Vánoční tvoření

Návštěvníci si mohli zakoupit od řady
místních prodejců různé výrobky a doplňky
na Vánoce nebo jen posedět u dobré kávy
či pivečka z místní hospůdky.
Letošní rok bylo opravdu z čeho vybírat a
myslím, že jistě nikdo neodešel s prázdnou.
Vzhledem k obrovské účasti je vidět,
že se tato akce těší velké oblibě. Tímto za
všechny děkuji obecnímu úřadu, učitelkám
a dětem z naší MŠ a ZŠ za jejich práci a
čas, který na celou akci vynaložily!
Dita Blechová

V sobotu 30. listopadu před první adventní nedělí se konalo v Kulturním domě
v Kozojedech vánoční tvoření. Návštěvníci
si mohli vyrobit adventní věnec či vánoční
výzdobu do svých domovů. To vše za podpory paní Ivanky Šmídové, která v případě
potřeby ráda poradila či pomohla. Měla
připraveno spoustu doplňků, a to nejen
z přírodních zdrojů, ale i různé andělíčky,
mašličky a další ozdobičky.

Dále se na celé akci podílely děti
z mateřské a základní školy se svými výrobky. Ty zde byly vystaveny a některé bylo
možno i zakoupit. Starší děti ze základní
školy si je již prodávaly samy a učily se, jak
být malými obchodníky.
Nechyběla zde tradičně ani kreativní
tvorba pro děti jako zdobení perníčků, výroba přání s kožlanskými Šikulkami, malování
a výroba ozdobiček.

Úspěch našich recitátorek v celostátní
soutěži se nám po roce opět podařilo obhájit

7. listopadu 2019 se konal sedmý ročník Celostátní recitační přehlídky
dětských recitátorů „Ležácké veršování“ organizovaný Památníkem
Lidice a Památníkem Ležáky u příležitosti Dne válečných veteránů.

Zdá se to být až neuvěřitelné, že se
Natálce povedlo obhájit znovu prvenství.
Mezi mladé nadějné recitátorky začínají
právem patřit i Běla Havlíčková a Eliška
Havlová, které obsadily 2. a 3. místo
v 1. kategorii. Svým výkonem zaujaly porotu i Patricie Hodková a Karolína Ulrich.
Nádherného přivítání se nám po náročném dni a dlouhé cestě z Ležáků dostalo
od „uvítacího výboru“ hasičů z obce Bohy,
kterým tímto moc děkujeme.

V této soutěži naši školu skvěle reprezentovala žákyně pátého ročníku Natálie
Soukupová, která ve své kategorii vyhrála
stejně jako loni.

Přivítali nás ve svých slavnostních uniformách před budovou školy v Kozojedech
za doprovodu hasičské sirény, otevřením
dětského šampaňského, předáním růží
a bonboniér. Na takové ovace jen tak
nezapomeneme.
Děkujeme všem účastníkům za vynikající reprezentaci školy v celostátní soutěži a
přejeme mnoho dalších úspěchů! Velký dík

patří i panu Havlíčkovi, který s námi strávil celý den v Ležákách a sponzoroval tuto
cestu i s odměnou pro naše recitátory.
Eva Doležalová

Podzim v Robčicích

Po dlouhém přemýšlení, jak vylepšit
prostor kolem kontejnerů tříděného odpadu na točně v Robčicích, bylo dohodnuto, že se kolem stávající plochy postaví betonové palisády, a tím se zamezí
sesouvání okolní zeminy.

Tento nápad občanů Robčic podpořil i
obecní úřad. Zakoupil potřebný materiál a
zajistil i zemní práce. Samotná výstavba
palisádové zdi byla provedena svépomocí.
Naštěstí je v Robčicích stále dost ochotných
občanů a chalupářů, kteří se nebojí přiložit
ruku k dílu, a tak se dne 19. 10. 2019 sešli
na „Akci Z“ a během jednoho dne celou zeď
postavili. Za to jim patří velké poděkování.
Malebná podzimní příroda láká
k procházkám, proto jsme uspořádali
28. 10. 2019 krátký výlet naučnou stezkou Kaňonem Horní Berounky, která
prochází naší obcí. Za krásného počasí
se pochodu zúčastnilo osmnáct spokojených malých i dospělých turistů.
Poslední akcí letošního podzimu bylo

Advent na Liblíně
V neděli 1. 12. 2019 zazpívali žáci ZŠ
Kozojedy za doprovodu dua Horizont v barokním kostele sv. Jana Nepomuckého na
Liblíně vánoční písně a zpříjemnili tak obecenstvu začátek adventního času.
Další částí programu bylo vystoupení
pěveckého sboru Kozel z Kozojed. Na úvod

sólově zapěl vedoucí souboru pan Tomáš
Ondřich. Dále sedm pěvců zazpívalo známé koledy.
Děkujeme paní učitelkám za nácvik písní, všem účinkujícím žákům, muzikantům
za hudební a pěvecký doprovod i rodičům
za podporu. Dovoluji si popřát všem krásné
vánoční svátky a do nového roku 2020 radost a pevné zdraví.
Věra Kovářová

Divadelní představení Instalace
Na začátku listopadu se opět ve spolupráci s Městysem Liblín uskutečnil autobusový zájezd do Prahy, tentokrát do Divadla
u Hasičů. V poměrně malém divadle s dobrým kontaktem mezi jevištěm a samotnými herci se odehrávala satirická komedie
Instalace.
Děj byl zasazen převážně do prostředí
galerie moderního umění, která se bavila

A zase
ti čerti!

nad autorstvím jednoho obrazu. Kdo je
jeho skutečným autorem? A co se stane,
když se obrátíte na právníka? Na tyto
otázky výbornými hereckými výkony odpověděli Ernesto Čekan, Kateřina Peřinová,
Daniel Čekan, Tomáš Brychta, Zdeněk
Hruška, Pavlína Mourková a Tomáš
Racek. Komedii napsal Jakub Fabel a o
režii se postaral Ernesto Čekan.
OÚ

rozsvícení vánočního stromku na návsi –
točně. K tradičně skvělému svařáku, prvnímu
vánočnímu cukroví a dalším dobrotám se
v letošním roce přidal i mužský pěvecký sbor
Kozel, který přednesl vánoční písně i koledy
a dodal celé akci pohodovou sváteční atmosféru. V závěru se se zpěvem přidali téměř
všichni účastníci této vydařené akce.
Romana Vlková

UPOZORNĚNÍ
NA ZMĚNU TERMÍNU
Vývoz směsného
komunálního odpadu bude
v naší obci
proveden v náhradním
termínu.
Místo plánovaného
termínu 2. 1. 2020
bude vývoz uskutečněn
v pátek 3. 1. 2020.

