První starostka v Kozojedech

Paní Dagmar Přibylová se narodila v dubnu 1972. Od svého dětství žije
v Borku, který spadá pod obec Kozojedy.
Základní školu vychodila v Kozojedech a
dále úspěšně absolvovala Střední ekonomickou školu v Plzni. Poté nastoupila do
státního podniku Okresní správa spojů
jako administrátorka pošt.

pracuje 29 let.

Rok 1998 byl pro paní Přibylovou začátkem vstupu do komunální politiky. Řadovou
členkou zastupitelstva byla dvě volební
období až do roku 2006. V roce 2006 byla
zvolena do funkce místostarostky obce.
Dne 1. 11. 2018 byla na ustavujícím
zasedání Zastupitelstva obce Kozojedy
zvolena jednohlasně historicky jako první
starostka v obci. Její funkce byla schválena
jako neuvolněná, takže jejím hlavním zaměstnáním je stále pošta.
Všichni pevně věříme, že náročnou
práci starostky paní Přibylová zvládne.
Má k tomu veškeré předpoklady. Nesmí
se nechat smést byrokracií, musí odolat
nesmyslným předpisům, které bude někdy i proti svému přesvědčení praktikovat a hlavně se bude setkávat s různými
názory, které bude muset vyhodnocovat.
Zodpovědnost, která v dnešní době za
touto funkcí stojí, je obrovská. A není to
jen odpovědnost vycházející ze zákonů,
ale hlavně odpovědnost morální.   

První pracovní zkušenosti však získávala na zdejší poště jako listovní doručovatelka. Jako administrátorka pošt zastupovala
vedoucí a pracovnice přepážek na jiných
poštách v rámci celého okresu a získala tak
cenné zkušenosti pro místo vedoucí pošty
v Kozojedech. Dnes již u České pošty, s. p.

Myslíme, že si můžeme dovolit nejen za
nás, ale i za obyvatele našich obcí, popřát
jí mnoho úspěchů a pevné nervy v nové
funkci starostky obce Kozojedy a přejeme,
aby si stále zachovala svůj šarm a životní
optimismus.
Kolektiv pracovníků OÚ Kozojedy

Rozsvícení vánočního stromku v Kozojedech

Dne 1. 12. 2018 se jako již tradičně
konalo na návsi v Kozojedech slavnostní
rozsvícení vánočního stromu. Ke krásné
vánoční atmosféře dopomohl jak napadaný
sníh, tak i vánoční jarmark, který si letos
poprvé připravila mateřská školka.

Díky šikovným a ochotným paním
učitelkám, dětem a rodičům jste si zde
mohli zakoupit různé vánoční dekorace a
tím i přispět MŠ. Dále zde byly k zakoupení
nazdobené perníčky a pro zahřátí nemohl
chybět svařák, grog nebo horký čaj.
Po úvodním slově paní starostky a paní
ředitelky ZŠ vystoupily děti z MŠ se svým pásmem vánočních koled. Po nich zazpívaly děti
ze ZŠ pod vedením pana Tomáše Ondřicha
a paní Věry Kovářové. Celou akci zakončil
svým vystoupením pěvecký sbor Kozel.

Na závěr paní starostka všem přítomným
poděkovala a popřála krásné Vánoce.
Děkujeme všem, kteří se na celé akci
podíleli, a přejeme příjemné prožití vánočních
svátků, hodně štěstí, zdraví, lásky a mnoho
úspěchů v roce 2019.  
OÚ

100 let od vzniku
Československa
V letošním roce jsme si připomněli
velmi významné výročí naší republiky, a
to 100 let od jejího vzniku. Nejen v Praze
a ve velkých městech, ale i v malých obcích probíhaly jistě důstojné oslavy tohoto
státního svátku. Krajský úřad Plzeňského
kraje nabídl obcím zasadit při této příležitosti Lípy republiky. Nabídku využila i naše
obec a rozhodla se lípu vysadit v Lednici
mezi Švehlovy lípy namísto té, která musela být kvůli špatnému stavu pokácena.
V neděli 28. října 2018 se za sychravého počasí sešli občané na lednické návsi,
aby sté výročí naší republiky oslavili. Na
úvod zazpíval mužský pěvecký soubor
Kozel státní hymnu. Poté paní místostarostka přivítala přítomné a seznámila je
s průběhem oslavy.

Po několika dalších písních připomněla zajímavé události osmičkových let obce
Kozojedy za uplynulých 50 let.
Po krátkém projevu bylo přistoupeno
k samotnému zasazení našeho národního
stromu - lípy srdčité. Za účasti lednických
hasičů a zpěvu písní Ach synku, synku či
Čechy krásné, Čechy mé si každý účastník oslavy mohl připravenou lopatou či lopatkou přihodit hlínu ke kořenům stromu a
podílet se tím na jeho zasazení.
Program pokračoval již v útulném
teple klubovny místních hasičů. Zdejší
rodák, pan Zdeněk Pícl, přiblížil občanům nejen okolnosti původu Švehlových
lip, které byly v obci zasazeny v roce
1935, ale i další zajímavosti z historie
obce Lednice. Při příjemném vyprávění
a malém pohoštění čas rychle ubíhal a
bylo nutné se opět přemístit na náves,
kde byl na závěr celého dne připraven
ohňostroj. Mohutným potleskem všech
přihlížejících byl tento slavnostní den
ukončen.
OÚ

Zamyšlení „starého“ myslivce

V letošním roce uplyne 95 let od ustavení
Českomoravské myslivecké jednoty. A 95 roků
existence myslivosti je jistě dostačující důvod
pro malé zamyšlení, ohlédnutí se za historií,
vývojem a současným stavem naší myslivosti.
Jsme státem, který se ještě v nedávné
době pyšnil úrovní myslivosti, kterou nám ostatní záviděli. Zahraniční myslivci k nám jezdili
na lovy a pro zkušenosti, které pak uplatňovali
ve svých zemích a honitbách. Byli jsme pro
ně vzorem.

