská schůze kozojedských myslivců. Předseda mysliveckého spolku
Václav Prusík v úvodu zhodnotil výsledky
činnosti v uplynulém mysliveckém roce.

i spolkoví myslivečtí trubači přilákali do
sálu místního kulturního domu asi tři stovky hostů, kteří se i tentokráte nejen výborně bavili, ale dokázali také ocenit vysokou
společenskou úroveň našeho plesu.

Vyzdvihl a ocenil aktivitu všech členů
mysliveckého spolku při plnění plánu odlovu spárkaté zvěře, především pak při
odlovu divokých prasat. Nasazení a úsilí
bylo korunováno velmi dobrým výsledkem, historicky nejlepším co do počtu ulovené zvěře.

Poděkování předsedy mysliveckého
spolku směřovalo i k těm, kteří se podíleli
na přípravě a realizaci mysliveckého odpoledne, které se konalo v rámci Kozojedského kulturního léta – 5. července 2017.

Celkem bylo v roce 2017 uloveno 293
kusů spárkaté zvěře. 54 kusů daňčí zvěře, 32 kusů mufloní zvěře, 17 kusů zvěře
srnčí, 2 kusy jelena evropského a 11 kusů
jelena siky. Nejvíce však bylo uloveno
černé zvěře – celkem 179 kusů, nejvíce
v celé historii našeho spolku.
Nezanedbatelný je i ekonomický přínos
této aktivity. Do pokladny našeho spolku
přibylo ze státní dotace za odstřel divočáků 36 000,- Kč. Za všemi těmito čísly je
však třeba vidět obrovský kus práce, počínaje vlastním lovem, odebíráním krevního
vzorku, zajištěním veterinárního vyšetření
na svalovce, ošetřením a odvozem zvěřiny a konče likvidací odpadu.
Za to vše patří všem členům, ale také
našemu velkému pomocníkovi, nečlenovi
spolku, panu Jiřímu Kučerovi z Lednice,
veliké a upřímné poděkování, které při
této zprávě zaznělo z úst našeho předsedy pana Václava Prusíka.
Úspěšně si náš spolek vedl také
v oblasti kulturně-propagační činnosti.
Jako každoročně tak i tentokráte jsme
začátkem ledna uspořádali velice zdařilý
myslivecký ples. Výborná hudba, bohatá
myslivecká tombola, příjemné prostředí

Úspěšně si i v tomto roce počínali naši
mladí trubači. Adélka Kučerová vystoupila
na přehlídce mladých mysliveckých
trubačů konané v rámci myslivecké
výstavy Natura Viva v Lysé nad Labem.
Skupina trubačů se zúčastnila setkání
mysliveckých trubačů „v Lomečku“ v Litohlavech a Festivalu myslivecké hudby na
hradě Křivoklát.
Velice obrovský a záslužný kus práce
jsme odvedli také v oblasti brigádnické
činnosti. Pod vedením brigádnického referenta Pavla Jandy jsme zajistili opravu
střechy naší hospodářské budovy, vyklidili
a vyčistili její okolí. V této oblasti činnosti nás letos čekají další úpravy – oprava
vnější fasády a vybudování svodu dešťové vody. Vybudovali jsme také tři nová
krmná zařízení spojená se zásobníkem
krmiva.
Do dalšího období popřál Václav Prusík všem členům našeho spolku hodně sil
a elánu při plnění vytyčených úkolů, ale
také pevné zdraví a hodně úspěchů při
naplňování práva myslivosti a hodně pěkných mysliveckých zážitků a loveckých
úspěchů.
„ Lesu a lovu zdar“ - Václav Troch
místopředseda MS Kozojedy

70. narozeniny
Bohuslava Becha
23. února oslavil významné životní jubileum, 70. výročí narození, dlouholetý
člen našeho spolku, pan Bohuslav Bech.
Lásku k přírodě, ke zvěři a všechny potřebné myslivecké geny zdědil zřejmě po
svém dědovi, panu Josefu Volínovi, který
byl jedním z prvních nájemců kozojedské
honitby.
Pan Bohuslav Bech patří mezi aktivní
členy našeho spolku. V minulosti pracoval ve výboru MS, kde řadu let vykonával
funkci střeleckého referenta. Jako správný myslivec se věnoval také myslivecké
kynologii. Jeho oblíbeným plemenem byl
český fousek.
Svou aktivní činností a z titulu funkce
starosty obce, kterou několik let vykonával, se výrazně podílel na rozvoji myslivosti v regionu severního Plzeňska.
V roce 2013 obdržel vyznamenání „Za
zásluhy o myslivost“ – III. stupeň. Pro své
zkušenosti a aktivní přístup k činnosti našeho spolku je stále jeho platným členem.
Myslivcem a členem Českomoravské myslivecké jednoty je od 30. 3. 1972, tj. 46 roků.
Na návrh našeho Mysliveckého spolku
mu byla proto Oblastním výborem ČMMJ
v Plzni udělena „Věrnostní“ medaile.

