Volební období
2014 - 2018
Dne 5. a 6. října se konají komunální
volby a těmi bude ukončeno čtyřleté volební období současného zastupitelstva
obce Kozojedy. Pracovalo v následujícím
složení:
starosta Josef Lomička,
místostarostka Dagmar Přibylová
členové zastupitelstva
Ladislav Jakeš, Ing. Josef Michal,
Bc. Marcela Píclová, Vladimír Čech,
Tomáš Zíka, Jiří Oliverius,
Petra Ouhrabková, MgA. Helena
Jahodová, Mgr. Vladimír Hirt.
Jednání zastupitelstva jsou vždy veřejná a konají se přibližně po dvou měsících nebo dle potřeby. Za minulé volební
období jich proběhlo 38. Při těchto jednáních se diskutuje o záležitostech, jež
jsou následně schvalovány, či zamítány
a o kterých dle zákona může rozhodovat
jen zastupitelstvo. Nejčastěji to byly pronájmy, směny, popř. koupě nebo prodeje
pozemků či nemovitostí.

namontováno automatické větrání. Před
budovou školy byl vybudován altánek,
který slouží nejen dětem ZŠ.
Po problémech se zatékáním do nově
opravené budovy mateřské školy bylo
v roce 2017 přistoupeno k celkové výměně střešní krytiny včetně okapů. Dotace
z POV PK činila 311 tisíc Kč. Ve školní
jídelně byla ve stejném roce vyměněna
část oken za plastová. U dvou bylo zabudováno automatické odvětrání. Dále
byla provedena výměna hlavních vstupních dveří a bylo posíleno ústřední topení
v kuchyni. Školní kuchyně byla částečně
dovybavena novým zařízením. Opravena
byla také střecha mezi mateřskou školou
a jídelnou (krček).

V této obci se také pokračovalo na
prodloužení kanalizace a úpravě veřejného prostranství. U prodejny potravin
v Kozojedech byla nově vybudována rampa pro zásobování zbožím. Byl opraven
a nabarven plot kolem pomníku padlých
v Kozojedech. Pro odvodnění cesty za
hřištěm byly položeny roury od transformátoru do toku potoka a vybudována záchytná kanalizační vpusť.
V roce 2015 byla provedena celková výměna střešní krytiny včetně okapů na budově obecního úřadu čp. 100. Na tuto akci
jsme obdrželi dotaci z POV PK ve výši 130
tisíc Kč. Na téže budově proběhla výměna čtyř oken za plastová a dveří u půdy
z důvodu lepšího zateplení. U vstupu do
budovy bylo nově namontováno zábradlí
pro snadnější přístup zejména pacientů
k praktickému lékaři. Dále byla provedena adaptace budovy hasičské zbrojnice
včetně snížení podlahy z důvodů získání
nového vyššího hasičského auta.
Od Plzeňského kraje jsme obdrželi na
tuto akci 200 tisíc Kč. Pokračovalo se na
stavebních parcelách – projektové práce
na inženýrské sítě vypracoval Ing. Jiří
Fencl. Na tyto parcely bylo vydáno územní rozhodnutí. V kulturním domě byly nově
namontovány ochranné mříže do dvou
oken skladu, zakoupeny nové žaluzie do
oken pohostinství, byla osazena dvě plastová okna na jeviště a dveře ke skladu pro
lepší zabezpečení a zateplení budovy.
Byla provedena úprava vytápění WC pro
hospodu. Dále vybílení chodby, kuchyně,
skladu a příslušenství.

Za čtyřleté volební období jsme také
mohli i díky dotacím, které se nám podařilo
získat, uskutečnit řadu oprav a staveb, na
něž by v samotném rozpočtu obce finance
nebyly. Stále zůstává naší prioritou zachovat mateřskou školu a základní školu
prvního i druhého stupně. A to i navzdory
skutečnosti, že na její provoz musí obec
jakožto zřizovatel vynakládat ročně přes
2 miliony korun. Další náklady byly vynaloženy na opravy budov a zlepšení prostředí pro výuku žáků. I zde pomohly dotace Plzeňského kraje a dalších institucí.
V roce 2014 bylo uskutečněno zateplení budovy mateřské školy včetně výměny
oken a vchodových dveří za pomoci dotace z OPŽP, která činila 1 862 527 Kč.
V roce 2016 proběhla celková adaptace
sociálních zařízení ve stejné budově.
Dotaci jsme získali z Programu stabilizace a obnovy venkova (PSOV) Plzeňského
kraje ve výši 321 tisíc Kč. Dvě třídy byly
vybaveny novým nábytkem za 40 tisíc Kč.
Na vyšším stupni byla provedena výměna
všech oken za plastová a u několika bylo

v Kozojedech byla provedena celková výměna herních prvků. Práce prováděla firma pana Smitky. Také v obci Lednice bylo
dětské hřiště dovybaveno o pískoviště.

Základní a mateřská škola nebyly jedinými budovami, na které se soustřeďovala
naše práce. Další větší akce, jež byly i za
přispění dotace realizovány, jsou:
V roce 2014 liniová výsadba podél
cesty v k.ú. Lednice – dotace z Agentury
ochrany přírody a krajiny (AOPK) činila
14 876 Kč. V budově obecního úřadu byla
provedena výměna plynového kotle včetně vyvložkování komína. Na dětském hřišti