Opět je 5. prosince a čerti se chystají na všechny zlobivé děti. Naši deváťáci v rolích Mikuláše, andělů
a čertů řádili již od rána na chodbách a ve třídách mateřské školy, 1. i 2. stupně základní školy. Všem
hodným dětem rozdali dárečky hned, ty zlobivé musely splnit pár úkolů, zazpívat či zarecitovat básničku, než dostaly sladkou odměnu také. Doufáme, že hrozba pekla zabrala a všichni zlobivci se polepší,
jak slibovali Mikuláši, protože než se nadějí, rok uteče a čerti tu budou zase!

Vánoční odpoledne v MŠ

Ve druhém adventním týdnu proběhla
v obou třídách MŠ Vánoční odpoledne.
Nejprve vystoupily děti se svým připraveným
pásmem. Mladší děti ze třídy Kuřátek spolu
se svými učitelkami Monikou Střechovou
a Terezou Zikmundovou si připravily vystoupení s názvem Boudo, budko.
Starší děti ze třídy Lištiček nacvičily
společně se svými učitelkami Věnkou
Razýmovou a Ivetou Borkovičovou muzikál
O dvanácti měsíčkách, který v lednu sehrají
ještě v DSS Liblín. Děti za svoje vystoupení
byly záhy odměněny, protože jim Ježíšek
nadělil nové hračky a pomůcky, které mohly
ihned za asistence rodičů vyzkoušet.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
všem, kteří nám na vánoční nadílku přispěli.
Pro všechny pak bylo připraveno malé
pohoštění. Odpoledne probíhalo v příjemné
atmosféře, rozešli jsme se až za tmy.
Co nás čeká v novém roce v MŠ?
V lednu se opět po roce připojíme

k celorepublikové Tříkrálové sbírce. Od
pondělí 6. 1. do pátku 10. 1. 2020 budeme
chodit koledovat v době vycházky mezi
10 a 11:30 h.
Od ledna budeme zařazeni do environmentální vzdělávacího projektu Malý zahradník (www.malyzahradnik.cz) Cílem projektu
je vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a
zákonitosti, které v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost, samostatnost,
zdravou soutěživost. Cílem programu je
mj. i vytvořit zahrady plné podnětů, kde se
tvoří, zkoumá, objevuje. Školní zahrada by
se v rámci projektu měla stát místem s bohatou možností výběru činností a her, které
u dětí rozvíjejí vztah k přírodě, přírodním
materiálům a lidské práci.
Na jaře se také rozběhne vzdělávací aktivita Malá technická univerzita (www.mtuni.
cz) podporovaná ORP Kralovice. Cílem
polytechnického programu Malá technická
univerzita je co nejdříve a na základě
přirozené hravosti a poznání světa kolem

Výlet do Drážďan

V neděli 8. prosince v brzkých ranních
hodinách se všichni milovníci vánoční

atmosféry sešli na kozojedské autobusové zastávce, aby se společně vydali na
návštěvu k našim německým sousedům.
Prvním bodem programu byla krátce před polednem prohlídka zámku
Moritzburg, kde se konala již po několikáté
výstava k pohádce Tři oříšky pro Popelku.
Tato výstava byla zpracována s německou
precizností a smyslem pro detail, čímž uchvátila snad každého z nás. Přítomné pány
pak zaujala i moritzburská sbírka (nejen)
jeleního paroží.
Po prohlídce jsme přejeli do nedalekého města Drážďan, hlavního města
spolkové země Sasko. Zde jsme se prošli

Komplexní pozemkové úpravy
V letošním roce byly ukončeny komplexní
pozemkové úpravy v prvních našich katastrech,
a to v k.ú. Lednice a k.ú. Borek u Kozojed.
Úpravy byly v obou katastrech zahájeny 29. ledna 2009 současně i s katastrem obce Kozojedy.
V Kozojedech úpravy v těchto dnech prochází
poslední dokončovací fází.
Cílem pozemkových úprav je scelení
pozemků, vyrovnání jejich hranic a hlavně jejich zpřístupnění. Polní cesty pozemky nejen
zpřístupní, ale zároveň plní i krajinou funkci.
Společná zařízení, jako polní cesty, navrhovaná
vodohospodářská opatření a některé biokoridory
a biocentra přejdou do vlastnictví obce.
Komplexní pozemkové úpravy v katastrech
Lednice a Borek u Kozojed řešily celkem 1453
parcel a celkem 87 listů vlastnictví. Po návrhu
KPÚ zůstalo celkem 480 parcel a 79 listů vlastnictví. Tyto celkové úpravy odsouhlasilo 100 %
vlastníků.
Po ukončení úprav bylo všem známým
účastníkům zasláno rozhodnutí, jehož přílohou