Foto: Komise ve složení Vladimír Hykyš a Jaromír Bech hodnotí trofeje zvěře ulovené v roce 2017.

Do dalších let přejeme našemu kolegovi a kamarádovi především pevné zdraví,
mnoho osobních i pracovních úspěchů a
ještě hodně pěkných mysliveckých zážitků a loveckých úspěchů.
Lesu a lovu zdar! V. Troch

O pečení perníků
Plesy – včelařský a myslivecký – jsou
v Kozojedech nejnavštěvovanějšími v sezóně bálů. V počtu návštěvníků soutěží včelaři se zdejšími myslivci. Ona taková zvěřina v tombole a jako první cena divočák se
smrkovou větvičkou v mordě je opravdu velkým lákadlem. Naproti tomu perník - voňavá a sladká krása, opojná medovina, léčivý
med…., a cen tolik, že je reálná naděje na
výhru.
Vzpomínám na dobu, kdy jsem se na
jednom z místních včelařských plesů ocitla
jako návštěvník. Byl to jeden z mých prvních
plesů vůbec. Bylo mi 16 let. V tombole jsem
tenkrát vyhrála láhev medoviny. Raději bych
některou z perníkových chaloupek, nebo alespoň srdíčko. Tehdy mě nenapadlo, že jednou také budu perníky do tomboly vyrábět.
Dnes hrdě říkám „náš včelařský ples“.
Příští rok bude jubilejní 50. Když tato tradice včelařských bálů v Kozojedech začala,
byla jsem dítko navštěvující obecnou školu
na Liblíně. Co se týká včelaření, o tom jsem
trochu věděla díky svému dědečkovi, zkušenému chovateli včel. Včeličky byly jeho
velkou zálibou. Byl zahradník a k té profesi
včelaření patřilo.
Dodnes mám v paměti tu jeho vůni, když
přišel ze zahrady od včelína. Vůně medu a
vosku smíšená s vůní kouře z dýmáku. Přivedl mě k obdivu, lásce a respektu ke včelám. Pomáhala jsem mu při vytáčení medu,
učil mě, jak s včelami zacházet, jak je dokrmovat a různé další včelařské práce.
Po roce 1997, kdy dědeček zemřel, jsem
se začala spolu s manželem starat o jeho
včelky a přihlásila jsem se do Svazu včelařů.
Na schůzích spolku se projednávaly
mimo jiné i přípravy na ples. Protože jsem
v té době zkoušela péct perníčky na Vánoce, řekla jsem si, že se pokusím o včelí
hrádek z perníku a nabídnu ho do tomboly
s úmyslem jako členka svazu něčím přispět.
Se stavěním trojrozměrných perníkových
děl jsem neměla pražádné zkušenosti, nicméně hrad se povedl. Byl určen za hlavní
cenu. Tím začala moje funkce pekařky a
koordinátorky pečení perníkové tomboly na
kozojedské plesy. Do té doby dělaly krásnou
tombolu manželky včelařů, převážně z Kozojed. Včelaři z našeho spolku říkali, že jejich ženám už se do toho nechce, mají svůj
věk, rády to přenechají někomu mladšímu.
Včelaři mě tak trochu „ukecali“. Vyfasovala
jsem krabici s vykrajovátky na velká srdce,
mořskou pannu, pantoflíčky, kolébku, větrný mlýn a několik sad na různě velké chaloupky. Všechno byly originály, které vyrobil
podle nákresů některý ze šikovných včelařů
z páskového pevného plechu. Dále jsem dostala tašku s vystříhanými šablonami na různé stavbičky a recepty na perníková těsta,
prostě poklady nabyté za ty roky pečení. A
také to hlavní a nejcennější, dobré rady od
zkušených žen.
Příprava plesu je náročná, ale právě
díky těm letitým zkušenostem organizátoři
vědí, co a jak je potřeba. Například zamluvit sál i kapelu rok dopředu. Na schůzi projednají, kdo se postará o plakáty, kdo bude
prodávat vstupenky, kdo přijde připravovat
sál a tombolu. Zajišťuje se předtančení a

spoustu dalších věcí.
Tombola se připravuje alespoň dva měsíce dopředu. Musíme se domluvit, kdy bude
čas na míchání, pečení a poté zdobení, tak
abychom to do plesu stihly. Těsto mícháme
ve školní kuchyni už v lednu, aby se rozleželo. Recept na těsto jsem získala od svojí tety
z Kožlan, která je zkušenou perníkářkou a
celé ty roky mě s tombolou pomáhá.
Jelikož děláme těsto z 19 kg mouky, mícháme ho ve velkém kotlíku hnětací elektrickou metlou. Dobře se musí zabalit do folie a
dát do tmy a chladu.
Ve školní kuchyni také pečeme. Výhodou
jsou prostorné trouby s velkými plechy. Dobře se na ně vejdou díly na velké perníkové
výrobky. Několikrát jsme pekli také ve Dřevci
v kuchyni zemědělského družstva. Při pečení si rozdělíme, kdo bude dělat chaloupky,
kdo srdce, kdo drobné tvary. Děvčata mají
tolik nápadů a fantazie, že každým rokem

