Že se tradice musí dodržovat, víme i my
v mateřské školce. Proto jsme se celý první
týden v prosinci připravovali na návštěvu
Mikuláše, andílka a čerta. Učili jsme se
básničky, písničky, hráli pohybové hry, kreslili a vyráběli tyto tři postavičky.
Děti samy si zkusily zhodnotit svoje chování a celé nedočkavé v pátek 4. 12. 2020
očekávaly příchod Mikuláše s jeho doprovodem. Když se ozvalo CINK, CINK a BLL, BLL,
už jsme nikdo nepochyboval, že jsou tady.
Došlo i na slzičky, ale čert si naštěstí nikoho neodnesl. Všechny děti si vyslechly svoje
školkové hříšky, slíbily, že se pokusí vše napravit, a za to si odnesly balíček od andílka.

Tradice vánočního stromku v Borku

Zdobení vánočních stromků v obcích,
tak jak je známe dneska se světýlky, se
dříve nedělalo. Stromeček v Borku se takto
zdobí od roku 1974. Iniciátorem této krásné tradice byl pan Stanislav Beneš a ostatní
borečtí jeho nápad přijali s nadšením.
Pan Miloslav Vašek z elektrických kabelů
a obyčejných 25 W žárovek vyrobil světelný
řetěz. Původně se žárovky natíraly barvou,
později nastříkávaly různobarevnými spreji.
Řetězem s žárovkami se každoročně zdobil
strom uříznutý v lese a usazený na místo
před čp. 15, kde bydleli Benešovi.
Byla to docela událost, při které se scházela většina občanů z obce. Při zdobení se
vždy objevila nějaká prasklá žárovka, která
potřebovala vyměnit za novou a opatřit
barvou, aby byl strom krásně a pokud
možno rovnoměrně barevný.
Po nějaké době místní usoudili, že by
bylo lepší mít stromek zasazený. Vybralo se
tedy místo před nemovitostí pana Beránka
čp.12. Někdy po roce 2000 zde, v té době
odborný lesní hospodář pan František
Hykyš, zasadil stříbrný zakrslý smrk.
Na jeho ozdobu už byl použit světelný
řetěz koupený. Stromku poměrně dlouho
trvalo než zakořenil a začal dělat pěknou korunu. Když se to po letech konečně začalo
dařit a stromek dostával pěknou podobu,
stala se nehoda. Mladá řidička nezvládla
řízení a osobním autem nabourala nejen do
stromku, ale i do nedaleké informační tabule a plotu pana Beránka.

Naštěstí se nehoda obešla bez zranění.
Ovšem několikaleté snažení stromku o
pěkný vzrůst bylo to tam a Borek byl bez
vánočního stromu.
Obec Kozojedy zajistila strom nový,
tentokrát japonskou jedli, která byla zasazena na stejné místo. Ani jedle však neprospívala, sice měla na vrcholu krásné
šišky, ucházející spodní větve, prostředním
větvím se ale nedařilo.
Velkou ránu dostala tím, že si ji za

Na závěr bych chtěla poděkovat obecnímu úřadu a školní jídelně za balíčky pro
děti a naší paní uklízečce a jejím dcerám za
převtělení se do Mikuláše, čerta a andílka.
Děkujeme.
Mgr. Slavěna Razýmová,
vedoucí učitelka MŠ
potravu vybrala lesní zvěř a stromek
okusem nenávratně poškodila. Vánoční
zdobení jedle pro její nerovnoměrný
vzhled tak bylo velkým oříškem. Pan
Miloslav Vašek už se na to zřejmě
nemohl dívat, a proto v letošním roce
vedle stávajícího nevzhledného stromku
vysadil malý smrček.
Zbývá jen doufat, že již třetí stromek
v obci, vysazený za účelem navození
vánoční atmosféry, bude růst k radosti a
spokojenosti všech občanů.
D. Přibylová

Václav Levý

Legenda o nadaném kuchtíkovi
Vážení čtenáři kozojedských novin. V letošním roce vyšla kniha VÁCLAV
LEVÝ s podtitulem Legenda o nadaném kuchtíkovi, kterou napsala spisovatelka Andrea Vítová. Na Obecním úřadě v Kozojedech mají knihu k nahlédnutí a prodeji za 150,- Kč. Kniha byla vydána zásluhou města Liběchov a
partnerem jejího vydání je Muzeum Mělník p.o. Nenechte si ujít příležitost
koupit knihu jen za nákladovou cenu. Je vhodná jako vánoční dárek pro patrioty
tohoto kraje, odkud Václav Levý pochází, i pro všechny milovníky umění a
historie. Do knihy je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Kozojedech.
Bartoloměj Štěrba

Nová
autobusová
zastávka
v Robčicích
V průběhu roku 2020 se splnily dlouholeté plány na obnovu staré a nevzhledné
autobusové zastávky v Robčicích. Akci
financovala obec Kozojedy. A jak bývá
v Robčicích zvykem, i místní občané a
chalupáři přiložili ruku k dílu. Rozebrali starou zastávku a připravili staveniště.