byly tabulky a mapy. Zde byla v bilancích uvedena nová parcelní čísla, která byla následně
použita k vydání rozhodnutí o přechodu vlastnických práv, na jehož základě byl proveden
zápis do katastru nemovitostí. Zároveň byli
vlastníci upozorněni na nutnost nahlášení změn
na příslušný finanční úřad (daň z nemovitosti).
Pro katastr Lednice a Borek u Kozojed, kde byly
KPÚ zcela ukončeny, je termín podání změn na
finanční úřad do 31. ledna 2020.
Celý tento proces hodně zjednodušeně popsaný však zahrnuje mnoho dalších nejmenovaných úkonů tak, aby byly celé úpravy dotaženy
ke zdárnému konci.
Ještě upozornění k probíhající závěrečné
fázi KPÚ v k.ú. Kozojedy u Kralovic. Tak jako
v předchozích dvou katastrech, i zde má vlastník pozemků možnost požádat o vytyčení všech
svých pozemků zahrnutých do úprav, a to zdarma. Vlastníci byli požádáni, aby zvážili potřebu
vytyčení pozemků, a bylo doporučeno, aby
vytyčení nepožadovali, pokud svoje pozemky

sebe vzbudit zájem dětí i pedagogických
pracovníků o technické obory.
Co program dětem přináší?
- tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka)
i vlastní tvoření
- individuální přístup; práci samostatnou
i ve skupinách
- rozvoj prostorové orientace a
představivosti
- logické myšlení (analyticko-syntetické
postupy, abstraktní převést v konkrétní)
- koncentrace pozornosti a vnímání
- procvičování hrubé a jemné motoriky
- rozvoj komunikačních dovedností
Za MŠ Kozojedy Mgr. Slavěna Razýmová,
vedoucí učitelka
po nejvýznamnějších městských památkách – Semperova opera, barokní komplex Zwinger, Rezidenční zámek, kostel
Nejsvětější Trojice, Brühlovy terasy nebo
kostel Panny Marie.Pak každý z „účastníků
zájezdu“ navštívil dle svých priorit různá
další místa, nejčastěji jeden z nejstarších
německých vánočních trhů Striezelmarkt
nebo nákupní centrum Primark. Když
jsme se před sedmou hodinou večer sešli
u autobusu, byli jsme všichni unavení, ale
troufám si napsat, že i spokojení a vánočně
naladění. Mise byla splněna.
Děkuji všem zúčastněným za příjemnou
atmosféru, která panovala po celou dobu
zájezdu.
Monika Dibelková
nezačnou používat ihned po pozemkové úpravě.
Pobočka zajistí všem vlastníkům vytyčení jejich
pozemků i kdykoliv v budoucnu, a to i po částech.
V době po vydání rozhodnutí o schválení
návrhu dojde k omezení převodu nemovitostí.
Jednotlivé pozemky nebo jejich části nemůže
jejich vlastník bez souhlasu pozemkového úřadu
zatížit. Do vydání rozhodnutí o přechodu vlastnických práv k pozemkům se ve všech listinách,
které jsou podkladem pro zápis do KN a v nichž
jsou uvedeny pozemky, které jsou předmětem
řízení o pozemkových úpravách, uvedou kromě
dosavadních pozemků i jim odpovídající pozemky podle schváleného návrhu.
Údaje o nich poskytne Pobočka Plzeň.
Upozorňujeme tímto všechny vlastníky, kteří
by měli v úmyslu provádět v době po vydání
rozhodnutí o schválení návrhu nějaké majetkové
převody, aby tento svůj záměr vždy oznámili
pozemkovému úřadu a vyhnuli se tak případným
dalším komplikacím.
Ke KPÚ v k.ú. Kozojedy u Kralovic se ještě
jednou podrobněji vrátíme v některém z příštích
vydání novin.
OÚ

Halali, halali…..
Je pozdní sobotní odpoledne poměrně
teplého prosincového dne. Na obec Lednice
se pomalu snáší soumrak a ticho. Na louce
za „Štolovic“ zahradou však začínají náhle
probleskovat plamínky z ohňů dvou malých
vater. Nad ztichlou obcí se nesou krásné
tóny lesního rohu, lesnice a borlice, tria
mladých mysliveckých trubačů sourozenců
Kučerových z Bučku. To myslivci kozojedského mysliveckého spolku vzdávají poctu
zvěři ulovené na dnešní naháňce.

zvěří se v myslích střelců znovu odehrávají
příběhy dnešního dne. Jedním z nich je i
tento příběh loveckého psa.
Po skončení první leče mě žádá kamarád
o pomoc při dohledání střelené zvěře.
Nasazuji svou fenku na stopu barvy (krve) v
trávě. Ta okamžitě a velice ochotně vyráží po
stopě směrem do hustého smrkového náletu.

Také dnešní naháňka se protáhla až
do pozdních odpoledních hodin. Svézt
veškerou ulovenou zvěř na výřad z hůře
přístupných částí naší honitby kolem
Čertovy hráze, kde Kralovický potok protéká
členitým terénem a jeho břehy lemují staré
šachty a haldy po těžbě vitriolové břidlice,
trvá déle než v jiných částech revíru. Proto
tentokráte začíná výřad až za velkého šera
kolem 17. hodiny.
Vzdání poslední pocty ulovené zvěři
na konci každé naháňky považujeme
v našem spolku za jednu z nejdůležitějších
mysliveckých tradic. Dodržování této tradice má svá pravidla. Veškerá ulovená
a ošetřená zvěř je uložena na pravém
boku v prostoru ohraničeném smrkovým
chvojím. Proti hlavám zvěře stojí střelci.
Předseda a hospodář, případně vedoucí
honu, stojí vlevo od střelců. Honci a psovodi
proti střelcům. Tvar pak uzavírají myslivečtí
trubači. Po stranách ohraničeného prostoru jsou zapáleny malé vatry, jejichž oheň
dokresluje atmosféru výřadu a ukončení
společného honu. Trubači troubí Halali!
„Halali, halali, poslyšte naši milí
kamarádi, jak myslivecká pocta
se koná, na pozdrav poslední zhaslé
zvěři. To zvyk je zděděný, jež zvěř
i lovec ctí, to náš mrav starý.“
Se sejmutým kloboukem nad ulovenou

