Výlet do Mariánské Týnice Celostátní přehlídka
již několik let po českých muzeích.
Pohyblivé modely jsme si dokonce
mohli osahat a vyzkoušet. Nejvíce se
dětem líbil model ruského kola se sedačkami a zmenšený model Eiffelovy
věže v Paříži.

dětských recitátorů
Svitavy
11. 6. – 13. 6. 2021

Na děti ale čekal daleko bohatší program. Paní průvodkyně nás provedla
stálou expozicí Život ve městě, kde
jsme s dětmi poznávali řemeslnické dílny a také dobový hostinec.

Ve středu 26. 5. 2021 jsme s dětmi
vyrazili do Mariánské Týnice, kde probíhala výstava Merkur - Legendární
stavebnice. Výstava unikátních modelů stavebnice Merkur putuje úspěšně

KoloDen

Víte, že Světový den Jízdního kola připadá na 3. června. My jsme na DEN DĚTÍ
úterý 1. 6. 2021 vyhlásili KoloDen.
Děti si mohly do MŠ přivézt kolo, koloběžku, tříkolku, motorku, zkrátka cokoliv,
co má kolečka. Musíme pochválit všechny
děti a hlavně jejich rodiče, protože nikdo ten
den nepřijel do školky s prázdnou.

Děti musely být velmi pozorné, protože je u každého řemesla čekal malý
kvíz. Za správnou odpověď získaly část
obrázku a po jeho složení se dozvěděly, kde mají hledat opravdový poklad.
Povedlo se a v ambitu jsme nalezli
džbán plný dukátů. Každý si jeden odnesl na památku domů.
Mgr. Slavěna Razýmová
Na dětech bylo vidět, že se těší. Po svačince jsme se všichni dočkali a shromáždili
se na dvoře MŠ. Nejprve jsme si zopakovali, jaká je povinná výbava cyklisty, a potom
si vyzkoušeli jízdu mezi kužely a průjezd
brankou.
Větší děti ze třídy Lištiček si dokonce
troufly na závody dvojic na cestě ke hřbitovu. KoloDen se vyvedl, určitě si ho příští rok
zopakujeme.
Za MŠ Kozojedy Mgr. Slavěna Razýmová

Celostátní přehlídka dětských recitátorů je přehlídka a dílna nejzajímavějších a
nejinspirativnějších vystoupení dětských
sólových recitátorů z celé ČR. Recitátoři
jsou vybíráni z krajských postupových přehlídek, jimž předcházejí oblastní (okresní),
popř. obvodní a školní kola.
Přehlídka má přímou vazbu na výuku
českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích.
Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného
vystoupení rozvíjí v dětech schopnost
hlubšího porozumění textu a vyspělého
ovládání mateřského jazyka, přispívá ke
kultivaci mluveného slova a rozvoji mluvních a komunikačních dovedností. Zároveň
děti motivuje k aktivnímu poznávání české
i světové literatury a získávání vztahu k ní.
Učitelům nabízí přehlídka možnost pracovního setkávání, vzájemné inspirace a dalšího vzdělávání v oboru.
Postoupit až do celostátní přehlídky je
obrovský úspěch. Z naší školy se to letos
podařilo Běle Havlíčkové, žákyni 4. třídy. Na
tento výkon jsme nesmírně pyšní. Třídenní
nabitý program ve Svitavách absolvovala
Běla i se spolužačkou Eliškou Havlovou.
Obě totiž v loňském roce vyhrály krajskou
soutěž, proto jsme jim umožnili společně si
užít atmosféru tvůrčí práce a setkání s těmi
nejlepšími v oblasti umění.
Program nám zpestřili rodiče Běly, kteří
nás vezli do Svitav a zorganizovali pro nás
krásné výlety po okolí nádhernou přírodou
a návštěvou několika pamětihodností. Za
tuto podporu a zázemí ve Svitavách moc
děkujeme a vážíme si toho.
Eva Doležalová

