Pošta Partner

V roce 2017 oslovil zástupce České pošty
s. p., pan Bláha, obec Kozojedy s nabídkou
na převod místní pošty na Poštu Partner.
Změna by spočívala hlavně v provozovateli
pošty, kterým by se tímto stala obec. Základní služby by zůstaly zachovány a veškeré
vybavení provozovny nábytkem a technikou
by zajistila Česká pošta.
Celou záležitost projednávalo zastupitelstvo obce v červnu 2018 a v rámci obavy za
zachování poštovních služeb v obci na nabídku přistoupilo. Z ekonomických důvodů
bylo potřeba připravit potřebné prostory, aby
služba byla poskytována v obecní budově.
Byly upraveny prostory v prvním patře budovy obecního úřadu a byla sem přestěhována kancelář odborného lesního hospodáře.
V přízemí tak mohlo dojít k další rekonstrukci a přípravě místnosti pro Poštu Partner.
Součástí rekonstrukce byla i úprava sociálního zařízení a úklidové místnosti. Stavební úpravy probíhaly během roku 2018 a
na začátku letošního roku byly prostory připraveny pro vybavení nábytkem. V pondělí
4. února byl provoz Pošty Partner Kozojedy zahájen. V současné době jsou poštovní služby poskytovány v novém moderním
prostředí.
Veřejnost zde může i nadále využívat

hlavní služby Poštovní spořitelny jako jsou
výběry z účtů, vklady na účty, platební příkazy, vklady a výběry z vkladních knížek, připisování vkladových a úrokových poukázek.
Pošta Partner přijímá listovní a balíkové
zásilky, takovéto zásilky jsou zde i po případném neúspěšném pokusu o doručení ukládány a připraveny k vyzvednutí. Je zajištěn
prodej známek, kolků, dálničních nálepek,
losů, pohlednic, obálek, kartonových obalů
na balíkové zásilky, publikací o blízkém okolí

Vítání občánků

a lze dobít předplacené karty mobilních operátorů.
Na základě smlouvy se společností Sazka je provozován sázkový terminál. Pracovní doba zůstává stejná Po – Pá: 8 – 9 a 14
– 16 hodin. Nové telefonní číslo je 377 537
591. Stálí i náhodní zákazníci si již novou
provozovnu našli a věřím, že budou její služby hojně využívat.
Dagmar Přibylová
V sobotu 16. března proběhlo v obřadní místnosti obecního úřadu tradiční „Vítání občánků“. Přivítáno bylo pět
dětí, dvě holčičky – Ella a Adélka a tři
chlapečci - Vojtík, Radim a opět Vojtík.
Premiéru zažila paní starostka Dagmar Přibylová, sobotní vítání bylo jejím
prvním slavnostním obřadem. Rodiče
se po projevu paní starostky podepsali do pamětní knihy a obdrželi drobné
vzpomínkové dárečky.
O kulturní doprovod akce se postaraly děti ze základní školy krásným přednesem básniček, který s nimi nacvičila
paní učitelka Hana Oliveriusová. Děti
také předaly plyšáčka vítaným občánkům. Všichni „vítaní“ zapózovali naší
zkušené fotografce paní Petře Ouhrabkové a vyvolané fotografie jim budou
pro vzpomínku na slavnostní den předány na památku.
Všem přejeme touto cestou ještě
jednou hodně štěstí, zdraví, lásky a trpělivosti.
Obecní úřad

Bobr už i v naší lokalitě
Na řece Berounce a Střele se v posledních letech usadili bobři. Na těchto tocích si
sice nestaví z kmenů a větví hráze, ale při
získávání potravy zde působí značné škody na stromech a zemědělských plodinách.
Ze zoologického pohledu se jedná o největšího evropského hlodavce dosahujícího
hmotnosti kolem 30ti kg, který je úzce spjat
s vodou a navazující vegetací.
Má mohutné řezáky a ocas (veslo) a na
zadních končetinách má mezi prsty plovací
blány. Pod vodou vydrží až patnáct minut,
přičemž má uzavíratelné nozdry a ušní
otvory. Buduje si nory, staví bobří hráze a
hrady, kde žije v hierarchii.
Je býložravec, hlavní potravou jsou měkké i tvrdé dřeviny, vodní rostliny s přilehlou
bylinnou vegetací. Dokáže pokácet i vzrostlé stromy, které postupně dokola ohlodává
(viz. foto dubu pod Robčicemi). Působí škody i na zemědělských plodinách, např. ku-