Měl jsem to štěstí, že jsem zažil období,
kdy v našich honitbách byl dostatek drobné
zvěře. Se svým otcem, myslivcem, jsem absolvoval řadu honů na koroptve. Z mezí a
brambořišť jsme myslivcům spolu s loveckými
psy vyháněli desítky hejnek koroptví. V měkké
písčité půdě našeho revíru měly své nory desítky, stovky divokých králíků. Nebylo výjimkou, že ve třech kruhových lečích při honu

Další důležitou příčinou prudkého úbytku
drobné zvěře, nejen lovné, je existence a
přemnožení mnohdy státem chráněných
predátorů. Neúměrně se zvýšily stavy strak a
sojek, které mají na svědomí plenění zpěvného
ptactva. A to nejen v lesích a na polích, ale
také v městských aglomeracích, kde je straka
běžným ptačím obyvatelem sadů, zahrad a
parků. V zahradách domků v plzeňské čtvrti,
kde žiji, ještě nedávno hnízdila řada druhů
zpěvného ptactva – pěnkavy, zvonkové, stehlíci, pěnice, kosové a další. Drzé a agresivní
straky stačí všechny pokusy těchto malých
zpěváčků o zahnízdění a úspěšné vyvedení
mláďat likvidovat. Dokonce někdy nabývám
dojem, že si straky nechají mláďata dobře
vykrmit a až poté celé hnízdo vyplení.Hejna
státem chráněných krkavců jsou dnes již
postrachem nejen myslivců, kteří jsou svědky
zabíjení koroptví, bažantů, zajíců a srnčích
mláďat, ale také farmářů, kterým napadají
čerstvě narozená kůzlata, jehňata, a dokonce
i telata.
O významném vlivu kormoránů, volavek,
vyder, norků amerických a dalších by mohli
vyprávět naši kolegové rybáři.  Ze zkušenosti
jednoho z farmářů na severním Plzeňsku vím,
že americký norek dokáže za jednu noc doslova „vyvraždit“ polovinu husího hejna.

v Buškovicích na Podbořansku byla slovena
tisícovka zajíců a 3 stovky bažantů. Dnes
neuvěřitelný fakt. V honitbě byla také zvěř
srnčí, nebyla však zvěř mufloní, daňčí a také
divočáků bylo málo.
Dnes už je situace úplně jiná. V šedesátých
a sedmdesátých letech minulého století došlo
k prudkému poklesu stavů drobné zvěře
v našich honitbách. Úbytek této zvěře nelze
spatřovat v jejich nadměrném odlovu našimi
myslivci. Příčiny je třeba hledat jinde a je jich
hned několik. Na prvním místě je to změna
v systému využívání zemědělské a lesní
půdy, změna v hospodaření a až drastický
úbytek orné půdy. Totálně se změnil způsob
hospodaření. Sedlák, tak jak jsme ho znali
z našeho dětství a ještě nedávné doby, je již
pouhou legendou.
Dominantními plodinami pěstovanými na
našich polích nejsou obiloviny, ani brambory, ale
řepka a kukuřice, které se pěstují na 42 % orné
půdy. A v obrovských lánech těchto rostlin se
drobné zvěři ani zpěvnému ptactvu moc nedaří.

V šedesátých a ještě sedmdesátých
letech byl úlovek lišky poměrně vzácností.
V posledních letech lovíme každoročně
v naší honitbě 40 až 50 těchto nejčastějších
srstnatých predátorů. Přibývá jezevců a
psíků mývalovitých. K tomu si ještě přidejme
toulavé pytlačící psy a kočky. Každoročně
tak zahyne ve spárech uvedených dravců a
šelem obrovské množství zajíčků březňáčků,
jsou pleněna koroptví, bažantí, kachní i husí
hnízda. Co přežije, zničí při jarních pracích
zemědělská technika. V květnu a začátkem
června zahynou další mláďata pod rotačními
sekačkami při kosení pícnin. Ve spolupráci se
Zemědělským družstvem provádíme v těchto
dnech tzv. vyhánění srnčí a zaječí zvěře
z porostů pícnin. Svou pomoc nám při této
činnosti nabízejí i ostatní občané (nemyslivci),
kterým není lhostejné utrpení a smrt srnčích
a zaječích mláďat. Bohužel široké žací liště
nedokáže mnohdy uniknout ani dospělá
zvěř, natož pak čerstvě narození zajíčci
nebo srnčata, kteří se naopak před lištou
ještě instinktivně přikrčí. A proto i přes tuto
naši snahu evidujeme každoročně desítky
posečených mláďat.
V posledních letech se několikrát změnil
zákon o myslivosti -   myslivost už není
součástí zemědělské a lesní výroby, ale zájmovou činností, a stále častěji se proto hovoří
o nutnosti novelizace současného mysliveckého zákona.
Při této příležitosti je nutné říci, že naše
společnost je dnes obecně naladěna silně
antimyslivecky. Proto prvořadým úkolem
Českomoravské myslivecké jednoty, každého
mysliveckého spolku, každého myslivce je
svým osobním přístupem k plnění úkolů
spojených s provozováním myslivosti, svou
každodenní činností působit na spoluobčany
s cílem výrazně, alespoň u části z nich,
změnit toto negativistické chápání myslivosti,