V létě se několikrát sešla početná parta
lidí k nátěru všech dílů nové zastávky. Tu
pak v průběhu podzimu sestavil truhlář pan
Radek Beran.
Nová autobusová zastávka v Robčicích
nebude sloužit pouze jako čekárna na autobus. Bude zároveň tvořit zázemí pro různé
akce a setkání občanů, které se na točně
v Robčicích odehrávají.
V sobotu 28. 11. 2020, společně s rozsvícením vánočního stromku, mělo proběhnout
slavnostní otevření autobusové zastávky.
Bohužel dnešní doba nepřeje většímu setkávání lid, a tak vše bylo přeloženo na jarní
měsíce, kdy budou dokončeny i terénní
úpravy v okolí.

otevřeno od 8 do 11 hodiny, budou z pošty
odcházet ještě ten samý den.

Vážení zákazníci pošty,
spousta z Vás již zaznamenala, že od
16.11. došlo ke změně otevírací doby na
Poště Partner Kozojedy. K tomuto rozhodnutí nás přiměly organizační změny České
pošty, která hledá úspory v provozu.
U nás konkrétně se mění rozhodné doby
pro podání zásilek. V praxi to pro vás jako
zákazníky znamená následující. Veškeré
zásilky podané v odpoledních hodinách
budou podávány jako tzv. „zetka“ a z pošty
budou vypravovány až následující den.
Zásilky podané v úterý a v pátek, kdy je

Tradičnímu rozsvícení vánočního
stromku na točně v Robčicích ale
Covid nezabránil. Úderem 17. hodiny
jsme první adventní neděli za dodržení
všech nařízení symbolicky zapálili první
svíčku na adventním věnci a vánoční
stromek rozsvítili.

Věříme, že si všichni na změnu brzy
zvyknete, a i nadále budete služby pošty
Kozojedy hojně využívat.
OÚ

POŠTA KOZOJEDY

Pondělí 8:00 - 9:00 14:00 - 16:00
Úterý
8:00 - 11:00
Středa 8:00 - 9:00 14:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 9:00 14:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 11:00
Sobota a neděle - zavřeno.
Telefon 377 537 591

Přeji všem občanům Kozojed a
přidružených vesnic krásné Vánoce a v novém
roce hlavně hodně zdraví a lepší časy.
Romana Vlková

Příroda včera a dnes

Můj článek bude znít možná trošku
kriticky, ale hlavním cílem je zamyšlení. Ti,
kdo mně neznají, by měli vědět, že jsem
vystudoval Střední lesnickou školu v Písku,
maturoval jsem z pěstování i ochrany lesa
a životního prostředí. Učebním předmětem
byla samozřejmě i myslivost. To se psal rok
1987. V tomto roce jsem nastoupil k Lesnímu
závodu Plasy a taktéž jsem se stal členem
tehdejšího Mysliveckého sdružení Kozojedy.
Lesy jsou jedním z největších bohatství naší republiky, les je obnovitelným
zdrojem, ale má velice dlouhou produkční
dobu. Jinak řečeno les roste mýtního období 100 let. Hlavní funkce je produkce
dříví – co nejkvalitnějšího. Význam má
ale i samozřejmě i nedřevní produkce
– borůvky, houby, maliny, léčivé rostliny,
vodní poměry, zdroj zdraví, odpočinku a
přírodních krás. A veškeré toto bohatství je
důležité chránit.
No dříve se toto vše určitě dělo, v dnešní
době je tomu ale trošku jinak. Bohužel jde
pouze o zisky a zisky. A lesu se moc nevrací.
LČR vlastní přibližně 2/3 všech lesů

v republice, ještě před 10-15 lety se každý rok
chlubily rekordními zisky, ovšem neřeknou
proč. Proč tomu není tak i poslední roky? Jak
je možné, že je to takový propad? Já jsem ho
předpovídal ještě až za 10 let. Zamyslete se
sami a možná na to přijdete i vy laici.
No chci tímto hlavně říci, že nelze jenom
brát, ale musí se i dávat a hlavně si uvědomit,
že lesy jsou plícemi nejen republiky, ale i celé
planety. A co dále je příroda a lesy? Myslivost.
Předem chci upozornit, že česká myslivost je na seznamu kulturního dědictví. Je
to zásluhou dodržování tradic a etiky. Je
u nás zcela ojedinělým fenoménem, který
jen těžko hledá srovnání a v jiných částech
světa ji právem závidí.
Ovšem řekl bych, že od začátků tohoto
tisíciletí čelí myslivost nebezpečným tlakům
ze všech stran. Například odstranění
nepůvodních druhů – co by zde zůstalo?
Jedná se i o rostliny a stromy.
Jak může dnes někdo vědět, zda je
bažant či daněk původní či nepůvodní? A
kukuřice či brambory jsou původní? Pokud
si dobře pamatuju, tak jsme se na základní

Odpadové hospodářství obce Kozojedy
Obec je povinna zajistit místa pro odkládání
veškerého komunálního odpadu produkovaného
fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím
katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů,
papíru, plastů, skla, kovů, jedlých olejů a tuků
a biologicky rozložitelných odpadů. Odpad je
každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo
má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Jinou kategorií je stavební odpad, který je povinen každý
zlikvidovat na své vlastní náklady.
Odpadů se týkají dvě vyhlášky. Vyhláška č.
4/2019 určuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na našem katastrálním území. Její přílohou je rozpis rozmístění jednotlivých nádob na tříděný odpad. Druhá vyhláška
č.1/2020 stanovuje místní poplatek za komunální
odpad vznikající na území naší obce.
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při