kde již vidím fenku, jak hlásí u zhaslého
divočáka. Smeknutím klobouku vzdávám
poctu ulovenému kusu černé zvěře a
blahopřeji úspěšnému lovci Vladimíru
Bechovi k přesné ráně. „Lovu zdar“.
Velkou pochvalu dostává také fenka
jezevčíka drsnosrstého Dela za perfektně
odvedenou práci a dosled střelené zvěře.
Závěrem výřadu myslivecký hospodář
poděkoval všem účastníků naháňky za
vzorné chování, bezpečné zacházení se
zbraní a za přesnou střelbu. Konstatoval,
že na dnešní naháňce bylo uloveno 15
kusů černé zvěře, 4 kusy holé zvěře daňčí,
3 kusy holé zvěře mufloní, 2 kuny a 1
liška. Vyzdvihl také práci honců a jejich
čtyřnohých pomocníků a pozval všechny
přítomné na večerní posezení.
Večer pak v místním kulturním domě
pokračovala „Poslední leč“. Společnou
zábavu všem přítomným zpestřil již tradičně
pan Václav Žákovec se svou kolegyní
Annou Volínovou. Úvodem si všichni pochutnali na vynikající svíčkové ze zvěřiny.

Obtížně se prodíráme spletí smrkových
stromků za jejím hlasem. Fenka se však
po chvíli ke mně vrací a z jejího chování
a hlasu lze vypozorovat nejistotu, obavy.
Okamžitě jí proto povzbuzuji k další práci.
„No neboj, my ti pomůžeme, hledej čuríka,
hledej!!!“
A fenka opět velice ochotně vyráží do
hustého smrkového podrostu. Obtížně
se za ní prodíráme, jsme nuceni obcházet příliš hustý nálet a padlé stromky.
Stále nás však neomylně navádí neustálé „hlášení“ fenky kdesi vpředu. Po
chvíli se dostáváme do řidší části náletu,

Hospodář Vladimír Hykyš pak vyhlásil „Krále honu“. Celkem se o tento titul
ucházelo 7 adeptů. Jaroslav Stránský,
Stanislav Špiroch, Tomáš Vaneš, Jindřich
Hnidák, Tomáš Redlich, Zdeněk Černý a
Rostislav Blecha. Všichni jmenovaní ulovili
2 kusy zvěře. Až na Standu Špirocha se
jednalo o hosty našeho MS. Titul „Krále
honu“ pak obdržel nejstarší z nich - pan
Jaroslav Stránský z Vroutku, který ulovil
muflonku a muflonče. Uskutečnila se také
tradiční půlnoční zvěřinová tombola. Hosté
si odnesli 26 hodnotných cen.
Myslivci Kozojedského mysliveckého
spolku tak znovu prokázali, že umí nejen
dobře pracovat a plnit povinnosti vyplývající
z výkonu práva myslivosti, ale že se dokáží
také dobře bavit.
Chtěl bych tento svůj krátký příspěvek
do kozojedských novin zakončit přáním
mnoha dalších úspěchů v nadcházejícím
roce celému našemu spolku.
Krásné české myslivosti zdar!
Václav Troch místopředseda MS

Foto: Společný nástup účastníků naháňky.

22. listopadu 2019 zahrála na svém tradičním
vystoupení Kozojedská čtyřka se svými hosty

Obě zmíněná vystoupení byla odměněna
zaslouženým potleskem a ovacemi.
Večer se pak dále i ve stísněných podmínkách postupně proměnil v malou taneční zábavu a na své si jistě přišli tanečníci i
tanečnice starších ročníků, příznivci polek,
valčíků i pomalejšího tanga. K dobré pohodě jistě přispělo i sladké a slané občerstvení, které připravily a po stolech rozmístily
ženy muzikantů a zpěváků.
Na současné mediální scéně můžeme
často zaznamenat diskuze o tom, jak, kdy
a jakým způsobem podporovat a uchovávat
tradiční projevy lidové kultury v dnešní době
plné elektronických automatů a robotů.

V pátek 22. listopadu 2019 se v prostorách pohostinství v Kulturním domě
v Kozojedech opět po roce sešla společnost příznivců tradičního repertoáru
lidových a zlidovělých skladeb a písniček
dechových kapel.
V kozojedském regionu byla dlouholetá
tradice mnohočlenných dechových kapel
udržována téměř do poloviny sedmdesátých let. Tehdy se málokterá slavnost,
oslava, pohřeb nebo svatba obešla bez přítomnosti dechové hudby. Dnes si můžeme
účast takové kapely připomenout v období
masopustu nebo květnových májí, kdy obcí
procházející maškarní průvod nebo májové
tanečníky doprovází kapela pod vedením
pana Pavla Saka.
Jiné společenské zábavy nebo taneční
slavnosti, plesy a bály dnes již většinou
nahradila elektronická produkce klávesových samohrajek s vloženými, předem
připravenými moduly a hlučně vybuzenými
reproduktory, takže obecenstvo v podstatě

nepozná, že hrající osoba může hrát jedním
prstem ve stále stejné tónině. Pamětníci
však vědí, jak vždy bylo složité a důležité
naladit a sladit skupiny sedmi i více různých
dechových nástrojů tak, aby výsledný poslech byl harmonickou souhrou. Zde bylo
nutné skutečně prokázat technické a intonační kvality každého jednoho hráče a jeho
schopnost ovládat svůj nástroj k výslednému souznění celé kapely.
Proto také, jak známo z historie a jak krásně popisuje spisovatel Karel Poláček ve své
roztomilé knížce Bylo nás pět, chodili dříve
mnozí začínající muzikanti ve svém dětství
takzvaně „do houslí“, protože housle, jako
bezpražcový strunný nástroj, jsou na výcvik
intonace a ladění velmi náročné. Potřebné
a nezbytné intonační schopnosti bylo však
třeba mít i při výuce a tréninku na jakýkoliv
dechový hudební nástroj, a teprve pak začal
výcvik harmonizace a souhry v kapele.

