PLZEŇSKÝ KRAJ PŘIPRAVUJE
NOVOU DOPRAVU PO KRAJI

jak pro autobusy, tak i pro vlaky. Platný
bude pro jednotlivé jízdy i pro předplatné.
Rozhodnete-li se cestovat veřejnou dopravou v rámci Plzeňského kraje, bude vám na
cestu stačit vždy jedna jízdenka. Nebudete
tak muset komplikovaně řešit, se kterým dopravcem pojedete a u koho to vyjde levněji.

Dispečink
Cestující
linkovými
autobusy
po
Plzeňském kraji se od 14. června 2020
mohou těšit na více než 300 nových moderních autobusů v barvách Plzeňského
kraje. Všechna vozidla budou nízkopodlažní a vysoce komfortní – vyjma moderního
vzhledu a zvýšeného pohodlí nabídnou
i klimatizaci, USB nabíječky a na hlavních
trasách ve vybraných spojích bude k dispozici i Wi-Fi připojení.

Nově bude od stejného data spuštěn dispečink integrovaného systému, který bude
hlídat přestupní vazby na nádražích, a to
i mezi drážní a autobusovou dopravou.

Jedna jízdenka po celém kraji

Objednávka bude možná telefonicky
přes číslo, které bude na každém jízdním
řádu, či přes webový formulář.

Plzeňský kraj plánuje spustit i vlastní tarif, který budou moci lidé využívat

Plzeňský kraj výrazně ušetří
Kraji se navíc s novým dopravcem podařilo i ušetřit, a to zhruba 16 milionů ročně. Nový dopravce bude Plzeňský kraj
obsluhovat deset let, jak uvádí smlouva
s Plzeňským krajem, který je provozovatelem této dopravy, a který bude pobírat
příjmy z jízdenek či naopak dotovat některé spoje.
Veškeré informace o nové dopravě
naleznete na webových stránkách
www.idpk.cz
a Facebooku a Instagramu IDPK.cz.

Přes dispečink bude možno objednat
také tzv. spoje na zavolání. Jde o spoje
s nepravidelnou vytížeností, které jsou místo zrušení převedeny do režimu objednávky. Neobjednají-li si cestující spoj, autobus
nevyjede.

Škola v době koronaviru nezahálela Zavřeli nám školu

Nelehké a nejisté období pandemie, kdy
byly donuceny školy zavřít své prostory,
máme snad za sebou. Toto období přineslo řadu obav, nejistot, problémů, ale i řadu
možností naučit se novým věcem a poprat
se s mnohými nástrahami.
Naskytla se ale i příležitost využít opuštěných tříd k rekonstrukci učeben z vypracovaného projektu za 2 153 287 Kč, kterou
jsme plánovali na prázdninové měsíce.
Z toho činí 10 % vlastní spoluúčast obce a
90 % dotace IROP. S vysoutěženou stavební
firmou JIPS jsme se okamžitě pustili do kompletní rekonstrukce učebny chemie – fyziky.

Začali jsme sanačními omítkami, novou podlahou, rozvody elektřiny a vody.
Odborná učebna disponuje žákovskými
stoly s elektropanely, demonstračním
učitelským stolem se skříňkou pro elektrickou výbavu a několika skříněmi pro
laboratorní pomůcky.

Součástí stavebních prací bylo i vybudování bezbariérové toalety. Před budovou
1. stupně jsme vytvořili prostor pro environmentální předzahrádku s možností venkovní výuky podle projektu paní Dagmar
Siebenbürgerové.
Svépomocí jsme upravili s učiteli a
žáky školy terén a osázeli ho okrasnými
rostlinami. Během července bude škola
kompletně vybavena Wi-Fi konektivitou
s novým serverem a jazykově počítačovou učebnou se 14 počítači a 4 notebooky
s novou elektroinstalací a rozvaděči.
Děkuji za pomoc všem těm, kteří se podíleli na realizaci tohoto projektu, a věřím,
že nové prostředí přispěje ke zkvalitnění
vzdělávání našich žáků a ke zvýšení motivace k učení.
Eva Doležalová, ředitelka školy

V úterý 10. března přišlo v dopoledních hodinách rozhodnutí o přerušení
prezenční výuky na základní škole.
Nikdo nevěděl, na jak dlouho zůstanou lavice prázdné, a děti jásaly, že mají
prázdniny. Brzy se ukázalo, že se nucené
volno protáhne na neurčito, a učitelé zahájili distanční výuku, tedy výuku na dálku.
Začalo to posíláním sms a e-mailů
a postupně se přeměnilo na zakládání
WhatsApp skupin, vysílání videokonferencí přes různé aplikace (jitsi meet,
google meet), zavádění učeben google
classroom na druhém stupni s využitím
účtů g-mail, používání aplikací na domácí testování – didakta, alfbook, Nová
škola, PlantNet, Padlet, CallBoard, online testování názvosloví.
Děti a jejich rodiče se projevili jako
neuvěřitelně šikovní „ajťáci“ a během
čtrnácti dnů měli vše nainstalované a
uměli používat. Dětem patří kromě známek také obrovská pochvala za aktivní
a svědomitý přístup k výuce.
Lenka Hodková

VÝSTAVY A AKCE V MUZEU A GALERII
SEVERNÍHO PLZEŇSKA V MARIÁNSKÉ TÝNICI
OD 1. 7. DO 30. 9. 2020
keramiku, šperk, kovolitecké a kovářské
práce od amatérských i profesionálních
výtvarníků spjatých s regionem severního
Plzeňska.

MILAN BAUER: PUTOVÁNÍ ZA
JULESEM VERNEM

VÝSTAVY
JAN SPĚVÁČEK: MEANDRY MALBY
17. 6. – 13. 9. 2020 / kostel
Jan Spěváček ve své tvorbě vychází z
tradice české krajinářské školy konce 19. a
počátku 20. století. Krajina je mu základním
inspirativním zdrojem.

SALON 2020
25. 6. – 16. 8. 2020 / refektář

Výstavní projekt Salonu představuje různé disciplíny výtvarného umění i řemesla:
obrazy, grafiky, kresby, objekty, fotografie,

18. 8. – 20. 9. 2020 / refektář
Výstava je bilančním ohlédnutím plzeňského tvůrce Milana Bauera. Inspiraci
čerpá také z knih o anatomii a starých katalogových listů továren, poezií času Julese
Vernea, v kterých „století páry“ mělo významný potencionál zdroje energie.