ukázat pozitivní přínosy naší činnosti na celou
společnost a obhájit tak naši roli a postavení
ve společnosti. Dokázat, že myslivost není
pouze koníčkem nadšenců, ale především
služba společnosti.
Tisíce hodin odpracovaných našimi myslivci při úpravě krajiny, udržování přiměřených
stavů jednotlivých druhů zvěře v honitbách,
péče o zvěř v době nouze, výchova mladé
generace, to je jen část aktivit, které myslivci
zajišťují.
Chtěl bych v této části mého zamyšlení
citovat slova předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Ing. Jiřího Janoty, uveřejněná
v posledním čísle časopisu Myslivost.
„Je potřeba veřejnost přesvědčit, že myslivci jsou ti, kteří nejenom zodpovědně hospodaří
se zvěří v krajině, ale jsou také ti, kteří udržují
a zachovávají krajinu pro budoucí generace.
Je naší velkou chybou, že v současné době
neumíme svou práci pro společnost prodat. O
každodenní práci v honitbách víme pouze my,
naši nejbližší a možná někteří starousedlíci
na venkově. Pro zbytek národa jsme pouze
ozbrojenou partou honící se za kusem masa
anebo za trofejí.“
Jsem přesvědčen, že v naší obci je prestiž
a autorita myslivců na zcela jiné, významu
myslivosti odpovídající, úrovni. To je dáno
především dobrou prací výboru Mysliveckého
spolku a všech jeho členů, velice úzkou spoluprací s obecním úřadem a ostatním spolky
působícími v obci – včelaři, tělovýchovnou
organizací, kulturním spolkem, rybáři.
I když moje „zamyšlení“ nevyznívá příliš
optimisticky, věřím, že společnými silami
všech, kterým není lhostejné, jak bude naše
příroda v budoucnosti vypadat, se nám podaří
zachovat ji alespoň na stávající úrovni.
Chceme-li toho dosáhnout, musíme se
všichni jednotně a společně postavit na ochranu
naší krásné přírody, naší zvěře. Je nás dost, a
proto věřím, že se nám to podaří. K tomu přeji
našemu mysliveckému spolku a všem, kterým
není lhostejná stále pokračující devastace naší
dosud krásné přírody, hodně trpělivosti, odvahy
a samozřejmě i hodně úspěchů.
Václav Troch,
místopředseda MS Kozojedy

také proto se mnozí tak snažíme o Vánocích
opatřit dárky, darovat něco, přijmout dar.
Je to jakési legitimní vykročení ze světa
„tvrdých loktů“ do světa laskavých vztahů.
Skutečné obdarování není „něco za
něco“, ale „něco za nic“, z lásky a dobroty.
A obdarovat v pravém smyslu znamená, že
dávám ze svého, že když něco dám, budu
mít také něčeho o něco méně.
Rok se s rokem sešel a znovu jsme vstoupili do období Adventu a nezadržitelně
spějeme vstříc vánočním svátkům. Pro
toto krásné období Adventu a Vánoc jsou
klíčová slova: očekávání a obdarování.
Očekávání i obdarování patří k základní
výbavě nitra člověka a ke vztahování se
člověka ke světu a k lidem.
Zároveň jde o skutečnosti, které jsou
v našem prožívání světa dnes a tady
poněkud v pozadí. Nejen, že řada lidí má
dojem, že vlastně nemá – kromě víkendu
a svátečních dnů, na které se těší – co
očekávat.
Ale v kultuře, která zejména ve sféře
obstarávání a potřeby nabízí všechno a
hned, je delší očekávání jaksi mimo hru.
Je možné, že to také souvisí s naším
městským životem, odtrženým od přírody.
V přírodě přichází všechno svým časem,
musíme čekat, až stromy rozkvetou, až

ovoce dozraje, ale nemůžeme si to poručit
teď a hned. Jenže mnohé v našem prostředí
si můžeme bez čekání na čas zralosti koupit
hned: jahody, švestky, cokoliv kdykoliv.
A právě období Adventu je příležitostí
prožít očekávání, očekávání něčeho
krásného, co teprve přijde, očekávání
nejkrásnějších svátků v roce, kdy si býváme
jako lidé tak nějak nejblíže. Zkusme prožít
Advent jako období, kdy se ve ztišení
připravujeme na přijetí obdarování a kdy se
také připravujeme obdarovat druhé.
Druhé důležité slovo je tedy obdarování.
Naplnění obdarováním. S určitou nadsázkou můžeme říci, že žijeme ve světě, který
je sice bohatý, ale který nám nic nedaruje.
Kde je třeba tvrdě pracovat, jít za svým a to,
na čem člověku záleží, získat.
Je to zvláštní existence, sice bohatá na
vlastněné věci a na zážitky, ale mnohdy
chudá na očekávání a radost z daru. Snad

