Vítání občánků

V sobotu 22. června se uskutečnilo letos
již druhé „Vítání občánků“. Na tradiční obřad se dostavilo všech šest nových občánků – Marek, Květa, Julie, Lukáš, Gabriela a
nejmladší Tadeáš.
Paní starostka zahájila obřad a přivítala všechny přítomné. Po prvním přednesu
veršů byli rodiče vyzváni k podpisu do pamětní knihy. Poté obdrželi drobné dárečky
pro děti a maminky kytičku.
O kulturní doprovod akce se postaraly krásným přednesem básniček děti ze
základní školy, které s nimi nacvičila paní
učitelka Hana Oliveriusová. Děti vítaným
občánkům předaly plyšáčka.
Na konec všem „vítaným“ byla pořízena
rodinná fotografie, kterou dostanou také
jako dáreček pro vzpomínku na slavnostní
den děťátka.
OÚ

Hasičské oslavy v Břízsku

V sobotu 8. 6. 2019 se konalo ve
Břízsku na návsi kolem rybníka hasičské
cvičení ke 105. výročí založení místního
sboru. Zúčastnilo se 8 družstev mužů a
2 družstva žen. Soutěžní družstva se sjížděla již od 13 hodin.

V tom byli lepší muži. Následovalo vypití čtyř piv a až když všichni členové dopili,
mohl začít požární útok. Ten začínal vyjmutím stříkačky z přepravního vozíku, smontováním 3 kusů savců, rozhozením tří hadic B
a napojením na stojací hydrant.

Po slavnostním zahájení, které přednesl
starosta SDH Břízsko pan Daniel Kraus,
pozdravila diváky i soutěžící starostka obce
Kozojedy Dagmar Přibylová.

Pak už zbývalo prolézt s hadicí C kanalizační rourou a dále dvěma proudy srazit
terče (plechovky). To vše se nejlépe podařilo místnímu SDH. Další v pořadí byly
Dobříč, Hromnice, Koryta, Obora, Hunčice,
Kozojedy a Jarov. Ženy skončily v pořadí
Hromnice a Jarov.

Poté velitel okrsku Dobříč pan Luboš
Urbánek zahájil samotné cvičení. Po zahrání hymny a položení věnce k Památníku
obětem válek byli velitelé jednotlivých družstev seznámeni s nástrahami tratě a úkoly,
které na ně čekají před samotným požárním útokem.
Vše jim předvedli členové místního družstva, kteří nastoupili jako první. Po odstartování musel jeden člen družstva přenést
hasicí přístroj po hrázi rybníka, další člen
vyšplhat po laně do výšky cca 3 metry a
zazvonit na zvonec (což zvládl pouze člen
místního družstva a člen SDH Kozojedy,
ostatní zvolili přistavit si žebřík a po něm
vylézt).
Následovalo přeříznutí dřevěného špalku ruční pilou. Dále bylo nutné převalovat
zadní pneumatiku od traktoru na vzdálenost
cca 10 m, poté kutálet sud částečně naplněný a pouze s jednou gumovou obručí.
Poté jeden člen družstva přebaloval mimino
(panenku), které bylo v dětském kočárku.

Udírnu, kterou do soutěže věnoval

pan Miroslav Beneš, si odvezla děvčata
z Hromnice. Všechna družstva obdržela
hodnotné ceny a první tři družstva mužů
také poháry.
Odpoledne se vydařilo, bylo krásné
počasí, pro soutěžící i diváky bylo dostatek občerstvení a o dobrou hudební
náladu se postaral pan Barbořák s paní
Janečkovou, a tak někteří vydrželi až do
pozdních nočních hodin.
Veškeré dění také sledovalo i 10 malých
kachniček na rybníku, z počátku vyděšených, ale časem si zvykly. Poděkování patří
těm, kdo soutěž připravili, všem, kdo v průběhu soutěže pomáhali a také těm, kteří
druhý den všechno uklidili.
J.Lomička