Ve dvoře u OÚ jsme zhotovili kotec pro
psa. Bude sloužit v případě odchycení psa
v našich obcích, který zde bude následně
umístěn, a pokud se po několika dnech
neozve majitel, bude předán do útulku.
Byla provedena částečná výsprava silnice
na Lednici a komunikace k místnímu hřbitovu. Byla opravena hřbitovní zeď a kaple.
V obci Lednice se pokračovalo na opravě obecního domku, a to komínů, WC,
odpadů a dalších drobností. V obci Borek
byla provedena oprava odtoku z požární
nádrže. V témže roce byla provedena
oprava a nátěr střechy roubené zvoničky
Pokračování na straně 2.
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v Borku za přispění 87 tisíc Kč od MKČR.
V roce 2016 bylo to samé provedeno
na zvoničce v Robčicích a příspěvek od
MKČR činil 83 tisíc Kč. Byly zhotoveny zpevněné plochy pod kontejnery na
tříděný odpad v obci Kozojedy u KD a
také v obcích Borek a Břízsko. Dále byla
v tomto roce provedena celková oprava
sklepa v KD.
Přístavba pro umístění zařízení pivovaru byla provedena ve spolupráci s nově
založeným pivovarem pana M. Peterky.
Pro zlepšení akustiky na sále byl upevněn
na zadní zeď koberec a pověšen závěs.
Byla provedena oprava fasády u hlavního
vstupu do KD a ten byl celkově vybílen. Byl
vyměněn kotel na vytápění šaten, chodby
a WC. To vše před setkáním rodáků.
V roce 2017 byl vypracován projekt na
průtah obcí Kozojedy a bylo vydáno i stavební povolení. V obecní budově v Lednici
bylo celkově zrekonstruováno původní
WC, byla položena nová dlažba ve společenské místnosti a dodělána místnost pro
hasičskou klubovnu.
V obci Robčice bylo vybudováno stání
pod kontejnery na odpady. Také v obci
Lednice bylo vybudováno stání pod kontejnery včetně ochranné zdi. V obci Borek
byly položeny kanalizační roury u zakončení kanalizace. V Břízsku v obecní budově č. 26 byly osazeny nové dřevěné
schody na půdu. Byl vypracován projekt
na zvelebení plochy mezi ZŠ, ŠJ a bytovkou č. 43 pro její lepší využití. Před vchodem do pohostinství u KD byl zhotoven
přístřešek.
V roce 2018 bylo na sále KD vyměněno
postranní osvětlení. Byl zakoupen přívěs,
který bude sloužit SDH Kozojedy na převoz stříkačky. Ve třídách mateřské školy
bylo vyměněno osvětlení, aby vyhovovalo
požadované normě a byla zakoupena a
položena lina do šaten.
V budově OÚ jsme v prvním patře celkově zrekonstruovali místnost včetně sociálního zařízení a chodby. Místnost bude
sloužit jako kancelář obecního hajného.
V přízemí probíhají práce na rekonstrukci místnosti pro potřeby nově plánované
Pošty Partner a dále sociálního zařízení,
chodbičky a úklidové místnosti. Vše bude
hotovo do konce letošního roku tak, aby
příští rok mohla Pošta Partner sloužit
našim občanům. V suterénu je před dokončením pracovní místnost a WC, které
slouží pro kadeřnictví.
V místech stavební lokality tzv. Z4, kde
vznikají stavební parcely, bylo provedeno
částečné zasíťování a shrnutí ornice. Po
zasíťování bude zhotovena komunikace.
Do konce října bude vyasfaltována komunikace ke hřbitovu. Je zpracováván projekt na septik ke KD.

V obci Robčice byla provedena oprava točny autobusů a větších dopravních
prostředků. Do konce letošního roku budou namontovány nové hrací prvky pro
děti v areálu školy. Bude také vyměněna
střešní krytina na soc. zařízení u školy
prvního stupně. V letošním roce byl také
aktualizován plán vodovodu a kanalizací
v našich obcích. Zpracování bylo zadáno
panu Ing. Fenclovi. Obec se stala členem
sdružení místních samospráv (SMS),
a to i z důvodu snadnějšího zpracování
GDPR, kdy se SMS uzavřela smlouvu na
jeho provedení.
Nemalé prostředky jsou vkládány také
do obecních lesů. Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchému počasí dochází k usychání nově vysazených stromků a starších
borovic. Smrkové porosty jsou napadány
kůrovcem. Každým rokem se nám podaří
získat alespoň nějaké dotace na zalesňování, a tak úbytek financí za vytěžené
dřevo není tak markantní.
Toto je výčet především větších akcí,
které se podařilo za toto volební období
zrealizovat. Za zmínku stojí některé společné kulturní akce, kterých bylo poměrně
dost. Například Kozojedské kulturní léto,
Myslivecká odpoledne, Podzimní dýňování, Adventní zastavení, novoroční ohňostroje, Lednice festy, Staročeské máje,
masopusty, Kozojedská náves, vítání občánků, fotosoutěž, rozsvícení vánočního
stromku včetně živého betlému, Jarní tvoření, divadla, přednášky, výstavy, besídky
a mnohé další. Největší kulturní událostí
v roce 2016 bylo setkání rodáků a přátel
obce Kozojedy a obcí Břízsko, Borek,
Robčice a Lednice.
Na samotném obecním úřadě mohou
občané využívat služby jako ověřování
podpisů a služby v rámci Czech Point,
pomocí kterého lze získat výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku,
rejstříku trestů, živnostenského rejstříku a
bodového hodnocení řidiče.
Díky všem naznačeným dotacím se
v našich obcích mohlo uskutečnit mnohem více projektů, než na které by stačily
finance z rozpočtu obce ve výši zhruba 14
mil. Kč. Finance jsou vynakládány rovnoměrně na všechny oblasti lidského života
od školy přes veřejné prostranství, komunikace, kulturu až po zeleň.
Obecní úřad není jediný, komu na příjemném životě v obci záleží, což dokládají
místní spolky svojí aktivitou. Jménem
obecního úřadu bych chtěl poděkovat
všem našim občanům a spolkům za práci, kterou pro obec vykonávají. Bez jejich pomoci bychom se jen těžko obešli.
Jsem rád, že takoví lidé jsou stále mezi
námi. Přeji všem našim občanům dobrou
volbu svých zástupců do nového obecního zastupitelstva, které bude i nadále
jedenáctičlenné.
Josef Lomička, starosta

VOLBY
2018

Dne 5. a 6. října proběhnou
volby do obecního zastupitelstva.
Chtěl bych Vás požádat, abyste
využili této možnosti jít k volbám
a dali svůj hlas těm, které chcete
mít v příštích čtyřech letech ve
vedení obce. Já jsem se rozhodl
již nekandidovat a využívám této
možnosti, abych Vám, voličům,
poděkoval za to, že jste k volbám
chodili, a i tímto způsobem se
podíleli na chodu obce.

Poprvé
jsem
byl
zvolen
v roce 1971, tehdy ještě do
MNV, a od té doby jsem od
Vás vždy obdržel dostatečný
počet hlasů v každém volebním
období. Vážím si takové důvěry.
Děkuji všem členům obecního
zastupitelstva, se kterými jsem za
tuto poměrně dlouhou dobu mohl
spolupracovat.
Díky toleranci a vzájemnému
respektu je i v názorově různých
kolektivech možné hledat řešení
vhodné pro občany a naše obce.
Poděkování patří i předešlým
starostům a místostarostům,
na jejichž práci bylo možné
navázat.
Velké
poděkování
patří pracovnicím OÚ za jejich
trpělivou a obětavou práci, a také
současné místostarostce, paní
Přibylové.
Přeji Vám šťastnou volbu
členů do nového obecního
zastupitelstva a věřím, že i jejich
práce bude ku prospěchu obce.