A že mne to nemrzí. Obdarování nemá
být „kupování si něčí přízně“ neboli kalkulování s nějakým vlastním ziskem. Pokud
se v tomto všem jaksi cvičíme aspoň jednou za rok, o Vánocích, není to marné.
My křesťané slavíme o Vánocích velké
obdarování – Bůh se nám v Betlémě
dává, stává se jedním z nás, konkrétním
člověkem: Ježíšem z Nazareta zvaným
Kristus. Neviditelný, nepostižitelný a skrytý
Bůh se stává viditelným, abychom se jím
mohli nechat dovést k plné hloubce života.
A protože jsme byli takto velkoryse
obdarováni Bohem, chceme také my obdarovávat druhé. To je základní smysl
křesťanských Vánoc.
Přejeme krásné prožití adventního
očekávání a požehnané a šťastné Vánoce
a srdečně Vás zveme na Půlnoční
bohoslužbu 24. prosince ve 22:00 hod
v kostele Kozojedy.
Za Římskokatolickou farnost Kralovice
P. Milan Geiger

Tomáš Pícl vydává album svého projektu KARAKELA
S novým hudebním projektem přichází
multiinstrumentalista Tomáš Pícl, který jinak působí 19 let ve skupině Greymon a od
roku 2017 také ve skupině SIFON.  
„Kromě domovských kapel jsem měl
v minulých letech možnost pracovat
i na různých dalších hudebních projektech. A když jsem dělal texty pro sólové artrockové album Míly Orcígra, řekl
jsem si, že nazrál čas, abych i já natočil
desku, která bude podle mých představ
od první do poslední noty,“ říká Tomáš,
který je autorem veškeré hudby i textů.
I když jde v podstatě o sólovou desku,
přizval si k jejímu natočení samozřejmě
i další muzikanty. Sám nahrál klávesy, kytaru a basovou kytaru, pro kytarová sóla
získal Carlose Sancheze, bicí jsou dílem
Ricka Marka a nechybí ani hlas jeho už
takřka dvorní zpěvačky Lucie Čmolíkové
z Greymonu, která se postarala o sbory.
„Zpěváka Miloše Novotného mi naservírovala dokonce televize,“ připomíná
Tomáš finalistu televizní soutěže Hlas
Československa, který tehdy před celým
televizním národem opakovaně dokazoval,
že hardrockoví zpěváci ještě nevymřeli.
Mnozí jej budou znát i z působení ve známé
skupině Zakázaný ovoce.
Album obsahuje 10 písní nesoucích se

v duchu melodického pompézního hardrocku 80. let. Nad jeho natočením bděl producent Jaroslav Brouzda ze studia Gallery
Sound. Ten má bohaté zkušenosti i se zahraničními produkcemi, nutno však říci, že
podstatně tvrdších žánrů, což nic nemění
na tom, že výsledky jeho studiové práce

si mohou dopřávat posluchači po celém
světě.
KARAKELA je studiový projekt, takže se
nepočítá s žádnými koncerty.   
Ukázky z novinky si lze poslechnout na
internetu: www.bandzone.cz/karakela
Zdroj: www.karakela.tk

Již z knihy Aloise Jiráska Staré pověsti
české víme, že Češi znali a potřebovali
včely, protože rádi popíjeli medovinu. Císař
Karel IV. na našem území zavedl medařské
právo. Včely se chovaly především při
klášterech, neboť církev více než med
potřebovala vosk na svíčky. V této době se
utvářela profesní sdružení, která se nazývala cechem, určitých řemeslníků, mimo jiné
i brtníků, jak bývali včelaři nazývání.
Základ včelařství v Čechách položila
Marie Terezie svým patentem z roku 1781,
který svým obsahem upravil práva a povinnosti nejenom včelařů, ale i ostatních
obyvatel vůči chovatelům včel, a hlavně
položila základ odbornému vzdělávání
včelařů. V předminulém století vznikala
na našem území další zájmová sdružení,
např. v oblasti vědní, národnostní, kulturní, politické a také profesní, ze kterých
se na přelomu 19. a 20. století vyprofiloval
i spolek včelařský.
Kozojedský včelařský spolek byl založen
ustavující schůzí 5. února 1933, měl 27
členů se 150 včelstvy a hned se přihlásil
do Zemského ústředí spolku včelařů. Členy
spolku se stali zájemci z okolních vesnic
i z Rokycanska a také místní již registrovaní v jiném místě, např. v Kralovicích.
Velikým přínosem se stalo získávání
nových informací z oboru, a to
prostřednictvím časopisů „Český včelař“,

„Moravská včela“ a „ Včelařské rozhledy“
včetně odborných knižních publikací. Po
destabilizačním období 2. světové války
nastalo další období socialistického rozvoje povinným předáváním části včelstev
Státním statkům a lesům nebo Jednotnému
zemědělskému družstvu.
Spolek měl předepsanou dodávku medu
a příděl mezistěn a cukru. Přesto se podařilo
získat další odbornou literaturu a jako majetek organizace s možností zapůjčení se
stal medomet, vařák vosku, konve na med
a lis na mezistěny.
V roce 1957 vznikl Československý svaz
včelařů a o dva roky později měl spolek
52 členů s 260 včelstvy. V únoru 1970 se
uskutečnil 1. včelařský ples v Kozojedech,
který se od té doby stále pořádá. Pro
návštěvníky je přitažlivý svojí jedinečnou
tombolou z medového perníku.
Kromě závazkové činnosti na brigádnické hodiny, výsadby stromů, dodávky
medu apod. spolek každý rok zorganizoval
odborný zájezd na včelnici významného
včelaře s následným doprovodným kulturním programem (a to i do zahraničí).
Do osmdesátých let vstupuje organizace se 44 členy a 402 včelstvy a stejným
rozsahem a kvalitou činnosti. Na počátku
devadesátých let je organizováno 42
včelařů s 485 obsazenými úly. Výraznou
změnu doznaly poznávací zájezdy, které

