Krajská soutěž v recitaci
– Horšovský Týn 9. 4. 2018 –
tři soutěžící, tři výhry, dva postupy do
celostátní přehlídky ve Svitavech
Obrovskou radost jsme prožili po vyhlášení výsledků krajské soutěže v recitaci,
kam se probojovala vítězstvím v okrese tři
děvčata ve třech kategoriích.
V každé kategorii vystoupilo 14 účinkujících a dva nejlepší recitátoři postupují do
celostátní přehlídky. Do Svitav vycestuje
Karolína Ulrich (5. třída) a Terezie Hodková
(8. třída). Od 8. 6. do 10. 6. 2018 je čekají

3 dny inspirativních setkání a práce s herci, moderátory a divadelníky. Natálie
Soukupová (3. třída) patřila také mezi dvě
nejúspěšnější soutěžící, ale nejmladší kategorie bohužel nepostupuje.
Vyhrát v okrese je úspěch, vyhrát kraj
vyžaduje velké úsilí a talent, zúčastnit se
celostátní přehlídky je obrovská pocta a
zážitek. Zasloužený dík našim děvčatům.
Jsem na vás pyšná.
Eva Doležalová

Den
otevřených dveří
s badatelským
kroužkem
15. června odpoledne se na dvě hodiny
otevřely dveře druhého stupně základní
školy pro všechny příznivce vědeckého
bádání. Děti si připravily různá stanoviště
plná pokusů.

Třetí umělecké odpoledne Základní školy v Kozojedech
Dne 29. května jsme navštívili již potřetí
umělecké odpoledne zdejší školy. Při vstupu do sálu kulturního domu nás opět
zaujaly prostřené stoly se sladkým i slaným
pečivem a vázičky s květinami. Program
začal v 16 hodin.
Byli jsme svědky více než hodinového
vystoupení žáků. Nejdříve se představili
ti nejmenší s recitací a se základy hry na
hudební nástroje. Vyspělejší děti zaujaly
recitacemi, s nimiž někteří postupovali
v soutěži od okresního kola až do celostátní
přehlídky.
Dále jsme sledovali hry nejen na tradiční
hudební nástroje – housle, flétnu, kytaru a
klavír, ale také na trubku a violoncello. Viděli

jsme také hrajícího robota, kterého sestavili
a naprogramovali dva žáci v rámci badatelsky orientované výuky. Na recitátorech i
muzikantech bylo vidět jejich zlepšení. Celý
program byl prokládán tanečky i sólovým
zpěvem. Chlapci předvedli ukázky bojového umění. Vystoupení zakončili žáci
sborovým zpěvem.
Celé odpoledne provázela slovem
ředitelka školy Eva Doležalová, která
na závěr poděkovala všem účinkujícím,
učitelům, kteří vystoupení se žáky nacvičili,
kuchařkám i divákům, pro které to byl
příjemný zážitek.
ZS

U vchodu všechny přivítal Olda Štěrba
a pak je on a Karolka Ulrich učili základům
mikroskopování, Lucka Lomičková vysvětlovala
spolu s Páťou Hodkovou chromatografii, Majda
Řenčová seznámila všechny s nenewtonovskou
kapalinou pomocí pokusů se škrobem, Vítek
Havlíček zařídil výbuch sopky, Anička Ciprová
předvedla hořlavost silic citrusů.
Celá jedna třída byla věnována
elektronickým pokusům, které si pomocí
stavebnice Lego mindstorms připravili Martin
Šubrt s Matějem Moulisem. U Ondry Lomičky,
Honzy Blechy a Honzy Švejkovského se
s použitím sady Pasco měřila teplota, tlak a síla.
Na posledním stanovišti nabídla Terka
Hodková plamenové zkoušky alkalických
kovů. Členové kroužku sklidili obrovskou
pochvalu, která pro ně byla asi tím nejlepším
oceněním jejich celoroční práce. Byli skvělí!
Lenka Hodková