UMĚLCI NA JEVIŠTI

Okresní kolo recitace
v Nýřanech
Velký úspěch a radost jsme zažili ve
čtvrtek 21. 3. 2019 v Nýřanech, kde žáci
naší školy obsadili první místa ve všech
kategoriích. V každé kategorii bylo přibližně
20 účinkujících a dva nejlepší recitátoři postupují z každé kategorie do krajského kola
v Horšovském Týně.
Gratuluji k postupu Elišce Havlové, Běle
Havlíčkové, Patricii Hodkové, Karolíně
Ulrich a Terezii Hodkové.
Děkuji za reprezentaci školy též
Natálii Soukupové (čestné uznání), Adéle
Heidenreichové a Matěji Moulisovi (náhradník do krajského kola).
Eva Doležalová

Před zaplněným sálem kulturního domu
se 28. 5. 2019 konalo v pořadí již čtvrté kulturní odpoledne, které pořádala ZŠ
Kozojedy. Zde se představili žáci se svou
mimoškolní činností.
Hru na hudební nástroje a zpěv předvedly děti, které navštěvují ZUŠ v Kralovicích a
v Třemošné. Své umění ukázali také členové recitačního kroužku, dvě dívky dokonce
v německém a anglickém jazyce.
Pod vedením paní uč. Mandausové

předvedli členové kroužku ZUMBA moderní
taneční vystoupení. Svoji sestavu zatančily
mažoretky, kterou s nimi nacvičila p. vychovatelka Kovářová ve školní družině.
Nechyběla ani sportovní vystoupení.
Gymnastickou sestavu zacvičila žákyně
2. třídy a ukázky bojového umění TAEKWONDO předvedli starší chlapci. Každé vystoupení bylo odměněno náležitým potleskem.
Mgr. Hana Oliveriusová

Workoutové hřiště

Školní
výlet

Dne 30. 5. 2019 žáci 2. stupně
ZŠ vyrazili na školní výlet. První zastávkou byl TEPfactor v malé obci
Chotilsko u Příbrami. Po příjezdu do
budovy TEPfactoru se žáci rozdělili do
7 týmů po 4 žácích.
Dvě a půl hodiny jsme plnili různé
úkoly v mnoha místnostech. Každá
z nich byla zaměřena na něco jiného, např. na sílu, zručnost, logiku a
trpělivost.
Nejlepšího výsledku dosáhl tým
Planeťáků ve složení Vojta Štípek,
Adam Soukup, Jakub Štafl a David
Hach.

Druhou zastávkou byl zámek
v Dobříši. Prohlédli jsme si zámeckou
zahradu, park bohužel ne, protože se
právě rekonstruuje.
Půlhodinová prohlídka zámeckých
sálů se nám líbila, trochu nás mrzelo, že jsme nemohli nahlédnout i do
jiných místností, které nebyly přístupné. Průvodkyně sice mluvila tišeji, ale
rychle a stručně.
Díky finančním darům od rodičů, lidí a učitelů, celkem 91 000 Kč, mohla škola vystavět workoutové hřiště,
které se skládá ze čtyř fitness prvků – cyklotrenažeru, hrazdy, kapitána a běžce, a také zakoupit nový
pingpongový stůl, který se nachází u budovy 1. stupně ZŠ. Jsme rádi, že nám škola umožnila posilovat a
cvičit na workoutových prvcích hned za školou o přestávkách a ve volném čase. Byli bychom rádi, kdyby do
budoucna přibyly i další workoutové prvky, např. trampolína, hrazda s kruhy nebo provazové žebříky. Tímto
článkem bychom moc chtěli poděkovat všem lidem, kteří přispěli financemi.
Žáci ZŠ

Po prohlídce jsme si zašli do města
na zmrzlinu a ledovou tříšť a vyrazili
zpátky do Kozojed. Výlet všichni přežili bez úrazu, užili jsme si ho a rádi
bychom ho někdy zopakovali.
ZŠ

ŠKOLNÍ VÝLET - KARLŠTEJN, KONĚPRUSY

Po roce opět přišel čas finišování ve
škole a to je také období vhodné k výletům.
Celá základní škola vyrazila ve stejný den,
30. května, i když každý stupeň na jiné
místo. „Měšťanka“ si vybrala TEP FACTOR
u Příbrami a Dobříšský zámek.