Josef Lomička, starosta

Kozojedský letní den

Na začátku července jsme místo celotýdenního Kozojedského kulturního léta
uspořádali jednodenní „Hospodské hody se
zábavou pro děti i dospělé“. Během horkého
letního dne nás navštívilo Divadlo Dráček
z Plzně s pohádkou pro děti „O malé velrybě“, plzeňské Duo Harhou potěšilo milovníky lidové muziky a v podvečer k poslechu
i tanci zahrála místní Kozojedská čtyřka.
Jako doprovodný program byly připraveny soutěže pro děti, dílničky s „Kožlanskými
šikulkami“ a s ukázkou vybavení závěsného kluzáku nás seznámil pan Michal
Schwarz. Kulturní den zakončila rocková
kapela Agnes rock.

Letos jsem šla poprvé tancovat máje.
Musím podotknout, že původně jsem jít nechtěla, ale jelikož mě pořád někdo z kamarádů přemlouval, překonala jsem se a šla.
Byl to pro mě opravdu skvělý zážitek.
Největší úsilí musíte vynaložit na tréninku, první kroky české besedy jsou vždycky
náročné, ale pak už to jde o dost lépe. Že
nejste velký tanečník, nevadí, já jsem to
i přes to odtancovala.
Fakt je to zábava, na nácvikách jsme

se pořád smáli. Zažila jsem s májovníky
spoustu legrace a odnáším si mnoho zážitků. Každý by si to měl vyzkoušet a na máje
jít. Je to moc hezká tradice a škoda, že tradice obecně tak rychle mizí.
Věřte mi, stojí to za to, nebudete toho
absolutně litovat! Nakonec bych chtěla moc
poděkovat všem májovníkům a lidem, co
se s námi zúčastnili jak průvodu vsí, tak
večerní zábavy – bez nich by totiž máje být
nemohli.
Žaneta Soukupová

Pro všechny návštěvníky byly v místním
pivovaru připraveny výborné pivovarské
speciality např. smažený vepřový řízek
obalený v pivovarském mlátě, pivovarská
sekaná se zapečenými brambory s balkánským sýrem, srnčí guláš a další. Všichni
v kuchyni se měli co otáčet, aby všechny
zájemce o oběd co nejdříve uspokojili.
O vynikající chuti všech nabízených jídel
svědčilo jejich téměř okamžité vyprodání.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
za finanční a materiální pomoc rodinnému
Pivovaru Kozojedy, firmě Petra Němce
MAP AUDIO – ozvučení a osvětlení a SDH
Kozojedy.
OÚ

Poděkování
myslivcům
Vážený pane starosto,

V Plzni dne 01. 08. 2018

rádi bychom Vašim prostřednictvím poděkovali za činnost hasičů ve Vaší obci, a také vedení
Základní školy Kozojedy.
Dne 25. 05. 2018 Odborná rada Ochrany obyvatelstva Okresního sdružení hasičů Plzeň sever provedla ve spolupráci s JPO Kozojedy ukázku na místní základní škole. Cílem celé akce
bylo procvičit možnosti evakuace základní školy a hlavně šířit mezi dětmi preventivně výchovnou
činnost.
Naši zástupci ukázali dětem dovednosti poskytování první pomoci a pohovořili si s dětmi
o různých života ohrožujících stavech. Děti si mohly vyzkoušet některé vybavení.

Obec Kozojedy děkuje místnímu mysliveckému spolku za velice dobře zorganizované a uspořádané „Myslivecké odpoledne“
konané dne 1. 9. 2018.
Díky za přípravu soutěží pro děti, malým
trubačům za zatroubení loveckých signálů,
ukázku trofejí, předvedení a ukázku výcviku loveckých psů, ukázku výcviku dravců
a přípravu a ochutnávku tradičních mysliveckých jídel. Každý z návštěvníků si mohl
vybrat, co ho zajímalo.
Celá akce posloužila k dobré propagaci mysliveckého spolku, české myslivosti
a návštěvníkům umožnila strávit příjemné
odpoledne.
Děkujeme za uspořádání!
Josef Lomička - starosta obce

JPO Kozojedy na místo dorazila se zásahovou technikou. Děti mohly vidět činnost hasičů při
čerpání vody a jinou manipulaci s dostupným technickým materiálem hasičů ve Vaší obci. Tato
prezentace děti velmi bavila a věřím, že si z ní odnesly plno informací.
Již v roce 2017 proběhla obdobná akce v Kozojedech na základní škole. Opět naši zástupci
přijeli dětem prezentovat činnost záchranných složek, tentokrát však s příslušníky Hasičského
záchranného sboru Plzeňského kraje. Pro děti byly připraveny prezentace a konkrétní ukázky ve
třídách a na závěr byla přistavena i zásahová technika.
Tyto obě akce by nebylo možné vytvořit, kdyby o ně neprojevila zájem škola. Konkrétně tedy
paní Mgr. Doležalová, ředitelka školy. Dle mého názoru branné dny na školách kdysi měly svoje
důležité uplatnění. Díky vedení Základní školy Kozojedy se tato osvěta osobní bezpečnosti a
prevence může šířit dále.
Doufám, že i v následujících letech bude moci Odborná rada ochrany obyvatelstva OSH
PS nadále spolupracovat s hasiči a školou ve Vaší obci. Jelikož takové ochoty a spolupráce se
bohužel v dnešní hektické době vidí málo.
V závěru tedy ještě jednou velké díky pro vedení ZŠ Kozojedy a druhé velké díky pro SDH
Kozojedy. Myslím, že můžete být velmi hrdý na lidi ve Vaší obci.
S pozdravem
Ondřej Holeček člen Odborné rady ochrany obyvatelstva
Miroslav Plaščiak Vedoucí Odborné rady ochrany obyvatelstva