již nebyly limitovány naší západní hranicí,
ale výlet v roce 1996 byl bohužel poslední. Tato dekáda se vyznačuje sníženou
aktivitou členů i počtem včelstev, což je
mimo jiné dáno velmi nízkou výkupní cenou medu a již nepotřebou „společenské
angažovanosti“. Začíná státní a evropská
finanční podpora včelařů za nejdůležitější
činnost včel, tj. opylování, protože většina
rostlin je hmyzosnubných.
Na počátku nového tisíciletí počet
včelařů poklesl na 32 a počet včelstev na
343. V dalších letech se podařilo stabilizovat členskou základnu, ale počet včelstev
klesl i pod 300 (např. v roce 2008 bylo
298 zazimovaných včelstev). Tento stav
byl zapříčiněn zvýšenou aktivitou roztoče
Varroa destructor.
Naštěstí se tento neutěšený stav
podařilo v dalších letech důslednou léčbou
zvrátit a spolek se mohl po roce 2010 až
do současnosti prezentovat nejenom
tradičními plesy, ale i ve spolupráci se
společností MÁJA, obecními výstavami
nebo přednáškami se včelařskou tématikou
pro širokou veřejnost.
Za povšimnutí stojí, že jednatel spolku
RNDr. Václav Švamberk byl dvakrát na
Světovém včelařském kongresu odměněn,
a to v Jižní Koreji v roce 2015 zlatou a
v roce 2017 v Turecku bronzovou medailí
za přínos pro včelařství.
Závěrem je třeba zdůraznit, že zájmoví
včelaři Kozojed a okolí jsou i po všech
nástrahách minulosti stále tu, i když sice
podle nového občanského zákoníku pouze
jako pobočný spolek, a to v počtu 31 členů a
410 včelstev (údaj roku 2017). Jediné co se
nezměnilo, je vyšší průměrný věk včelařů.
Bohuslav Pipla

Rok uběhl, je tu zase listopad a
my opět naplánovali hru naší kapely
Kozojedské čtyřky či pětky. Sešli jsme se
23. 11. 2018 večer v 19 hodin v hospodě
v kulturním domě. Přišlo asi 30 našich
stálých místních fandů i kamarádů ze
Všesulova a Rakovníka.
Hráli jsme ve složení: Václav Beneš –
chromatická knoflíková harmonika, Ladislav
Pícl - tenorsaxofom, František Tichý se
střídal s Josefem Ptákem na altsaxofon,
Vladimír Steiner na kytaru a housle. Na bicí
zastoupili nemocného Slávu Enžla bubeníci
z Rakovníka – Eda Pešek a Josef Horáček.  
Šikovné kozojedské ženy napekly
sladké i slané občerstvení, které všem
velmi chutnalo. Velkým překvapením byly

klobásy, které přivezl pan Bedřich Peterka
ze Všesulova. Byl jich celý kbelík a nasytil
všechno osazenstvo. Tekuté občerstvení
včetně kozojedského piva zajišťovali Marek
Peterka a Michal Gábor.
Zazpívali jsme si, mnozí si zatančili a
zajuchali.   Všichni jsme se dobře bavili a
vydrželi až do půlnoci, někteří i déle.
Závěrem bych chtěl všem muzikantům
poděkovat za hru, našim ženám za upečení
dobrot a hostinským za obsluhu a přispění
k dobré náladě. V neposlední řadě děkuji
všem hostům za účast.

V pátek 9. 11. 2018 se v KD sešli
příznivci cestování ve velkém očekávání. Již po několikáté nás totiž navštívil
pan Jiří Frank, bývalý lodní kuchař.
Tentokrát si pro nás připravil přednášku
na téma Galapágy a rovníkový křest.
Posluchači se nejprve dozvěděli
něco z historie námořnictví, poté se pan
Frank rozpovídal o „želvích ostrovech“
a nakonec nás seznámil s průběhem
rovníkového křtu, který je pro každého
námořníka opravdovou poctou.

Přejeme všem hezké Vánoce a do
nového roku hodně zdraví, dobrou náladu
a pohodu s příjemnou muzikou.           VB

Zahájení adventního času v Robčicích

Jen máloco dokáže lidi tak stmelit, jako
je právě rozsvícení vánočního stromečku.
Každoročně se v Robčicích sejde mnoho
lidí, aby znovu a znovu zažili radost a moment překvapení, když se v potemnělé
vesnici rozzáří vánoční stromek.