AKCE:
NOC V MUZEU NA TÉMA ZVONY
28. a 29. 8. 2020

Muzeum ve spolupráci s divadelním
spolkem Tyl z Čisté připravuje Noc v muzeu, která se koná po dva večery. Tématem
budou tentokrát zvony a jejich příběhy.

Vlastivěda obce Kozojed a okolí
Podle školní a farní kroniky, ústního podání z vlastních zkušeností
zpracovali r. 1930 říd. uč. B. Matějka a uč. M. Žákovcová – Svobodová.
Text napsala uč. M. Žákovcová – Svobodová. Mapky, fotografie, kresby
pořídil říd. uč. B. Matějka.
Lid žijící jinak na zdravém vzduchu je
otužilý a snadno odolává nemocem. Lékaře
povolávají jen v nejnutnějších případech.

Lékař
Lékař v naší obci není. Dojíždí sem buď
z Kožlan, neb z Kralovic, někdy také ze
Stupna. Pan dr. Engeltaler, státní a obvodní
lékař z Kralovic, provádí zdravotní prohlídky
v obci a na základě jeho nařízení musí se
dělati různé opravy v obci. Jinak koná také
prohlídky hostinců a obchodů.

Zdravotní poměry v naší obci
Stavby jsou ponejvíce zděné, a proto
dosti vzdušné a světlé. Lid však málo
své příbytky větrá, což je na závadu jejich zdraví. Hnojiště mají hospodáři neupravené. Voda odvádí se povrchem.
V létě voda ze stružek vysychá a zápach
z nich opět kazí vzduch. Bylo by zapotřebí,
aby byl zaveden spodní odtok. Pitná voda
čerpá se ze studní. Voda z nich nebývá
však vždy nejlepší. Ve studni u Rybů byly
zjištěny ve vodě bacily paratyfu, proto musí
vodu před požitím převářeti.

(Dopsáno později: Od roku 1932 obec
pracuje k tomu, aby pro Kozojedy a okolní
obce byl zřízen zde zdravotní obvod – ještě
rokem 1938 tak není. V roce 1936 usadil
se zde prakt. lékař MUDr. Josef Koukolík ze
Žichlic.)

Sociální péče – chudinství
– chudobinec
K obecnímu majetku patří také zdejší
chudobinec, do kterého mohou býti přijati
jen staří lidé bez bytu a práceneschopní. Na
chudé dává obec ročně přibližně 4928 Kč
a pak na chudé dávají se všechny pokuty
vybrané v obci.
Zápisy z kronik

Jednotlivé divadelní vstupy se odehrávají
v expozici muzea, která se pro tyto večery
stane divadelním jevištěm. Rezervace na
noční prohlídky je nutná. Více informací:
373 396 410

ARCHEOLOGICKÉ LÉTO

Předpokládané termíny:
5. 7., 19. 7., 27. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8.
2020 od 13.30 hodin
Lokality:
Přírodní rezervace Krašov (místo srazu: na parkovišti u bývalého hospodářského dvora Rohy)
Olšanské polesí (místo srazu: na malém lesním parkovišti v blízkosti Olšanské
hájovny)
Více informací: https://www.arup.cas.cz/
archeologicke-leto_pracovni/
MARIÁNSKÁ POUŤ A DEN EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ 6. 9. 2020

Návštěvníci kostela

V sobotu 13. 6. 2020 navštívil náš kostel
spolek Václava Radima ze Dřevce. Poznávací
výlet Dřeveckých mě velmi potěšil. Spojili
pěší turistiku lesem, poznání historie našeho
kostela a nezapomněli ani na kulinářský zážitek v našem pivovaru.
Očekávala jsem příchod deseti nadšenců,
ovšem to jsem neznala spolek ze Dřevce!
Když zasedli do kostelních lavic, bylo plno. A
víte, proč přišli? Vydávají se po stopách architekta Santiniho v našem kraji.
I přestože začali svoje putování na konci
stop Santiniho v našem regionu (náš kostel
byl postaven až po architektově smrti, avšak
podle jeho plánů a jeho dvorním místním stavitelem Matějem Ondřejem Kondelem), přeji
jim spoustu dalších podobných výletů a pospolitosti. Fandím Vám.
Helena Jahodová

POŽÁR V KOZOJEDECH V KVĚTNU 1844 A DVA ČEŠTÍ SPISOVATELÉ
V rámci regionálních dějin dochází často
i na výklad zcela drobných příběhů, které
jakoby ani nestály za řeč. O jeden z nich se
dnes podělím se čtenáři. Týká se Kozojed,
obce na jihovýchodním okraji někdejšího
Kralovicka. Tato ves, která byla v 16. a na
počátku 17. století městečkem, měla na
konci první poloviny 19. století 515 obyvatel
žijících v 58 domech.
Dva z těchto domů, stojící ve východní
části návsi, postihl v r. 1844 požár. Tato na
venkově tehdy dost běžná událost je zajímavá proto, že se zapsala do života dvou
českých obrozeneckých spisovatelů – Jana
Jindřicha Marka (Jana z Hvězdy) a Václava
Jaromíra Picka.
O liblínském rodáku J. J. Markovi
si lze více přečíst v knížce, která vyšla
v Mariánské Týnici v roce 2003, ale epizoda, popsaná v tomto článečku, tam zmíněna není. Marek byl v letech 1832–1847
v Kozojedech farářem. V té době také
vytvořil a v Praze vydal hlavní část svého
prozaického i básnického díla. Kromě toho
však v Kozojedech zapisoval i do farní
pamětní knihy. Jeho kronikářské záznamy
knižně nevyšly, a proto zde ocitujeme poměrně dlouhý záznam, který se týká jediné
události, již Marek zaznamenal v roce 1844.
„Dne 5. máje 1844 v noci ve dvě hodiny
vypukl v Kozojedech oheň, který v několika
okamženích dva statky s náležícími chlívami, sýpkami a stodolami ztrávil. Bylať to čísla 6 a 7. K uhašení ohně nejvíce nápomocní
Liblínští, kteří pod osobní správou tamního
vrchního a právního pana V. J. Picka, záhy
s velikou stříkačkou přijedše, netoliko sami
neunaveně pracovali, ale i domácí obyvatelstvo zpitomělé k hašení a pořádku
přidržovali.
Taktéž přispěl ku pomoci pražský obchodník ve dříví p. Brabec s hojným počtem
lidu svého. Tím se stalo, že – ačkoli oheň
již na číslo 5 sahal – sousedu tomu nic jiného neuhořelo, než střecha došková nad
chlívami s hojnou zásobou slámy. O příčině
povstání ohně nic jistého se neví. Praví se,
že bylo v stodole Václava Urbánka č. 7 od
jakýchsi zlodějů ze msty založeno, poněvadž je týž sedlák, byv od nich před rokem
okraden, u práva hrdelního žaloval.