kuřici. Na zimu si vytváří zásoby z větví dřevin nebo z bylin v blízkosti vchodu do nory.
V současnosti je v České republice bobr
evropský zařazen do skupiny silně ohrožených živočichů a nelze jej myslivecky obhospodařovat. Na našem území se sporadicky vyskytoval již v 17. století a byl zde
vyhuben v polovině 18. století.
V pozdějších letech došlo k zavedení
jeho polodivokých chovů v tzv. bobrovnách
a bobr se z nich postupně dostával do volné
přírody, kde působil škody. Z těchto důvodů
byli bobři na konci 19. století opět loveni a
došlo k úplné likvidaci populace v českých
zemích.
První trvalé novodobé osídlení je známo z roku 1977 na soutoku Dyje a Kyjovky, přičemž se jednalo o vysazené jedince.
Vysazováni byli i na jiných místech naší republiky. Z různých výzkumů je patrné, že se
bobři z místa vysazení postupně rozšiřují a
obsazují nová území.
V roce 2013 je početnost české populace odhadována přibližně na 3 500 jedinců,
kteří začínají být na některých lokalitách
problémem, neboť způsobují škody v řádech stovek milionů korun. Bobra však nelze v ČR klasicky lovit a mimořádný odlov
může být pouze na výjimku, což se již u nás
v několika případech uskutečnilo.

Jeho úspěšnému rozšiřování napomáhá
fakt, že se jedná o vysoce adaptabilní druh,
který nemá u nás přirozeného predátora,
ale také samotná ochrana tohoto druhu.
Nejčastější škody vznikají ohryzáváním
dřevin v zimním období. Dřeviny poskytují
potravu, ale také stavební materiál. Bobr
konzumuje kůru a lýko a ze zbylé dřevní
hmoty staví hráze a hrady k obývání.
Bohužel, stromy takto poškozené mohou kdykoliv samovolně padnout a jsou tak
značným nebezpečím pro návštěvníky lesa
a v blízkosti toků i pro vodáky. Jeho přítomnost v naší přírodě nemá žádné opodstatnění a především přírodě škodí, což věděli
i naši předci a proto ho opakovaně vyhubili.
Josef Lomička

ENDURO v okolí Kozojed – s příchutí Evropy

Již několik let se v okolí Kozojed uskutečňují motocyklové enduro soutěže. Motorky se
všude možně prohánějí odjakživa načerno po
celý rok, ale opravdové závody jsou pořádány
jen jednou v sezóně.
Vše začalo v roce 2009, když se přestalo
závodit na trati ve Chříči a jeho okolí, a tenkrát
musel Václav Kroupa najít jiné vhodné místo
pro enduro. Volba padla na Kopidlo a Dolní Hradiště, kde byly v té době menší tréninkové tratě
a motorky na nich téměř na denním pořádku.
Po dvě sezony se zde odjely pouze krátké
enduro sprinty, ale od roku 2011 už se pořádalo kratší enduro. Tento závod již pomáhala
připravovat a zajišťovat dvojice dnešního KP
ENDURO klubu. Trať tehdy měřila cca 30 km,
a to bylo na Mezinárodní mistrovství ČR málo
a vlastně trať ani nesplňovala podmínky NSŘ
(národních sportovních řádů) pro enduro.
Od roku 2014 jsem převzal přípravu trati na
sebe a prodloužil etapu z Dolního Hradiště až
ke Kozojedům s rychlostní vložkou u Rybova
mlýna. O rok později zakládáme KP ENDURO
klub a přebíráme kompletně pořádání závodů.
V roce 2015 máme od vedení endura hodnocený závod jako nejlepší a nejklasičtější
enduro po dlouhé době, kdy pomalu tyto závody upadají. Každý rok prodlužuji a ztěžuji
trať a dnešní etapa měří cca 80 km se třemi
rychlostními testy, kdy každý měří okolo 4 km,
což trvá na motorce cca 5, někdy až 7 min.
Jedná se o nejdelší a, dle názoru v tomto sportu uznávaných lidí, o nejtěžší enduro
soutěž v republice. Jezdívají se také různá ex-