„DOBŘÍ HOLUBI SE VRACEJÍ“,
aneb parta HIC ve škole

Toto pořekadlo mě napadlo, když nás v úterý
5. června navštívili letošní maturanti (Martin
Dibelka, Lukáš Hirš, Ondra Karlíček, Matěj Surák,
Dominika Moulisová, Petra Němcová, Denisa
Valachová), kteří před čtyřmi lety opustili naši
školu. Doslova „vylétli z hnízda“ do různých
stran pochytat středoškolské moudrosti a životní
zkušenosti.
Po úspěšném absolvování maturity si konečně
zaslouženě oddychli a přišli zavzpomínat do
kozojedských školních lavic, lovili v paměti vtipné
zážitky. Každé učitelce přinesli růži a nezapomněli
ani na paní družinářku a kuchařky ve školní jídelně.
Prošli obě budovy a měli s námi trpělivost, když
jsme je jedna po druhé zpovídaly ohledně studií,
maturity a blízké budoucnosti. Všichni se pokusí o
studium na vysokých školách v různých oborech
nebo na jazykové škole.
Máme radost, že jsou nejen úspěšní studenti,
ale i slušní lidé, kteří vědí, co chtějí. Jsou
komunikativní, drží při sobě, umějí se bavit. Tohle
je pro každého učitele odměna a povzbuzení,
že naše práce má smysl, i když nám už v červnu
docházejí síly.
Všem za jejich návštěvu děkujeme a přejeme
úspěch u přijímacích zkoušek na VŠ, v následném
studiu i v soukromém životě.
Mgr. Jana Soukupová

Celostátní přehlídka dětských recitátorů Svitavy

Když nám v Horšovském Týně na krajské
přehlídce dětských recitátorů oznámili, že
jsme já (Terezie Hodková), Karolína Ulrich a
Natálie Soukupová vyhrály naše kategorie
a postupujeme do celostátního kola, málem
jsme se zalykaly překvapením a radostí.
Hodně jsme se snažily těchto vysokých
příček dosáhnout, poctivě jsme týdny cvičily
a naše texty přeříkaly už tolikrát, až se nám
z toho zamotávaly jazyky. Byla to pro nás
tedy velká věc, koneckonců celostátní kolo
už něco znamená.
A tak jsme 8. 6. 2018 v pátek vyrazily
směr Svitavy. Je to větší městečko
v Pardubickém kraji, cesta byla tedy dlouhá.
Proto děkujeme paní Kateřině Ulrich, která
se nám ochotně nabídla, že nás tam dopraví
a zůstane tam s námi celý víkend, během
kterého bude buďto jako my poslouchat
ostatní recitátory, nebo poznávat malebné
okolí Svitav.

Snídaně, obědy i večeře jsme měly
v místní zdravotní střední škole. Sotva jsme
odevzdaly tácy s talíři a skleničkami, už
jsme pádily na naše „dílny“.
To byla setkání jednotlivých kategorií
vždy se dvěma studenty z divadelní
akademie múzických umění, kteří měli za
úkol nás něčemu z tohoto oboru přiučit.

Musím uznat, že některé hry s účelem
naučit nás spolupráci a rozvíjet schopnost
improvizovat mě opravdu bavily. Sice
nebyly orientované na recitaci, jak jsme si
myslely, ale i tak nám přeci jen k něčemu
byly a určitě uplatníme naše nově získané
schopnosti jak v recitování, tak popřípadě
v divadle nebo jen tak při nějaké hodině ve
škole.

Děkujeme také její starší dceři Kateřině,
která jela také s námi coby podpora. Natálka
Soukupová s námi do celostátního kola
nemohla, protože je ještě v první kategorii
a ta končí v krajském kole.

Jinak jsme recitovaly v místním kině.
Moje kategorie, tedy čtvrtá, začínala
v sobotu dopoledne. Přišla jsem na řadu
jako šestá. Musím se přiznat, i když už
celostátní kolo není soutěžní a jedná se
tak pouze o přehlídku, byla jsem docela
nervózní. Ale přijela jsem si to tam přece
užít, tak žádný stres s trémou a hurá na
pódium!

Dorazily jsme krátce po poledni. Zbytek
dne jsme strávily poznáváním Svitav, a že
bylo co objevovat. Svitavy totiž nejsou město
jako každé jiné. Například zde mají skvělou
architekturu. Starodávné barevné domy
s lomenými oblouky na náměstí rozhodně
stojí za to vidět. A městskou knihovnu také
nemůžeme vynechat, její šarm a osobité
kouzlo každého uchvátí. Moc času na
vycházky jsme ale neměly, hned druhý den
nám začínal nabitý program.