Hned téhož dne ráno poslal vysoce
urozený pan hrabě liblínský tit. Vilém
z Wurmbrandu každému z těch pohořelých
jednu míru žita a jednu míru bramborů do
fary. Za jeho příkladem téměř všecky sousední obce jednak obilím, jednak dřívím,
jednak penízi a chlebem ubohým pohořelým přispívaly a ještě přispívají, takže
naděje jest, že v brzkém čase z rumu a
popele nová, krásnější a pevnější stavení
vzniknou.“
Doplňme, že dům číslo 5 ve východní
části „ryňku“ patřil tehdy Janu Kapsovi,
zatímco sousední „šestku“ vlastnil Josef
Urbánek. V každém případě je citovaná
„minireportáž“ vůbec nejdelším záznamem
z těch, které Marek do kroniky vepsal. K celému popsanému příběhu se vztahuje ještě
následující dodatek, zapsaný bez denního
data v roce 1845: „Naděje tato se vyplnila,
příbytky pohořelých jsou pravidelně vystavené, taškami pokryté a nemálo k ouhlednosti tak nazvaného rynku přispívají.“
Zdánlivě banální, byť z hlediska postižených neradostný příběh, měl ovšem další
pokračování, související s jednou z osob,
zmíněných v Markově popisu. Zatímco
o pražském obchodníkovi dřívím a důvodu
jeho přítomnosti v Kozojedech těžko něco
zjistíme, v případě básnícího úředníka je
situace odlišná. Tento muž, v době požáru
jednatřicetiletý, sloužil od roku 1841 na liblínském panství a poměrně rychle navázal
s literárním kolegou, žijícím hned za řekou
Mží či Berounkou, přátelský vztah.
Pickovu spoluúčast při likvidaci kozojedského požáru dokládá jeden z dokumentů,
uložených v jeho pozůstalosti v Státním
okresním archivu Kutná Hora v rámci více
než stovky osobních dokladů. Měsíc po požáru, 5. 6. 1844, zaslal vrchnostenský úřad
(Oberamt) v Plasích na Liblín německý dopis, adresovaný Jaromíru Pickovi. Sděluje
se zde obsah výnosu krajského úřadu
z 25. května, ve kterém mu bylo vysloveno
uznání za dobré spoluúčinkování a pomoc
při likvidaci požáru, který vypukl v noci z 5.
na 6. květen, zvláště pak zato, že osobně
vedl hašení stájí. Plaský vrchnostenský
úřad neopomněl připojit ještě dík vyjádřený
obcí Kozojedy.

Tím však příběh nekončí. Picek vydal
už o něco dříve, v roce 1843, svou první
básnickou sbírku a díky tomu si zjednal
značnou popularitu po celých Čechách.
Později následovaly ještě tři sbírky další.
V „Písních“, vydaných v roce 1856, najdeme vedle 73 jiných veršovaných pokusů
báseň, která nás v souvislosti s Markovým
záznamem zaujme.

Požár
„Hoří, hoří, kde jste kdo?
Běžte, zvoňte na poplach!
Vodu, vodu, haste to!
V noci požár, až jde strach!
Milek, šalný klučina,
Nad komůrkou tak volá,
kde dlí krásná dívčina,
v srdci láskou plápolá.
Lidé kol se sbíhají,
s košíky se lopotí,
řebříky tam zdvíhají,
hák, stříkačka rachotí.
„Kde jest oheň?“, lid se ptá.
„V srdci Běly, ha ha ha!“,
na střeše se zachechtá
bůžek, šelma křídlatá.
„Bodejž do tě veliký –
stříkačka ti vyšlehá!
Honem na něj žebříky! – “
V dálce chechtot: “ha ha ha!“
Jistě se shodneme na tom, že se z literárního hlediska nejedná o žádné veledílo.
Přesto tato báseň, naladěná místy jakoby
do rokokova, nepostrádá určitý vtip. Zaujme
paralela skutečného nočního požáru a požáru milostného, který využije k žertu a
vystrašení i popletení lidí okřídlený Amor.
V první a třetí sloce nacházíme v každém
případě zajímavý popis hašení požáru i s
konkrétní zmínkou o čtyřech prostředcích,
které si dav bere na pomoc.
Báseň působí dojmem, že její autor popsal děj, který skutečně viděl a zažil. Mohl
to být jeden z nejdramatičtějších zážitků
jeho jinak poměrně klidného života. Snad
právě proto také báseň vznikla. Až o něco
později Pickův život rozvířily jiným způsobem události let 1848–1852. Tehdy vstoupil
do dobové politiky a publicistiky jako představitel českého konzervativního tábora a
oponent Karla Havlíčka a dalších významných činitelů. Možná měl přitom pocit, že
hasí pomyslný požár způsobený přílišným
radikalismem… To už je ale docela jiná
historie…
Bohdan Zilynskyj
Článek původně vyšel ve Vlastivědném
sborníku (Mariánská Týnice) 2020, č. 1