treme endura, která jsou vyhnána do nesmyslných terénů, ale se závoděním to nemá nic
společného.
Vedle klasického endura pořádáme také
zkrácenou verzi, a to enduro sprint, který se
koná na tratích u Dolního Hradiště a Kočína.
Letos proběhne ve dnech 27. - 28. dubna.
Velká enduro soutěž, která bude naším pátým
ročníkem, se bude konat 24. - 25. 8.
Tento závod bude startovat z Plas, kde bude
mít zázemí a DEPO na Velké louce. Bude to totiž generálka na rok 2020, pro který jsme dostali od FIM (mezinárodní motocyklové federace)
přiděleno pořádání závodu mistrovství Evropy.

Po mnoha letech to bude jedna z největších událostí v terénním motocyklovém sportu
v ČR a v našem kraji ta největší. Přestože do
letošního závodu v srpnu je spousta času a
do ME ještě více než rok, opět už teď na trati
děláme a připravujeme i další nové úseky.
Termíny závodů:
27. - 28. 4. 2019
MMČR enduro sprint Dolní Hradiště
24. - 25. 8. 2019
MMČR enduro Plasy
srpen 2020 - ME Plasy
Za KP ENDURO klub Martin Prusík

Pro zářivý úsměv prvňáčků

Každý rok přihlašujeme žáky 1. ročníku u
společnosti DM drogerie markt s.r.o. do projektu “Veselé zoubky“. Časově projekt zapadá do
učiva prvouky, téma Zdraví a nemoc. V přihlášce uvedeme počet žáků v 1. třídě a termín, kdy
se chceme péči o dětský chrup zabývat.

V časovém předstihu obdržíme od společnosti DM drogerie markt s.r.o. pro děti osobní
balíčky. Každý žák dostane zubní kartáček,
pastu a přesýpací hodiny, které dětem odměří
dobu nutnou pro čištění zubů. Tímto jsou děti
motivovány k soustavnější péči o své zoubky.
Mgr. Hana Oliveriusová, tř. uč. 1. třídy

Mnoho lidí chápe matematiku jako dovednost rychle a bez chyb počítat. Matematika má ale mnoho tváří a vlastně určitým způsobem jí umí každý, protože je
schována téměř v každém našem konání.
Je tak vlastně jakýmsi návodem k pohledu na svět.

pokládat nadání pro matematiku. Martin Šubrt a Adam Novotný se zúčastnili
okresního kola Matematické olympiády.
Martin postupuje z druhého místa dále do
krajského kola Matematické olympiády,
které se koná 19. 3. 2019 v Plzni. Adam
byl také úspěšným řešitelem a krajské
kolo mu uteklo jen o 2 body.
Mgr. František Bureš

Matematická olympiáda

V tom spočívá její zvláštnost. V nejnižších ročnících základní školy jsou
v matematice řešené problémy naprosto konkrétní. Dají se jednoduše popsat a
zpravidla je matematika i oblíbeným předmětem. Ve vyšších ročnících je matematika již obtížnější.
Prohlubuje se nejen přesné matematické vyjadřování, ale i skutečně matematické řešení problémů tak, že složitý
problém se tzv. atomizuje. Složitý úkol se
tedy rozloží na jednotlivé dílčí jednodušší
úkoly (problémy), které lze vyřešit snadněji. Právě v takových okamžicích učitel
u některých žáků postřehne dispozici, někdy přímo talent pro matematiku.
Tito žáci dokážou snadno a mnohdy i
intuitivně právě atomizovat složitější matematické úkoly (problémy). Matematika
začíná být pro takové žáky oblíbeným
předmětem. Právě tady výrazně roste
role učitelů. Velkou výhodou jsou pak nízké počty žáků ve třídách, které umožňují
individuální práci s takovými žáky.
V letošním školním roce se v 9. ročníku
zdejší ZŠ objevili žáci, u kterých lze před-