Snad nám bude štěstí přát i další roky a
znovu se podíváme do Svitav. Já a Matěj
Moulis (také zdatný recitátor) už máme
jen jednu šanci zastupovat naši školu

Nakonec se můj úryvek z knížky
Poslední aristokratka od Evžena Bočka líbil
natolik, že celý sál po chvíli naplnil hlasitý
smích. I Karolíně Ulrich se její přednes
velmi povedl. Troufnu si říct, že měla
nejzajímavější text z celé své kategorie,
porota hodnotila její výkon velmi kladně.

v celostátním kole recitace, příští rok jsme
totiž už v deváté třídě.
Ale Karolína Ulrich, Martina Vlková,
Patricie Hodková, Karolína Krevová a
Natálie Soukupová by měly určitě dál
pokračovat v recitaci, mají před sebou ještě
spoustu kol, ať školních, či celostátních, a
jejich šance jsou veliké!
Terezie Hodková

Krátké ohlédnutí za tanečním
kroužkem při ZŠ v Kozojedech

Byla jsem požádána paní ředitelkou, zda
bych mohla napsat pár slov o tanečním
kroužku, který jsem vedla. Pohledem
do kronik školní družiny (jsou celkem 4)
jsem zjistila, že první „tanečně sportovní“
vystoupení s dětmi je zde zaznamenané již
v roce 1988 - tedy před 30 lety!!
Za tu dobu mi „prošlo rukama“ více jak
250 dětí, které tančily na většině veřejných
akcí v Kozojedech i okolí. Od lidových
tanců až po kankán či rokenrol. Zlom nastal
roku 1995, kdy nás navštívil PREZIDENT.
Tedy Prezident Asociace dětských
tanečních country klubů České republiky
pan Miroslav Procházka z Loučovic a
předvedl první výuku country tanců. Díky
němu i nadšení dětí jsme pak strávili plno
tanečních víkendů po celé republice až do
roku 2010. Věřím, že pěkné vzpomínky na
společné zážitky z těchto akcí mají děti
dodnes.
Letos předvedly děti ukázku country
tance s názvem Zuzana na vystoupení,
které pořádala ZŠ 29. 5. 2018 v Kulturním
domě v Kozojedech. Velké poděkování
patří organizátorům akce a všem dětem,
které zde vystupovaly.
Věra Kovářová, vychovatelka ŠD

Cvičný
požární
poplach
ve škole
V pátek 25. 5. 2018 kolem desáté to pro
nás byla zatím jen obyčejná chemie. Tužky
šustily o papír a všem se kouřilo z hlav od
pracného propočítávání rovnic, když se najednou rozezněl požární alarm a z chodby
se ozývalo volání „Hoří! Hoří!“.
Zareagovali jsme pohotově. Rychle jsme
se seřadili a pod dohledem paní učitelky
jsme ve dvojicích opustili školu zadním východem. Na návsi už mezitím čekali naši
spolužáci z prvního stupně. Nechápavě
kroutili hlavami. My jsme však něco tušili.
Jakmile jsme uslyšeli požární sirénu,
bylo nám to jasné. Ze zatáčky vyjel náš
sbor dobrovolných hasičů. Přijeli také
zástupci z Hasičského záchranného
sboru Plzeňského kraje. Protože jsme
budovu školy opustili v pantoflích, jak
jsme se snažili o co nejrychlejší evakuaci, museli jsme se jít přezout do něčeho
pohodlnějšího.
S lepší obuví na nohou nás dovedli do
altánku, kde už na nás čekal pan Ondřej

Holeček s besedou o první pomoci.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých,
ale hlavně důležitých a užitečných informací, které se nám budou v budoucnu
hodit.

podle kostela, nějakých významných staveb nebo podle památek.

Kdyby se nás někdo před přednáškou
zeptal, co má dělat, kdyby náhle našel
někoho raněného v lese, nedokázali bychom mu odpovědět. Teď už ale víme, že
máme zavolat záchrannou službu a navigovat je podle orientačních bodů, např.