Kozojedští myslivci a covid 19
Ani covidová pandemie a vládou přijatá přísná hygienická opatření související
s bojem proti koronaviru, nedokázala výrazně utlumit aktivity kozojedských myslivců. Ubylo sice společných naháněk, ale
i v těchto náročných podmínkách museli
myslivci plnit základní povinnosti, kterými v uplynulých měsících byla především
péče o zvěř v období nouze, tlumení
škodné zvěře, lov spárkaté zvěře, úklid a
důsledná desinfekce krmných zařízení, odstřel spárkaté zvěře apod.
V průběhu podzimu zajistil výbor MS
dostatek jádrového krmiva a každý člen
měl připraven dostatek kvalitního sena do
svých krmelců. Každý týden pak určená
dvojice spolkovým traktorem rozvážela krmivo do všech krmných zařízení.
Situace se ještě zkomplikovala v měsíci
březnu, kdy vláda vydala nařízení o zákazu cestování mimo okres. Pravidelné
přikrmování si za plzeňáky Václava Slámu
a Václava Trocha vzal na svá bedra hospodář MS Vladimír Hykyš.
Po letošním delším zimním období byly
myslivci a zemědělci vypozorovány škody
způsobené zvěří v porostech řepky, na čerstvě zasetých plochách kukuřice a na stromech v lesích ČR. Z důvodu zamezení dalším škodám nařídil hospodář MS intenzivní
odstřel mladé (do dvou let věku) mufloní a

daňčí zvěře a divokých prasat bez jakéhokoliv omezení.
Do 31. května bylo kozojedskými myslivci na těchto zvěří ohrožených lokalitách
uloveno 7 ks mufloní zvěře, 30 kusů zvěře
daňčí, 1 ks mláděte jelena siky a 41 kusů
divokých prasat. Nejlépe si přitom vedli Jan
Kučera – 13 ks , Vladimír Hykyš – 12 ks,
David Hykyš – 12 ks, Marek Peterka – 7 ks,
Václav Prusík – 6 ks, Václav Štol – 6 ks,
Stanislav Špiroch – 6 ks, Kučera Miroslav
ml. – 5 ks, Pavel Janda – 4 ks.
Prioritou v těchto měsících je také lov
škodné. Nejlepší myslivci v odlovu této zvěře jsou každoročně vyhodnocováni na výroční členské schůzi. Ta se dosud nemohla
uskutečnit. Po několikaměsíční schůzové
pauze se všichni společně sejdeme při plánovaných střelbách na střelnici sousedního
MS v Hlincích, před kterými proběhne první
členská schůze po pandemické odmlce –
bude to 26. června.
V měsíci dubnu již bylo také nezbytně
nutné provést úklid a desinfekci krmných
zařízení a jejich okolí. Uskutečnila se
také tradiční brigáda na výsadbu stromků
v obecních lesích a lesích ČR.
Stejně jako v loňském roce byla organizace této naší pravidelné činnosti vzhledem
k protikoronavirovým opatřením „malinko“

Foto: Přikrmování zvěře na Borecku.

složitější. O výsledcích této akce budou
členové informování rovněž na červnové
členské schůzi.
Závěrem bych chtěl připomenout čtenářům Kozojedských novin plánované
červencové odpoledne s myslivci, rybáři a včelaři, které se uskuteční v rámci
„Kozojedského kulturního léta“.
„ Přijďte pobejt!“
Krásné České myslivosti zdar!
Václav Troch

75. narozeniny

Dne 19. května 2021 oslavil významné
životní jubileum dlouholetý člen kozojedského mysliveckého spolku Ing. Václav
Kožíšek.
Členem Českomoravské myslivecké
jednoty a našeho spolku je od 12. 10.
1970, tj. 51 let. Patří k „služebně“ nejstarším a v minulosti také k jeho nejaktivnějším členům.
V náročných krizových letech po roce
1989 byl v naší společnosti zvolen a přijal
funkci předsedy mysliveckého sdružení,
kterou vykonával po celé funkční období
a poté až do roku 2000.
Výrazně se také podílel na založení
kozojedského Honebního společenstva
a v letech 1993 – 2013 byl jeho starostou. 19 roků pracoval Ing. Václav Kožíšek
ve funkci ředitele Střední odborné školy
v Plasích.
Z titulu svého pracovního zaměření
měl výrazný podíl na výchově odborníků
v oblasti zemědělství, lesnictví a také myslivosti v severoplzeňském regionu.
Za tuto významnou činnost pro rozvoj

celé naší společnosti a pro rozvoj myslivosti v našem regionu byla Ing. Václavu
Kožíškovi v roce 2016 udělena Oblastním
mysliveckým spolkem v Plzni myslivecká medaile II. stupně.
Dosud je pan Václav Kožíšek aktivním členem našeho spolku a podílí se na
plnění úkolů spojených s jeho činností.
Blahopřejeme k tomuto krásnému životnímu jubileu a do dalších let přejeme
panu Kožíškovi pevné zdraví, životní
pohodu a ještě hodně hezkých mysliveckých zážitků a loveckých úspěchů!
„Lesu a lovu zdar“
Václav Troch