Některé názory vycházejí z přesvědčení,
že jediným autentickým projevem je čistota
tradic na úrovni dob národního obrození.
Jiné připouštějí průběžnou modernizaci hudebního projevu, a tak dnes můžeme v lidové muzice zaznamenat i elektrické kytary.
Já osobně zastávám názor, že v podmínkách našeho kozojedského mikroregionu je
třeba oceňovat všechny aktivity, které nám
zpříjemní starosti všedních dnů a umožní
nám si s úsměvem zavzpomínat na časy
našich předků, kteří kdysi se zpěvem sedávali u Špirků, Vaňků, Šotolů nebo Breburdů
a uměli se vypořádat s břemeny života.
Hudební projev a repertoár Kozojedské
čtyřky i vystoupení pozvaných hostů svůj
účel v daný podzimní páteční večer dozajista splnilo .
Vladimír Steiner

V Kozojedech dlouhodobě drží tradici
pozůstatků dechových kapel skupina nazývaná Kozojedská čtyřka, nejčastěji hrající v obsazení dva saxofony (tenor a alt),
knoflíková chromatická harmonika a bicí.
Tuto základní sestavu občas doplní kytara
a housle, event. další dechový nástroj (klarinet). Repertoár skupiny tvoří ponejvíce
známé polky a valčíky zlidovělých skladeb,
které si přítomné publikum může také společně zazpívat.
Letošní vystoupení skupiny Kozojedská
čtyřka přišlo do hospody v KD Kozojedy
podpořit početné publikum většinou starší
generace, pamětníků zábav, kdy se nejenom tančilo, ale také spontánně společně
zpívalo.

Dlouholetým leadrem skupiny
Kozojedská čtyřka je Václav Beneš.

Během hudebního večera čekala na posluchače dvě zajímavá překvapení. Jedním
z nich bylo vystoupení prvního kozojedského dudáka, kterým se stal po několikaměsíčním zácviku Bartoloměj Štěrba st.
Druhým překvapením byla skupina přátel
zpěvu Kozel, která uvedla několik lidových
písní jako ukázku západočeského folkloru.

V pátek 22. listopadu 2019 bylo v kozojedské hospodě
zaznamenáno historické vystoupení prvního kozojedského
dudáka, kterým se stal Bartoloměj Štěrba st.

Výpis usnesení
z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kozojedy, které se konalo
ve čtvrtek 25. dubna 2019 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
4. Účetní závěrka obce za rok 2018
5. Účetní závěrka školy za rok 2018
6. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr

Usnesení č. 101 - ZO schválilo program
dnešního jednání
Usnesení č. 102 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Bc. Píclovou a p. Čecha.
Usnesení č. 103 - ZO schválilo návrhovou komisi dnešního jednání Mgr. Hirta a p. Vlkovou.
Usnesení č. 104 - ZO schválilo úpravu rozpočtu
č. 1/2019.
Usnesení č. 105 - ZO schválilo účetní závěrku
obce za rok 2018.
Usnesení č. 106 - ZO schválilo účetní závěrku
ZŠ a MŠ Kozojedy, okres Plzeň-sever, p.o. za
rok 2018.
Usnesení č. 107 - ZO schválilo návrh na
rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Kozojedy, okres Plzeň–sever, p.o. za rok
2018.
Usnesení č. 108 - ZO schválilo plánovanou
výstavbu zemního vedení 22kV a 0,4kV a
výstavbu kioskové trafostanice 22/0,4kV
na obecních pozemcích v k. ú. Kozojedy u
Kralovic.
Usnesení č. 109 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na stavbu „Zařízení distribuční
soustavy - podzemní kabelové vedení NN a
VN, 1x betonový stožár typu JB na pozemcích
obce parc. č. 218/6, parc. č. 3486/4, parc. č.
168/1, parc. č. 167/2, parc. č. 149/5, parc. č.
145/5, parc. č. 144/5, parc.č. 141/5, parc. č.
140/6, parc. č. 131/1, parc. č. 126/1, parc. č.
118/1, parc. č. 105/1, parc. č. 3327/10, parc.
č. 3325/4, parc. č. 3329/2 v k.ú. Kozojedy u
Kralovic.
Usnesení č. 110 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na pronájem pozemku p.č. 2526/7
(ostatní plocha) o výměře 481 m2 v k.ú. Kozojedy u Kralovic za cenu minimálně 6,50 Kč/
m2/rok po dobu 5 let.
Usnesení č. 111 - ZO schválilo přijetí dotace z
KÚPK na akci „Oprava místních komunikací
Kozojedy, Břízsko, Lednice“ ve výši 500.000,Kč.
Usnesení č. 112 - ZO schválilo oslovení firem
Eurovia Silba a.s. Plzeň, Froněk spol. s r.o.,
Rakovník a Berger Bohemia a.s., Plzeň na
podání cenové nabídky na akci „Oprava místních komunikací Kozojedy, Břízsko, Lednice“.
Usnesení č. 113 - ZO schválilo členy komise na
otevírání obálek s nabídkovými cenami na
akci „Oprava místních komunikací Kozojedy,
Břízsko, Lednice“ ve složení Mgr. Hirt, Ing.
Fencl a p. Görnerová.
Usnesení č. 114 - ZO schválilo financování
výměny oken a vstupních dveří firmou Oknoplastik Plzeň v budově čp. 31 v Kozojedech v
případě provozování prodejny potravin firmou
COOP Plasy.