1. stupeň vyrazil podobným směrem nejprve na hrad Karlštejn. Pro většinu dětí
to byla první návštěva této ikony české
historie. Cesta byla zkomplikovaná - kvůli
kolonám na dálnici jsme museli jet po okrskových silnicích a pěší cestu k hradu jsme
brali poklusem, abychom stihli prohlídku.

jeskyně, které jsou nedaleko Karlštejna. Děti
měly možnost obdivovat miliony let trvající
dokonalou práci vody a vápence v podzemí.
Rozsáhlé dostupné cesty si celé samy prošly - přes 600 metrů ve třech patrech.
Prohlédly si tři druhy krápníků, koněpruské růžice, viděly zbytky koster různých
živočichů a nahlédly do penězokazecké

dílny, která se zde vyskytovala v 15. století.
Po vystoupání 80 točitých schodů nás při
východu z jeskyně oslepilo sluníčko, protože počasí nám opravdu po celý den přálo.
Děti se vrátily domů v pořádku a se
spoustou zážitků, což je pro nás, učitelky,
to podstatné.
Mgr. Jana Soukupová

Pro děti to byla zatěžkávací zkouška pevné vůle, protože cesta na hrad je lemována
turistickými „lákadly“. S příslibem nákupů
na zpáteční cestě se nám podařilo všechny
žáčky dotáhnout (některé doslova) k hradní
bráně, a pak už jsme si užívali výborný výklad paní průvodkyně, která byla velice milá
a trpělivá.
Seznámila nás s rodinným i politickým
životem Karla IV., s podobou hradu v různých obdobích a na závěr jsme se pokochali
pohledem na kopii Svatováclavské koruny.
Prošli jsme mnoho místností, kde na nás
dýchala historie a touha se alespoň chvilku
ocitnout v dobách slávy tohoto hradu.
Na cestě zpět k autobusu se děti daly
do nakupování. Leckdo se snažil utratit
svěřené kapesné v rekordním čase - trdelníky, zmrzliny, meče, kuše, plyšáci, hopíci. Někteří duchaplně nakoupili turistické
známky, vizitky nebo pohledy.
Druhý cíl naší cesty byly Koněpruské

AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLKY KOZOJEDY
Návštěva Minizoo a hasičů

Na čtvrtek 23. 5. 2019 jsme si naplánovali výlet do Plas. Čekala nás návštěva
hasičské stanice a prohlídka Minizoo. Moc
jsme se všichni na tento výlet těšili. U hasičů se nám líbilo asi nejvíc. Kluci hasiči nás
seznámili se svojí prací.
Ukázali nám všechna hasičská auta a jejich vybavení. Oblékli jsme si i hasičský oblek, který pro nás byl pěkně těžký. Ukázali
nám, jak se sjíždí na tyči a jak se používají
nosítka ke znehybnění zachráněné osoby.
Nakonec nás všechny svezli hasičským
autem. V zoo jsme si zase prohlédli všechna zvířátka. Některá jsme i sami poznali.
Nejvíce se nám ale líbily surikaty a sněžné
sovy.

Oslava MDD v MŠ
Den dětí připadl tento rok na sobotu. My
ve školce jsme ho s dětmi oslavili v pátek
31. 5. v indiánském duchu. Nejprve jsme
si opekli vuřtíky ke svačině a potom se
přivítali indiánským tancem. Pro děti byla
připravena 4 stanoviště, kterými postupně

procházely. Házelo se oštěpem na cíl, kreslily se křídami indiánské totemy, vyráběly se
indiánské náhrdelníky a střílelo se na terč
z opravdického luku. Na konci děti obdržely
potvrzení, že prošly zkouškou indiánských
dovedností.