Žně v moderním pojetí

Stejně jako jinde ve světě je v lokálním
měřítku využíváno moderní zemědělské
techniky, která odpovídá světovému standardu. Žňové práce byly v letošním roce
prováděny moderní sklízecí mlátičkou od
firmy Massey Ferguson, která je součástí
světového koncernu AGCO Corporation.
Tato společnost je jedním z největších výrobců zemědělské techniky na světě a je
výhradně zaměřena na tento obor.
Sklízecí mlátička MF 9280 DELTA slučuje technologie mlácení klasického konvenčního bubnu s technologií rotačního oddělování, která nahrazuje historicky používaná
vytřasadla slámy. Motor kombajnu je jako
jeden z prvních ve své třídě, kdy byl uveden

na trh, vybaven tzv. selektivní katalytickou
redukcí (SCR). Tato technologie poskytuje
nejen čistější emise výfukových plynů, ale
také přináší uživatelům významnou úsporu
paliva. Kombajn je vybaven lištou se záběrem 9,2 m s automatickým vyrovnáváním svahových nerovností a kopírováním
terénu.
Nastavování otáček bubnu a rotorů,
stejně jako kompletního systému čištění
zrna, je řízeno elektronicky z kabiny obsluhy. Zásobník obilí má objem 10500 litrů a
vyprazdňování probíhá rychlostí 110 litrů
za sekundu. Stroj je osazen sedmiválcovým motorem AGCO SISU POWER SCR
o výkonu 500 koní (372 kW). Kombajnér

Naše nová sborovna

Naše škola si v poslední době prošla
mnohými rekonstrukcemi a obměnami.
Máme nová okna na druhém stupni, nový
nábytek ve třech učebnách, bohatou čítárnu.

přijeli ve svém volném čase a rozhodli se
přiložit ruku k dílu. Probíhalo dokončování nábytku, broušení prken a vestavěné
skříně.

Vestavěná skříň ale byla odolnější, než
kdo čekal, takže její broušení pokračovalo. Pan Petr Hodek s panem Martinem
Slachem se na ní pořádně nadřeli, pan
František Němec ten den vyštukoval celičkou stěnu, která byla plná prasklin a
nerovností.

Objednala krásný nový nábytek, nový
koberec místo starého lina a koupila barvy.
Ale kdo by jí s tímto projektem mohl pomoci? Naštěstí má naše škola takové žáky,
jako jsou Matěj Moulis, Jaroslav Blahník,
Martin Šubrt a Terezie Hodková. Takové,
kteří jsou ochotní přiložit ruku k dílu a nebojí
se se trochu zašpinit při práci.

V druhém dni šlo hlavně o zručnost.
Nový nábytek už byl sice ve škole, ale rozmontovaný a složený v krabici. Takže šroubováky do rukou a jdeme na to! Opravdu se
snažili vše dělat pečlivě, ono složit takovou
šatní skříň není jen tak. Ale jsou to kluci
šikovní, zvládli to na jedničku. Vzájemně
si pomáhali a paní ředitelka, která byla za

Výkonnost kombajnu určuje především
obsluha. Takovým strojem může projít nepředstavitelné množství hmoty, které neodborným nastavením a neznalostí technologie přijde vniveč a zrno projde kombajnem,
aniž by se oddělilo od slámy a plev. Jestliže
sedí v kabině svědomitý a znalý člověk,
dokáže s takovou technikou vytěžit z vypěstovaných porostů maximum v perfektní
kvalitě.
V případě letošních žní se to podařilo
za přispění Františka Němce, který promítl své dosavadní znalosti a zkušenosti
s kombajnem do takto sofistikovaného
stroje. Výsledkem byly denní výkony kolem
30 hektarů a úroda sklizená s minimálními
ztrátami a ve skvělé kvalitě. Dříve (před
20 lety) stejnou práci dělalo 5 lidí, dnes to
zvládne jeden.
Ing. Jaroslav Fencl

Pátý den už byl nábytek hotový, ale nově
zbroušená prkna se musela natřít. Kluci se
chopili štětců, připravili si barvu a s novou
posilou (Terezií Hodkovou) začali barvit
prkno po prkně. Práci si prokládali vtípky
a sem tam nějakou neškodnou neplechou.
Veselá atmosféra musí být, no ne?

Ale přesto zůstala jedna důležitá místnost ochuzená. Sborovna na druhém stupni
nebyla pracoviště, ve kterém byste se cítili
příjemně a rozhodně nebyla zrovna reprezentativní. A tak se to paní ředitelka rozhodla změnit.

První den byl jeden velký výbuch. Musel
se vystěhovat starý nábytek ze sborovny,
všechny papíry a složky uložit a roztřídit a
do toho přivezl partner paní ředitelky ten
nový nábytek. Zkrátka spousta práce. Ale
kluky to samozřejmě neodradilo. Vyhrnuli si
rukávy a pustili se do práce.

vše obsluhuje z komfortní odhlučněné a
klimatizované kabiny s luxusním pneumatickým sedadlem. Veškeré informace o dění
v rámci provozu a sklizně vidí obsluha na
tzv. Monitoru Datavision. Ten zobrazuje
veškeré funkce stroje, zajišťuje protokolování informací o výnosech a výkonnosti
kombajnu. Dokáže vytvářet tzv. výnosové
mapy, které pak slouží k dalšímu využití
v rámci přesného zemědělství.

Sedmý a osmý den pracovali na sborovně hlavně naše paní učitelky. Pan Petr
Hodek a pan Martin Slach nakonec vestavěnou skříň přece jen přemohli, takže se už
mohla natřít. A všechny stěny chtěly nový
nátěr, o což se postaral náš školník.
jejich pomoc velmi vděčná, se jim rozhodla
udělat radost, no a kdo nemá rád pizzu?
Třetí a čtvrtý den byli také plné montování. Naštěstí přišli pomoci i otec Matěje
Moulise, pan Libor Moulis a nevlastní
otec Jaroslava Blahníka, pan František
Němec. A rozhodně nesmíme zapomínat
na pana Jaromíra Vlka, bratra paní učitelky Lenky Hodkové, jejího manžela, pana
Petra Hodka, a manžela paní učitelky Hany
Slachové, pana Martina Slacha, kteří také

Devátý den se už jen položil koberec,
usadil nábytek na své místo a odnosili přebytečné věci. Tenhle den byl plný třídění.
Docela nuda, ale ani to neodradilo naše
pracovníky. Matěj s Terkou přišli a ochotně
všem paním učitelkám pomohli.
Na závěr bych chtěla všem, kteří přišli
pomoci, jménem paní ředitelky poděkovat.
Bez vás všech by naše sborovna byla pořád nemoderní a opotřebovaná, zato teď je
zcela nová a čisťoučká. Děkujeme vám!
Terezie Hodková, 15 let