složité, že to nebude držet, nebo že se to
rozláme. Po bytě jsem měla rozložené perníkové části, všude zdobící sáčky s cukrem
a nákresy.
Takhle dopředu jsem s tím začínala proto, že pokud jsem si vymyslela něco složitějšího, pekla jsem to po kouskách. Když
mě napadlo, co by ještě bylo hezké k tomu
„přilepit“ a dodělat nějaké detaily, opět jsem
si vyrobila šablonu, vzala kus těsta, připekla
jsem to a tak dále.
Největším problémem bylo to dopravit
z Prahy na chaloupku a v sobotu do kulturáku. To jsme jeli jako se svátostí, držela jsem
to na klíně a skoro „nedýchala“, abychom to
dovezli celé.
Poslední dobou se pokouším naplánovat
a pracovat na hlavní ceně tak, abych ji nemusela převážet, ale dotvořila ji až při hromadném zdobení.
Samozřejmě, že při přípravě v kulturním
domě se stane, že se něco, nejen na první
ceně, poláme. Perník je přeci jenom křehký materiál. To potom přijde na řadu sáček
s polevou na zdobení a slepuje se ještě

přibyde něco nového. Z perníkového těsta
vznikají neuvěřitelné věci. Již při pečení dávají tušit, jak to bude krásné. A co teprve, až
se to slepí a nazdobí….
Na zdobení se scházíme tak týden až 14
dní před plesem. Poslední tři roky ve školní kuchyni i zdobíme. Dříve jsme se scházeli na Liblíně, kde to bylo kouzelné díky
atmosféře naší staré chaloupky. Když jsme
se tam sesedly ke zdobení, připomínalo to
dobu, kdy se ženské scházely ke draní peří,
anebo na přástky. Ale začaly jsme se tam již
trochu tísnit, protože nás přibývá. Proto děvčata z „kuchyně“ nabídla tyto prostory i ke
zdobení. Je moc dobře, že se nás schází
čím dál víc a přicházejí i mladá děvčata. Maminky s sebou berou svoje dcery a ty, jak
dorůstají, jsou čím dál šikovnější. Budeme
mít komu přenechat „perníčkování“, aby se
ta krásná tradice nesla dál.
Co se týká první ceny, která má být výjimečná, tu jsem tvořila většinou již kolem
Vánoc. Zadělala jsem si těsto také dost dopředu, mnohdy již v listopadu. Manžel mě
vyrobil podložku, případně podpůrnou konstrukci, pokud se jednalo o něco komplikovanějšího. A trpělivě snášel moje téměř každodenní stesky, že jsem si to vymyslela příliš

na místě. Když je tombola naaranžovaná
na svém místě, připravený sál a rozdělené
úkoly na večer, jsme spokojení, že ta hlavní
starost je za námi.
Večer jsme pyšní, jak my holky perníkářky, tak včelaři, když si návštěvníci plesu prohlíží s obdivem všechna ta perníková dílka a
kupují lístky do tomboly o sto šest a návštěvnost plesů neklesá.
Měla jsem napsat o pečení perníků na
včelařský ples. Dalo by se toho napsat
mnoho. Přemýšlela jsem, jak mám napsat
o všech děvčatech, nejen z Kozojed, co přijdou, obětují svůj volný čas a tak nezištně
pomáhají při pečení a zdobení. Jak zmínit
všechny ostatní pomocníky, kteří nám třeba
připravují podložky pod chaloupky a konstrukce pro hlavní cenu. Připravují pro nás
občerstvení, převážejí ceny a dělají všechno, co je třeba a mnohdy i víc. Kdybych měla
všechny, za celé ty roky vyjmenovat, byl by
to dlouhý seznam. Proto jsem se rozhodla
poděkování vyslovit všem, protože vy všichni se v tom poznáte. Je dobře, že takoví lidé
jako vy, jsou.
Děkuji za sebe i za včelaře.
V. Peřinová

Robčický masopust 2018

Stejně jako loni, tak i v letošním předjaří, prošel Robčicemi veselý masopustní
průvod. V krásném sobotním odpoledni
10. března se sešlo kolem třiceti dospělých i dětských masek. Nechyběl tradiční
medvěd, sličná nevěsta, elegantní ženich a
mnoho dalších bizarních postaviček.
Průvod se vydal obcí za doprovodu heligonkářského dua Luboše Muchny a Ríši
Bundy. Před každým stavením se zpívalo a tančilo, což domácí ocenili drobným
pohoštěním. Masopust jsme zakončili při
sousedském posezení s hudbou v Hospůdce u Horů.
Jsme rádi, že se opět sešlo mnoho lidí,
kteří se pro pobavení ostatních věnují přípravám masek a nebojí se ze sebe si udělat legraci. Také děkujeme všem místním,
i chalupářům, za přípravu vynikajícího občerstvení pro všechny zúčastněné.
R. Vlková