ŠKOLKOVÝ
PLES

V pátek 25. 1. 2019 se konal v MŠ
již 2. školkový ples. Místo kluků a holek
se ten den ve školce sešli samé sličné
dámy v překrásných šatech, halenkách
a sukních, a také mladí pánové v košilích, vestičkách, s kravatami i motýlky.
Všem to moc slušelo.
Po svačince se lehárna v horním patře změnila na taneční parket. Děti se
nejprve naučily, jak slušně požádat o tanec, dozvěděly se, co je to promenáda i
jaká jsou vhodná témata ke konverzaci.
Vše si pak ihned mohly zkusit.
Během dopoledne jsme si představili
a vyzkoušeli tyto tance – ploužák, rockenroll, tango, mazurku, polku, makarenu, kankán a ptačí tanec. Všechny děti
za jejich snahu a výkony musíme velmi
pochválit.
A co by to bylo za ples bez tomboly? I
na tu došlo. Každý si po vylosování lístku odnesl drobnou odměnu, kterou pro
děti připravili jejich rodiče.
Děkujeme za Vaši pomoc, moc si
toho vážíme. A určitě nejen my, paní
učitelky, ale i děti, se těšíme na to, jak
si příští rok užijeme náš další školkový
ples.
Fotografie ze školkového plesu
si můžete prohlédnout na
www.kozojedyms.rajce.net.
Za MŠ Kozojedy
Mgr. Slavěna Razýmová,
vedoucí učitelka MŠ Kozojedy

“Robčická dvojčata”, paní Jiřina Benešová a pan Jiří Fencl, oslavila dne 7. 3. 2019 krásné životní jubileum - 90 let života. Obec Kozojedy jim do dalších let přeje hodně zdraví.

MASOPUST V KOZOJEDECH

Ani v roce 2019 se kozojedští masopustní medvědi nezapomněli probudit ze zimního spánku! V sobotu 9. 3. se nejen oni, ale
i další krásné a natěšené masky sešli v jednu hodinu po poledni u hasičské zbrojnice,
odkud zahájili tradiční průvod obcí.

MUZIKANTSKÝ MARATHON

Bohužel nemůžeme říci, že by masopustnímu reji počasí přálo, na návsi všechny přítomné překvapil déšť a po celou dobu foukal
studený vítr. Ani to ale neubralo maskám na
náladě.
Průvod doprovázela obcí dechová kapela Pavla Saka. Kolem šesté hodiny masky
překročily cílovou čáru - práh hospody v KD.

Tam bylo příjemné teplo, orosené pivo a harmonika hrála tradiční lidové písničky.
Zkrátka nic nechybělo k tomu, aby se všichni
přítomní mohli veselit dle libosti a zbývajících sil.
Velký dík patří samozřejmě maskám za účast,
kapele za výdrž a všem, kteří se zúčastnili dopolední úpravy medvědích „kožichů“, za pomoc!
Monika Dibelková

nevěsty se ženichem, ale i spousta dalších, na kterých si jejich tvůrci dali záležet a jen dokázali, že smysl pro humor
se z Robčic opravdu nevytratil.
Průvod prošel celou vesnicí, u každého
stavení masky zatancovali za hudebního doprovodu Luboše Muchny.