Kozojedy vs. Dukla Praha = super den na „Julisce“
bychom to my, „sokolíci“, kdybychom neměli něco speciálního. Místo obvyklého srazu
na fotbalovém hřišti jsme měli sraz na křižovatce u místí samoobsluhy „U Osuma“.
Cestu tam i zpět jsme si zpříjemňovali (zpívání, vyprávění, vtípky, nějaké dobroty …),
jak to šlo – prostě skvělá zábava.
Po minulém ročníku, kdy jsme navštívili
pražskou Slávii v Edenu, jsme si letos vybrali z několika ligových týmů Duklu Praha.
Na „Julisce“ jsme tentokrát uhráli velice
pěkný výsledek 9:4 a zápas jsme si velice
pochvalovali.
Většina z vás už asi zaregistrovala, že
naši fotbalisté obráží stadiony ligových klubů. Pro ty z vás, kteří o tom ještě neslyšeli,
tak náš tým úspěšně reprezentuje Kozojedy
hlavně díky projektu „Kopeme za fotbal“ od
Gambrinusu. Tuto možnost kluci získali
nejen díky tomu, že se jim daří na trávníku

(což se počítá), ale hlavně díky tomu, že
jsou „hvězdami“ u piva – Gambrinusu.
Jelikož o tento zápas byl velký zájem
i z řad fanoušků, rozhodlo se, že se vypraví
z naší obce autobus. Během několika minut se přihlašovací seznam naplnil. Vyrazili
jsme ve čtvrtek 22. 5. 2018 do Prahy. Nebyli

Přebor MS z.s. Kozojedy ve střelbě
na asfaltové holuby – lovecké kolo
„Král není mrtev, ať žije král!“

Chtěl bych použít tento malinko pozměněný citát z historie anglického království
jako přirovnání k situaci v našem mysliveckém spolku v souvislosti s bojem o titul „ krále
střelců“ v dlouhodobé soutěži ve střelbě na
asfaltové holuby.
Tímto titulem se právem může pyšnit hospodář našeho spolku Vladimír Hykyš, který již
několik roků za sebou nepoznal v této střelecké soutěži hořkost porážky. Také v tomto
ročníku obhájil vítězství. Bylo to však jeho
poslední klání v kategorii do padesáti let. V
příštím ročníku již bude nemilosrdně přeřazen
do starší kategorie, tedy nad 50 let.
Mladším myslivcům tak ubude největší
soupeř a otevře se prostor pro několik dalších
aspirantů na vítězství. Ani v tomto ročníku to
však neměl střelecký král příliš snadné. Velice
úspěšně mu totiž jeho snahu o další vítězství,
a to poslední v kategorii do 50 let, narušoval
jeho syn David, který dokázal zasáhnout stejný počet terčů, tj. 19.
David svému tátovi nedal vydechnout ani
na vteřinu. Své vítězství si musel Vladimír
vydobýt až v závěrečném rozstřelu, který se
pro svou vyrovnanost uskutečnil v několika kolech. Až v úplném závěru se prosadila
Vladimírova vyzrálost, schopnost soustředění
a bohaté zkušenosti z podobných rozstřelů
během jeho velmi úspěšné střelecké kariéry.
Pikantnost tohoto rodinného klání znásobil
ještě nejstarší z rodu, pan František Hykyš,
který byl ve svých 81 letech nejstarším účastníkem střeleb. Dokázal zasáhnout 7 terčů a
v kategorii nad 50 let obsadil velice krásné 6.
místo.
Ani ve starší kategorii to však dosavadní nejúspěšnější střelec nebude mít lehké.
Očekává se vyrovnaný a nelítostný souboj,
neboť takoví střelci, jakými jsou Miroslav
Kučera st., Ondřej Štafurik, Václav Štol st.,

Petr Machovec st. a další, určitě nepřepustí
žezlo nejlepšího střelce v kategorii zadarmo.
Všichni se už proto těší na napínavé klání v
příštím ročníku soutěže v roce 2019.
Letošní ročník přeboru MS Kozojedy se konal ve velice pěkném prostředí na střelnici našich loveckých sousedů v Hlincích. Velký dík
patří členům tohoto MS Františku Blechovi a
Janu Potůčkovi za vydatnou organizátorskou
pomoc při zajištění soutěže.
Výbor MS děkuje všem zúčastněným
myslivcům za přístup k soutěži, za ukázněné vystupování a bezpečné zacházení se
zbraní.

Václav Troch
místopředseda MS z.s. Kozojedy

Konečné výsledky
– umístění do 10. místa
Kategorie do 50 let:
Vladimír Hykyš
David Hykyš
Miroslav Kučera ml.
Václav Štol ml.
Petr Machovec
Jan Kučera
Marek Peterka
Stanislav Špiroch
Petr Pánek
Václav Folk
Jiří Kučera

-

Kategorie nad 50 let:
Miroslav Kučera st.
Václav Štol st.
Ondřej Štafurik
Petr Machovec st.
Václav Troch
František Hykyš
Pavel Štol
		
Václav Pánek
Josef Peterka
Bartoloměj Štěrba

-

19 terčů
19 terčů
18 terčů
17 terčů
15 terčů
15 terčů
15 terčů
13 terčů
13 terčů
12 terčů
12 terčů
15 terčů
13 terčů
11 terčů
11 terčů
10 terčů
7 terčů
7 terčů
5 terčů
5 terčů
4 terče

Především velice přátelský a kamarádský přístup domácích hráčů. O čtyři góly,
které v zápase padly od týmu TJ Sokol
Kozojedy, se zasloužili: Miroslav Kovář, který byl úspěšný dvakrát, dále Štěpán Folk a
Václav Šubrt. Pro naše hráče to byla jedna
z dalších velkých cenných zkušeností.
Byl to velký zážitek jak pro fanoušky,
tak i pro hráče a myslím, že i na Dukle
na tento společný zápas budou dlouho
s úsměvem vzpomínat (stejně jako my –
kdo se zúčastnil – ví). Teď už se ale těšíme na dalšího soupeře, kterým budou
Teplice (...ale o tom až příště ).
Jiří Oliverius