BOŽSKÝ MASOPUST

V sobotu 3. března 2018 přineslo globální
oteplování do zdejších krajin přes měsíc trvající
arktický mráz. Stupnice teploměrů klesaly pod 15
stupňů Celsia. Z oblačné oblohy vykouklo občas
slunce, ale žádné oteplení se nekonalo. Navzdory tomu se kolem druhé hodiny odpoledne sešly
u hasičské zbrojinice v Bohách četné masky,
maškary a jiné nápadité kostýmy účastníků tradičního masopustního průvodu.
Za doprovodu kapely Pavla Saka se průvod
vydal obcí, aby na zastávkách u jednotlivých
domů spustil maškarní rej. Odměnou masek bylo
občerstvení a posilnění všeho druhu v podobě
řízně tekuté nebo v podobě sladkých i slaných
dobrot.
Průvod se pomalu přiblížil k budově staré školy na konci vsi, kde všechny krojované nebo jen
přihlížející účastníky masopustu čekala vyhřátá
školní třída, přeměněná na krásný nový společenský sál. Tam se následně rozproudila hudební, taneční i pěvecká zábava. Božský masopust
se letos opět vydařil.
vs

Muzikantský marathon

Výkon hodný uznání a obdivu, podala během celého masopustního odpoledne doprovodná kapela pod
vedením Pavla Saka. V mrazivém počasí statečně vydržela doprovázet maškarní průvod na všech zastávkách po celé obci.
Večer pak zasedla pod starodávnou divadelní
oponou v nově adaptovaném sále, bývalé školní třídě,
znovuobnovené božské „hospody“. Ta je nyní, po rozsáhlých stavebních opravách a úpravách, využívána
jako zájmový klub, kancelář obecního úřadu a v neposlední řadě k pořádání nejrůznějších společenských
akcí, jakou například byla závěrečná zábava masopustu v Bohách.
Známé polky a valčíky lidových a zlidovělých skladeb zněly v podání kapely Pavla Saka v prostorách,
kam před lety ještě mnozí žijící pamětníci chodili se
slabikářem ve školní brašně.
Venku toho večera mrzlo jen praštělo, ale na
sále, kolem starodávných kamen bývalé školní třídy,
bylo teplo, útulno, dobrá nálada a vyhrávala kapela.
Navzdory všem, kteří v roce 2003 budovu staré školy
zavřeli jako zlý truc proti všem obyvatelům obce Bohy.
Jak vidno, čas se nikdy nezastaví a občas přinese
i malé spravedlivé zadostiučinění. Vladimír Steiner

Hello, Dolly!

Jarní koncert
Egiband

Druhou březnovou sobotu, za krásného
již jarního počasí, se uskutečnil další zájezd
do divadla do Prahy. Tentokrát obec zajistila vstupenky na muzikál Hello, Dolly!, který
uvádí Studio DVA, divadlo na Václavském
náměstí.
Muzikál Hello, Dolly! vznikl na motivy
frašky dnes známé pod názvem Dohazovačka od Thorntona Wildera. Jednoduchý
příběh vdovy Dolly Leviové, která se živí
jako dohazovačka, a jednoho z jejích zákazníků – mrzoutského starého mládence
– kterého přiměje svým šarmem a kouzlem
změnit se v milého galantního muže, zpracoval Michael Stewart.
Geniální hudbou jej opatřil Jerry Herman. Muzikál měl premiéru 19. ledna 1964
v New Yorku a „rozdrtil” všechny dosavadní
broadwayské rekordy. Ústřední píseň v podání Louise Armstronga (stejně jako slavná
filmová verze s Barbrou Streisand) obletěla
celý svět a stala se nesmrtelným hitem –

právě tak jako celý muzikál.
Ve zbrusu novém zpracování s živým
orchestrem se v titulní roli vynikajícím výkonem představila Ivana Chýlková. Dalšími
známými herci byli např. Josef Carda, Kryštof Hádek, Berenika Kohoutová, Mojmír
Maděrič a další. Producentem je Michal
Hrubý a o režii se postaral Ondřej Sokol.

Včelařský ples

V sobotu 24. 2. 2018 se v KD Kozojedy konal již 49. včelařský ples. Ve
20 hodin ho zahájily děti z tanečního
kroužku při ZŠ Kozojedy pod vedením Vlaďky a Aleše Mandausových.
Poté se rozproudila zábava, k tanci
vyhrávala kapela Václava Žákovce.
O půlnoci všech asi 200 zúčastněných lidí očekávalo tah tradiční tomboly, ve které bylo hlavně perníkové
pečivo, med a medovina.

Cen bylo téměř 150, takže byla
velká pravděpodobnost výhry. Hlavní cenou byl letos perníkový prodejní
krámek i s perníkovým zbožím.
Touto cestou děkujeme ženám pod
vedením V. Peřinové za nádherné
perníkové výrobky do tomboly a tanečnímu kroužku pod vedením manželů Mandausových za zahájení a
zpestření plesu.
V.B.