Besídka ke Dni matek
Přesně na Den matek, tedy v neděli 12. 5. 2019, popřály všem maminkám
i děti ze školky svým vystoupením. Obě
třídy si pro maminky připravily krátká pásma. Děti ze třídy Kuřátek se proměnily
v opravdická kuřátka a jejich paní učitelky
Věnka a Monika ve slepice.
Společně maminkám zazpívaly, zatančily a zacvičily. Pro děti ze třídy Lištiček zase
paní učitelka Libuška poskládala jejich
pásmo z veršovaných pohádek, písniček a
tanečků. Za obě vystoupení byly děti odměněny velkým potleskem.
Ráda bych touto cestou poděkovala
p. Petru Mrázovi za pomoc při nazvučení
našeho vystoupení, maminkám Kuřátek za
krásné kostýmy, DS Tyl z Čisté za zapůjčení kulis, OÚ Kozojedy za poskytnutí prostor
KD a p. Marku Peterkovi za možnost občerstvení. Děkujeme.
Fotografie ze školkových akcí si můžete
prohlédnout na www.kozojedyms.rajce.net.
Za MŠ Kozojedy
Mgr. Slavěna Razýmová,
vedoucí učitelka MŠ

Lov škodné zvěře v roce 2018
V posledních číslech našeho „čtvrtletníku“ jsem několikrát poukazoval na závažný
problém naší společnosti, kterým je stále se
prohlubující devastace přírody.
Naposledy to bylo v prvním čísle ročníku 2019 v článku nazvaném „Zamyšlení
starého myslivce“. Z naší krajiny závratnou rychlostí mizí hmyz, který je pro přírodu nesmírně důležitý. Je totiž nezbytný
jako potrava pro ptactvo, ale také pro
správné opylení rostlin.
Odborníci odhadují úbytek hmyzu a ptactva za posledních 30 let asi o 40 %. Počet
ptáků u nás neustále klesá už od 80. let.
Především pak v zemědělské krajině, kde
klesl jejich počet o celou třetinu. Podobný
trend se projevuje také u ostatní živočichů,
zejména pak drobné zvěře.
Ubývají zajíci, divocí králíci, bažanti,
koroptve, křepelky, chocholouši, syslové a
další drobná zvěř. Některá už je velmi vzácná a vážnou hrozbou je, že některé druhy
zcela vyhynou. Na úbytek drobné zvěře
působí současně několik faktorů.
Mezi ty nejdůležitější faktory řadíme neustále se zvyšující počty a negativní působení predátorů. Jejich vliv na stavy drobné
zvěře je značný, zejména v období hnízdění a odchovu mláďat. V současnosti se blížíme ke stavu, kdy predátoři v naší přírodě
převyšují stavy drobné zvěře.
Mezi predátory naší přírody patří především lišky, kuny, jezevec, psík mývalovitý,
norek americký, krkavci, vrány, sojky, straky, kormoráni a další. Při výčtu predátorů
v naší přírodě nesmíme zapomenout ani
na dva velice významné druhy – toulavé
kočky a psi. Nenechávejte své miláčky a
mazlíčky volně se toulat v přírodě.
Zejména v těchto měsících hnízdění a
vyvádění mláďat se v nich probouzí hluboce zakořeněný lovecký pud a stávají se
z nich obratní lovci.

V uplynulém mysliveckém roce ulovili členové našeho spolku 47 lišek. Za
únosnou, hraniční populaci hustoty lišek
se v odborné literatuře uvádí 1 liška na
500 ha ve smíšených honitbách. Naše
smíšená honitba má rozlohu téměř
3 000 ha. V optimálním případě bychom
tedy měli mít v revíru 6 lišek.
Počty lišek každoročně ulovených v naší
honitbě však několikanásobně převyšují
doporučovaný optimální stav. Myslivecký
spolek proto každoročně vyhodnocuje odlov lišek a ostatních predátorů. Zákon o myslivosti nám totiž umožňuje odstřel těchto
druhů zvěře škodících myslivosti.
Také na letošní výroční členské schůzi spolku vyhodnotila komise ve složení
David Hykyš a Petr Machovec ml. na základě předložených znaků ulovené škodné úspěšnost myslivců v tlumení škodné
zvěře.
Nejlépe si v této jedné z nejdůležitějších
aktivit myslivců vedl Stanislav Špiroch,
který dokázal ulovit škodnou zvěř v celkové bodové hodnotě – 750 bodů. V průběhu
mysliveckého roku 2018 ulovil – 10 lišek,
3 kuny, 2 jezevce.
2. místo - Vladimír Hykyš, 415 bodů
- 7 lišek, 1 kunu,
3. místo - David Hykyš, 375 bodů
– 4 lišky, 2 kuny, 1 jezevce, 1 straku,
4. místo - Miroslav Kučera st., 350 bodů
– 6 lišek, 1 kunu,
5. místo - Václav Štol ml. 300 bodů
– 4 lišky, 1 kunu, 1 jezevce.
Celkem bylo kromě již zmíněných 47 lišek uloveno 14 kun, 7 jezevců, 1 psík mývalovitý, 1 straka. Z přehledu, který komise
vypracovala je zřejmé, že ne všichni členové spolku přistupují k odlovu škodné tak,
jak by si příroda a drobná zvěř zasluhovaly.
Na odlovu škodné zvěře se podílelo