Informace o způsobu provedení svozů
odpadu o vánočních svátcích,
na přelomu roku a po Novém roce
Vánoční svátky (24. 12. a 25. 12.) – svoz ve čtvrtek a v
pátek proběhne dle běžného harmonogramu
Nový rok (1. 1. 2021) – tento den (pátek) svoz
neproběhne, ale proběhne hned následující den 2. 1. 2021
(sobota) – týká se obce Lednice
Přelom roku (liché týdny) – letošní přelom roku vyšel
dle kalendáře na dva liché týdny za sebou (53. týden roku
2020 a 1. týden roku 2021). Toto bude mít vliv hlavně
na čtrnáctidenní vývozy, které se provádějí a jsou léta
nastaveny na lichý nebo na sudý týden. Toto nastavení
není vhodné z důvodu zachování tras měnit. Níže je
popsán způsob, jakým vzniklou situaci budeme řešit:
Svozy 1x za 14 dní prováděné v lichém týdnu – týká se
obcí Kozojedy, Borek, Břízsko, Robčice: bude proveden
standardní svoz v 53. týdnu roku 2020
■ následující týden, tj. 1. týden roku 2021 bude svoz opět
proveden

jejíž činnosti komunální odpad vzniká. Plátcem
poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo
společenství vlastníků jednotek podle zvláštního
zákona, je plátcem toto společenství.
V současné době je výše poplatku za komunální
odpad v našich obcích 550,- Kč. Tento poplatek je
ve stejné výši vybírán již od roku 2013. Vzhledem
k neustále narůstajícím celkovým nákladům na
odpadové hospodářství přistoupilo zastupitelstvo
obce k přepočtu nákladů a stanovení nové výše
poplatku. Poplatek se vypočítává pouze z nákladů
na komunální odpad za předešlý rok.
Náklady naší obce za rok 2019 činily
651 703,- Kč. V přepočtu na počet obyvatel
591 osob plus 127 rekreačních objektů vychází
náklady 908,- Kč na poplatníka. V této částce
nejsou zahrnuty náklady na tříděný odpad (papír,
sklo, plast, nápojové kartony a kovy), velkoobjemový odpad, bioodpad, nebezpečný odpad,
jedlé oleje a tuky, pronájem nádob, výkaznictví,
■ popelnice, které nebudou připraveny 1. týden k odvozu,
vyvezeme (z důvodu zachování lichých týdnů) až ve 3.
týdnu s tím, že v případě potřeby vyvezeme občanům i
pytel s odpadem, který bude ve 3. týdnu umístěn vedle
popelnice
Svozy 1x za 14 dní prováděné v sudém týdnu
– týká se obce Lednice:
■ poslední svoz v roce 2020 bude proveden v 52. týdnu
■ první svoz v roce 2021 bude proveden v 2. týdnu
■ mezi těmito svozy vznikne časová mezera 21 dnů,
kterou budeme kompenzovat rovněž vývozem pytlů,
které občané umístí ke své popelnici ve 2. týdnu
Výše uvedené se týká komunálního i separovaného
odpadu.
Svozy týdenní a měsíční nebudou nijak dotčeny.
Budou se svážet ve standardním svozovém dni.
■■■■
Marius Pedersen a.s., Provozovna Plzeň: Koterovská
522/168, 326 00 Plzeň, tel: +420 493 647 176

škole učili, že brambory pochází z Ameriky.
Takže problémem bude asi pro ty úředníky
– odborníky rozhodnout co původní
je co není! Představte si odstraňování
„nepůvodního“ akátu. Kolik by to muselo
stát peněz – nesmyslně. A co by na těch
skalnatých neúrodných stráních jinak rostlo? Nic, možná trnky.
Ale rozhodně by to byl pro někoho veliký ekobyznys. A po mně potopa. Neustálá
diskuse o přemnožené zvěři. Kdo může
stanovit, zda je zvěř přemnožená či nikoliv a podle čeho? Prasata rozryjí hřiště a
senzace je na světě.
Znalec ví, že vlhké traviny rozryje za
noc i méně než pět prasat. Ale média
z toho udělají senzaci. Kdo z vás viděl
kde a naposledy divoké prase? Prosím
napište mi to. A mohl bych pokračovat dále
a dále. Závěrem chci říci, příroda je mocná čarodějka, kdo jí nejvíc škodí je sám
člověk, zamysleme se nad tím a jednejme
ve společném zájmu, abychom ji zachovali
i v tomto tisíciletí pro další generace.
Lesu a myslivosti zdar.
Vladimír Hykyš
doprava apod. Spolu s těmito náklady obec vynakládá na odpadové hospodářství cca 1,2 mil
korun ročně. Vzhledem k těmto informacím
zastupitelstvo schválilo navýšení poplatku na
částku 700,- Kč na poplatníka a rok. Doufám,
že na základě těchto propočtů je rozhodnutí
zastupitelstva o navýšení poplatku pochopitelné.
Poplatek pro fyzickou osobu, která má v obci
trvalý pobyt, je splatný jednorázově, nejpozději
do 28. února, nebo ve dvou stejných splátkách,
vždy nejpozději do 28. února a do 31. srpna
příslušného kalendářního roku.
Poplatek pro vlastníka stavby, kde není nikdo
trvale hlášen, je splatný jednorázově, nejpozději
do 31. srpna příslušného kalendářního roku.
Obecně závazná vyhláška obce Kozojedy
č.1/2020 O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů je k nahlédnutí na stránkách obce www.obeckozojedy.eu