Divadelní představení INZERÁT
V neděli, 4. února 2018, uvedl Divadelní
ochotnický soubor Kozlík z Kožlan hru s názvem Inzerát, kterou podle předlohy G. Camolettiho upravila a napsala Věra Cepková.
Nádhernou komedii předvedli Kožlanští
v úchvatném hereckém nasazení. Ihned po
prvních minutách představení dochází na
neustávající komické situace, kdy si čtyři
dámy, malířka Renata, pianistka Žaneta,
služebná Marie a bytná Silvie, podají inzeráty, a to každá za jiným účelem.
Malířka potřebuje modela, pianistka shání žáka, bytná chce pronajmout byt slušnému muži a služebná touží po známosti. Zájemci se začnou na inzeráty rychle hlásit,
ale shodou náhod se každý, aniž to tuší,
dostane k jiné inzerentce, než má v úmyslu.
Opravdu vtipné dialogy, velké herecké
výkony, skutečně až s nasazením „vlastních těl“, a spoustu energie ocenil velkým
potleskem naplněný sál diváků, kteří si tak
zpříjemnili nedělní podvečer.

Ačkoliv název vyzýval k jarní náladě, obloha zůstala méně vlídná, a tak atmosféru
prvních jarních dní museli vytvořit žáci kralovické Základní umělecké školy sami. Chladivé počasí však neodradilo návštěvníky, kteří
zaplnili veškerá připravená místa k sezení.
Již první skladba naznačila, že se koncert
ponese ve veselé náladě. Orchestr představil
výběr filmové hudby, která tvoří velkou část
jeho repertoáru. Celý koncert pod taktovkou
Petra Egermaiera zahájila skladba Birdland,
která svou jazzovou povahou přesvědčila
publikum, že se nebude jednat o nudnou
podívanou. Krev v žilách a dobrou náladu
rozproudily i známé skladby jako je Zpívání
v dešti, či hudba z filmu Růžový panter.
Došlo i na tklivé, avšak neméně krásné
melodie, jako je Píseň osamělého pastýře,
která přenesla publikum ze střední Evropy do jihoamerických And. Během večera
došlo i na několik sólových vystoupení, během kterých mohli diváci obdivovat hudební talent žáků i učitelů kralovické hudební
školy. Na domácí půdě se již po několikáté
představila Dominika Moulisová, která si
zahrála sólo ve skladbě Bilitis ze stejnojmenného francouzského filmu. Vilém Šafařík byl jedním z členů orchestru, který prokázal svůj talent ve více rovinách, a kromě
saxofonového sóla zazpíval i píseň z pera
Jaroslava Uhlíře. Škála talentu je v tomto
orchestru opravdu pestrá, a tak měli diváci
možnost obdivovat hbitost prstů při sólu pro
akordeon, jemnost zvuku příčné flétny a jedinečný zvuk trubky.
Jak prozradil ředitel školy, Kamil Tichota,
orchestr si nadělil k 6. výročí dárek v podobě prvního CD, které si návštěvníci měli
možnost zakoupit po skončení koncertu.
Věřím, že tak mnozí učili a odnesli si skvělou koncertní náladu domů, která možná
přivolá i tu jarní.
Ivana Slachová

Dětský
maškarní bál

Byla sobota 16. února, blížila se druhá
hodina odpolední a v kozojedském Kulturním domě se to začalo hemžit nejrůznějšími strašidly, princeznami, čarodějnicemi a
dalšími krásnými maskami. Konal se totiž
již tradiční dětský maškarní ples. Na děti
čekal jednak program plný hudby, o kterou
se jako obvykle zasloužilo duo Procházka
band Jarov, jednak spousta soutěží a v neposlední řadě bohatá tombola. K úspěchu
celé akce významně přispěly i žákyně
2. stupně základní školy, které, převlečeny
za fotbalisty, s dětmi tančily, zpívaly a bavily
se. Poděkování patří také Martinu Šubrtovi
a Michaele Fratričové, kteří celou událostí
provázeli zpoza mikrofonů. Doufáme, že
jste si bál užili stejně dobře jako my, a těšíme se za rok opět na viděnou!
Kolektiv učitelů ZŠ

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.
Usnesení č. 364 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Ing. Michala a p. Zíku.
Usnesení č. 365 - ZO schválilo návrhovou komisi dnešního jednání p. Ouhrabkovou a Bc.
Píclovou.
Usnesení č. 366 - ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017, kterou se stanoví část
společného školského obvodu základní školy.
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.