Myslivecký rok 2020

Rok 2020 začal pro Kozojedské myslivce, stejně jako v předešlých letech, velice zdařilou hojně navštívenou kulturně
společenskou akcí - mysliveckým plesem,
kterého se zúčastnilo téměř 350 občanů nejen Kozojed, ale také okolních i vzdálenějších
obcí severoplzeňského regionu.
Ples tradičně zahájili mladí myslivečtí
trubači našeho spolku. Pak už se taktovky ujal pan Václav Žákovec se svým
orchestrem a zpěvačkou paní Annou
Volínovou. Pro občerstvení hostů připravili
naši myslivci tradiční zvěřinové talířky a o
půlnoci všemi očekávanou tombolu čítající
téměř sto cen. Veselí a dobře naladění
návštěvníci této naší akce se pak do svých
domovů rozcházeli až v pozdních nočních,
či v brzkých ranních hodinách.
Hlavní náplní činnosti našich myslivců
v prvních dnech a měsících nového
roku však nebyla zábava, ale pravidelné přikrmování zvěře. Výbor MS zajistil
dostatek jadrného krmiva a v krmných
zásobnících byl dostatek kvalitního sena,
které myslivci nasušili během letních
měsíců.
Dne 15. února se uskutečnila výroční
členská schůze, jejímž úkolem bylo
především zhodnocení výsledků činnosti
spolku v uplynulém mysliveckém roce,
ohodnocení trofejí ulovené zvěře a příprava
volební schůze.
V úvodu místopředseda spolku Václav
Troch poděkoval všem členům MS za aktivní
přístup k plnění všech povinností vyplývajících z výkonu práva myslivosti, přednesl
návrh činnosti na rok 2020 a nepřítomnému
předsedovi našeho spolku panu Václavu
Prusíkovi popřál brzké uzdravení.
Ve své zprávě pak místopředseda spolku
ocenil především dobré výsledky naší činnosti
v oblasti chovu a lovu zvěře a skutečnost, že
se nám podařilo splnit zvýšené požadavky
na odlov divočáků a zvěře daňčí.
Ocenil rovněž velmi dobré výsledky v
brigádnické činnosti. Jarní pomoc v lese při
vysazování stromků a výstavbě oplocenek,
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zhotovení a instalace dvou nových mysliveckých kazatelen a oprava stávajících
zařízení. Pokročily rovněž práce na opravě
našeho hospodářského zařízení v Lednici.
Při té příležitosti vyzdvihl především iniciativní přístup brigádnického referenta Pavla
Jandy.
Velmi dobrých výsledků dosáhli naši
myslivci se svými čtyřnohými pomocníky také v oblasti myslivecké kynologie.
Dobrá připravenost našich loveckých psů
je základním předpokladem úspěšných
společných naháněk a dosledu poraněné
zvěře.
Vynikajících chovatelských úspěchů
dosáhl se svým psem - FROM z JUDAVIKU
– Jan Kučera z Lednice. Chovný pes
Slovenského kopova získal několik
nejvyšších ohodnocení na výstavách, ale
také na zkouškách z pracovní činnosti.
V oblasti kulturně-společenské činnosti
kromě již zmíněného Mysliveckého plesu
poděkoval za práci členů při organizaci Kozojedského letního dne, který se
uskutečnil 4. 7. 2019 pod patronací OÚ
Kozojedy a ve spolupráci s kozojedskými
včelaři a rybáři.
Vyzdvihl rovněž stále aktivní činnost
mladých mysliveckých trubačů, sourozenců
Kučerových z Bučku. TRUBAČI z KOZOJED
se podíleli na uvedených akcích, zajišťování
mysliveckého troubení na akcích v sousedních honitbách, ale také troubili pro potřeby
Oblastního mysliveckého spolku v Plzni
– soutěž dětí o „Zlatou srnčí trofej“, kynologická soutěž Hebedův memoriál a další.
Pro propagaci našeho spolku, ale také
obce KOZOJEDY je velice významná jejich
účast na akcích mysliveckých trubačů –
každoroční setkávání trubačů v Domažlicích,
Litohlavech, na Křivoklátě apod.
Z ostatních aktivit místopředseda
spolku vyzdvihl především každodenní
nekonečnou práci hospodáře Vladimíra
Hykyše a Pavla Štola, spojenou s vedením statistik, evidencí plomb a zvěře,
rozdělování a prodej zvěřiny, příprava
zvěřiny pro potřeby MS – poslední leč,
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myslivecký ples, myslivecké odpoledne
apod.
Neopomněl rovněž práci Jiřího Kučery
st. – péče o traktor, zajišťování svačin při
společných akcích, péče o ulovenou zvěř.
Všem uvedeným členům, ale také
dalším nejmenovaným aktivním členům
našeho spolku, patří za jejich činnost velké,
velké poděkování.
V další části výroční členské schůze
Kontrolní komise na základě předložených
znaků škodné provedla vyhodnocení odlovu
zvěře škodící myslivosti. Celkem bylo uloveno
47 lišek, 14 kun, 7 jezevců, 1 mývalovec.
Nejúspěšnějšími lovci škodné zvěře
v roce 2019 byli vyhlášeni: Miroslav Kučera
ml., Václav Štol ml., David Hykyš
Nejúspěšnějším lovcem této zvěře z řad
členů myslivecké stráže byl vyhodnocen
hospodář Vladimír Hykyš.
Hospodář MS poté vyhodnotil plnění
plánu odstřelu spárkaté zvěře. Také on
poděkoval všem členům za aktivní přístup
k plněním tohoto náročného úkolu a konstatoval stoprocentní splnění plánu odstřelu
spárkaté zvěře, včetně zvěře černé. Celkem
bylo v roce 2019 uloveno 21 kusů srnčí
zvěře, 40 kusů zvěře mufloní, 1 ks jelena
evropského, 10 ks zvěře jelena siky, 80 ks
zvěře daňčí a 145 ks divokých prasat.
Hodnotící komise před zahájením
výroční
schůze
ohodnotila
kvalitu
předložených trofejí ulovené zvěře, které
měly být vystaveny na Oblastní výstavě
mysliveckých trofejí. Nejkvalitnější trofeje
(cca 10 ks), jejichž bodová hodnota podle mezinárodních tabulek dosahovala na
„Zlatou medaili“, pak měly být vystaveny na
Mezinárodní výstavě trofejí, která se měla
uskutečnit v rámci Mezinárodní výstavy
myslivosti, rybářství a včelařství NATURA
VIVA 2020 – ve dnech 26. – 31. 5. 2020 na
výstavišti v Lysé nad Labem.
Poté nás všechny - celou naší společnost
- zaskočil zákeřný koronavirus. Veškeré
plánované akce byly zrušeny, případně
přeloženy do roku 2021.
S pozdravem „Myslivosti zdar“
Václav Troch