Společně si pak vychutnají svařené
víno, čaj, vánoční cukroví a další dobroty.
Ale hlavně si všichni užijí setkání s přáteli a
naladí se na vánoční notu.
Letos si místní obyvatelé nacvičili
několik koled, které za doprovodu
kytary Gabriely Kmečové zazpívali jako

překvapení pro všechny zúčastněné.
Zazněly koledy ,,Rolničky, rolničky” a
,,Vánoce přicházejí” a také spoustu dalších
vánočních i nevánočních písní. Pěvecké
vystoupení doplnil pan František Řehák
recitací vlastních básní.
Ze společného adventního setkání odcházeli všichni spokojeni a
vánočně naladěni.
Příjemně strávené Vánoce a mnoho
zdraví všem občanům v roce 2019 přeje
Romana Vlková

Celé povídání bylo doplněno fotografiemi pořízenými samotným přednášejícím. Po skončení přednášky si všichni
mohli prohlédnout různé artefakty pořízené v dalekých krajích a dozvědět se
tak další zajímavé informace.
Pevně věřím, že očekávání všech
zúčastněných nebylo zklamáno a že jim
přednáška přinesla zábavu, potěšení
i nové poznatky.
Monika Dibelková, předsedkyně KS

Výpis usnesení
z 35. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek
24. května 2018 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. 2/2018
4. Záměry obce
5. „Obytná zóna Z4 Kozojedy“ - informace
6. Směrnice pro nakládání s osobními údaji
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr
Usnesení č. 462 - ZO schválilo program
dnešního jednání.             
Usnesení č. 463 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání p Jakeše a p. Čecha.
Usnesení č. 464 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání p. Ouhrabkovou a
MgA. Jahodovou.
Usnesení č. 465 - ZO schválilo záměr 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. 466 - ZO schválilo záměr 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. 467 - ZO schválilo žádost družstva
COOP Rakovník o pronájem budovy čp. 31
v Kozojedech za účelem zřízení prodejny
smíšeného zboží.
Usnesení č. 468 - ZO schválilo nájem
pro COOP Rakovník v budově č.p. 31
v Kozojedech ve výši 5.000,-Kč/měsíčně
včetně DPH + energie.
Usnesení č. 469 - ZO schválilo výměnu všech
oken + přední a zadní dveře v budově č.p.
31 v Kozojedech, v případě uzavření nájemní
smlouvy s COOP Rakovník.
Usnesení č. 470 - ZO schválilo prodejní ceny
pozemků stavební lokality Z4 v Kozojedech:
cena za m2 480,- Kč bez DPH + jednorázový
poplatek za zasíťování parcely ve výši
165.000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 471 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na prodej stavebních pozemků
v lokalitě Z4 Kozojedy.
Usnesení č. 472 - ZO schválilo smlouvu na
stavební dozor lokality Z4 v Kozojedech s Ing.
Jiřím Fenclem za cenu 48.000,- Kč (není
plátce DPH) na dobu 6 měsíců.
Usnesení č. 473 - ZO schválilo Směrnici pro
nakládání s osobními údaji.
Usnesení č. 474 - ZO schválilo Zpracovatelskou
smlouvu mezi obcí a firmou Galileo
Corporation s.r.o. dle nařízení GDPR.
Usnesení č. 475 - ZO schválilo uzavření
Smlouvy o poskytování IT služeb s Ing.
Schubertem.
Usnesení č. 476 - ZO schválilo rozdělení
hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kozojedy
za rok 2017. 80% zisku ve výši 54.696,87 Kč
z hlavní činnosti bude převedeno do fondu
odměn a 20% zisku ve výši 13.674,22 Kč
z hlavní činnosti do rezervního fondu.

Zisk ve výši 34.149,16 Kč z doplňkové
činnosti převést celý do rezervního fondu.
Usnesení č. 477 - ZO schválilo zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce
Kozojedy za rok 2017.
Usnesení č. 478 - ZO schválilo dodatek č.1
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové
dokumentace.
Usnesení č. 479 - ZO schválilo objízdnou trasu
přes naše obce z důvodu výměny světelné
signalizace u přejezdu P 1679 na silnici I.
třídy I/27.
Usnesení č. 480 - ZO schválilo firmu Vobořil
– Elektromontáže s.r.o. jako zhotovitele
pasportu veřejného osvětlení za cenu
45.796,- Kč.
Usnesení č. 481 - ZO zamítlo příspěvek Klubu
Radost Prostějov na týdenní pobyt rodin
s postiženými dětmi a mládeží v Národním
parku Podyjí na Znojemsku.
Usnesení č. 482 - ZO zamítlo příspěvek na
provoz ve výši 5.000,- Kč Lince bezpečí, z.s..
Usnesení č. 483 - ZO schválilo odkup pozemku
p.č.3482/67 o výměře 204 m2 (ostatní
plocha) v k.ú. Kozojedy u Kralovic za cenu
30.000,- Kč.
Usnesení č. 484 - ZO schválilo 11 členů
zastupitelstva obce pro další volební období
2018 – 2022.

Výpis usnesení
z 36. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek
21. června 2018 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
    kontrola usnesení
3. Účetní závěrka školy za rok 2017
4. Účetní závěrka obce za rok 2017
5. Závěrečný účet obce Kozojedy za rok 2017
6. Záměry obce
7. Zřízení Pošty Partner
8. „Obytná zóna Z4 Kozojedy“ - informace
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr
Usnesení č. 485 - ZO schválilo program
dnešního jednání.  
Usnesení č. 486 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání pí. Ouhrabkovou a Bc.
Píclovou
Usnesení č. 487 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání Mgr. Hirta a Ing.
Michala.
Usnesení č. 488 - ZO schválilo účetní závěrku
ZŠ a MŠ Kozojedy, okres Plzeň-sever, p.o. za
rok 2017
Usnesení č. 489 - ZO schválilo účetní závěrku
obce Kozojedy za rok 2017.
Usnesení č. 490 - ZO schválilo závěrečný účet
obce Kozojedy za rok 2017 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2017, a to bez výhrad.		
Usnesení č. 491 - ZO schválilo Smlouvu o
zajištění služeb pro Českou poštu s.p.
Usnesení č. 492 - ZO schválilo odprodej
pozemku č. 3482/80 o výměře 2550 m2
v k.ú. Kozojedy u Kralovic Lesům ČR za