Na závěr bychom chtěli všem, kteří
k nám v ten den přijeli nás něčemu přiučit,
poděkovat. Určitě to nebyla ztráta času,
naše nové poznatky se nám jednou budou
hodit. Děkujeme!
Žáci 8. třídy ZŠ

Ani s našimi hasiči jsme se nenudili.
Vyzkoušeli jsme si např. namotávání hadice.
Upřímně, nevěděli jsme, že je to tak těžké.

Lednické pochody

V Lednici se již stalo tradicí pořádání
„svátečních pochodů“, které zaštiťují místní
hasiči.

Loňský povánoční výšlap se konal v pátek 29. prosince a sešlo se 38 občanů a
občánků z Lednice, Bučku, Kozojed a přilehlého okolí. Věkové rozpětí bylo široké –
od půl roku do 75 let.

kotlíkem, který se pomalu vyprazdňoval.
Když byly dopity poslední kapky svařáku a
oheň se zhasil vodou z potoka, vyrazili jsme
k domovu. V hospodě na nás čekal horký
gulášek a zbylá polévka.
Obojí přišlo k chuti po tak namáhavém
výšlapu. My, Kozojedští, jsme opustili
hospůdku ještě za světla a pěšky jsme se

otevřeli dobrovolníci od Hachů. Občerstvení
bylo mňamózní, díky, Lenko. Po načerpání
energie jsme se vydali směrem na Hodyni
po cyklotrase 2263. Ta vede částečně po
silnici a po 800 metrech zatáčí vpravo na
polní cestu. Po dalších 700 metrech jsme
z cyklotrasy odbočili doleva a kráčeli směrem k Brodeslavům. U hřbitova už jsme se
napojili na brodeslavskou cestu, která nás
dovedla až do Kozojed.
Cestou jsme dvakrát zažili velice blízké setkání se zvěří. V pivovaru na nás
čekalo zelené, polotmavé i světlé pivo a
řízek s bramborovým salátem. Mňamka.
Děkujeme obsluze za parádní servis.
Po vydatném pozdním obědě jsme my,
Kozojedští, ukončili pochod a šli domů,
protože jsme měli k dobru několik kilometrů
z vánočního pochodu (viz. I. odstavec).
Milý bonus byly placky s obrázkem zajíce na památku. Děkujeme, Adélko. Jak
dorazili ostatní do Lednice, nevíme, ale
doufáme, že se nikdo neztratil. Z doslechu:
někteří Ledničtí ještě neměli dost a šli vyprovodit Bučecké až domů. Tento pochod
měl být jen komorní procházka místních
občanů, ale nakonec nás bylo skoro 80, od
kočárkového věku do 75 let.
Skorooficiální údaje:
Délka pochodu: cca 10 km (jak kdo)
Počet účastníků: cca 80 (přesně nelze
spočítat)
Věkové rozpětí: kočárek – 75 let
Ztráty: nehlášeny

Na startu se podávala vynikající polévka
s játrovou rýží, a kdo chtěl, mohl načerpat energii třeba z piva (pivo 10° = miska
polévky).
Takto posilněni jsme po desáté hodině
opustili lednickou oázu a vydali se vstříc zamrzlé a zasněžené přírodě k pramínku na
Kopidelsku zvanému „Korýtko“. Řidiči kočárků se snažili prodrat závějemi, větší děti
jely na saních a ti chytří si vzali trekingové
hole. Všichni, kdo nesli batohy, vyfasovali
ještě krabici svařáku, aby měli zátěž.
Cesta ke „Korýtku“ probíhala vesele a
zásoby nemrznoucích směsí v placatkách
vypadaly nevyčerpatelně. U pramínku se
naše parta rozdělila. Méně zdatní (kočárkoví) založili oheň, poctivě jej udržovali a
pomalu na něm ohřívali svařák.
Ti odolnější pokračovali k rybníku v lese,
o němž většina z nás neměla ani tušení.
Znalci tvrdí, že se zde nachází asi druhým
rokem. Po oddychnutí jsme se vrátili ke
„Korýtku“, vytáhli jsme buřty a klobásy a
opekli je pod kotlíkem se svařákem „vytuněným“ rumem. Dobrůtka!
A nemrznoucí směsi stále tekly z bezedných placatek. Alkohol příjemně hřál, vykouklo i sluníčko, a tak se nikomu nechtělo
šplhat do krpálu dělícího naši výpravu od
civilizace. Mrňata v kočárcích rozhodla
o zpáteční cestě.
My ostatní jsme ještě klábosili nad