Odměnou jim bylo malé občerstvení,
někdy i něco ostřejšího…Na závěr masopustního odpoledne se v Hospůdce u Horů
konalo posezení s hudbou, kam se většina
účastníků odebrala. Zpívalo se a tancovalo
do pozdních večerních hodin.
Romana Vlková

Karnevalové průvody a s nimi spojené celodenní veselice doprovází v Kozojedech a spřátelené
obci Bohy dechová kapela pod vedením Pavla
Saka. Každoročně si zaslouží obdiv a celkové největší uznání s jakou vytrvalostí a přehledem prochází celou trasu maškarního reje.
Muzikantští vytrvalci odolávají všem nástrahám
počasí, terénu i vlivu alkoholických nápojů a jsou na
začátku trasy i na konci stejně dobří ve svém výkonu,
intonaci a rozmanitém repertoáru lidových a zlidovělých písní a skladeb.
Všichni účastníci každoročního masopustního
rejdění, nápaditě vypravené maškary i zúčastnění přihlížející diváci berou hudební produkci Sakovců jako
samozřejmou, nedílnou podporu, bez které by masopust nebyl ten správný a opravdový, během kterého
se zpívá a tančí po celé obci. Pro muzikanty je to však
velký marathon a zkouška vytrvalosti, a proto je třeba
jim vždy s uznáním poděkovat. Vladimír Steiner

Robčický masopust

V sobotu 16. března 2019 prošel
Robčicemi již tradiční masopustní průvod, do něhož se sešlo více než čtyřicet
dospělých i dětských masek.
Nechyběly tradiční masky medvěda,

Dětský maškarní bál v Kozojedech

V sobotu 16. února 2019 se v Kozojedech konal dětský maškarní bál. Přestože
bylo venku počasí ideální k jarnímu výšlapu, mnoho rodin se rozhodlo jít se pobavit
do zdejšího kulturního domu.
K tanci a poslechu tradičně hrálo duo
chlapců Procházkových z Jarova – Zbyněk
se synem Vojtou, kteří mají letité zkušenosti
s těmito akcemi a zařazovali vhodný repertoár. Mile nás překvapilo množství masek,
často i pracnost přípravy kostýmů. Jen těžko se dalo vybrat, které převleky jsou nejhezčí a nejzajímavější.
Parketem se jako vždy prohánělo množství princezen, vodníků, čarodějnic, čertů,
kovbojů, spidermanů nebo pirátů. Originálním nápadem byla mumie nebo Pippi
Dlouhá Punčocha s obrovskými botami.
Po důkladném zvážení skončili na prvním

místě králíci Bob a Bobek, kteří si přinesli opravdový velký černý klobouk. První tři
umístění si odnesli jako cenu dort, ale ani
ostatní masky nepřišly zkrátka.
V průběhu celého odpoledne se nejen
tančilo – a to i rodiče se svými ratolestmi,
např. oblíbený Ptačí tanec, ale i soutěžilo. Židličková je stále žádaná zábava pro
mladší i starší děti. Hned u vstupu byly
k zakoupení lístky do tomboly, každý měl
tedy možnost odnést si domů spoustu pěkných výher.
Věříme, že se všem zúčastněným bál
líbil. Nejen proto, že si děti užily tancování
a řádění na parketu, ale také dospělí mohli
potkat své známé, popovídat si a pobavit
při pěkné hudbě a třeba i u dobrého kozojedského piva.
Mgr. Jana Soukupová

Podzimní naháňky 2018

Marek Tachezy - Nor s českými kořeny ulovil
mladého daňka 1. věkové kategorie (špičáka).

Mimořádně úspěšný odlov divočáků
v průběhu roku 2017 předznamenal početní
stav této zvěře v naší honitbě v roce 2018.
Již před začátkem podzimních naháněk bylo
zřejmé, že úlovky budou podstatně nižší než
v předcházejících letech. Proto jsme hned
první naháňku tohoto podzimu rezervovali
pro naše hosty ze severského Norska.
Vybrali jsme pro tuto příležitost dobře zazvěřenou část naší honitby – Všehrdsko, ve
které jsme předpokládali také výskyt divočáků, na jejichž odlov se podzimní naháňky především organizují. V celé první leči,
která se uskutečnila v lokalitě „Spáleniště“,
jsme vyrušili pouze jeden kus černé zvěře,
téměř metrákového kňoura.
Ten však odmítl opustit svůj úkryt
v hustém trnitém podrostu a svůj útulek
statečně a nekompromisně hájil. Při jeho
ochraně svými nebezpečnými zbraněmi poranil 4 dorážející lovecké psy, kteří
museli být ještě během leče odvezeni na
ošetření k veterinárnímu lékaři.