Usnesení č. 373 - ZO schválilo program dnešního jednání.
Usnesení č. 374 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání pí. Ouhrabkovou a Bc.
Píclovou. Jako členové návrhové komise
jsou navrženi a schváleni p. Čech a MgA.
Jahodová
Usnesení č. 375 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání p. Čecha a MgA.
Jahodovou.
Usnesení č. 376 - ZO schválilo žádost Základní
školy a Mateřské školy Kozojedy, okres Plzeň-sever, p.o. o udělení výjimky z nejnižšího
počtu žáků ve třídě a tuto výjimku schvaluje
podle §23 odst. 3 a 4 zákona 561/2004 Sb,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
na školní rok 2017/2018.
Usnesení č. 377 - ZO schválilo záměr na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV. – 12-0010906 na pozemcích
v majetku obce Kozojedy č. 28/9, 2933/1,
2933/2, 2933/3, 2933/4, 2933/5, 2926/15,
2926/16, 2926/3, 2926/2, 2926/6 a 3527/1
vše v k.ú Kozojedy u Kralovic. Smlouva bude
uzavřena s ČEZ Distribuce a. s., jedná se o
zařízení distribuční soustavy pro stavební
lokalitu Z4 v Kozojedech.
Usnesení č. 378 - ZO schválilo rozpočtový
výhled obce Kozojedy pro rok 2019, 2020 dle
zákona 250/2000 Sb.

Usnesení č. 368 - ZO schválilo žádost paní
Telínové o zřízení a pronájem hrobového
místa pro urnový hrob na veřejném pohřebišti
v Kozojedech.

Usnesení č. 379 - ZO zamítlo nabídku reklamní
agentury Fryček, Kralovice, na prezentaci
obce ve stolním kalendáři pro rok 2018.

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.

Výpis usnesení
z 28. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kozojedy, které se konalo ve čtvrtek
12. října 2017 od 19:00 hod.
v obecní budově v Lednici, čp. 21
(společenská místnost)

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
Usnesení č. 371 - ZO schválilo přijetí dotace
z PSOV PK 2017 na akci „Výměna střešní
krytiny MŠ Kozojedy“.
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.

Výpis usnesení
z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kozojedy, které se konalo ve čtvrtek
7. září 2017 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 č. 3/2017
4. Výjimka z počtu žáků pro školní rok
2017/2018
5. Záměr obce
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr

Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Úprava rozpočtu č. 4/2017
4. Odpadové hospodářství – ceny pro r. 2018
5. Dotace- informace
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr
Usnesení č. 380 - ZO schválilo program dnešního jednání.
Usnesení č. 381 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání p Jakeše a Mgr. Hirta
Usnesení č. 382 - ZO schválilo návrhovou komisi dnešního jednání p. Jakeše a Mgr. Hirta
Usnesení č. 383 - ZO schválilo návrh pana
starosty vyjednat pouze 3% navýšení cen
odpadového hospodářství pro rok 2018 oproti
nabízeným 5 % firmou Odpady Bohemia s.r.o.
Usnesení č. 384 - ZO schválilo přijetí dotace
z Havarijního fondu PK na opravu povrchu
točny v Robčicích ve výši 120 000,- Kč.

Výpis usnesení
z 29. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kozojedy, které se konalo ve čtvrtek
16. listopadu 2017 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 č. 5/2017
4. Příprava rozpočtu obce
5. GDPR-nařízení o ochraně osobních údajů
6. Záměr obce
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr
Usnesení č. 385 - ZO schválilo program dnešního jednání.
Usnesení č. 386 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání p Zíku a p. Čecha
Usnesení č. 387 - ZO schválilo návrhovou komisi dnešního jednání pí. Ouhrabkovou a
Bc. Píclovou
Usnesení č. 388 - ZO schválilo ukončení nájemní smlouvy na pronájem lékařské ordinace, Kozojedy 100, ke dni 28. 2. 2018.
Usnesení č. 389 - ZO schválilo ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor Kozojedy čp. 31. 		
Usnesení č. 390 - ZO schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
se Základní školou a Mateřskou školou
Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvkovou
organizací.
Usnesení č. 391 - ZO schválilo zástupce obce
Kozojedy do školské rady při Základní škole a
Mateřské škole Kozojedy, okres Plzeň - sever,
příspěvkové organizace na další funkční období paní Dagmar Přibylovou a MgA. Helenu
Jahodovou.
Usnesení č. 392 - ZO schválilo převedení částky 104.977,55 Kč z účtu nerozděleného zisku
Základní školy a Mateřské školy Kozojedy,
okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
do fondu odměn a rezervního fondu, a to do
fondu odměn částku ve výši 83.982,- Kč a do
rezervního fondu částku ve výši 20.995,55 Kč.
Usnesení č. 393 - ZO schválilo finanční dar
na činnost na rok 2018 Spolku pro ochranu
přírodní rezervace a hradu Krašova ve výši
2.000,- Kč.
Usnesení č. 394 - ZO schválilo příkazní smlouvu s Ing. Jiřím Fenclem na poradenskou
činnost.
Usnesení č. 395 - ZO schválilo plán inventur
za rok 2017.

Výpis usnesení
z 30. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kozojedy, které se konalo ve středu
29. listopadu 2017 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Záměr pronájmu lékařské ordinace
4. Různé
5. Diskuse
6. Usnesení a závěr
Usnesení č. 396 - ZO schválilo program dnešního jednání.
Usnesení č. 397 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání pí. Ouhrabkovou a p. Jakeše.
Usnesení č. 398 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání Mgr. Hirta
a Bc. Píclovou.