Velké poděkování

Na konci června se v mateřské škole
nerozloučíme pouze s našimi 13 předškoláky, kteří v září nastoupí do 1. ročníku ZŠ, ale i s dlouholetou paní učitelkou
Libuškou Kalinovou, která odchází do
zaslouženého důchodu.
Do mateřské školy v Kozojedech nastoupila v září 1978 jako učitelka. V letech
2003 – 2018 působila ve funkci vedoucí učitelky MŠ. Celý svůj profesní život zasvětila
učitelství těch nejmenších dětí.
Trpělivě a citlivě přistupovala ke každému dítěti, měla pochopení i pro lumpárny,
ale především v dětech pěstovala úctu
k dospělým a zodpovědnost za své jednání.

Za jejího působení v MŠ se vystřídala
spousta kolegyň, kterým se s Libuškou
dobře spolupracovalo. Měla vždy plno
energie a oplývala optimismem, který nikdy neztrácela. Nezkazila žádnou legraci
a vždy byla ochotná poradit nebo pomoci
druhému. Pomáhá i všem lidem pravidelným darováním krve, za což v červnu obdržela Zlatý kříž.
Chtěli bychom jí poděkovat za všechny
ty roky záslužné práce a popřát jí do dalších
let hodně zdraví, spokojenosti a optimismu
a ať jí to stále dobře tancuje
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Kozojedy

Stanislav Špiroch, nejúspěšnější lovec škodné v roce 2018
při vyhlášení výsledků soutěže na výroční členské schůzi
MS 23. 3. 2019.

pouze 14 myslivců, tj. 39 % všech členů.
Výbor MS proto vyzývá všechny myslivce
k intenzivnímu lovení lišek, tohoto nejhojnějšího predátora naší přírody, zejména
v období hnízdění a vyvádění mláďat.
Staří myslivci ctili pravidlo, či pověru, že
nevystřelíš-li na lišku při čekané na divočáka, srnce či jinou zvěř, urazíš tím našeho
patrona sv. Huberta, ale i bohyni lovu Dianu.
Je nutné si uvědomit, že lišky i ostatní
škodnou zvěř lovíme proto, aby nízké stavy
drobné zvěře již nadále neklesaly a zůstaly
zachovány i pro příští generace.
Apeluji proto na všechny myslivce, odnaučme se pouštět lišku bez rány.
Vezměme každý na sebe větší díl zodpovědnosti za stav drobné zvěře v naší
přírodě. Do této činnosti přeji všem členům
MS hodně elánu a úspěchů!
Lovu zdar! Václav Troch
místopředseda MS

RYBÁŘSKÉ SNY

Snad každý z nás měl v dětství nějaký
sen. Odkrývat tajemství hlubin i proudů
nespoutaných řek a potoků, zarostlých
lesních tůní i okolí rákosin bahnitých rybníků chtěl snad každý venkovský kluk.
Po rozhovoru na toto téma s několika maminkami takovýchto průzkumníků
poté dokonaném paní ředitelkou školy
Mgr. Evou Doležalovou jsem se rozhodl,
že to zkusím. Ano, vést rybářský kroužek v Kozojedech.