Nejhůře při tomto střetu dopadla statečná fena německého drátosrstého ohaře pana Václava Prusíka, na jejíž ošetření
spotřeboval veterinární lékař 80 stehů.
Dalším, tentokráte již opatrnějším loveckým psům, se přece jen podařilo divočáka
z lože vytlačit. Toho pak na konci žlabu táhnoucího se kolem potoka celým „Spáleništěm“, přesnou střelou ulovil David Hykyš.
Ve druhé leči jsme na prasata vůbec
nenarazili. Našim hostům se však podařilo
ulovit 2 ks daňčí zvěře a 3 kusy zvěře mufloní. I přesto, že většina hostů z Norska neulovila žádnou zvěř se všem v Kozojedech
moc líbilo a s předstihem si rezervovali naháňku i na příští rok.
Ani při dalších naháňkách jsme na větší počet černé zvěře nenarazili. Úspěšnější byla pouze naháňka 1. prosince 2018
pořádaná v lokalitě „Prorostlina“. Uloveno
bylo 5 divočáků a jedna daniela. Velice
slabý byl také úlovek na naháňce pořádané
8. prosince v lokalitě „Býčov“, která bývá
co do počtu ulovené zvěře velice úspěšná.
Tentokráte jsme při naháňce ulovili 4 di-

vočáky, 2 kusy daňčí a 2 kusy holé mufloní zvěře. Tuto naháňku tradičně spojenou
s „Poslední lečí“ vedl a řídil stejně jako i
ostatní naháňky, namísto nemocného hospodáře Vladimíra Hykyše, finanční hospodář našeho MS Marek Peterka.
Na poslední naháňce v roce 2018, která
se konala 29. 12. v lokalitě „Lipo“ jsme ulovili 1 divočáka a 6 zajíců určených do tomboly na tradičně velice úspěšný ples, který
každoročně pořádáme začátkem ledna.
Celkem jsme při podzimních naháňkách
ulovili 11 kusů divočáků, 4 kusy mufloní
zvěře, 6 ks daňčí zvěře a 6 zajíců.
I když se nám podařilo v uplynulém roce
splnit úkol, kterým bylo výrazně redukovat
stavy černé zvěře v naší honitbě, musíme
mít stále na mysli, že černá zvěř je zvěří
silně migrující a může se během roku stát
zvěří přemnoženou.
Je proto třeba i v tomto roce s ohledem
na stále aktuální hrozbu „Afrického moru“,
věnovat odstřelu divočáků zvýšenou pozornost. Zaměřit se však také musíme na
odstřel další spárkaté zvěře, zvěře mufloní
a především zvěře daňčí.
Václav Troch
místopředseda MS

OSLAVY PADESÁTIN MEZI MYSLIVCI

Počátkem roku 2019 oslavili dva členové našeho Mysliveckého spolku významné životní jubileum. Oběma jubilantům udělil oblastní výbor Českomoravské myslivecké
jednoty v Plzni za zásluhy o ochranu přírody a rozvoj myslivosti v regionu severního
Plzeňska „Čestné uznání“. Výbor Mysliveckého spolku přeje oběma oslavencům
především pevné zdraví, hodně štěstí a pohody, a ještě hodně mysliveckých zážitků
a loveckých úspěchů.
Lesu a lovu zdar! Václav Troch
Vladimír Hykyš se narodil 21. ledna
1969. Členem Českomoravské myslivecké
jednoty a Mysliveckého spolku v Kozojedech
je od 9. března 1987. Od samého počátku je
Vladimír Hykyš velmi aktivním členem našeho
spolku. Podílí se na všech jeho aktivitách a
má výrazný podíl na dobré činnosti spolku. Je
jeho dlouholetým mysliveckým hospodářem.
Poprvé byl do této funkce navržen a členskou
schůzí jednomyslně schválen již v roce 1998.
Funkci mysliveckého hospodáře vykonává
nepřetržitě a ke spokojenosti všech členů
spolku již 21 roků. Jeho dobré organizátorské
a moderátorské schopnosti mu umožňují
úspěšně organizovat a moderovat našim
spolkem pořádané myslivecké a kulturně
společenské akce (poslední leč, myslivecké
odpoledne, apod.) Důsledně uplatňuje a dbá
na dodržování starých mysliveckých tradic.