navýšených 70 Kč/m2 a pověření starosty
obce k jednání o navýšení ceny na
schválených 70 Kč/m2. Na tomto pozemku
vybudují Lesy ČR ochrannou hráz, která
má eliminovat škody v obci při bleskových
povodních.
Usnesení č. 493 - ZO schválilo projektový návrh
akce „LBP Berounky v km 99,5 ř.km 1,2851,390“.
Usnesení č. 494 - ZO schválilo firmu Plzeňský
lesprojekt a.s. jako zhotovitele Lesního
hospodářského plánu pro obec Kozojedy od
r. 2020.
Usnesení č. 495 - ZO zamítlo žádost paní
Augustové o odkup obecních pozemků p.č.
435 a p.č. 436 v k.ú. Robčice o celkové
výměře 6147 m2.
Usnesení č. 496 - ZO schválilo prominutí částky
ve výši 1.386,50 Kč za vytápění za 3-5/2018
a prominutí platby i za nadcházející topnou
sezonu 2018-2019 dětské lékařce MUDr.
Rumlové v ordinaci v Kozojedech.
Usnesení č. 497 - ZO schválilo přijetí dotace
na „Zřizování nových oplocenek – ochrana
mladých lesních porostů“ z KÚPK ve výši
41.440,-Kč.
Usnesení č. 498 - ZO schválilo přijetí finanční
dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do
rozpočtu obce Kozojedy ve výši 22.272,Kč, na základě zasedání Zastupitelstva
Plzeňského kraje dne 11.6.2018 a rozhodnutí
č. usnesení 666/18 o poskytnutí účelové
finanční dotace z dotačního titulu „2018
Příspěvek na věcné vybavení“.
Usnesení č. 499 - ZO schválilo přidělení
urnového místa na hřbitově v Kozojedech
paní Štěrbové, Kozojedy 2.

Výpis usnesení
z 37. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek
23. srpna 2018 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
    kontrola usnesení
3. Projednání prodeje pozemku
    p.č.3482/80 v k.ú. Kozojedy u Kral.
4. Úprava rozpočtu č. 3/2018
5. Komunální volby 2018 - informace
6. Dotace na místní komunikaci v Kozojedech
7. Studie odkanalizování
8. OZV č.2/2018 Požární řád obce
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr
Usnesení č. 500 - ZO schválilo program
dnešního jednání.  
Usnesení č. 501 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání MgA. Jahodovou a p.
Čecha.
Usnesení č. 502 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání MgA. Jahodovou a
Bc. Píclovou.
Usnesení č. 503 - ZO schválilo změnu využití
pozemku par.č. 3482/80 o výměře 2550 m2
v k.ú. Kozojedy u Kralovic z ostatní plochy,
ostatní komunikace na pozemek s druhem
pozemku vodní plocha a využitím koryto

vodního toku přirozené, která odpovídá
skutečnosti.
Usnesení č. 504 - ZO schválilo revokaci
usnesení č. 492 z 36. jednání ZO ze dne
21.6.2018 ohledně ceny za odprodej
pozemku p.č. 3482/80 v k.ú. Kozojedy u
Kralovic o výměře 2250 m2.
Usnesení č. 505 - ZO schválilo cenu za
odprodej pozemku p.č. 3482/80 v k.ú.
Kozojedy u Kralovic o výměře 2250 m2 ve výši
35,-Kč/m2.
Usnesení č. 506 - ZO schválilo přijetí dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj na akci
„Oprava povrchu MK 1c v Kozojedech“ ve
výši 50% z ceny díla.
Usnesení č. 507 - ZO schválilo Návrh smlouvy
o dílo na akci „Oprava povrchu MK 1c
v Kozojedech“ s firmou Eurovia Silba, a.s. a
pověřuje pana starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 508 - ZO schválilo zpracování
Studie odkanalizování všech našich obcí
firmou VHS Radnice s.r.o za cenu 120 000,Kč bez DPH.
Usnesení č. 509 - ZO schválilo OZV č. 2/2018
Požární řád obce.
Usnesení č. 510 - ZO schválilo vytvoření
nového geometrického plánu na zmenšení
stavebních parcel č. 2926/15 a č. 2926/3
v k.ú. Kozojedy u Kralovic z důvodu vedení
elektrického kabele.
Usnesení č. 511 - ZO schválilo opravu herního
prvku na dětském hřišti v obci Lednice firmou
Bonita Group Service s.r.o. za cenu 58.036,44
Kč včetně DPH.
Usnesení č. 512 - ZO schválilo firmu pana
Görnera, Kozojedy, na opravu střechy nad
sociálním zařízením nižšího stupně ZŠ
Kozojedy za cenu 42.720,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 513 - ZO schválilo směnu
obecního pozemku p. č. 1038/2 o výměře 98
m2 za pozemek p. č. 391/32 o výměře 101 m2
ve vlastnictví Vodárenská a kanalizační a.s.
vše v k. ú. Lednice. Směna je nutná z důvodu
vybudování protipovodňových opatření.  
Usnesení č. 514 - ZO schválilo zpracování
předběžného orientačního vyčíslení nákladů
na cyklostezku mezi obcí Kozojedy a
Městysem Liblín Ing. Jiřím Fenclem.
Usnesení č. 515 - ZO schválilo příspěvek
2 000,- Kč pro DSS Liblín na pořádání akce
Liblínské slavnosti 2018 a pověřuje pana
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 516 - ZO schválilo obnovu
protipožární impregnace textilního materiálu
– akustického závěsu  v KD Kozojedy firmou
Divadelní služby Plzeň za cenu 6 494,50 Kč.