potvrdil Jaroslav Zábranský ml. 4. místem.
Přivezli jsme pohár a spoustu dalších cen.
V následném krajském kole konaném
v Mariánských lázních jsem po víkendovém
klání skončil celkově na 16. místě, což jsem
bral jako úspěch. K rybaření jsem přivedl
i svého syna Davida. Ten ovšem dosáhl daleko významnějších met než já.
Okresní kola pro něj byla hračkou, krajská kola taktéž. Pak zbývá jen národní

udici s mými žáky. Určitě se zde najdou ti,
kteří by mohli zasáhnout v boji o medaile.
29. březen letošního roku leccos napověděl.
V Kralovicích proběhly totiž zkoušky na
osvědčení k vydání prvního rybářského lístku. Při samotném zkoušení jsem byl mnohokrát mile překvapen, až zaskočen, kde se
v nich berou tak obratné odpovědi na otázky, které ode mne neslyšely.
A tréma? Tu jsem měl jen já. Všech mých
osm rybiček proplulo mezi nástrahami zkoušejících pana Šimla a pana Vostatka bravurně k vítěznému konci. Jindřiška Vaňková,
Karolína Krevová, Helena Tajblová, Vašek
Tajbl, Jan Peterka, Jaromír Hour, David
Pech a Martin Beneš jsou novými právoplatnými rybáři!
A co ostatní? Ti starší a již rybáři – Pepča
Janda, Šimon Vlk, Filip Soukup, bratři od
jezu Podkrašovského mlýna – mimochodem
velice znalí - a ti již vysloveně zralí – Adam
Soukup a Matěj Moulis. Naopak čekající
čudličky – Dominik Peterka, Dalibor Liška,
Valerie Václavíková, Jakub Konvalinka,
Verunka Plačková, Antonín Štěrba a na jaře
k nám přidající se Julie Emmons již rozhodně
pochytily mnoho teoretických i praktických
rad a věřím tomu, že všichni za rok zdárně
složí zkoušku na svůj první rybářský lístek.
Holky jsou hodně šikovné, chlapci nezaostávají, na mé otázky při diskuzích mají
vždy odpovědi, a leckdy hodně zajímavé.
Takový malý „ďábel“ Véna se vždy chytne za
hlavu, začne se kroutit a hned vzpomíná, co
ho učí babi ze mlejna, pak se mu rozzáří oči,
usměje se a hned je nějaké překvapení na
světě. Ta babi, nebudu jí jmenovat, má asi
výborné znalosti ve všech oborech, jelikož
se většinou dozvím víc, než jsem požadoval.
Mirko, klobouk dolů!
Ovšem překvapení číhá na každém kroku. Např. jdeme v klidu chytat k rybníku, cestou koupíme 15 rohlíků na chytání. Na hrázi
řeknu: „Podej mi rohlík.“ „A kde ho mám
vzít?“ „No přece v tašce!“ Ozve se: „Už tu
žádný není, ale byly dobrý, křupavý.“ Tak se
dětičky potají po cestě spravedlivě rozdělily.
Z toho vyplynula poučka pro příště: musíš si
je nést sám.

Při průzkumu ve škole jsem byl silně
překvapen, jaký obrovský zájem mezi dětmi
panuje. Bylo jasno, paní ředitelka odklepla
datum zahájení 1.1.2018. Zprvu jsem musel
hledat cesty, jak děti zabavit, jelikož předčítání z rybářských řádů, ustanovení zákonů
a vyhlášek jistě není pro děti kolem 7 - 9 let
zajímavé.
Já sám jsem kdysi rybářský kroužek
absolvoval. Pod vedením pana Jaroslava
Zábranského jsme dosáhli i umístění v soutěži Zlatá udice. V roce 1982 jsem vyhrál
okresní kolo v Kralovicích, triumf tehdy

- celorepublikové kolo. Tam již byl pod plzeňským trenérem panem Podskalským.
Jeho největší úspěch – psal se rok 2008,
bylo národní kolo v jihočeských Vodňanech.
Plzeňské družstvo se skládalo z prvních čtyř
chlapců z kraje, první dívky a prvního kadeta. Tedy vždy celkem 6 členů. Spokojenost
pana Podskalského byla obrovská, stali se
republikovými vítězi (mistry) v lovu ryb plavanou, celkově po třídenním náročném absolvování všech disciplín skončili na 3. místě. Tedy poháry, medaile a radost.
A co čeká mě? Příprava na letošní Zlatou