Václav Folk oslavil padesátiny
24. února 2019. Členem Českomoravské myslivecké jednoty a
Mysliveckého spolku v Kozojedech je
od 6. dubna 1992, tj. 27 roků. Rovněž
Václav Folk je naším velmi aktivním
členem. Obětavě přistupuje k plnění
všech
povinností
vyplývajících
z výkonu práva myslivosti a aktivně
se zapojuje do akcí pořádaných naším
spolkem. Ve volebním období 20052010 byl členem kontrolní komise
a v období 2010-2015 pracoval ve
výboru MS, kde vykonával funkci
střeleckého referenta. Pro své kladné
povahové vlastnosti, smysl pro humor
a ochotu vždy pomoci je v kolektivu
myslivců oblíben.

Setkání starostů
V pátek 19. 10. 2018 se sešli na pozvání starosty v zasedací místnosti v budově
obce bývalí starostové Miroslav Němec,
Ladislav Pícl a Josef Lomička a místostarostové RNDr. Václav Švamberk, Ing. Jaroslav Fencl a Dagmar Přibylová, tedy všichni, kteří stáli v čele obce od roku 1990 až do
těchto voleb.
Témat k hovoru bylo dostatek. Probíraly
se jak začátky obce po revoluci, tak veškeré
změny až do současnosti. Setkání se také
zúčastnili bývalí i současní zaměstnanci a
zaměstnankyně obce včetně hajných, takže se diskutovalo i o obecních lesích.
Bývalý obecní hajný a odborný lesní
hospodář pan Hykyš přinesl i fotodokumentaci o práci v lesích a v lesní školce,
kterou obec obhospodařuje. A protože mezi

zúčastněnými bylo i několik včelařů, včetně
odborníka pana doktora Švamberka, diskuse se přenesla i do tohoto oboru.
V té době ještě starosta pan Lomička
konstatoval, že v každém volebním období
se něco vybudovalo, opravilo a uskutečnilo
a vše bylo ku prospěchu obce a jejích obyvatel. Všem přítomným za jejich práci poděkoval.
Josef Lomička

Dřevina roku 2019
– JEDLE BĚLOKORÁ
V rámci vzdělávacích aktivit vyhlašují
Lesy ČR, s. p. již řadu let jednu z lesních
dřevin jako dřevinu roku. V loňském roce
2018 byla v pořadí již dvacátou dřevinou
roku vybrána vrba. V letošním roce v rámci těchto aktivit vybraly Lesy ČR jednadvacátou dřevinu roku - jedli bělokorou.

Jedle bělokorá je velmi vysoký strom
(až 65 m) s válcovým rovným kmenem
o průměru až 2 m. Koruna je v mládí kuželovitá, později válcovitá, na vrcholu ve
vyšším věku zploštělá (tzv. čapí hnízdo).
Kůra je hladká, většinou světle šedá, ve
stáří tmavší. Jehlice 2-3 cm dlouhé, ploché, na svrchní straně leskle temně zelené, na rubu s dvěma lesklými proužky
(průduchy).
Šišky jsou vzpřímené a jsou dlouhé 10
– 20 cm, 3 – 5 cm široké. Dozrávají během
měsíce září a rozpadají se na stromech.
Pod stromem je proto nenacházíme.
Výskyt: Jedle bělokorá je jediným
zástupcem jedlí ve střední Evropě. Vyskytuje se v Evropských pahorkatinách
– Alpy, Český masiv, Karpaty. Méně se
pak vyskytuje ve střední Francii, západním Německu, jihoevropských Apeninách
a na Balkáně. V horských a podhorských
lesích společně s bukem vytváří dnes již
vzácné bukojedlové lesy.
Václav Troch

Tříkrálové koledování v Kozojedech

Začátkem tohoto roku děti z MŠ rozšířily
řady koledníčků, kteří koledovali v tomto období po celé České republice. Nápad chodit
Tříkrálovou koledu přišel na konci listopadu, ale již bylo pozdě zvolit si svůj vlastní

projekt, na který bychom chtěli přispět.