Výpis usnesení
z 38. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve středu
26. září 2018 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. 4/2018
4. Záměr výstavby cyklostezky Kozojedy
    - Liblín
5. Výjimka z minimálního počtu žáků
6. Zhodnocení volebního období 2014 - 2018
7. Různé
8. Diskuse

9. Usnesení a závěr
Usnesení č. 517 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání p. Jakeše a p. Ouhrabkovou
Usnesení č. 518 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání Mgr Hirta a Ing.
Michala
Usnesení č. 519 - ZO schválilo žádost Základní
školy a Mateřské školy Kozojedy, okres Plzeňsever, 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 2018/2019.
Usnesení č. 520 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na odprodej obecního pozemku p.č.
691/1 v k.ú. Břízsko
Usnesení č. 521 - ZO schválilo předloženou
dokumentaci k plánované výstavbě RD
na pozemcích p.č. 3678/6 a 167/8 v k.ú.
Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 522 - ZO schválilo uložení
vodovodní přípojky a odtoku vyčištěné vody
z domácí ČOV do obecních pozemků p. č.
152/1, 167/2 a 168/1. Uložení přípojky bude
ošetřenou smlouvou o uložení stavby přípojů
a podpisem smlouvy je pověřen pan starosta.
Usnesení č. 523 - ZO schválilo souhlas
s vypouštěním odpadních vod z domácí
ČOV do obecní kanalizace přes vodoteč na
obecním pozemku p. č. 168/1 v k.ú. Kozojedy
u Kralovic.
Usnesení č. 524 - ZO schválilo příspěvek obci
Prameny v rámci celostátní veřejné sbírky ve
výši 5.000,- Kč.

V hlavních rolích se představili Irena
Máchová, Eva Burešová, Bára Mottlová,
David Gránský, Vojta Efler a Hana
Gregorová. Jejich vynikající herecké výkony byly neuvěřitelné a herci sklízeli mohutný potlesk nejen na konci představení, ale
mnohokrát i během něj.
Divadelní představení jsme si všichni
moc užili, i když mu předcházely velice
horké a dramatické chvilky. Přestože jsme
z Kozojed odjížděli s časovou rezervou,
dálnice nás zradila.
Dostali jsme se do zácpy, která nás donutila sjet z dálnice a jet přímo přes Beroun
a pak se na dálnici do Prahy vrátit. Čas neúprosně běžel a pomalu nám bylo jasné, že
začátek hry nemůžeme stihnout.
Nezbývalo nic jiného, než zavolat do divadla a pokusit se nastalou nemilou situaci
řešit. Přístup paní produkční byl naprosto
úžasný, protože přislíbila promluvit nejen
s herci, ale také s dalšími diváky a poprosit
je o posečkání na náš autobus.
V sobotu 27. října 2018 uspořádala obec Kozojedy zájezd do Prahy na
francouzskou komedii Boeing – Boeing
aneb Tři letušky v Paříži. Hru uvedlo ve
vršovickém divadle MANA Divadélko Radka
Brzobohatého jako host divadla. Autorem
hry je Marc Camoletti a o režii se zasloužila
Hana Gregorová.
Děj francouzské příjemně rozverné komedie nás přivádí do jednoho pařížského

bytu, kam lásky přilétají a odlétají. Hlavním
hrdinou je úspěšný pařížský architekt
Alexandr, kterému monogamie nic neříká.
Svůj milostný život koordinuje s letovým
řádem, který se zdá být naprosto dokonalý. Vše se ale změní příchodem kamaráda
z rodné vesnice a vypadá to, že i perfektní
navigační systém začne mít trhliny. Kolotoč
bláznivých komických situací se tím roztočí
a baví diváka od začátku až do konce.

Po několika nekonečných minutách nám
přislíbila, že začátek představení bude
o patnáct minut odložen. Řidič autobusu,
pan Vavřička, se snažil, co to šlo, a tak
jsme odložený začátek stihli. Herečka paní
Gregorová dokonce do jedné ze svých replik zakomponovala narážku na problémy
na dálnici a tím sklidila bouřlivý aplaus.
Vše dobře dopadlo a jistě budeme mnohokrát na tento výlet do Prahy s úsměvem
vzpomínat.                                         OÚ

Pozvánka do divadla
Obec Kozojedy ve spolupráci
s městysem Liblín nabízí k prodeji lístky na muzikálové představení DOKTOR OX. Představení
se koná v sobotu 12. ledna 2019
v pražském divadle Hybernia od
18 hodin. Cena vstupenky včetně
zajištěné dopravy činí 490,- Kč.
Podrobnější informace o odjezdu
budou sděleny dodatečně. Využijte
této příležitosti např. jako vhodného vánočního dárku pro své blízké.