Naše Kozojedy a literární „Kozodoje“
(Od Vlastimila Rady a Jaroslava Žáka po Marka Čermáka)

Naše obec české spisovatele 19. a 20.
století příliš nezaujala. Zdejší kaplan Švihlík
ji sice zmínil v ději své rytířské povídky (viz
minulé číslo Novin), podstatně známější farář a obrozenecký spisovatel Jan z Hvězdy
však kozojedské reálie ve svém díle nevyužil. Až v české humoristické literatuře
z doby první republiky najdeme vyprávění
ne sice o Kozojedech, ale o Kozodojích,
souvislost s Kozojedy však v onom případě
opravdu existuje.
Čеský malíř Vlastimil Rada a humorista
Jaroslav Žák sepsali spolu trojici knih nazvaných „Vzpoura na lodi Primátor Dittrich“,
„Dobrodružství šesti trampů“ a „Tajnosti žižkovského podsvětí“. Nás zde zajímá druhá
část trilogie z r. 1933. Autoři v ní reagovali
na spory tehdejší tzv. spořádané společnosti se stále populárnějším trampingem,
který leckoho dráždil svou svobodnou
nevázaností. Tento konflikt řešený tehdy
úředně až na zemské úrovni tvoří základ
Radova a Žákova vyprávění, které pracuje
s bezbřehou legrací, ironií a nadsázkou.
Děj konfliktu trampů a paďourů je od
počátku spojen s městečkem Kozodoje,
ležícím údajně na břehu Vltavy nad potoky
Kozava a Dojava. Čítalo prý 1400 obyvatel
a bylo vybavené mj. dvěma kostely i hotely,
kinem, třemi trаfikami, muzeem, pivovarem
a dvěma syrečkárnami; nechyběla dokonce
ani mešita. Právě v okolí Kozodoj se měla
odehrát hrdinská válka trаmpů s tzv. pаďoury – usedlými kоzodojskými měšťany, vedená mj. s použitím místních syrečků. Krutý
zápas byl nаkonec urovnán podpisem tzv.
kozodojských kompaktát.
Vzhledem k tomu, že autoři umístili
Kozodoje na Vltavu, není problém ztotožnit
je s městečkem Štěchovice, byť velikost і vybavení této obce byly podstatně skromnější.
Proč je tedy v románu použito pojmenování
Kozodoje а jаk chápat zmínky o kozodojském hradu, v dějinách třikrát zničeném –
za husitství, třicetileté války a zcela nedávno příliš aktivním působením okrašlovacího
spolku? Je tu patrná vazba s Krašovem,
protože v r. 1931 vznikl v Kralovicích spolek
usilující o jeho obnovu. Kozodojský hrad
jsem ztotožnil s Krašovem v článku „Hrad
Krašov mezi láskou Blahoslava a Valpurgy
a Dobrodružstvím šesti trampů“ v sborníku,
vydaném v r. 2013 k poctě historika s vazbami na Kožlany, doc. Zdeňka Hojdy.
Rada s Žákem využili zprávy o pokusech
obnovit Krašov, který možná osobně znali, a nebylo tedy problémem využít v této
souvislosti ani blízkého místního jména
Kozojedy v komicky pozměněné podobě.
Popularita knihy přežila stejně jako tramping i tzv. Vítězný únor a následující události. Díky tomu se udrželo také povědomí
o místním jménu „Kozodoje“, a to zvláště
v prostředí těch, kdo v tradici trampingu či