Začátek školního
roku v MŠ
Prázdniny utekly jako voda a 3. září
2018 jsme přivítali v mateřské škole nové
předškoláčky. Pro tento školní rok je jich
rovných 10. Někteří přišli s úsměvem, někteří s pár slzičkami, ale po čtrnácti dnech
v novém prostředí už se všichni usmíváme.
Opět jsou otevřené dvě třídy, ve kterých
jsou děti rozděleny podle věku.
Ve třídě Kuřátek jsou děti od 2,5 do
4,5 let, ve třídě Lištiček od 4,5 do 6 let a
děti s odkladem školní docházky. O malá
Kuřátka se starají Bc. Monika Střechová,
DiS. a Mgr. Slavěna Razýmová, která v novém školním roce zastává i funkci vedoucí
učitelky, a o velké Lištičky p. uč. Libuše
Kalinová. Úklid má na starosti p. Jaroslava
Čechová.
O prázdninách se díky finanční podpoře
obecního úřadu vylepšovalo prostředí MŠ.
V obou šatnách nám p. Havel s p. Krocem
vyměnili lina, samy p. učitelky natřely šatní
skříňky a botníčky a p. Jakeš se synem obměnil osvětlení v celé MŠ. Největší radost
ale máme z nových herních prvků při vstupu do areálu MŠ, které se aktuálně budují.
V předchozích letech jsme se, bohužel,
museli rozloučit s nevyhovujícími herními
prvky a dlouho jsme čekali na nové. Letos
jsme se dočkali krásné lanové rampy, kde
se děti budou moci trénovat v rovnováze,
ve výstupu a sestupu, v koordinaci celého
těla. Dalším prvkem, který bude zabudován, je řetězová houpačka s hnízdem.
Za MŠ Kozojedy Mgr. Slavěna Razýmová,
vedoucí učitelka MŠ

Dřevinou roku 2018 vyhlásily lesy ČR vrbu

předpokládá i možnost energetického využívání biomasy.
Vrby na zahradě a u jezírka - velké druhy
vrb mají majestátní vzhled a jako dominantní
solitéry určitě zaujmou v parcích i na větších
zahradách. Přirozeně ladí k vodním plochám
– hodí se například k větším přírodním koupacím jezírkům. Zakrslé druhy vrb rostou
pomaleji a jsou vhodné například do skalek.
Václav Troch

ŽÁDOST O SPONZORSTVÍ
– STREET WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ
Vážení rodiče a příznivci školy,

VRBA (Salix) - velice obsáhlý rod dřevin
z čeledi vrbovitých. Dřevina rostoucí téměř po
celém světě.
Rod VRBA je velice široký a skládá se
z asi 450 druhů. Blízce příbuzné druhy se velice snadno kříží a vzniká množství hybridů.
Většina druhů je navíc hodně plastická, může
se vykytovat jako keřík nebo strom, mít okraj
listů celistvý nebo pilovitý apod. Tyto vlastnosti jsou ovlivněny prostředím, což značně
zvyšuje problémy při identifikaci druhů.
Vrby rostou v místech s dostatkem světla a
vody. V České republice je zaznamenáno 25
druhů vrby.
Vrba jíva (Salix caprea L.) je asi nejznámějším druhem vrby. Je to malý až středně
vysoký strom z čeledi vrbovitých (Salicaceae),
jehož výška se většinou pohybuje od 6 do
12 metrů, má zprohýbaný kmen a hustou
košatou korunu s nepravidelným větvením.
Snadno se zmlazuje a obráží a je i často seřezávána, proto je většina jedinců pouze keřovitého vzrůstu. Jako statný keř je vysoká 3 až
5 metrů, při lesní hranici jen kolem půl metru.
Vrba jíva se dožívá 40 až 50 let.
Tento druh vrby patří mezi širokolisté vrby.
Listy jsou eliptické nebo vejčité, nepravidelně
pilovité až téměř celokrajné. Listy jsou střídavé, 6–11 cm dlouhé a 3–5 cm široké, na líci
tmavozelené, svraskalé a téměř lysé, na rubu
šedobílé chlupaté se zřetelnou žilnatinou.
Řapík je dlouhý 1–2 cm, palisty velké, polosrdčité a dlouho vytrvalé. Letorosty jsou silné,
v mládí šedozelené nebo nažloutlé, řídce
chlupaté, později hnědozelené a lysé. Pupeny
jsou vejcovité, zelenohnědé a lysé. Vrba jíva
je dvoudomá, kvete v březnu a dubnu před
rašením listů. Květy jsou uspořádány v nápadná, stříbřitě lesklá jehnědovitá květenství,
2,5–3,5 cm dlouhá (samičí jehnědy jsou delší
a štíhlejší).
Rozšíření: Vrba jíva je rozšířená téměř
po celém území Evropy (kromě jižní části
Pyrenejského a Balkánského poloostrova) a
zasahuje až do severní Asie do Japonska.
Vrba jíva patří mezi nejdůležitější “pionýrské“ dřeviny. Obsazuje všechna uvolněná
stanoviště od mořské hladiny po subalpinské
polohy (v Karpatech zasahuje do výšky 1780
m n. m.). Vyskytuje se ve světlých lesích a