Jinak David zakopne i na rovině, natož
na strmém břehu, Pepča si raději myje nohy
v rybníce i s botama, aby nemusel večer
doma. Když jsme v kulturáku na přípravě,
tak si kolikrát myslím, že jsme na tělocviku,
nemluvě o rozplétání motanic při chytání na
prutech a navijácích. Inu dospělý to nevymyslí a děti dokáží nemožné.
Co dodat? Věřte, že s dětmi zažijete
opravdu nečekané zážitky. Kdo s dětmi nepracoval, tak toto nemůže pochopit. Já to
štěstí mám. Vždyť ta chuť a odhodlání odkrývat i nebezpečná tajemství vod a zároveň
i splněný sen těchto kluků a holek, to je pro
vedoucího největší odměnou. Jejich rozzářené oči ve vás vyvolají silný krásný pocit. A
kdo by náhodou nevěděl, o čem je řeč – říká
se tomu radost.
V. Hykyš

Kronika obce Kozojedy

Zpravidla každá obec vede obecní kroniku, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci
pro informaci i poučení budoucím generacím. Kronikářkou naší obce byla patnáct
let paní Zdeňka Svobodová, která několik
let pomáhala s vedením kroniky svému
manželovi Jiřímu Svobodovi a stala se tak
oprávněnou pokračovatelkou v této velice
záslužné činnosti.
Paní Svobodová vždy pilně, vytrvale a
svědomitě získávala potřebné informace
a zapisovala veškeré zajímavosti nejen
o Kozojedech, ale částečně i o přilehlých
obcích. Několik posledních let však upozorňovala na svůj věk a doufala ve svého
nástupce či nástupkyni.
V letošním roce se pro tuto velice záslužnou a zodpovědnou práci rozhodla Mgr. et
Bc. Dobromila Jakešová z Lednice. Rádi
bychom touto cestou paní Svobodové za
dlouholeté vedení kroniky moc poděkovali.
Za její houževnatost, ochotu a spolehlivost při této práci, která nespočívala jen
v zaznamenávání událostí, ale i ve sběru
fotografií a dalšího materiálu určeného jako
přílohy ke kronice. Také věříme, že svoje
mnohaleté zkušenosti, postřehy a nápady
předá svojí nástupkyni.
Zároveň přejeme mnoho úspěchů paní
Jakešové a věříme, že i její zápisy a přílohy
obecní kroniky budou sloužit pro budoucí
pokolení.
OÚ

Kvítek
mandragory
V polovině dubna obec Kozojedy, opět
ve spolupráci s Městysem Liblín, pořádala zájezd do divadla do Prahy. Tentokrát na
muzikálovou komedii Kvítek mandragory do
divadla Broadway. Scénář a režie je dílem
Radka Balaše a o hudební aranžmá se postaral Michal David.
V hlavních rolích se mimo jiné představili
např. Miroslav Etzler, Richard Genzer, Michal
Novotný, Ivana Jirešová, Josef Laufer. Celý
děj je podbarven úspěšnými hity oblíbené
české zpěvačky Heleny Vondráčkové.
Kvítek mandragory je muzikálová komedie s překvapivou detektivní zápletkou a ještě překvapivějším rozuzlením.
V sázce je mnohé! Dopadení šéfa podsvětí,
obrovský balík peněz a vzácný diamantový
šperk, ale též síla přátelství.
Téměř nic není tak, jak se na první pohled
zdá a kdo se směje naposled, ten se zaručeně
bude smát nejlíp. Vynikající výkony všech herců
si vysloužily velkou spokojenost diváků, kteří se
jim odměnily bouřlivým potleskem.
OÚ

Pozvánka do divadla

Obec Kozojedy ve spolupráci s městysem Liblín nabízí k prodeji vstupenky
na komedii Instalace. Představení se koná v sobotu 9. listopadu 2019
v pražském divadle U Hasičů od 15ti hodin.
Cena vstupenky včetně dopravy činí 500,- Kč.
Vstupenky lze domluvit osobně na OÚ Kozojedy
nebo telefonicky na č. tel. 377 464 325.
V hlavních rolích se představí: Pavlína Mourková, Kateřina Peřinová, Zdeněk Hruška,
Ernesto Čekan, Tomáš Racek, Tomáš Brychta, Daniel Čekan. Podrobnější informace
o odjezdu autobusu bude včas upřesněn.