OÚ

Návštěvní hodiny
Obecní úřad Kozojedy
21.12. 2020 9.00 – 14.00
(jiný čas dle telefonické domluvy)
22.12. - 31.12. 2020 zavřeno –
čerpání řádné dovolené

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Havlína

22.12. 2020 – není odpolední ordinace
v Kozojedech
31.12. 2020 - není ordinace v Chříči

75. narozeniny Václava Pánka
„ Čas je běžec s dlouhým krokem
chvíli pokoj nedá si. Čas ten bere
všechno skokem, za každého počasí.
Čas se nikdy nezastaví, čas nám,
pane, myje hlavy stříbrem na vlasy“.

spolku v Kozojedech a už má na zádech další „půlkřížek“.
5. prosince
2020 oslavil významné životní jubileum
– 75. narozeniny.
Členem našeho spolku a také
Českomoravské myslivecké jednoty je od
29. 4. 1974, tj. 46 roků. I ve svém, zdánlivě
pokročilém, věku se zúčastňuje všech akcí
pořádaných MS – střelecká soutěž, brigády
v lese a na výstavbě mysliveckých zařízení,
myslivecké odpoledne, přikrmování zvěře,
účast na společných naháňkách apod.
Aktivně se také podílí na odlovu divokých
prasat a ostatní spárkaté zvěře.
Václav Pánek vyrůstal v zemědělské
rodině v nedalekých Všehrdech a práci
v zemědělství zůstal věrný po celý život.
Jako správný hospodář si vytvořil vřelý
vztah k zemědělské půdě, k lesu, ke zvěři
a k přírodě všeobecně.
Ve stejném duchu vychoval spolu
s manželkou i své tři děti. Synovi Petrovi
pak dokázal předat také lásku k myslivosti
a přivedl ho mezi kozojedské myslivce.

Foto: Při prohlídce loveckých trofejí na Oblastní výstavě

Nezdá se to tak dávno, kdy jsme
si připomínali 70. narozeniny pana
Václava Pánka, věkově i služebně jednoho z nejstarších členů mysliveckého

Václav je vynikající zpěvák a tanečník a
svou klidnou, dobrosrdečnou a upřímnou
povahou se podílí na utváření celkově dobré atmosféry uvnitř našeho spolku.
V minulosti pracoval také ve výboru MS
a dosud je členem výboru Kozojedského
honebního společenstva. Pro tyto aktivity bylo Václavu Pánkovi u příležitosti
jeho životního jubilea uděleno Oblastním

Samoobslužná budka s krmením pro zvířata

Naše obec se bude pyšnit novinkou
pro zvířátka. Farma Liblín s.r.o. projevila
zájem o umístění samoobslužné prodejní
skříně, ve které budou nabízet vlastní
produkty z farmy.

Jednat se bude především o slunečnici,
proso, lněné semínko, lesknice, nahý oves
a jejich směsi, dále seno, sláma, obilí a další
dle sezónní nabídky. Vše bude připraveno
v malých baleních pro drobnochovatele za
jednotnou cenu 30 Kč za balení. Platba
bude probíhat do kasičky umístěné uvnitř
skříně, nebo vygenerovaným QR kódem.
Budka bude umístěna nedaleko kulturního domu u turistického sezení při
výjezdu na silnici do Lednice.
Doufáme a věříme, že kupující ocení
tuto možnost a budou poctiví.
A co k boudičkám říká jejich majitelka,
paní Němcová: „Díky velké poptávce
o naše samoobslužné boudičky s krmením pro zvířátka z okolních obcí, jsme
se rozhodli rozšířit jejich počet, a to i do
Kozojed. Jelikož naši zákazníci nezklamali
důvěru, kterou jsme do nich vložili, snažíme
se dále zdokonalovat naši samoobslužnou
boudičku, tak aby byli spokojeni. Veškerý
nabízený sortiment je pečlivě popsaný a

nafocený v průběhu růstu sklízených plodin.
Také jsme přidali knihu Přání a stížností,
aby nás lidé mohli informovat, co se jim
líbí, nebo naopak nelíbí. V knize máme
spousty krásných vzkazů, které nás velice
těší. Farma Liblín přeje krásné a spokojené
Vánoční svátky.“
OÚ

Foto: Soutěž ve sřelbě na asfaltové holuby

mysliveckým spolkem Plzeň vyznamenání
za zásluhy o rozvoj myslivosti III. stupně.
Předání vyznamenání, které bylo
plánováno na „Poslední leč“, se bude
muset vzhledem ke koronavirové pandemii
odložit na pozdější termín.
Srdečně blahopřejeme ke krásnému
životnímu jubileu a k významnému ocenění
jeho celoživotní práce v myslivosti. Přejeme
pevné zdraví a ještě hodně mysliveckých
zážitků a loveckých úspěchů.
Myslivosti zdar! Václav Troch

Děti z MŠ jezdily do bazénu

Od 16. září každou středu vyrážela převážná většina dětí (39 ze
48) z MŠ Kozojedy do Aquaparku v Rakovníku, kde se účastnily
plavecké průpravy. Celkem nás čekalo 10 lekcí.
Bohužel opatření kolem Covidu-19 nám dovolila zúčastnit se pouhých
čtyř lekcí. Děti si pobyt ve výukovém bazénu užívaly a 5 největších
šikulů se dokonce odvážilo už i do velkého plaveckého bazénu.
Jsme moc rádi, že se nám tuto aktivitu podařilo pro děti z MŠ zajistit. Tento nadstandartní program přivítali i rodiče našich dětí. Věříme,
že do konce školního roku se podaří zbývající lekce uskutečnit.
A proč je důležitá plavecká výuka už v předškolním věku? Děti
získají pohybovou aktivitu ve vodě, získají jistotu v bezpečném,
volném pohybu na mělčině spojeném s úzkým kontaktem s vodou,
zvládnou základní plavecké dovednosti. Plavecká průprava je nezbytná k pozdějšímu závaznému výcviku na základních školách.
Za MŠ Kozojedy Mgr. Slavěna Razýmová