Usnesení č. 115 - ZO zamítlo příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s. ve výši 5.000,-Kč.
Usnesení č. 116 - ZO schválilo přesunutí
100.000,- Kč z rozpočtu na opravy nebytových prostor v obecní budově v Lednici na
opravu místního rozhlasu v obci Kozojedy.
Usnesení č. 117 - ZO schválilo zpevnění plochy
před KD, kdy materiál bude platit obec a
práce nájemce pohostinství.

Výpis usnesení
z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kozojedy, které se konalo
ve čtvrtek 30. května 2019 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
4. Závěrečný účet obce Kozojedy
5. Záměry obce
6. Návrh změny územního plánu č.1
7. Výběrové řízení na opravu místních komunikací
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr

Usnesení č. 118 - ZO schválilo program
dnešního jednání.
Usnesení č. 119 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Mgr. Hirta a p. Vlkovou.
Usnesení č. 120 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání Bc. Berana a p.
Ouhrabkovou.
Usnesení č. 121 - ZO schválilo závěrečný účet
obce Kozojedy za rok 2018 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2018, a to bez výhrad.
Usnesení č. 122 - ZO schválilo připomínky k
projektové dokumentaci na výstavbu zemního
vedení 22 kV a 0,4 kV a výstavbě kioskové
trafostanice 22/0,4 kV zpracovávané firmou
MONTPROJEKT a.s.
Usnesení č. 123 - ZO schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a Dohodu o umístění stavby č.
IV-12-0014521/SOBS VB/1 s ČEZ Distribuce
a.s.
Usnesení č. 124 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Kozojedy, PS, parc.
Č. 2926/3,15,16, kNN č. IZ-12-000469/1/VB.
Usnesení č. 125 - ZO schválilo nabytí pozemku
p.č. 30/8 (ostatní plocha) o výměře 500 m2 v
k.ú. Kozojedy u Kralovic do vlastnictví obce
Kozojedy bezúplatným převodem od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Usnesení č. 126 - ZO schválilo nákup pozemku
p. č 99/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 284 m2 v k. ú Kozojedy u
Kralovic za odhadní cenu 57,53 Kč za m2.
Usnesení č. 127 - ZO schválilo nákup pozemku
p. č 98 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
o výměře 224 m2 v k. ú Kozojedy u Kralovic
za odhadní cenu 57,53 Kč za m2.
Usnesení č. 128 - ZO schválilo nákup poloviny
pozemku p. č 103/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 138 m2 v k. ú
Kozojedy u Kralovic za odhadní cenu 57,53
Kč za m2.

Usnesení č. 129 - ZO schválilo nákup poloviny
pozemku p. č 103/2 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) o výměře 138 m2 v k. ú Kozojedy u Kralovic za cenu 130,- Kč za m2.
Usnesení č. 130 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na pronájem obecního pozemku p. č.
1029/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
o výměře 197 m2, v k. ú. Břízsko za cenu
6,50 Kč za m2.
Usnesení č. 131 - ZO zamítlo pronájem obecního pozemku p. č. 1001/1 (lesní pozemek) s
podmínkou odstranění stavby.
Usnesení č. 132 - ZO schvaluje oslovit další
dvě firmy o předložení cenové nabídky na
zajištění potřebných podkladů pro změnu
územního plánu.
Usnesení č. 133 - ZO schvaluje firmu Silnice
Chmelíř s.r.o. na akci „Oprava místních komunikací Kozojedy, Břízsko, Lednice“ za cenu
866 307,66 Kč bez DPH.
Usnesení č. 134 - ZO schvaluje firmu SOVTRADIO s.r.o. na rekonstrukci bezdrátového
rozhlasu v obci Kozojedy za cenu 149 677,Kč včetně DPH.
Usnesení č. 135 - ZO schvaluje KP ENDURU
KLUBU v AČR průjezd obecními pozemky
při pořádání Mezinárodního mistrovství ČR v
motocyklové enduro soutěži ve dnech 24. –
25. 8. 2019.
Usnesení č. 136 - ZO schvaluje částku 50 000,Kč na výstavbu pergoly u klubovny SDH v
Lednici
Usnesení č. 137 - ZO schvaluje nezbytně nutné
ořezání větví vzrostlého smrku, které zasahují
ke kotelně a částečně k bytovému domu čp.
2 v Kozojedech. Případné kácení bude provedeno v období vegetačního klidu odbornou
firmou na základě rozhodnutí o kácení, které
vydá místní příslušný úřad.

Výpis usnesení
z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kozojedy, které se konalo
ve čtvrtek 27. června 2019 od 19:00 hod.
ve společenské místnosti obecní budovy
čp. 21 v Lednici

Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Úprava rozpočtu
4. Záměry obce
5. Přidělené dotace obci
6. Informace – stavební lokalita Z4 v Kozojedech
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr

Usnesení č. 138 - ZO schválilo program
dnešního jednání.
Usnesení č. 139 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Bc. Havlovou a p. Ouhrabkovou.
Usnesení č. 140 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání MgA. Jahodovou a
Bc. Píclovou.
Usnesení č. 141 - ZO schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby Kozojedy, PS, parc. č. 2926/3,15,16, kNN č. IZ-12000469/1/VB s ČEZ Distribuce a.s. Podpisem
Pokračování na straně č. 7