Usnesení č. 399 - ZO schválilo nájemní smlouvu na pronájem prostor ordinace lékaře pro
děti a dorost v přízemí budovy Kozojedy č.
p.100.		
Usnesení č. 400 - ZO schválilo úpravu hrobového místa č. 177 - 178 z dvojhrobu na jednohrob na pohřebišti v Kozojedech.
Usnesení č. 401 - ZO schválilo úpravu hrobového místa č. 141 -142 z dvojhrobu na jednohrob na pohřebišti v Kozojedech.
Usnesení č. 402 - ZO schválilo odkoupení pozemků p. č. 30/1 a p. č. 2926/10 v k. ú. Kozojedy u Kralovic za cenu 35 Kč/m2 a pozemek
pod budovou MŠ č. 47/5 za 1,- Kč od Římskokatolické farnosti Kralovice.

Výpis usnesení
z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kozojedy, které se konalo ve čtvrtek
14. prosince 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. Rozpočet obce Kozojedy na rok 2018
5. Rozpočet ZŠ a MŠ Kozojedy na rok 2018
a střednědobý výhled rozpočtu do r. 2020
6. Úprava rozpočtu
7. GDPR-nařízení o ochraně osobních údajů
8. Odměňování zastupitelů od 1. 1. 2018
dle NV 318/2017 Sb.
9. Odpadové hospodářství v roce 2018
10. Různé
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr
Usnesení č. 403 - ZO schválilo program dnešního jednání.
Usnesení č. 404 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Mgr. Hirta a Bc. Píclovou
Usnesení č. 405 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání p. Oliveriuse a Ing.
Michala
Usnesení č. 406 - ZO schválilo záměr na pronájem nebytových prostor v budově obce
Kozojedy čp. 100, 1. patro.
Usnesení č. 407 - ZO schválilo záměr na prodej
obecního pozemku p.č. 3482/80 o výměře
2550 m2 v k.ú. Kozojedy u Kralovic Lesům
ČR, s.p.
Usnesení č. 408 - ZO schválilo rozpočet obce
Kozojedy na rok 2018. Rozpočet byl schválen
jako schodkový. Na straně příjmů s částkou
13.015 811,- Kč a na straně výdajů s částkou
17.667.552,- Kč. Schodek bude dorovnán
finančními prostředky na běžných účtech.
Usnesení č. 409 - ZO schválilo rozpočet Základní školy a Mateřské školy Kozojedy, okres
Plzeň-sever, p.o. na rok 2018. Rozpočet
nákladů na hlavní činnost je 11.114 tis. Kč a
rozpočet výnosů z hlavní činnost je 11.196 tis.
Kč. Rozpočet nákladů na hospodářskou činnosti je 631 tis. Kč a rozpočet výnosů z hospodářské činnosti je 670 tis. Kč.
Usnesení č. 410 - ZO schválilo střednědobý
výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské
školy Kozojedy, okres Plzeň-sever, p.o. na rok
2018 až 2020.
Usnesení č. 411 - ZO schválilo odměnu neuvolněnému starostovi obce ve výši 21.150,- Kč
v hrubé mzdě.

660,- Kč v hrubé mzdě.
Usnesení č. 414 - ZO schválilo odměnu členům
kontrolního a finančního výboru ve výši 600,Kč v hrubé mzdě.
Usnesení č. 415 - ZO schválilo odměnu členům
zastupitelstva bez dalších funkcí ve výši 500,Kč v hrubé mzdě.
Usnesení č. 416 - ZO schválilo uzavření smluv
na DPČ a DPP pro zastupitele pí. Ouhrabkovou, p. Čecha, pí. Přibylovou a p. Jakeše.
Usnesení č. 417 - ZO schválilo dodatek č. 12 ke
Smlouvě o dílo o zajištění komplexního odpadového hospodářství obce Kozojedy s novým
ceníkem služeb odpadové firmy Odpady Bohemia s.r.o. Kralovice na rok 2018 a pověřuje
pana starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 418 - ZO schválilo přistoupení
obce Kozojedy do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2
písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České
republiky a ukládá starostovi obce vyplnění
příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto
usnesením na adresu sídla Sdružení místních
samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne
od jednání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 419 - ZO schválilo prodej hasičského vozidla AVIA 30 DVS 12 z důvodu nedostatečného využití a špatného technického
stavu.
Usnesení č. 420 - ZO schválilo konání
skautského letního tábora ve dnech 30. 6.
– 14. 7. 2018 v lokalitě „Cihelna“ v k. ú. Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 421 - ZO schválilo bezúplatný
převod pozemku p. č. 2926/8 a 2926/9 v k. ú.
Kozojedy u Kralovic včetně všech zavazujících a omezujících podmínek uvedených ve
smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci a o zřízení věcného
práva č. UZSVM/P/29547/2017-HMSU.
Usnesení č. 422 - ZO schválilo uzavření smlouvy s Ing. Fenclem na zpracování a projednání
dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci chodníku a komunikace ke KD za cenu
49 100,- Kč. Podpisem smlouvy je pověřen
pan starosta.