75 let – stařík? Nikoli,
tento pán rozhodně ne!

a začalo se smrákat, utíkal a utíkal, ani
nevěděl, že trénuje na svoji pozdější zálibu.
Fotbalový útočník. Propracoval se až do
vyšších soutěží, téměř do těch nejvyšších.
Ovšem život šel dál, sil ubývalo a Václav
zjistil, že musí objevit jinou zálibu. Co by
to mohlo být, když je zrovna v hlubokých
lesích? Ano myslivost a ochrana přírody.
Nemeškal a okamžitě se od roku 1977 zapojil do této činnosti. Na okraji Doupovských
hor ve vesničce Buškovice.
Do našich končin ho kroky zavedly
před 15 lety. Zde již prožil a zažil mnoho
příjemného. Chová své oblíbené drsnosrsté jezevčíky, neustále trénuje sourozence
Kučerovy v trubačství, mimochodem on
sám je samouk, a to velice zdatný.
Troufám si říct, že kozojedská honitba
mu učarovala v mnoha směrech. Nejen, že
stále chodí na lesní brigády, ty myslivecké
jsou pro něj samozřejmostí, má největší
krmelec v okolí!

Píše se rok 1945, oslavy konce 2. světové
války ještě neutichly a již je na řadě další
neméně významná. Totiž 17. 5. 1945 spatřil
světlo světa malý Václav v nevelké vesničce
Žďár okres Klatovy. Jestliže tápete, kde to
je, pak vězte, že já také. Prostě šumavské
předhůří.
Takže krásná krajina, téměř
samoty, divá zvěř a hluboké lesy, v nichž
musí mít člověk velice dobrou orientaci.
Václav se velice rychle učil. Když se
někdy při lesních průzkumech zapomněl

V každé roční době a za každého počasí
vyráží s kamarádem Václavem Slámou
minimálně jednou týdně do honitby i s jejich chlupatými kamarády. Dokáže ve svých
letech ještě i předběhnout déšť! A má z toho
velikou radost. Nakonec si odpovězte sami
na otázku: 75 – je to již opravdu stáří ???
Kdybyste tápali, tak se zeptejte Václava
Trocha, jistě Vám rád odpoví. A závěr?
Všichni ho znáte.
Přání a poděkování! Jsme rádi, že jsi
mezi námi, a dlouho ještě buď.
České myslivosti zdar!
Vladimír Hykyš - hospodář MS

Stavba domu
Nápor na psychiku i vztahy
Spousta lidí touží po vlastní střeše nad hlavou.
A tak se jednoho dne odhodlají a začnou si plnit
sen o krásném domečku se zahrádkou a třeba i
bazénem. Jenže stavba domu není jen o snění,
ale provází ji bezpočet starostí. Dennodenně
budete vynakládat spoustu energie, ať už se
samotným plánováním, nebo realizací. Projekty,
povolení, výběr firmy, finance… Všechna ta byrokracie vám poleze na nervy a co si budeme
povídat i do peněz.
Hodně silnou zkouškou je stavba také pro
vztah. Výběr kachliček, podlah, barev, nenadálé
výdaje, nedostatek času… Situace, které se
mohou zdát banální naberou ve víru všech
okolností na síle a partnerská krize je na spadnutí. Nezoufejte však, podle dostupných studií
nadpoloviční většina párů celou stavbu i přes
krizi ustojí a jejich vztah se o to víc posílí.
Buďte realisté!
Stavbě i finančnímu rozpočtu rozhodně
prospěje, když se budete držet při zemi. Určitě
jste už o svém domu snů uvažovali, ale skutečně

potřebujete tak obrovské místnosti, 4 koupelny a
obklady, které stavbu o tolik prodraží? Myslete
dopředu také na terénní úpravu pozemku, oplocení, zahradu i vybavení. To také něco stojí.
Proto uberte na tom, co není tolik potřeba a
přidejte tam, kde je to nutné. Vytvořte si také
podrobný rozpočet a nezapomínejte na možné
navýšení nákladů.
Mějte plán
Kdo je připraven, není překvapen. To platí i
u stavby domu. Vše si plánujte dopředu, krok
po kroku, rozdělte si práci. Udělejte si průzkum,
proberte se stavební firmou plán stavby. Když
budete vědět, co a kdy se bude budovat, můžete
se na to (nejen) psychicky připravit.
Dělejte kompromisy
Komunikujte s partnerem o tom, co si v domě
přejete mít. Věřte mi, ale i taková maličkost,
jako je barva v obýváku se promění v obrovský

Volby v MS Kozojedy
V našem spolku se stejně jako v celé
společnosti po částečném uvolnění některých opatření souvisejících s bojem
proti pandemii koronaviru postupně rozbíhá několik měsíců částečně utlumená
činnost. Po dlouhých třech měsících
jsme se mohli konečně společně sejít
a zvolit nové členy do orgánů našeho
spolku. Volební schůze připravená již na
únorové členské schůzi se mohla uskutečnit až 30. května 2020. Ve složení
výboru MS došlo k částečným změnám
a od uvedeného dne pracuje výbor v následujícím složení:
Jaromír Bech - předseda
Jiří Kučera - místopředseda
Vladimír Hykyš - myslivecký hospodář
Petr Machovec ml. – jednatel
Lukáš Fencl, Ing. – finanční hospodář
David Hykyš - kulturní referent
Petr Štol - kynologický referent
Pavel Janda - střelecký a brigádnický
referent
Pavel Štol - člen výboru
Kontrolní a revizní komise pracuje
v následujícím složení: Zdeněk Soukup,
Stanislav Špiroch, Václav Štol ml.
Do výboru MS byli zvoleni někteří
mladší členové spolku a došlo tak k jeho
výraznému omlazení. Věkový průměr devítičlenného výboru je necelých 43 roků.
Společně s odstupujícím předsedou
Václavem Prusíkem a také s ostatními
odstupujícími členy přejeme nově zvolenému výboru hodně úspěchů v jejich
náročné práci související s řízením činnosti našeho mysliveckého spolku.
„ Myslivosti zdar“
Václav Troch
problém. Předcházejte hádkám, například
si každý den vymezte hodinu na to, abyste
společně zhodnotili, co je nového, probrali další
kroky atd. A když se nebudete umět shodnout,
jestli do koupelny světlé nebo tmavé obklady?
Udělejte jednoduše kompromis. Dům bude vás
obou, a tak byste se tam oba měli cítit dobře.
Požádejte o pomoc
Budu se opakovat – stavba je náročná. Není
proto ostudou, požádat o pomoc. Ať už partnera/
ku, přátele, rodinu, nebo odborníka. Nikdo není
nadčlověk, kterému nedojdou síly. Pokud se
rozhodnete dům postavit svépomocí a s něčím si
nevíte rady, v okolí jistě bude šikovný řemeslník,
který vám pomůže, a přitom vás finančně
nezruinuje.
A rada na závěr? Myslete na to, že i když
je momentálně stavba číslo jedna na seznamu
priorit, nesmíte zapomínat na sebe, najít si čas
pro partnera i rodinu. I kdyby se stavba o něco
protáhla, v konečném důsledku to nebude hrát
významnou roli. Dopřejte si pauzu, odpočiňte
si, protože tělo i psychika relax potřebují. Je
potřeba energii také někde brát, a ne se pouze
vyčerpávat. Každý dům se jednou dostaví.