Distanční výuka

Na školní rok 2020/2021 bylo
nutné zřídit nějaké společné
prostředí, které umožní online
výuku jednotným způsobem tak,
aby se děti a rodiče nemuseli
soustředit na sledování různých
aplikací od emailu po např.
WhatsApp.

společná komunikace a lze
pořádat online hodiny formou
přímé komunikace, při které
se děti a vyučující slyší, vidí,
vyučující mohou sdílet se žáky
obrazovku monitoru počítače či
mobilního telefonu.

Také žáci mohou sdílet svoji
Mezi nejpoužívanější se obrazovku s úkolem, na kterém
v současnosti řadí služby od právě pracují a potřebují poradit, vytvořit si společnou tabuli,
Google a Microsoft.
Rozhodli jsme se pro kam mohou současně zapisovat
prostředí Office 365, protože děti i vyučující a pracovat tak
podporují snadnou týmovou ko- společně na projektu.
Žáci naší základní školy mají
munikaci, výměnu souborů, spolupráci na projektech a propojují zřízený svůj osobní školní účet a
samostatné softwarové nástroje tím mají po dobu studia zdarma
k dispozici služby Office 365,
s online službami.
Obrovskou výhodou je, že na mohou zpracovávat materiály a
jednom místě nabízí všechny referáty ve Wordu, Excelu i např.
oblíbené aplikace, můžeme v jimi oblíbeném PowerPointu.
vytvořit tým pomocí aplikace
Teams, kde probíhá veškerá

Mgr. Lenka Hodková,
koordinátor ICT

Předvánoční veršování
LINDA KOLÁŘOVÁ,
4. ročník

KAROLÍNA KREVOVÁ,
5. ročník

VEČEŘE S MIKULÁŠEM

ČERTÍ RODINA

Anděl, čert a Mikuláš
přišli k nám dnes na guláš. .
Dostali jsme nadílku
od moc hezkých andílků.

Milý pane čertíku,
nesahejte na kliku.
Vy nejste můj kamarád,
já vás vážně nemám rád!

Čerti ušpinili stůl,
rozsypala se tam sůl. .
Maminka sůl uklidila,
čertům pěkně vyčinila.

Milá paní čertice,
nesahejte po klice.
Nehrajte si na Boha,
když před vámi berem roha!

Pak se ozval Mikuláš:
„Já už mám chuť na guláš!“ .
Mamka guláš uvařila,
večeře se podařila!

Milé čertí děťátko,
svátky budou zakrátko.
Těšíš se na dárečky,
k večeři budou párečky!

ZÁPIS
z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kozojedy, které se konalo
ve čtvrtek 28. května 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. Účetní závěrka obce Kozojedy za rok 2019
6. Závěrečný účet obce Kozojedy za rok 2019
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr
Usnesení č. 299 - ZO schválilo program
dnešního jednání.

firmy MEVA-TEC za cenu 23 934,- Kč včetně
DPH.

ZÁPIS
z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kozojedy, které se konalo
ve čtvrtek 25. června 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. Zápis do kroniky obce za rok 2019
6. Přidělené dotace
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr

Usnesení č. 300 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Bc. Berana a p. Oliveriuse.

Usnesení č. 313 - ZO schválilo program
dnešního jednání.

Usnesení č. 301 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání p. Ouhrabkovou a
Mgr. Hirta.

Usnesení č. 314 - ZO schválilo
ověřovatele dnešního jednání p.
Ouhrabkovou a Bc. Píclovou.

Usnesení č. 302 - ZO schválilo prodej pozemku
p. č. 39/1 (ostatní plocha) o výměře 86 m2 v k.
ú. Lednice. Prodej se uskuteční za odhadní
cenu a veškeré náklady spojené s prodejem
bude hradit kupující.
Usnesení č. 303 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na prodej obecního pozemku p. č.
434/3 (zahrada) o výměře 150 m2 v k. ú.
Břízsko.		
Usnesení č. 304 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na uzavření smlouvy o budoucí
směnné smlouvě na směnu části obecního
pozemku p. č. 4717 (trvalý travní porost) za
část pozemku soukromého vlastníka p. č.
2035/3 (ostatní plocha) oba v k. ú. Kozojedy u
Kralovic.
Usnesení č. 305 - ZO schválilo účetní závěrku
obce Kozojedy za rok 2019.
Usnesení č. 306 - ZO schválilo Závěrečný účet
obce Kozojedy za rok 2019 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2019, a to bez výhrad.
Usnesení č. 307 - ZO schválilo uvolnění
finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ
a MŠ Kozojedy na nutné vícepráce spojené
s realizací projektu č. 46 Zvýšení
Usnesení č. 308 - ZO schválilo přijetí daru
nemovitosti (pozemku) p. č. 234/13 v k.ú.
Borek u Kozojed od Plzeňského kraje.
Usnesení č. 309 - ZO schválilo „Kupní smlouvu
o převodu vlastnictví vodovodu KS 5/2020“
s firmou Vodárenská a kanalizační a. s., Plzeň.
Usnesení č. 310 - ZO schválilo napojení
a vypouštění odpadních vod do obecní
kanalizace v rámci stavby rodinného domu
na pozemku p. č. 2933/3 v k. ú. Kozojedy u
Kralovic.
Usnesení č. 311 - ZO schválilo napojení
a vypouštění odpadních vod do obecní
kanalizace v rámci stavby rodinného domu
na pozemku p. č. 2933/4 v k. ú. Kozojedy u
Kralovic.
Usnesení č. 312 - ZO schválilo nákup
kontejnerů na papír se spodním výsypem o
objemu 1,5 m3 pro obce Robčice a Borek od