V letošním školním roce se nám opět dali
dohromady žáci 4. a 5. ročníku na povinné
kurzy dopravní výchovy. Všichni se od září
po čtyři středy scházeli na odpolední teoretickou výuku, kde probírali pravidla silničního
provozu (dopravní značky, křižovatky, …),
vyzkoušeli si testy v písemné i elektronické
podobě.
Vzhledem k nepřízni počasí nedošlo na
praktické jízdy na kole.

Závěrečné zkoušky se dlouhá léta odehrávaly na dopravním hřišti v Třemošné, letos měla být naše premiéra 16. 10. 2018 na
hřišti u ZŠ Kralovice. Děti rozdělené do dvou
skupin prošly písemnými testy a praktickou
částí techniky jízdy. Ne však každému se
zadařilo podle jeho představ a držiteli řidičského průkazu na kolo se stali jen někteří.
ZŠ

Jelikož spadáme pod Kralovice, pomohli jsme koledovat na jejich projekty (např.
kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech). Příští
rok máme v plánu se opět účastnit, ale ten-

Kurz dopravní výchovy

tokrát s vlastním projektem. Chtěli bychom
podpořit opravu kostela sv. Mikuláše přímo
v Kozojedech.
Tříkrálové koledování probíhalo během
dopolední vycházky od úterý 8. 1. do pátku
11. 1. 2019. Za tyto 4 dny jsme stihli navštívit jen pár domácností. Jsme rádi, že
jste nás všude vítali s úsměvem a štědrostí.
Děkujeme.
A teď už výsledky. V obvodu Kralovice
(Kralovice, Kozojedy, Hadačka, Výrov, Kopidlo, Mladotice, Strážiště, Žihle, Chrašťovice, Přehořov, Odlezly, Velká a Malá
Černá Hať, Dolany, Hlince, Chříč, Lubenec,
Bílov, Potvorov, Sedlec, Brodeslavy, Bohy,
Všehrdy, Kožlany, Bukovina) bylo vybráno
160140 Kč. Přímo v Kozojedech jsme s dětmi vykoledovali celkem 7410 Kč.
Ještě jednou bych chtěla všem navštíveným poděkovat za milé přijetí a ochotu
přispět do Tříkrálové sbírky. Pro děti bylo
koledování velkým zážitkem. Všichni už se
těšíme na příští rok.
Za MŠ Kozojedy Mgr. Slavěna Razýmová,
vedoucí učitelka MŠ Kozojedy

Setkání bývalých žáků školy v Břízsku

Koncem minulého roku se uskutečnilo
setkání bývalých žáků jednotřídní školy
ve Břízsku. Na dvacet účastníků se sešlo
v bývalé třídě, která v současnosti slouží
jako klubovna SDH. Posledním žákům,
tedy nejmladším, kteří ze školy odcházeli
při jejím uzavření, je dnes 63 let.
Nejstarší mezi přítomnými byl pan Miroslav Koucký, kterému je 86 let. Setkání zahájil pan Josef Lomička, který byl také žákem zdejší školy. Historii ve své přednášce
přiblížila Radka Ranochová (Lomičková).
Průběh setkání zpestřili sourozenci Stachovi pěknými písničkami, které si s nimi
přítomní rádi zazpívali.
Všichni měli možnost nahlédnout do kopií školních kronik a do obecní kroniky, což
bylo pro některé velice zajímavé, protože
se mohli poznávat na starých fotografiích.
Součástí bylo i malé pohoštění, o jehož podávání se postarali členové SDH.
Všichni odcházeli spokojeni a s příslibem, že se opět brzy sejdeme, zavzpomínáme na školní léta, tedy na své mládí, což
je jistě to nejkrásnější.
Josef Lomička