PhDr. Michaela Miechová

Výpis usnesení
z 13. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek
19. prosince 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. Záměry obce
5. Rozpočet obce Kozojedy na rok 2020
6. Střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet ZŠ a
MŠ Kozojedy
7. Vyhlášky o místních poplatcích
8. Vyhláška o nakládání s odpady
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr
Usnesení č. 231 - ZO schvaluje program dnešního jednání
Usnesení č. 232 - ZO schvaluje ověřovatele
dnešního jednání Bc. Berana a p. Čecha.
Usnesení č. 233 - ZO schvaluje návrhovou
komisi dnešního jednání Bc. Píclovou a MgA.
Jahodovou.
Usnesení č. 234 - ZO schvaluje Smlouvu o
zemědělském pachtu č. 64/2019 uzavřenou
se ZS Kozojedy, a.s.
Usnesení č. 235 - ZO schvaluje ukončení
nájemní smlouvy na pronájem nebytových
prostor v budově obecního úřadu čp. 100 ke
dni 31. 12. 2019.
Usnesení č. 236 - ZO schvaluje zveřejnění
záměru na pronájem nebytových prostor v budově obecního úřadu čp. 100. Cena pronájmu
za poskytování služeb je 1 000,-Kč měsíčně
plus energie.
Usnesení č. 237 - ZO schvaluje rozpočet
obce Kozojedy na rok 2020. Rozpočet je
schválen jako schodkový. Na straně příjmů s
částkou 14 854 310,- Kč a na straně výdajů
s částkou 19 379 370,- Kč. Schodek bude
dorovnán finančními prostředky na běžných
účtech.
Usnesení č. 238 - ZO schvaluje rozpočet Základní školy a Mateřské školy Kozojedy, okres
Plzeň – sever, p. o. na rok 2020. Rozpočet
nákladů na hlavní činnost je 13.576 tis. Kč a
rozpočet výnosů z hlavní činnosti je 13.603
tis. Kč. Rozpočet nákladů na hospodářskou
činnost je 650 tis. Kč a rozpočet výnosů z
hospodářské činnosti je 660 tis. Kč.
Usnesení č. 239 - ZO schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské
školy Kozojedy, okres Plzeň – sever, p. o. na
roky 2020-2022.
Usnesení č. 240 - ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Kozojedy č. 1/2019, kterou
se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o
místních poplatcích.
Usnesení č. 241 - ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Kozojedy č. 2/2019, o
místním poplatku ze psů.
Usnesení č. 242 - ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Kozojedy č. 3/2019, o

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 243 - ZO schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku obce Kozojedy č. 4/2019,
o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kozojedy.
Usnesení č. 244 - ZO zamítá ponechání odměny neuvolněnému místostarostovi ve stávající
výši.
Usnesení č. 245 - ZO schvaluje odměnu
neuvolněného starosty ve výši 15 000,- Kč v
hrubé mzdě od 1. 1. 2020.
Usnesení č. 246 - ZO schválilo ponechání
odměn předsedům kontrolního a finančního
výboru, členům výborů a ostatním členům
zastupitelstva ve stávající výši.
Usnesení č. 247 - ZO schvaluje podání žádosti
o dotaci z MMR ČR na úpravu veřejného
prostranství mezi ŠJ a ŠD
Usnesení č. 248 - ZO schválilo podání žádosti
o dotaci z PSOV KÚ PK na opravu fasády
vyššího stupně základní školy.

Výpis usnesení
z 14. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek
30. ledna 2020 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. Záměry obce
5. Kulturně společenské akce v roce 2020
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr
Usnesení č. 249 - ZO schvaluje program
dnešního jednání.
		
Usnesení č. 250 - ZO schvaluje ověřovatele
dnešního jednání Mgr. Hirta a Bc. Píclovou.
Usnesení č. 251 - ZO schvaluje návrhovou
komisi dnešního jednání p. Vlkovou a
p. Havlovou.
Usnesení č. 252 - ZO schvaluje rozpočtové
opatření č. 13.
Usnesení č. 253 - ZO schvaluje kulturně
společenské akce na rok 2020.
Usnesení č. 254 - ZO schvaluje průjezd obecními cestami a pozemky při pořádání dalšího
ročníku mistrovství Evropy a Mezinárodního
mistrovství ČR v motocyklové enduro soutěži
ve dnech 8.-9. srpna 2020 dle přiložené
mapy.
Usnesení č. 255 - ZO schvaluje nákup čistícího
stroje Nilfisk SC401 pro potřeby KD Kozojedy
za cenu 93 599,- Kč bez DPH od firmy Centrum integrovaných služeb s.r.o Příbram.
Usnesení č. 256 - ZO schvaluje prodej obecního stavebního pozemku p.č. 2933/2 v k.ú.
Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 257 - ZO schvaluje uzavření

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
s DSS Liblín, p.o. a pověřuje starostku obce
jejím podpisem.
Usnesení č. 258 - ZO zamítá žádost Spolku
Lungta, Praha o připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“
Usnesení č. 259 - ZO zamítá žádost zapsaného
spolku Aragonit o finanční příspěvek na
pořádání XXI. ročníku hudebního festivalu
zdravotně postižených SOUZNĚNÍ, který
se bude konat ve dnech 17.–19. září 2020
v Ostrově nad Ohří, Karlových Varech,
Františkových Lázních a Chebu.