přesunuli k domovu. Ještě jsme se o zážitek podělili v kozojedském pivovaru a pak
hurá domů.
Další pochod, který jsme s lednickými
hasiči absolvovali, byl velikonoční.
Konal se na Velký pátek 30. března a
vyrazili jsme do Bučku a Kozojed. Ovšem
ten, kdo čekal krátkou procházku, byl hned
zpočátku vyveden z omylu. Po vydatné
snídani, opět v podobě knedlíčkové polévky či piva (nebo obojího), nás pořadatelé
hnali směrem na Kralovice. Přes pole jsme
došli k bučecké hospůdce, kterou pro nás

Úrazy: nehlášeny
Časové údaje: nejsou k dispozici kvůli
velkým nepřesnostem
Lednické pochody jsou vždy ve znamení
přátelské atmosféry a vynikajícího občerstvení. Děkujeme všem dobrovolníkům za
nádherně strávené všední i sváteční dny,
které si někteří jedinci nedovedou představit jinak než poleháváním na kavalci.
Doufáme, že nás opět někdy pozvete mezi
vás, ať to bude pochod nebo jiná akce.
Turisté z Kozojed

Ukliďme Česko 2018 v Robčicích

Do letošního úklidu obce se
zapojilo 20 dobrovolníků, což považuji
za velký úspěch vzhledem k tomu,
že v obci trvale žije pouze sedmnáct
obyvatel. Letos jsme se zaměřili na
úklid středu obce.
Upravili
jsme
zeleň
a
okolí
autobusové zastávky na ,,točně“.
Druhá část dobrovolníků se vydala
po stezce vedoucí k řece Berounce
a sbírala odpadky podél řeky.
V porovnání s
minulými léty, kdy

jsme úklidem u Berounky byli schopni
naplnit i třicet pytlů odpadu, bylo
odpadků výrazně méně - pouze dva
pytle. I tento výsledek dokazuje, že
pravidelný úklid přírody má smysl.
Na konci akce jsme si společně
v Hospůdce u Horů opekli špekáčky a
ještě chvíli v ten krásný slunečný den
poseděli u ohně. Všem účastníkům
akce moc děkuji.
Romana Vlková

Jarní
úklid
Tradice se mají dodržovat a jarní
úklid v okolí Kozojed se již takovou
malou tradicí stal. Úklidová akce
Ukliďme Česko i letos umožnila
tisícům dobrovolníků vzít do rukou
pytle a odklidit nežádoucí odpad
z přírody.
V Kozojedech vyrazilo 9 dobrovolníků uklidit oblíbené vycházkové
místo, a to remízky za sochou
Berounkou, společně s příkopy
okolo
hlavní
silnice
vedoucí
na Kralovice. Jako každý rok
dobrovolníci
nasbírali
odpad
různého druhu, velmi vysoký byl
však podíl skla.
Pro přírodu je zrovna sklo jeden
z nejhůře stravitelných materiálů,
jehož přirozený rozklad trvá stovky
let, pokud k jeho rozpadu vůbec
dojde. Nežádoucím a nebezpečným
materiálem jsou také pneumatiky,
které
dobrovolníci
nacházejí
pravidelně na různých místech.
Během úklidu dobrovolníci potkali

První máj v Robčicích
První máj znamená hlavně lásky
čas, ale v Robčicích také čas pro recesi.
Opět jsme vyzdobili stroje, oblékli se do
dobových obleků a vyrazili na průvod
celou obcí. Vše bylo jako vždy dokonalé,
alegorické vozy, přerostlí pionýři a
pionýrky, mávátka a dobová hesla,...