Pokračování ze strany č. 6
smlouvy pověřuje paní starostku.
Usnesení č. 142 - ZO zamítlo nákup lesních
pozemků v k. ú. Lednice od soukromých
vlastníků.
Usnesení č. 143 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na prodej pozemku p. č. 50 (ostatní
plocha) o výměře 29 m2 a p. č. 216/7 (ostatní
plocha) o výměře 124 m2 oba v k. ú. Borek
u Kozojed. Prodej se uskuteční za odhadní
cenu a veškeré náklady spojené s prodejem
bude hradit kupující.
Usnesení č. 144 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na prodej pozemku p. č. 1319/2 (ostatní plocha) o výměře 5 m2 a pozemku p. č.
1309/13 (zahrada) o výměře 43 m2 vše v k. ú.
Břízsko. Prodej se uskuteční za odhadní cenu
a veškeré náklady spojené s prodejem bude
hradit kupující.
Usnesení č. 145 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na směnu pozemku p. č. 1309/14
(ostatní plocha) o výměře 6 m2 za pozemek
p. č. 1338 (ostatní plocha) o výměře 31 m2
vše v k. ú. Břízsko. Vzhledem k rozdílné velikosti pozemků, bude cena za větší pozemek
dorovnána náklady na zajištění směny.
Usnesení č. 146 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na prodej obecního pozemku p. č.
573/5 (ostatní plocha) o výměře 122 m2 v
k.ú Robčice. Prodej se uskuteční za odhadní
cenu a veškeré náklady spojené s prodejem
bude hradit kupující.
Usnesení č. 147 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na prodej pozemků p. č. 573/17 (ostatní plocha) o výměře 13 m2 a p. č. 573/18
(ostatní plocha) o výměře 14 m2. Veškeré
náklady bude hradit kupující a pozemek bude
prodán za cenu odhadu.
Usnesení č. 148 - ZO schválilo revokaci
usnesení č. 131 ze dne 30. 5. 2019.
Usnesení č. 149 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na pronájem části lesního pozemku
p.č. 1001/1 v k. ú. Břízsko.
Usnesení č. 150 - ZO schválilo přijetí dotace
ve výši 300 000,- Kč z KÚ PK dotační titul
Odstraňování havarijních stavů a naléhavé
potřeby obcí Plzeňského kraje 2019 na obnovu vybavení školní jídelny
Usnesení č. 151 - ZO schválilo přijetí dotace
ve výši 10 080,- Kč z KÚ PK dotační titul
Zřizování nových oplocenek - ochrana
mladých lesních porostů.
Usnesení č. 152 - ZO schválilo Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o dílo č. 17-1542.8160016ANA s
firmou EUROVIA Silba, a.s. a pověřuje paní
starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 153 - ZO schválilo Variantní studii
odkanalizování obce Kozojedy u Kralovic,
Borek u Kozojed, Břízsko, Robčice, Lednice
od firmy VHS Radnice s.r.o.
Usnesení č. 154 - ZO schválilo nákup cca 20 - ti
tun písku do Lednice, který se smíchá s již
navezenou zeminou a vše bude sloužit ke
konečné úpravě povrchu místního hřiště.

Obecní úřad Kozojedy

Zavřeno od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020
Důvod – čerpání řádné dovolené

MUDr. Havlín praktický lékař v Kozojedech
Dovolená 31. 12. 2019
(Chříč i Kozojedy)

Vánoce seniorů:
Svátky samoty a smutku?

nemusíte brát ohledy. Nikdy není pozdě na
změnu. Nehledě na to, že mnoho hotelů
nabízí na Vánoce speciální program od
slavnostního menu, po drobné dárečky a
večerní zábavu.
Pokud na dovolenou vyrazit nechcete
nebo nemůžete, zkuste zapátrat po akcích
v okolí. Na internetu naleznete různé
spolky, které seniorům připravují vánoční
večírky apod. Stejně tak nabízí program i
některé domovy pro seniory apod. Přijdete
tak do kontaktu s lidmi, navzájem si zlepšíte
náladu a ve veselém duchu si můžete dovolit i zavzpomínat na minulost.

Štědrý den klepe na dveře a většina
z nás se těší, jak jej stráví v kruhu rodiny.
Pro někoho však Vánoce nejsou o pojídání
cukroví, zpívání koled a radosti. Ano, mluvíme o seniorech. Abychom byli přesní, tak
o těch, kteří tráví vánoční svátky sami, ať
už doma, nebo v domě s pečovatelskou
službou. Chybí jim to podstatné, co vytváří
ono štědrovečerní kouzlo – rodina.
A tak, snad aby překonali tíživý smutek
z osamění, vzpomínají na doby, kdy je
obklopovali ti nejbližší. Na dobu, kdy i pro
ně byly Vánoce šťastné a veselé. Bohužel
tyto „cesty do minulosti“ problém nevyřeší.
Většinou se totiž namísto pousmání a
zlepšení nálady dostaví o to svíravější
stesk a deprese.
V důsledku toho staří lidé uvažují nad
hodnotou svého života, vyčítají si, že ještě
neodešli ze světa, že jsou pouze na obtíž
a nikoho už nezajímají. A to je rozhodně
špatně. Jestliže si tyto negativní otázky
pokládáte dennodenně bez ohledu na to,
jestli jsou Vánoce, nebo běžný den, může
jít o psychickou poruchu a bez pomoci psychologa se neobejdete.

Pozor však na jeden podstatný fakt.
Ono totiž samota není osamělost. V čem
je rozdíl? Pokud jste sami, napraví to pobyt
ve společnosti jiných lidí. Pokud jste však
osamělí, můžete se obklopit davem lidí, a
stejně budete neustále pociťovat smutek.
Za osamělostí je vždy nějaký podstatný
důvod – ať už spory v rodině, nezájem
příbuzných apod. A právě tato osamělost
vede k úvahám o dalším smyslu života a může
způsobit vážné zdravotní a psychické obtíže.
Jde o pocit, který vás neopouští po celý rok,
avšak o Vánocích je o to intenzivnější.
Proto doporučuji v takovýchto chvílích vyhledat pomoc. Existují různé linky
pro seniory, které jsou dostupné 24 h, a
to i o Vánocích a svátcích. Můžete se tak
rozpovídat o svém trápení a získáte radu,
kam se dále obrátit o pomoc. Pracovníci
linek bývají velmi milí, vstřícní a ochotní,
proto se nemusíte bát na některou zavolat.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny
Mojra.cz - www.mojra.cz.