Výpis usnesení
z 15. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek
27. února 2020 od 19.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy
Program:

1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Záměry obce
4. Hospodaření v obecních lesích
5. Různé
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr
Usnesení č. 260 - ZO schvaluje program
dnešního jednání.
Usnesení č. 261 - ZO schvaluje ověřovatele
dnešního jednání MgA. Jahodovou a p.
Ouhrabkovou.
Usnesení č. 262 - ZO schvaluje návrhovou
komisi dnešního jednání Bc. Berana a p.
Čecha.
Usnesení č. 263 - ZO schvaluje směnu
pozemků soukromého vlastníka p. č. 1438 o
výměře 128 m2 (ostatní plocha), p. č. 323/5
o výměře 173 m2 (travní porost), p. č. 1/3 o
výměře 286 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)
a p. č. 1038/4 o výměře 21 m2 (ostatní plocha) vše v k. ú. Lednice za obecní pozemky
p. č. 498 o výměře 6540 m2 (lesní pozemek)
a p. č. 786/3 o výměře 4225 m2 (lesní
pozemek) také oba v k. ú. Lednice a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 264 - ZO schvaluje podání žádosti
o dotaci z Ministerstva zemědělství z programu „Finanční příspěvek na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v lesích“
Usnesení č. 265 - ZO schvaluje delegáta
na řádnou valnou hromadu Vodárenské a
kanalizační a.s., Plzeň, která se bude konat
dne 4. 6. 2020 v KD Nýřany, a to místostarostu obce Kozojedy pana Ladislava Jakeše.
Usnesení č. 266 - ZO schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí účelové dotace na
zajištění dopravní obslužnosti na území PK
v roce 2020, a pověřuje paní starostku jejím
podpisem.
Usnesení č. 267 - ZO schvaluje ukončení Smlouvy o sdružení prostředků na zřízení JPO
s obcí Bohy dohodou k 30. 6. 2020 z důvodu
vytvoření vlastní JPO.
Usnesení č. 268 - ZO schvaluje zveřejnění
záměru na pronájem obecního pozemku p.č.

434/5 (lesní pozemek na kterém je budova
E7) o výměře 40 m2 v k. ú. Robčice.
Usnesení č. 269 - ZO schvaluje zveřejnění
záměru na pronájem obecního pozemku p.č.
434/7 (lesní pozemek na kterém je budova
E3) o výměře 71 m2 a části obecního
pozemku p.č. 434/1 (lesní pozemek – ostatní
užívaná plocha) o výměře 24,4 m2 oba v k.ú.
Robčice.
Usnesení č. 270 - ZO schvaluje zveřejnění
záměru na pronájem obecní budovy
Kozojedy-Břízsko čp. 26 firmě Komplet NET
s.r.o., Plzeň za účelem umístění antén pro
provoz bezdrátové datové sítě.
Usnesení č. 271 - ZO schvaluje zpracování
projektové dokumentace na zateplení budovy
vyššího stupně ZŠ v Kozojedech Ing. Markem
Soukupem za cenu 34 500,- Kč.
Usnesení č. 272 - ZO schvaluje zpracování
projektové dokumentace na pergolu a oplocení mezi školní družinou a školní jídelnou v
Kozojedech Ing. Markem Soukupem za cenu
16 500,- Kč.

Výpis usnesení
z 16. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve středu
29. dubna 2020 od 19.00 hod.
v Kulturním domě Kozojedy
Program:

1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Úprava rozpočtu
4. Záměry obce
5. Závěrka školy, návrh na rozdělení
hospodářského výsledku ZŠ a MŠ, vyřešení
staré pohledávky ZŠ a MŠ
6. Dotace ZŠ a MŠ
7. Územní plán obce
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr
Usnesení č. 273 - ZO schválilo program
dnešního jednání.
Usnesení č. 274 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Bc. Havlovou a p. Čecha.
Usnesení č. 275 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání p. Vlkovou a
Bc. Píclovou.
Usnesení č. 276 - ZO schválilo úpravu rozpočtu
č.1.
Usnesení č. 277 - ZO schválilo pronájem obecního pozemku p.č. 434/5 (lesní pozemek, na
kterém je budova) o výměře 40 m2 v k. ú.
Robčice.
Usnesení č. 278 - ZO schválilo pronájem obecního pozemku p.č. 434/7 (lesní pozemek, na
kterém je budova) o výměře 71 m2 a části
obecního pozemku p.č. 434/1 (lesní pozemek
– ostatní užívaná plocha) o výměře 24,4 m2
oba v k. ú. Robčice.
Usnesení č. 279 - ZO schválilo pronájem
obecní budovy čp. 26 v Břízsku, za účelem
umístění antén pro provoz bezdrátové datové
sítě firmě Komplet NET s.r.o Plzeň.
Usnesení č. 280 - ZO schválilo návrh na prodej
budovy vodojemu na pozemku p. č. 127 v k.
ú. Kozojedy u Kralovic firmě Vodárenská a
kanalizační a.s. Plzeň za cenu 200 tis. Kč s
možností rozvržení platby do čtyř splátek po