Usnesení č. 315 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání p. Čecha a
Bc. Havlovou.
Usnesení č. 316 - ZO schválilo prodej
pozemku v k. ú. Břízsko p. č. 434/3
(zahrada) o výměře 150 m2. Prodej se
uskuteční za odhadní cenu a veškeré
náklady spojené s prodejem bude platit
kupující.
Usnesení č. 317 - ZO schválilo uzavření
smlouvy o budoucí směnné smlouvě.
Jedná se o směnu části obecního
pozemku p. č. 4717 (trvalý travní porost)
za část pozemku 2035/3 (ostatní plocha)
– výměra směňované části je cca 175 m2
vše v k. ú. Kozojedy u Kralovic. Veškeré
náklady spojené se směnou bude hradit
obec.
Usnesení č. 318 - ZO schválilo
přijetí dotace z dotačního programu
Odstraňování havarijních stavů a
naléhavé potřeby obcí Plzeňského
kraje 2020 ve výši 500 000,- Kč na akci
„Oprava povrchu místní komunikace 2b
Kozojedy – Lednice“.
Usnesení č. 319 - ZO schválilo komisi
pro výběrové řízení na akci „Oprava
povrchu místní komunikace 2b Kozojedy
– Lednice“.
Usnesení č. 320 - ZO schválilo oslovení
firem DYBS Plzeň s.r.o., Silnice Chmelíř
s.r.o. Plzeň a EUROVIA Silba, a.s. Plzeň
jako případné zhotovitele akce „Oprava
povrchu místní komunikace 2b Kozojedy
– Lednice“.
Usnesení č. 321 - ZO schválilo
přijetí dotace z dotačního programu
Program stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje 2020 ve výši
350 000,- Kč na akci „Zateplení a fasáda
ZŠ v Kozojedech čp. 37“.

Usnesení č. 322 - ZO schválilo komisi
pro výběrové řízení na akci „Zateplení a
fasáda ZŠ v Kozojedech čp. 37“.
Usnesení č. 323 - ZO schválilo oslovení
firem Stavitelství Veverka, Horní Bříza,
JIPS stavební firma s.r.o., Plzeň a MENE
Industry s.r.o., Plzeň jako případné
zhotovitele akce „Zateplení a fasáda ZŠ
v Kozojedech čp. 37“.
Usnesení č. 324 - ZO schválilo uzavření
smlouvy o sdružení prostředků s obcí
Bohy za účelem zřízení společné
jednotky požární ochrany na období
1.7.2020 – 31.12.2020.
ZÁPIS
z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kozojedy, které se konalo
ve čtvrtek 10. září 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. Výběrová řízení pro dotace
6. Řád veřejného pohřebiště
7. Změna č. 1 Územního plánu obce Kozojedy
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr
Usnesení č. 325 - ZO schválilo program
dnešního jednání.
Usnesení č. 326 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Bc. Berana a Mgr. Hirta.
Usnesení č. 327 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání MgA. Jahodovou a p.
Vlkovou.
Usnesení č. 328 - ZO schválilo rozpočtové
opatření č. 6.
Usnesení č. 329 - ZO schválilo pronájem
nebytových prostor v budově obecního
úřadu Kozojedy čp. 100 za účelem provozu
kadeřnictví.
Usnesení č. 330 - ZO schválilo uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene
(služebnosti) pro zrealizovanou stavbu v rámci
akce „Kozojedy, PS, parc.č. 2926/3, 2926/15 a
2926/16, kNN č. IZ-12-0000649/1/VB“ s ČEZ
Distribuce a.s. Podpisem smlouvy pověřuje
starostku obce.
Usnesení č. 331 - ZO zamítlo nabídku odkupu
podílu na pozemcích p.č. 105/1, o výměře
104 m2 (zahrada) a p.č. 87/5, o výměře 8 m2
(ostatní plocha) v k. ú. Břízsko.
Usnesení č. 332 - ZO schválilo prodej obecního
pozemku p.č. 1971/2 o výměře 117 m2 (ostatní
plocha) v k.ú. Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 333 - ZO schválilo prodej části
obecního pozemku p.č. 1309/1 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) o výměře cca 35 m2
v k.ú. Břízsko.
Usnesení č. 334 - ZO schválilo uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120016246/VB001 Kozojedy, PS, Lednice, p.č.