ale hlavně veselo a smysl pro legraci.
Průvod jsme zakončili v Hospůdce u
Horů přípitkem u busty Vladimíra Iljiče
Lenina a společnou fotkou.
Někomu se náš retro návrat k tradici
prvomajového průvodu může zdát
podivný, ale účastníků každým rokem
přibývá ...
Romana Vlková

i úklidovou četu z Brodeslav, kde
Ukliďme Česko organizují také již
poněkolikáté.
Ačkoliv úklidová akce nepatří
mezi ty hojně navštěvované, již
čtvrtým rokem se sešlo okolo 10
dobrovolníků. Je nutné tyto akce
pořádat, protože jsou to právě lidé,
kteří naši planetu znečišťují a je také
jejich odpovědností ji uklidit. Naše
akce sice neodstraní plast ze dna
Mariánského příkopu, ale věřím,
že i tímto málem můžeme přispět
ke zlepšení čistoty okolí, ve kterém
žijeme.
I. Slachová

Výpis
usnesení z 33. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek
15. března 2018 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Pozemkové úpravy - Projednání plánu
společných zařízení
pro obce Kozojedy, Lednice a Borek
4. Zápis do kroniky obce Kozojedy za rok 2017
5. Výběrové řízení na zhotovitele vybraných
stavebních prací „Obytná zóna Z4 Kozojedy“
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr
Usnesení č. 436 - ZO schválilo program
dnešního jednání.
Usnesení č. 437 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání p. Ouhrabkovou a Bc.
Píclovou.
Usnesení č. 438 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání Mgr. Hirta a p. Zíku.
Usnesení č. 439 - ZO schválilo plán společných
zařízení pro obce Kozojedy, Lednice a Borek
řešený v rámci pozemkových úprav pro tyto
katastry.
Usnesení č. 440 - ZO schválilo zápis do kroniky
obce Kozojedy za rok 2017.
Usnesení č. 441 - ZO schválilo společnost
EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74,
326 00 Plzeň, IČ 64830551, jako zhotovitele
veřejné zakázky „Obytná zóna Z4 Kozojedy“.
Usnesení č. 442 - ZO schválilo smlouvu na
elektronickou spisovou službu.
Usnesení č. 443 - ZO schválilo Místní akční
plán rozvoje vzdělávání pro území Kralovice
pro období 2016 – 2023 (MAP I.).
Usnesení č. 444 - ZO schválilo smlouvou
o umístění stavby vodovodní přípojky na
obecních pozemcích p.č. 3675/1 a 3677/6 v
k.ú. Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 445 - ZO schválilo uzavření
smlouvy s firmou SMS ČR-služby s.r.o., která
bude zajišťovat služby GDPR pro obec a
příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Kozojedy.

Výpis
usnesení z 34. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek
19. dubna 2018 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Bývalá budova KD čp. 146 – možnost využití
4. Úprava rozpočtu č. 1/2018
5. „Obytná zóna Z4 Kozojedy“ - informace