dobu čtyř let.
Usnesení č. 281 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na prodej obecního pozemku p. č.
39/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 86 m2 v k. ú. Lednice, za podmínky obdržení výpovědi nájemní smlouvy
současného nájemce.
Usnesení č. 282 - ZO schválilo účetní závěrku
ZŠ a MŠ Kozojedy, okres Plzeň-sever p. o. za
rok 2019.
Usnesení č. 283 - ZO schválilo návrh na
rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Kozojedy, okres Plzeň-sever p. o. za rok
2019.
Usnesení č. 284 - ZO schválilo zaúčtování staré
pohledávky ZŠ a MŠ Kozojedy, okres Plzeňsever p. o ve výši 59 656,87 Kč z roku 2003
na účet 408000 opravy minulých let.
Usnesení č. 285 - ZO schválilo přijetí dotace
z MMR ČR ve výši 1 937 958,25 Kč na akci
„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání v ZŠ a MŠ Kozojedy“ a s tím
související navýšení příspěvku z rozpočtu
obce o částku 2 153 286,95 Kč včetně 10%
nevratného podílu obce ve výši 215 328,70
Kč. Finanční prostředky pro ZŠ a MŠ Kozojedy jsou účelově určeny na výše uvedenou
akci.
Usnesení č. 286 - ZO schválilo revokaci
usnesení ZO Kozojedy č. 220 ze dne
21.11.2019 z důvodu změny v pořízení
Změny č.1 Územního plánu obce Kozojedy
– Kozojedy, Borek, Břízsko, Robčice, Lednice.
Usnesení č. 287 - ZO schválilo pořízení Změny
č. 1 Územního plánu obce Kozojedy – Kozojedy, Borek, Břízsko, Robčice, Lednice v
návaznosti na zprávu o uplatňování ÚP v
uplynulém období 2015 – 2020. Změna bude
pořizována zkráceným postupem. Obsahem
bude prověřit možnost změny funkčního
využití pozemků p.č. 1991/3, 1991/1, 1991/4,
1992/1, 1992/2, 1995/1 a 1995/2 v k.ú. Kozojedy u Kralovic z BB na BV.
Schválilo paní starostku Dagmar Přibylovou
jako osobu určenou pro spolupráci s
pořizovatelem při pořizování Změny č. 1
Územního plánu obce Kozojedy – Kozojedy,
Borek, Břízsko, Robčice, Lednice.
Schválilo pořizovatele Změny č. 1 Územního
plánu obce Kozojedy – Kozojedy, Borek,
Břízsko, Robčice, Lednice Městský úřad Kralovice, odbor regionálního rozvoje a územního
plánování.
Schválilo zpracovatele Změny č. 1 Územního
plánu obce Kozojedy – Kozojedy, Borek,
Břízsko, Robčice, Lednice firmu KB Král
s.r.o., Plzeň.
Usnesení č. 288 - ZO schválilo přijetí dotace z
KÚ PK Podpora ochrany lesa v PK ve výši 47
600,- Kč a pověřuje paní starostku podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 289 - ZO schválilo výměnu 2 ks
dveří do školní jídelny za cenu 116 853,33 Kč
včetně DPH firmou Oknoplastik s.r.o. Plzeň.
Usnesení č. 290 - ZO schválilo zhotovení nové
autobusové čekárny v obci Robčice, za celkovou nabídkovou cenu 93 352,- Kč od firem
Pila Rohy I.V. spol. s.r.o. ve výši 42 592,- Kč
včetně DPH, Coleman S.I., a.s. ve výši 15
240,- Kč včetně DPH a R. Beran za cenu 35
520,- Kč včetně DPH. Vzhledem k dalším
nutným pracím a malé částce v rozpočtu
obce (80 000,-) zastupitelstvo dále schvaluje
navýšení rozpočtu na tuto akci o 33 000,- Kč.
Usnesení č. 291 - ZO schválilo opravu místní
komunikace v obci Břízsko k čp. 54, ale reali-

zace by vzhledem k finanční náročnosti akce
a letošnímu plánovanému rozpočtu proběhla
až v roce 2021.
Usnesení č. 292 - ZO schválilo úpravu povrchu
ochranného valu v obci Lednice za cenu cca
48. tis Kč firmou Mach autodoprava s.r.o.
Usnesení č. 293 - ZO schválilo nákup zahradního traktoru CUBCADET XT2 QR106 včetně
vozíku s nástavbou za cenu 98 480,- Kč od
firmy Plachý, Radnice.
Usnesení č. 294 - ZO schválilo stavební úpravy
nevyužívaných prostor autobusové čekárny
pro parkování zahradního traktoru v Lednici
za cenu cca 17 000,- Kč a nákup vrat za cenu
31 957,31 Kč od firmy Oknoplastik, s.r.o.
Plzeň.
Usnesení č. 295 - ZO schválilo nákup čerpadla
ke kotli pro vytápění ZŠ a MŠ Kozojedy za
cenu 25 000,- Kč.
Usnesení č. 296 - ZO schválilo nákup čerpadla
pro posílení tlaku do budovy vyššího stupně
ZŠ Kozojedy za cenu cca 30 000,- Kč od
firmy Akvamont – František Opat, Kopidlo
Usnesení č. 297 - ZO zamítlo příspěvek ve výši
5 000,-Kč na provoz Linky bezpečí z.s.
Usnesení č. 298 - ZO schválilo majetkové
vypořádání pozemků dotčených stavbou
silničního průtahu v obci Kozojedy za odhadní
cenu v době dokončení stavby.

Soubor Hradišťan

v čele se svým uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou
vystoupí v Dolním Hradišti v rámci programu
1. Celostátního setkání Hradišť
v sobotu dne 1. srpna 2020 od 17 do 19 hodin.

14,00-16,00
Kam běžíte?! Akustic Band
(60-tá léta akusticky)
17,00-19,00
Hradišťan s Jiřím Pavlicou
20,00-24,00
Košík band (taneční zábava)

PROGRAM:

Pátek 31. 7. 2020:
Hřiště pod KD

Sobota 1.8.2020:
Náves před KD

20,00-24,00
Country večer s kapelami
“Jen Tak” a “Country Jagy”

11,00-13,00
Dechovka “Kralovanka”

Hřiště pod KD

13,00-17,00 odpoledne pro děti
Culinka a tancohrátky (zábavný
program pro děti)
The Bowře (country a folk)
Jitule a Dadule (divadlo pro děti)
Po celou dobu skákací hrad a
obří skluzavka

Neděle 2.8.2020
Hřiště pod KD
Individuálně:
Procházka podél Střely na
soutok s Berounkou (cca 6 km)
Prohlídka Mariánské Týnice
(Baroko Jan Blažej Santini)
Prohlídka kláštera Plasy (Baroko
Jan Blažej Santini)
15,00-18,00
Václav Žákovec
a Anna Volínová
Po celou dobu prezentace
obcí v sále KD.