UPOZORŇUJEME

V období letních prázdnin, není úterní odpolední
ordinace MUDr. Havlína v Kozojedech.

Vystoupení
v DSS
v Liblíně
V pátek 17. 5. 2019 se uskutečnilo společné pěvecké setkání žákyň ZŠ Kozojedy a
klientů DSS Liblín. Vystoupení si připravily
dívky ve školní družině samy i s klavírním
doprovodem. Společný zpěv všech zúčastněných byl odměnou jak pro děvčata, tak
i pro klientky. Dívky odjížděly šťastné, že
se jim podařilo seniorům udělat radost a že
i smutné babičky dokázaly potěšit.
Věra Kovářová

Den otevřených dveří
s Badatelským kroužkem

V pátek 24. května 2019 od 15:00 do
17:00 se už podruhé na dvě hodiny otevřely
dveře druhého stupně základní školy pro veřejnost. Děti badatelského kroužku si připravily bohatý program plný ukázek a pokusů.
Na různých stanovištích předváděly, co vše
si během roku vyzkoušely a probádaly.
V kmenové třídě šesťáků byl program
na téma kapaliny, barviva, hustota. Páťa
Hodková a Filip Soukup ukazovali pomocí bonbonů ve vodě a také pomocí
skleněných hranolů vznik duhy, Lucka
Lomičková s Barunkou Blechovou vysvětlovaly pomocí pokusů hustotu kapalin a vyrobily lávovou lampu, Julie Emmons a Jára
Hour kouzlili s mísením kapalin s různou

teplotou a vznikem sekundárních barev z
barev základních.
Dále bylo možno si vyzkoušet mikroskopování pomocí kapesních mikroskopů, které
používáme venku při vycházkách na pozorování přírodnin a také procvičit si znalosti
pomocí výukových programů, které jsme
letos dokupovali.
Třídu na pokusy s optikou jsme na badatelské odpoledne museli nejprve připravit.
Tady musím moc poděkovat všem sedmákům, kteří dokonale pomocí černé fólie zatemnili okna své třídy.
Své pokusy zde předvedly Terka Hodková
a Kája Krevová, které předváděly vlastnosti

Školní olympijské hry

světla (lom, odraz, rozptyl, optické klamy).
Honza Blecha, Honza Švejkovský a Ondra
Lomička velmi efektně oddemonstrovali
hologram.
V čítárně, která je zároveň kmenovou
třídou deváťáků, měl své stanoviště Matěj
Moulis, který ochotně nechal zájemce projet
se s různými modely, které spolu s Martinem
Šubrtem během celého roku stavěli. Kdo
chtěl, mohl si dokonce s Matějem naprogramovat pohyb robota pomocí počítače.
Na posledním stanovišti v chemické
učebně (kmenová třída osmáků) nabídly
Karolka Ulrich a Adélka Heidenreichová
pokusy s oxidem uhličitým, pod jejich dohledem si každý mohl tyto pokusy sám provézt.
Majda Řenčová a Vítek Havlíček pracovali s pH roztoků, k jehož stanovení použili
pH indikátorové papírky a dokonce si vytvořili vlastní roztok na měření z červeného zelí.
Mgr. Lenka Hodková

Jako každým rokem, tak i letos, se na konci května konaly Školní letní olympijské hry
v rámci oslav Dne dětí. V tomto roce byla
hojná mezinárodní účast (viz. foto). Již tradičně se děti potýkaly s jízdou zručnosti na kole a s jízdou na běžkách. Své síly poměřili i ti méně fyzicky zdatní, ale zato obratní, v disciplínách, jako je přenášení vody v houbičce na nádobí a vejce na lžíci nebo v deskované. Odměnou pro všechny zúčastněné nebyly jen dobré
osobní výsledky a opečené špekáčky, ale slavnostní vyhlášení vítězů a drobné odměny pro všechny.
ZŠ