Výpis usnesení
z 32. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kozojedy, které se konalo ve čtvrtek
8. února 2018 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Poslední úpravy rozpočtu roku 2017
4. Plánované kulturně-společenské
akce v r. 2018
5. Informace ke stavební lokalitě Z4
v Kozojedech
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr
Usnesení č. 423 - ZO schválilo program dnešního jednání.
Usnesení č. 424 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání p. Jakeše a p. Čecha.

Usnesení č. 412 - ZO schválilo odměnu neuvolněné místostarostce obce ve výši 18.500,-Kč
v hrubé mzdě.

Usnesení č. 425 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání p. Ouhrabkovou a
Bc. Píclovou.

Usnesení č. 413 - ZO schválilo odměnu předsedům kontrolního a finančního výboru ve výši

Usnesení č. 426 - ZO schválilo plánované kulturně-společenské akce v roce 2018.

Usnesení č. 427 - ZO schválilo firmu Mazeppa
s.r.o., Plzeň jako realizátora výběrového řízení na externího zadavatele akce „Obytná
zóna Z4 – Kozojedy“.
Usnesení č. 428 - ZO schválilo převedení nevyčerpaných finančních prostředků na nadnormativní výdaje ZŠ a MŠ Kozojedy na účet
obce ve výši 343.754,- Kč a jejich opětovné
převedení škole na plat nově zřízené funkce
zástupce ředitele školy.		
Usnesení č. 429 - ZO schválilo firmu ZS Kozojedy a.s., na provádění zimní údržby v našich
obcích následně : zaměstnancům ZS Kozojedy a.s., kteří zimní údržbu zajišťují bude
vyplácena odměna za držení pohotovosti
v celkové výši 10.000,- Kč za měsíc prosinec
2017, 20.000,- Kč za měsíc leden 2018 a
20.000,- Kč za měsíc únor 2018 bez DPH.V
těchto cenách jsou zahrnuty i náklady za
údržbu místní komunikace Kozojedy – Lednice v této zimní sezóně. Ostatní náklady
za zimní údržbu včetně použitého materiálu
budou vyčísleny dle konkrétních výjezdů.
Usnesení č. 430- ZO schválilo mimořádné odměny členům volební komise ve výši 1600,Kč za druhé kolo prezidentských voleb.
Usnesení č. 431- ZO zamítlo připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Usnesení č. 432- ZO zamítlo poskytnutí finančního příspěvku na pořádání XIX. ročníku
festivalu Souznění, který proběhne ve dnech
14. – 15. září 2018 v Karlových Varech, Františkových Lázních a Chebu za účasti zdravotně postižených účinkujících.
Usnesení č. 433 - ZO schválilo starostu obce
pana Josefa Lomičku jako delegáta na řádnou valnou hromadu Vodárenské a kanalizační a.s., která se bude konat 14. 6. 2018 v KD
v Nýřanech.
Usnesení č. 434 - ZO schválilo úpravu hrobového místa č. 139 -140 na pohřebišti v Kozojedech.
Usnesení č. 435 - ZO projednalo informaci o
riziku navýšení nákladů obce Kozojedy na
odpadové hospodářství, v případě prosazení
účelové nevládní novely zákona o odpadech
obsahující násobné zdražení skládkovacích
poplatků. Zastupitelstvo nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které
mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel
v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení
odpadové legislativy by mělo být provedeno
formou vládního návrhu zákona o odpadech,
připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat
povinnosti nad rámec evropského nastavení
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo
vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení
místních samospráv ČR, aby efektivně čelily
podobným účelovým snahám, které obce
vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení
nákladů na odpadové hospodářství.

Vyzkoušejte zajímavé
adresy internetu:
Aplikace ukazující počty obyvatel
jednotlivých obcí ČR:

www.obyvateleceska.cz

Výskyt jmen a příjmení v ČR:

www.kdejsme.cz

Osmičkové roky

Ve čtvrtek 8. února navštívila žáky kozojedské školy paní doktorka
Kubová s poutavou a vzhledem k současnému letopočtu velmi aktuální přednáškou „Osudové osmičky v našich dějinách“. Seznámila
všechny přítomné s „osmičkovými roky“ nejen v novověku, ale i středověku. Přednášku prokládala svými vlastními a velmi zajímavými
poznatky. Dětem se přednáška velmi líbila, hlavně žáci 5. třídy byli
nadšeni a paní doktorku zavalili lavinou otázek.
Pro širokou veřejnost pořádá Kulturní spolek Kozojedy
stejnou přednášku v pátek 6. dubna od 18 h v zasedací
místnosti OÚ Kozojedy.
Monika Dibelková