suťových svazích, na lesních lemech, paloucích a mýtinách, v křovinách podél cest, na
náspech, skládkách, ve výkopech či opuštěných lomech. Je velmi náročná na světlo,
snese jen boční zastínění. Toleruje nejrůznější půdy, nesnáší však, na rozdíl od jiných druhů vrb, přemokřená a zrašeliněná stanoviště.
Jíva se od ostatních druhů vrb liší také tím,
že ji nelze množit dřevitými řízky, téměř vůbec
nezakořeňuje.
Význam: Dřevo této vrby se užívá většinou jako palivo. Vrba jíva je ovšem ceněna
pro své pionýrské kvality, je velmi užitečná při
přirozeném zalesňování krajiny. Nepotlačuje
ostatní dřeviny, zlepšuje svým opadem lesní půdu, poskytuje potravu zvěři, a jakmile ji
hlavní dřeviny začnou přerůstat, sama odumírá a ustupuje.
Důležitá je i ve včelařství, neboť poskytuje
bohatou a zároveň první jarní pastvu včelám
(pyl i nektar). Pro širokou veřejnost je však
nejvíc známá jako jedna z kočičkových vrb –
větévky samčích stromů jsou v předjaří řezány pro okrasu.
Vrba bílá (Salix alba) pochází z Evropy
a střední Asie a ve střední Evropě je jednou
z nejrozšířenějších vrb. Roste také v severní
Africe. Je to statný opadavý listnatý strom rostoucí na vlhkých půdách a dosahující výšky
20 až 30 metrů. Průměr kmene může přesáhnout 1 m.
Vrba košíkářská (Salix viminalis) je vyšší, vzpřímeně rostoucí keř nebo nevysoký
strom, jeden z nejznámějších druhů bohatého rodu vrba. V české přírodě tato rostlina již
odedávna běžně roste jako zdroj proutí pro
košíkářství. Celkově je rozšířena ve střední,
severovýchodní a východní Evropě a přes
Sibiř její areál sahá až do Mongolska a severní Číny.
Je dlouhodobě sázena poblíž lidských obydlí a již nelze určit místa původního výskytu.
Jak napovídá druhové jméno „košíkářská“,
bývají její mladé větvičky používány k výrobě
proutěných nádob a košíků. Dřevo má bílé,
lehké a měkké, kůra a listy obsahují 5 až 15 %
taninu. Vysazuje se též pro zpevnění podmáčených břehů potoků a rybníků. Dokáže
jímat z půdy a vody těžké kovy, je vhodná pro
čistění odpadních vod. Pro její rychlý růst se

pokud s námi sdílíte stejný názor
na potřebu sportovního vyžití žáků ve
volném času, velmi vám děkujeme za
finanční přispění na vybudování street
workoutového hřiště, zakoupení venkovního ping-pongového stolu a koše
na basketbal u školy.
Na každý finanční příspěvek vystavíme nejdříve smlouvu. Peněžní dar
poté můžete zaslat na č. účtu školy:
181831232/0300 pod V. S. 30 a do zprávy napsat jméno nebo hotovost přinést
osobně do ředitelny.
Děkujeme za laskavé sponzorství.
Mgr. Eva Doležalová, ředitelka školy

STREET WORKOUT

přestavuje kombinaci sportu a zábavy.
Princip spočívá ve cvičení s váhou
vlastního těla a přispívá ke zlepšení
fyzické kondice, rozvoji síly a vytrvalosti. Základem jsou různé typy cviků na
bradlech, hrazdách, žebřinách, lavicích
a jiných kovových konstrukcích.

Vystoupení žáků školy
na Liblínských slavnostech

dívky z jeho repertoáru vybraly písničky, které
by jim vyhovovaly, a v průběhu prázdnin se několikrát sešly ve škole, kde pod odborným vedením profesora plzeňské konzervatoře, pana
Petra Mráze, pilovaly zpěv. Také oba recitátoři
oprášili své texty ze soutěží a vyladili přednes
s paní ředitelkou.
Bylo to pro všechny čtyři poprvé, kdy vystupovali na veřejné mimoškolní akci, a měli trochu trému. Ta z nich brzy spadla i díky podpoře
diváků z řad rodin a přátel. Zejména kamarádi
a spolužáci je z laviček hlasitě povzbuzovali.
Matěj se skvěle předvedl v roli moderátora a diváky překvapil svým příjemným a nenuceným
projevem. Pan Audes mu totiž předal mikrofon
a Matěj s úsměvem vstoupil na jeviště, představil sebe, zarecitoval vtipnou báseň, poté
uvedl na jeviště postupně všechny tři dívky.
Natálka zazpívala píseň Kdyby se v komnatách, Karolínka rozhýbala publikum písní Pátá,
Terezka zarecitovala báseň z vlastní tvorby.

25. 8. 2018 se opět po roce konala oblíbená
a hojně navštěvovaná kulturní akce Liblínské
slavnosti, kde se během celého odpoledne
vystřídalo mnoho účinkujících. Letos poprvé
vystoupilo také několik našich žáků, a to díky
pozvání moderátora slavností, pana Romana
Audese, který rád spolupracuje s dětmi a objevuje nové talenty.

Evu Doležalovou s nápadem, aby děti z místní školy zpestřily jeho hudební vystoupení na
Liblíně.

Začátkem července oslovil paní ředitelku

Na první schůzce s panem Audesem si

Vzhledem k úspěšnosti naší školy v recitaci
mu navrhla proložení hudby mluveným slovem.
Vybráni byli dva recitátoři (Terezie Hodková,
Matěj Moulis) a dvě zpěvačky (Natálie
Soukupová, Karolína Ulrich).

LEDNICE FEST – 10. ročník
To, co začalo před 10 lety jako čutaná pro
lednické rekreační fotbalisty a kamarády z přilehlého okolí s večerním koncertem místních
kapel pod improvizovaným pódiem, se letos
dočkalo 10. ročníku. Protože mě letos muzikantské povinnosti odvelely jinam hned po
obědě, nebudu moci posloužit podrobným
reportem. Ale zase je to příležitost nahlédnout
do zákulisí příprav této akce.
Ty začínají vždy na začátku roku, a to
usnesením místních tahounů na tom, zda se
pustí do dalšího ročníku, anebo se na to konečně vykašlou, jak už několik let říkají. Jak
to dopadlo letos, je z uskutečnění letošního
ročníku asi jasné.
Akce se částečně plánuje společně s červnovou poutí. Pomalu se krystalizuje, kdo
bude držet služby u výčepů, klobás a dalších
stanovišť, plánují se zásoby podle spotřeby
z uplynulých ročníků a sledování aktuální pijácké formy tradičních návštěvníků a tak dále.
Zatímco starosti zaměstnávají hlavy hlavních
organizátorů několik měsíců, přípravy, které
jsou pak skutečně vidět, probíhají zhruba týden předem.
Každý den od pondělka je sraz v 17 hodin, kde už si první čekající čepují pivo, což
následně učiní i později příchozí. Zlí jazykové
tvrdí, že tato možnost je příčinou toho, proč
je přítomnost na přípravných pracích více než