Jak zvládnout vánoční samotu?
V první řadě se snažte nemyslet na
to, jaké byly minulé Vánoce, vzpomínky
jsou sice krásné, ale v tomto případě
nepomůžou. Pokud máte rodinu, která by s
vámi svátky trávit chtěla, ale vy je neustále
odmítáte s tím, že jim nechcete přidávat
starosti, změňte to.
Pro jednou neberte přílišné ohledy na jejich pohodlí a nabídku přijměte. Uvidíte, že
v kruhu nejbližších se vám o dost zvedne
nálada. A rozhodně si nemusíte dělat starosti s tím, že si nemůžete dovolit drahé
dárky. Stačí úplná drobnost a největší radost určitě uděláte jen svou přítomností.
Pokud nemůžete trávit svátky s příbuznými,
nebo jednoduše nechcete opustit své
zázemí a své zvyky, zkuste se domluvit
s kamarádkou/kamarádem, který je také
o Vánocích sám.
Jste-li aktivním důchodcem, vánoční
období na vás působí depresivně a nemáte
s kým byste trávili Štědrý den, zkuste se
od tohoto svátku odpoutat. Vyrazte na
nějakou příjemnou dovolenou, ať už na
hory, nebo k moři. Zbořte konvence, vždyť
už si to opravdu můžete dovolit a na nikoho

Sběr jedlých olejů a tuků
V rámci zkvalitnění služeb nakládání
s odpady a zákonné povinnosti obcí bude
od 1. ledna 2020 v naší obci umístěn kontejner na sběr jedlých olejů a tuků. Všichni
občané, kteří olej odevzdají, tak pomohou
šetřit životní prostředí.
Kontejner bude k dispozici u nádob na
tříděný odpad v blízkosti školní jídelny
v Kozojedech. Vychladlý olej nebo tuk je
potřeba slít do PET lahví, řádně uzavřít a
poté vhodit do nádoby k tomu určené. Olej
je určen k ekologické likvidaci, kterou pro
naši obec zajišťuje firma Černohlávek oil.
V žádném případě není přípustné olej
do popelnice vylévat. Dále do těchto nádob nepatří vyjetý olej z automobilů!
Věříme, že tyto služby budou
využívány k oboustranné spokojenosti,
jak vás občanů, tak i obce Kozojedy.

Rok 2020 - dvacáté výročí založení
Kulturního spolku Kozojedy

Vážení spoluobčané, vážení členové a
přátelé Kozojedského kulturníhho spolku.
V nadcházejícím jubilejním roce 2020 se
dovrší dvacetiletá existence tohoto místního regionálního spolku.
Za dvacet let svého trvání má Kulturní
spolek Kozojedy na svém kontě řadu
zdařilých společenských a kulturních
akcí, do kterých se, bez ohledu na
oficiální členství, vždy zapojila velká část
zde žijících obyvatel a které se natrvalo
zapsaly do historie zdejšího regionu.

V této souvislosti lze připomenout nejen
tradice Masopustu a Májí, ale i řadu dalších
kulturních, vzdělávacích a zábavních akcí.
Ve všech aktivitách spolku je třeba, mimo
jiné, ocenit vždy vstřícnou pomoc obecního
úřadu, který se velkým dílem na mnohých
akcích podílel.
V roce 2002 vyšlo první číslo novin
Kulturního spolku, které se v roce 2003
staly novinami nejen spolku, ale také
novinami obce Kozjedy. Od té doby do
současnosti vyšlo celkem 76 vydání těchto
novin a vy právě držíte v ruce vydání 77.
Všechna čísla vydaných novin jsou v plném
rozsahu archivována a trvale přístupná
na webových stránkách spolku, které byly
založeny v roce 2007.
Na zmíněných webových stránkách
můžete najít mnohé upomínky, letáky a
dobové fotografie na četné akce pořádané

naším spolkem. Jsou zde uváděny nejen jako historické reminiscence pro
pamětníky a účastníky, ale také jako inspirace pro nastupující generace, které,
doufejme, udrží tradice a poslání kulturního spolku v dalších letech.
31. ledna příštího roku se mnozí z nás
setkají na výroční členské schůzi spolku,
kde společně můžeme plánovat a diskutovat o přípravách dalších akcí v průběhu
roku. Rádi uvítáme všechny občany a
zájemce o další činnost KSK.
Monika Dibelková, Bartoloměj Štěrba

Kulturní akce 2020
1.1. Lampionový průvod a novoroční
ohňostroj
4.1. Myslivecký ples
17.1. Výroční schůze SDH
25.1. Brutus KD
31.1. Výroční schůze KSK
15.2. Dětský maškarní ples
22.2. Včelařský ples
13.3. Arakain KD
14.3. Masopust Bohy
14.3. Masopust Robčice
4.4. Ukliďme Česko - Robčice
18.4. Hasičská veselice – Harlet
16.5. Hasičský memoriál pánů Paška, Bulína
a Vodáka (Břízsko)
23.5. Sifon venkovní parket TJ sokol
2.6. Umělecké odpoledne ZŠ
13.6. Oslavy 120 let SDH Kozojedy
20.6. VI. ročník soutěže „O zlatý klásek“
Lednice
5.7. 70 let fotbalu
18.7. Lednice fest
25.7. Turnaj v malé kopané TJ Sokol
1.8. Pohodové letní odpoledne Robčice
- V. Žákovec
8.-9. 8. MM ČR v motocyklové enduro soutěži
15.8. Pěvecké sdružení Kozel
a hosté – folklór
22.8. Odpoledne s myslivci a včelaři
29.8. Turnaj v nohejbale
19.9. Pochod kozojedským okolím
20.11. Kozojedská čtyřka v KD
28.11. Rozsvícení vánočního stromu
Kozojedy
28.11. Rozsvícení vánočního stromu Robčice
4.12. Extraband revival KD
12.12. Poslední leč
19.12. Adventní koncert