697/6, kNN s ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o
umístění stavby zařízení distribuční soustavy –
zemní kabel NN na pozemcích p.č. 71/3, 58/1,
67/1 a 1613 v k.ú. Lednice.
Usnesení č. 335 - ZO schválilo uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0016743/
VB001 Kozojedy, PS, Lednice, p.č. 270/14,
kNN s ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o umístění
stavby zařízení distribuční soustavy – zemní
kabel NN na pozemcích p.č. 880/1, 271/6,
271/4, 270/7, 270/11 a 270/15 v k.ú. Lednice.
Usnesení č. 336 - ZO schválilo uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120016744/VB001 Kozojedy, PS, Lednice, p.č.
9/1, kNN s ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o
umístění stavby zařízení distribuční soustavy
– zemní kabel NN na pozemcích p.č. 1463 a
270/15 v k.ú. Lednice.
Usnesení č. 337 - ZO schválilo firmu EUROVIA
Silba a.s., Plzeň jako zhotovitele akce „Oprava
povrchu místní komunikace 2b KozojedyLednice“ za cenu 1 296 807,54 Kč bez DPH.
Usnesení č. 338 - ZO schválilo změnu člena
výběrové komise na akci „Zateplení a fasáda
ZŠ v Kozojedech čp. 37“.
Usnesení č. 339 - ZO schválilo přijetí 100%
dotace z Ministerstva životního prostředí
v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2020
– Podprogramu pro zlepšení dochovaného
přírodního a krajinného prostředí na akci
„Výsadba stromů podél polní cesty v k.ú.
Borek u Kozojed“ ve výši 105 270,- Kč.
Usnesení č. 340 - ZO schválilo uzavření
Smlouvy o dílo na provedení „Výsadby stromů
podél polní cesty v k.ú. Borek u Kozojed“.
Usnesení č. 341 - ZO schválilo Řád veřejného
pohřebiště obce Kozojedy.
Usnesení č. 342 - ZO schválilo Zprávu o
uplatňování územního plánu Kozojedy za
uplynulé období 2015 - 2020.
Usnesení č. 343 - ZO schválilo Smlouvu o
zhotovení díla „Změna č.1 Územního plánu
obce Kozojedy“ s firmou KB Král s.r.o. za cenu
79 860,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 344 - ZO schválilo zařazení území
obce Kozojedy do územní působnosti MAS
Světovina o.p.s. na programové období 2021
- 2027.
Usnesení č. 345 - ZO schválilo žádost Základní
školy a Mateřské školy Kozojedy, okres Plzeňsever, p.o. o udělení výjimky z nejnižšího
počtu žáků ve třídě a tuto výjimku schvaluje
podle §23 odst. 3 a 4 zákona 561/2004 Sb,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
na školní rok 2020/2021.

ZÁPIS
z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kozojedy, které se konalo
ve čtvrtek 17. září 2020 od 19.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Výběrové řízení
4. Různé
5. Diskuse
6. Usnesení a závěr

Usnesení č. 346 - ZO schválilo program
dnešního jednání.
Usnesení č. 347 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Bc. Havlovou a
p. Ouhrabkovou.
Usnesení č. 348 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání p. Čecha a
Bc. Píclovou.
Usnesení č. 349 - ZO schválilo firmu JIPS
stavební firma s.r.o., Plzeň jako zhotovitele
akce „Zateplení a fasáda ZŠ v Kozojedech čp.
37“ za cenu 824 016,07 Kč bez DPH.
Usnesení č. 350 - ZO schválilo pronájem
urnového místa na veřejném pohřebišti
v Kozojedech.

ZÁPIS
z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kozojedy, které se konalo
ve čtvrtek 22. října 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. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr
Usnesení č. 351 - ZO schválilo program
dnešního jednání.
Usnesení č. 352 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání MgA. Jahodovou a
p. Čecha.
Usnesení č. 353 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání Bc. Berana a
p. Ouhrabkovou.
Usnesení č. 354 - ZO schválilo rozpočtové
opatření č. 7.
Usnesení č. 355 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na směnu obecních pozemků
p.č. 4826 o výměře 2764 m2 (trvalý travní
porost), p.č. 4409 o výměře 3170 m2 (trvalý
travní porost), p.č. 2901 o výměře 1315 m2
(trvalý travní porost) vše v k. ú. Kozojedy
u Kralovic a pozemků p.č. 1441 o výměře
846 m2 (orná půda) a p.č. 1791 o výměře
1644 m2 (orná půda) vše v k.ú. Lednice za
pozemky ZS Kozojedy a.s. p.č. 47/2 o výměře
17 m2 (autobusová čekárna - dle GP č. 981069/2020), p.č. 290 o výměře 4729 m2 (trvalý
travní porost), 292 o výměře 2329 m2 (trvalý
travní porost) vše v k.ú. Borek u Kozojed, p.č.
801/2 o výměře 771 m2 (komunikace) v k.ú.
Kozojedy u Kralovic, p.č. 2530/1 o výměře
300 m2 (ostatní plocha), p.č. 2530/2 o výměře
317 m2 (ostatní plocha), p.č. 2530/3 o výměře
93 m2 (ostatní plocha), p.č. 2530/5 o výměře
102 m2 (ostatní plocha), p.č. 2532/1 o výměře
1223 m2 (ostatní plocha) a p.č. 2532/2 o
výměře 126 m2 (ostatní plocha) vše v k.ú.
Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 356 - ZO zamítlo žádost oddílu
TOM Veverk Brandýs nad Labem o pronájem
pozemku p.č. 435 v k.ú. Robčice za účelem
provozu letního tábora.
Usnesení č. 357 - ZO schválilo nákup pozemků
p.č. 795 o výměře 346 m2 (silnice) a p.č. 799/2
o výměře 927 m2 v k.ú. Kozojedy u Kralovic za
cenu 70,- Kč/m2.
Usnesení č. 358 - ZO schválilo uzavření