uspokojivá a proč se brigády protahují až do
tmy. Těch prací, které je potřeba udělat, je
docela dost. Přivezení laviček, úprava a lajnování hřiště, úprava a kolíkování areálu, stěhování zázemí z klubovny do hasičárny, přivedení vody, stavba pódia, instalace záchodů a
sprchy, přemístění hasičské stříkačky, barvení
branek a mnoho dalších drobností.
Občas je třeba řešit i nenadálé situace.
Jako když v chladícím boxu, kam chcete dát
nápoje, visí jedno divoké prase a jeden medvěd (ze kterého se nakonec vyklubalo také
divoké prase, jen drobátko větší). Nebo když
se domluví přívoz laviček z Dolního Hradiště,
protože je to kratší a pohodlnější cesta než
do Bujesil, ale aktuálně uzavřená silnice za
Kočínem dává této „zkratce“ doslova nový
rozměr.
V sobotu je pak většina pořadatelského
týmu na nohou už od šesti ráno. Hodní jazykové (to je prosím pěkně opak zlých jazyků)
tvrdí, že je to příčina toho, proč lednický tým
na domácím turnaji nedosahuje výrazných
úspěchů. Přijíždějí týmy, přičemž nikdo přesně neví, kolik jich vlastně bude. Podle toho se
pak připravuje herní řád.
Tím, že není dopředu daný, pak dochází
k situacím, že za organizátory chodí činovníci
týmů a se sousedskou rozšafností navrhují takové úpravy herního systému, které by jejich

V průběhu odpoledne vystoupila kapela
Cheznovanka, Soptíci z Němčovic, uživatelé DSS Liblín, CITY BAND Romana Audese,
pražští zpěváci s ukázkami z muzikálů, pěvecký sbor Andílci a na závěr akce zazpívala patronka domova Helena Vondráčková. Dalšími
hosty byl hejtman J. Bernard, jeho náměstek
Z. Honz, senátorka M. Emmerová a řada
dalších.
Vítáme každou příležitost, kdy můžeme veřejnosti ukázat, že práce s dětmi má výsledky.
Kozojedská škola je sice malá, o to víc jsme
pyšní na výkony a snahu našich žáků.
Děkujeme panu Audesovi za nápad a městysi Liblín za umožnění vystoupit na jejich akci!

J. Soukupová

týmům dopomohly ke snadnějšímu postupu
do závěrečných bojů.
A jak to letos všechno dopadlo? Po vypjatém finále, ve kterém došlo i na nějaké ty facky, se z vítězství radoval tým EXPERTSTAV,
druhé místo získaly KOZOJEDY. A třetí místo
vybojoval domácí tým LEDNICE.
Večerní festival patřil letos třem kapelám.
Po loňském úspěchu se vrátil berounský
BULLDOG. Díru po letos se nezúčastnivším
Greymonu zacelila jiná kapela s výraznou lednickou stopou – ARBES.
Zajímavostí je, že její kytarové duo tvoří
Petr Němec, který z kapely odešel v roce
1998, a Josef Pospíšil, který ho tehdy nahradil, takže se spolu v kapele sešli až teď. Závěr
obstarali tradičně AVIDITY FOR…, kteří po
vydání nové desky prožívají velmi úspěšné
období a mohou se za letošní rok pochlubit
hraním na mnoha prestižních akcích.
Závěrem se vrátíme k tomu, čemu jsme
věnovali většinu článku. Tam, kde probíhají
přípravy, musí probíhat také úklid. Ten už
bývá rychlejší, protože veškerá okázalost, jakožto i zbytky nepitých nápojů, zmizí z návsi
během neděle. Jen to pódium jsme rozebrali
až v týdnu.
Týden po skončení akce někdo vyřkl myšlenku… Co kdybychom to udělali i za rok? Jak
to bude, to se ale rozhodne později. Viz druhý
odstavec.

Tomáš Pícl

Soutěž
v kosení
trávy
v Lednici

Lednická pouť spojená se soutěží
v kosení trávy a dětským dnem proběhla letos v sobotu 23. června. Teplejší a
méně deštivé počasí příznačné pro letošní rok se podepsalo i na charakteru
letošních soutěžních políček. Bylo to
ještě před letními tropy, ale vláhy byl nedostatek už tehdy, takže si nejsem jist,
zda nebylo nakonec využito i zavlažovací zařízení z nedalekého hřiště, aby
vůbec bylo co sekat.
Soutěžícím to nevadilo, zvlášť když
si vzpomněli na mačetové prodírání
se džunglí z minulého roku. Soutěž
měla staronového vítěze, kterým se
stal Pavel Štol. Zkušenější garda stále dominuje, ale letošního ročníku se
zúčastnilo i několik nováčků, a jeden
z nich se dokonce umístil na medailové
pozici. Jsem přesvědčen, že nadvláda
zkušených borců zocelených léty praxe
před boomem motorových sekaček brzy
skončí.

Muzeum Kožlany
- otevření expozice sochaře Václava Levého

V sobotu 22.9.2018 otevřeli v kožlanském muzeu expozici sochaře Václava
Levého. O připomenutí našeho předního
sochaře se postarali členové nově vzniklého spolku sochaře Václava Levého.
Na tomto slavnostním aktu se podíleli
také členové Kulturního spolku Kozojedy.
Naše předsedkyně Monika Dibelková se
svými přáteli dodali této slavnostní chvíli

dobovou atmosféru tím, že oblékli plzeňský
kroj. Dále zazpíval mužský pěvecký sbor
Kozel, který také funguje pod Kulturním
spolkem Kozojedy. Na akci přišel i náš pan
starosta Josef Lomička. Spolek sochaře
Václava Levého si váží každé pomoci a
všem zúčastněným děkuje.
Bartoloměj Štěrba

Odpoledne pak pokračovalo dětským
dnem. Na prostranství před hasičskou
klubovnou tak vznikla stanoviště se
soutěžemi. Tady se sluší upozornit na
jednu lednickou zajímavost.
Populační exploze totiž už po několik
desetiletí přicházejí v Lednici vždy ve
vlnách. Mezi lednické děti samozřejmě
počítáme i ty, které se rodí rozsáhlému příbuzenstvu usedlíků. Prostě těm,
co v Lednici tráví víkendy, prázdniny
a většinu volných chvil. V současnosti jsou tak soutěžní disciplíny jiné než
před pár lety a jsou zaměřeny úplně na
nejmenší. To ale nijak nebránilo v účasti
ani starším dětem a jejich dospělému
doprovodu.
Večer pak proběhla na terase před
hospodou tradiční zpívaná spojená
s příjemným letním posezením u piva.
Jak je vidět, ani během letošní akce
se nic zvláštního nestalo, jen se lidé
všeho věku zase dobře pobavili. A tak
tomu bude, jak věříme, i nadále.
Tomáš Pícl