6. Výběrové řízení na zhotovitele stavby –
oprava místní komunikace
7. GDPR – pověřenec pro obec
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr
Usnesení č. 446 - ZO schválilo program
dnešního jednání.
Usnesení č. 447 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Mgr. Hirta a Bc. Píclovou.
Usnesení č. 448 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání p. Čecha a p.
Jakeše.
Usnesení č. 449 - ZO schválilo záměr
neziskové organizace Sociální služby Sv.
Jana z.s. provozovat v budově čp. 146 v
Kozojedech sociální služby.
Usnesení č. 450 - ZO schválilo firmu Eurovia
Silba a.s. jako zhotovitele zakázky „Oprava
povrchu MK 1c Kozojedy“ za cenu 490.779,31
Kč bez DPH.
Usnesení č. 451 - ZO schválilo pověřence
pro obec Kozojedy a ZŠ a MŠ Kozojedy,
okres Plzeň- sever, p.o. pana Jana Mudru,
doporučeného SMS ČR.
Usnesení č. 452 - ZO schválilo klubu KP
ENDURO KLUB v AČR průjezd obecními
cestami a pozemky ve dnech 18. – 19. 8.
2018 z důvodu pořádání Mezinárodního
mistrovství ČR v motocyklové enduro soutěži.
Usnesení č. 453 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na Smlouvu o smlouvě budoucí na
kabelovou přípojku NN pro odběrné místo
p.č. 3675/4 v k.ú. Kozojedy u Kralovic pro
novostavbu rodinného domu.
Usnesení č. 454 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na Smlouvu o zřízení věcného
břemene pro kabelovou přípojku NN pro
stavbu mobilheimu v k.ú. Břízsko p.č. 81/5,
1307 a 1309/1.
Usnesení č. 455 - ZO schválilo ukončení
pronájmu nebytových prostor v budově OÚ
Kozojedy, Kozojedy čp.100 ke dni 30. 4. 2018
provozovně kosmetických služeb.
Usnesení č. 456 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na pronájem volných nebytových
prostor v budově Kozojedy čp. 100.
Usnesení č. 457 - ZO schválilo vyhlášku
č. 1/2018, kterou ruší vyhlášku č. 1/2005
Požární řád obce ze dne 17. 2. 2005
Usnesení č. 458 - ZO schválilo žádost o zrušení
hrobového místa na pohřebišti Břízsko Robčice, č. hrobu 32 - 33.
Usnesení č. 459 - ZO schválilo přihlášku obce
do soutěže Vesnice roku 2018.
Usnesení č. 460 - ZO schválilo doplnění do
zápisu kroniky obce za rok 2017 ohledně
svatby na obecním úřadě.
Usnesení č. 461 - ZO schválilo obnovení
již dříve podané žádosti o zahájení
pozemkových úprav v k.ú. Břízsko a k.ú.
Robčice.

Bohuslav Bech
– sedmdesátník
Bohuslav
Bech,
mnohaletý
předseda Místního národního výboru
v Kozojedech a poslanec Okresního
výboru Plzeň-sever, oslavil v lednu
s manželkou Annou sedmdesátiny
a zároveň zlatou svatbu. Do funkce
předsedy byl zvolen ve svých 28 letech
a zastával ji 15 let. Zprvu při zaměstnání
a od roku 1988 jako uvolněný.
Pod jeho vedením se v obci opravovalo, stavělo a vylepšovalo veřejné
prostranství. Například: na nižším
stupni základní školy nástavba budovy a zavedení ústředního topení,
na vyšším stupni nové stropy a zřízení
elektrického vytápění a přípojky proudu
z trafostanice.
Dále oprava kulturního domu, a budovy č. 100. Byl zřízen nový stavební
obvod, vykoupeny a zbourány tři usedlosti pro rozšíření komunikací. Další
náročnou akcí byla výstavba vodojemu,
úpravny vody a nové studny. Tím byl
zažehnán kritický nedostatek vody.
Došlo na postavení moderní prodejny
a pošty. Vybudovala se nová kanalizace, chodníky a vyasfaltovaly se cesty
v obci.
Postavila se také nová silnice do
Lednice. Nově zřízená drobná provozovna poskytovala služby například
v dopravě, zapůjčovala přístroje a další.
Nejnáročnější akcí se stala stavba
nové mateřské školy a školní jídelny.
Příprava trvala několik let. Předcházela
demolice starých budov a dlouhá vyjednávání na úřadech i s okolními JZD.
Začalo se stavět v roce 1981 a v roce
1984 byly budovy předány do užívání.
V „Akci Z“ (svépomoc občanů – práce
zadarmo a ve volném čase) vzniklo dílo
v hodnotě přes 8 miliónů korun. Ani na
vedlejší vesnice se nezapomínalo.
Je to jen výčet několika akcí, které
Bohuslav Bech se spoluobčany a
hlavně se spolupracovnicemi z MNV
Alenou Jíchovou, Jitkou Lipertovou
a Jarkou Procházkovou vykonal pro
zlepšení podmínek života v obci.
Do dalších let přejeme
jubilantům hodně zdraví.

oběma
OÚ

Obec Kozojedy pořádá 27. října 2018 zájezd do Prahy na divadelní představení Boeing – Boeing aneb Tři letušky
v Paříži. Představení bude uvedeno v divadle Mana Vršovice od 19.00 hod. Přesný čas odjezdu bude ještě upřesněn.
Již teď se můžete předběžně hlásit na Obecním úřadě Kozojedy u pí. Görnerové.