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
ve výši 40 000,- Kč s TJ Sokol Kozojedy.
Podpisem smlouvy pověřuje zastupitelstvo
paní starostku.
Usnesení č. 359 - ZO schválilo žádost o
provedení terénních úprav na obecním
pozemku p.č. 271/4 a částečně na obecním
pozemku p.č. 1439 v k. ú. Lednice.
Usnesení č. 360 - ZO schválilo žádost o
přidělení urnového místa na veřejném
pohřebišti v Kozojedech.
Usnesení č. 361 - ZO schválilo žádost o úpravu
hrobů č. 38 a č. 39 z dvojhrobu na jednohrob
na veřejném pohřebišti v Kozojedech.
Usnesení č. 362 - ZO schválilo žádost o
dodatečné povolení úpravy povrchu vjezdů
přes obecní pozemky p.č. 270/11 a 270/15 na
pozemky v soukromém vlastnictví p.č. 270/10,
270/12 a 270/16 vše v k.ú. Lednice.
Usnesení č. 363 - ZO schválilo odložení
uzavření nájemní smlouvy na pronájem
kadeřnictví v budově OÚ Kozojedy
od 1.1.2021 z důvodu současných
vládních opatření a nařízení v souvislosti
s koronavirovou epidemií.
Usnesení č. 364 - ZO schválilo nákup výdejní
vany s ohřevem včetně nádob pro potřeby
školní jídelny za cenu 43 206,- Kč od firmy
PromosAlfa – gastronomické vybavení.

Komplexní
pozemkové
úpravy
V letošním roce byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy v dalším našem
katastru, tentokrát v tom největším Kozojedy
u Kralovic. Úpravy byly stejně jako v obou
předešlých katastrech (Lednice a Borek u
Kozojed) zahájeny 29. ledna 2009.
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 k.ú.
Kozojedy u Kralovic řešily celkem 2523 parcel a 73 listů vlastnictví. Po návrhu KoPÚ
zůstalo celkem 555 parcel a 75 listů vlastnictví. Tyto komplexní 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 Kozojedy u Kralovic, kde byly KoPÚ
zcela ukončeny, je termín podání změn na
finanční úřad do 31. ledna 2021.

OÚ

Vážení spoluobčané,
opět nadchází vánoční čas. Období, kdy
bychom měli zapomenout na starosti a
užívat si krásnou vánoční atmosféru.
V letošním roce je však všechno trochu
jiné. Díky koronovirové pandemii jsme měli
možnost se pozastavit a bilancovat již během
celého roku. Toto období nám připomnělo,
že přání zdraví není jen mockrát vyslovené
klišé, které často opakováno začíná ztrácet
svoji hodnotu, ale i opravdové vroucí přání
určené každému z Vás. Věřme, že současná
opatření brzy pominou a budeme se moci
opět setkávat při společných akcích.
Dovolte mi, abych vám všem v tomto
období popřála co nejméně stresu, abyste si v této vánoční době našli co nejvíce času nejen pro své blízké z rodinného kruhu, ale i pro své přátele. Těm
nejmenším bych chtěla popřát hodně
dárků pod stromečkem. Dospělým přeji
klid a dostatek rodinné pohody.
Do nového roku Vám všem přeji hlavně
pevné zdraví a dostatek životního optimismu.
D. Přibylová, starostka obce

Všichni do jednoho máme za sebou náročný rok. Rok, ve
kterém jsme se museli přizpůsobit životu s nepřítelem, jehož
jméno jsme loni touhle dobou ani neznali nebo jen slyšeli a
mysleli si, že se nás to nemůže týkat. Covid-19 zasáhl jak do
našeho soukromí, tak do společenského života. I v naší obci
se odehrálo jen velmi málo kulturně-společenských akcí,
většina z nich musela být zrušena. Bohužel jsme byli nuceni odvolat i nejbližší plánované akce, tj. adventní koncert
i novoroční ohňostroj.
Musíme ale být optimističtí a doufat, že se náš život
brzy přiblíží k normálu, na který jsme byli zvyklí. Že si zase
společně zatančíme na tradičních plesech, zúčastníme se
masopustního průvodu, zhlédneme divadelní představení
ochotníků z okolí nebo popijeme svařák u novoročního
ohňostroje.
Buďme ohleduplní a vzdejme se raději jednou takových
událostí, abychom tím ochránili zdraví svých nejbližších.
Prožijme letošní Vánoce v úzkém rodinném kruhu a věřme,
že ty příští už se nám současná omezení vyhnou. Přispějme
každý svým dílkem k tomu, že se slovo „koronavir“ zase
pomalu vytratí z našich konverzací.
Dovolte mi, abych vám všem alespoň touto cestou
popřála především pevné zdraví, mnoho šťastných a radostných okamžiků, které vám pomohou lépe překonat
horší chvíle, a hlavně takový další rok, který vynahradí vše
špatné, co nás potkalo v roce uplynulém.
Monika Dibelková, předsedkyně KS

Informace: Lístky na vystoupení skupiny Veselá trojka zůstávají v platnosti.
Nový termín odloženého koncertu bude včas oznámen v závislosti na další domluvě.