zálesáctví vytrvale pokračovali.
Rada i Žák spojili trojici svých knih do
celku nazvaného „Bohatýrská trilogie“ a
tento rozsáhlý svazek vyšel v r. 1959 s řadou vysvětlujících poznámek. Kniha znovu
dosáhla úspěchu a neuvěřitelné příběhy o
trampech u Kozodoj a tamního hradu četli
díky ní se zájmem i žáci vyšších ročníků
tehdejších devítiletek, jak mohu dosvědčit
osobně.
Zajímavý ohlas knihy připomněl ve
svých pamětech z r. 2010, nazvaných
„Poslední romantik“, Marko Čermák, hudebník, ilustrátor a pokračovatel trampské
tradice. V rámci barevných ilustračních příloh autor zařadil i reprodukci jedné stránky
ze své ručně psané a ilustrované trampské
kroniky z r. 1960. V komiksové podobě je tu
zachycen kus velkého vandru po Staré řece
neboli Berounce.
Čermák, tehdy student pražské pedagogické fakulty, se do tohoto kraje vypravil
poprvé a v tomtéž roce také řeku poprvé
splul na lodi. V obrázcích a popiskách kroniky můžeme sledovat, jak při svém pěším
putování hledal dlouho a zmateně své kamarády v okolí Krašova, jehož siluetu třikrát vyobrazil. Nakonec vše dopadlo podle
autorových slov takto: „Dohodli jsme se, že
vyrazíme na Střelu. Do večera jsme došli
do Kozodoj. Spali jsme za vesnicí ve stůžku. Druhý den jsme jeli do Plas.“
V tu dobu už dojížděl do téhož kraje neméně známý tramp a Čermákův kamarád
– písničkář a kreslíř Jan Vyčítal. Oba později dlouhá léta spolupracovali v hudební
skupině Greenhorns alias Zelenáči. Jednu
z výprav za kamarády popisuje Čermákova

časopisecká črta „Vandrákův duben“ vydaná asi v památném roce 1968 a přetištěná
ve výše uvedených pamětech. Zachycuje
mimo jiné autorovo osamocené putování
krajem „naší staré horní Berounky“.
Čermák se vydal pěšky na tábořiště zvané Camp Baskervil, které se podle jeho popisu nachází tři kilometry pod
Liblínem na pravém břehu řeky. Jeho
putování začalo jistě v Kralovicích, pěší
část pak v Kozojedech. Pro ukázku citujme z Čermákova textu krátký úryvek:
„Kodrcáme si to na právě stopnutým hnojníku. Nesmím se připravit o ten velkej pocit,
kdy od Kozodoj zamířím k bílýmu hřbitovu
první, zatímco jsou kamarádi ještě někde
na štrece.“
Dále je v textu zmíněn „obzor se skálama nad pustou řekou“, „zatoulaný husy
v příkrý stráni“ a řeka v rokli, kterou je nutno
přebrodit bez ohledu na to, jak je studená.
Z Čermákova popisu se dá odhadnout, že
řeku brodil někde v úseku Pod příčkou.
Jak vidíme, v obou popsaných případech autor označil laskavě humorným termínem „Kozodoje“, převzatým nepochybně
od Rady a Žáka, právě naše Kozojedy.
Dodejme, že Marko Čermák se stal vyznavačem horní Berounky a Střely natrvalo, je
jím už přes šest desetiletí. Liblín i Kozojedy
nyní navštěvuje při sjíždění Berounky coby
křepký osmdesátník. Mnohokrát ho za ta
léta bylo možno potkat u Podkrašovského
i Rybova mlýna. O tom všem i mnohém
jiném se lze dočíst v jeho vzpomínkách,
doprovázených řadou barevných fotografií.
Kéž téhle osobnosti trampský elán ještě
dlouho vydrží…
A na závěr ještě musím dodat, že za
podnět k tomuto článku vděčím pánům
Jaroslavu Steinerovi a Pavlu Vorlíkovi.
Bohdan Zilynskyj

Ano - skutečně enduro Kozojedy - a mistrovství Evropy! Po loňské skoro celé vynechané sezoně kvůli Covidu, kdy jsem
musel závody zrušit, je letos mohu opět
uspořádat.

Pro představu popíši rozmístění a fungování soutěže.
Depo je plánované na louce za fotbalovým
hřištěm (na Houvaru), přímo na hřišti budou
stát závodní motocykly v tzv. PARC FERME - to

Depo a zázemí se startem bylo plánované
do Plas, kde byl závod vyzkoušený v roce
2019 jako generálka na ME 2020, ale bohužel přišla Covid pandemie a bylo po sportu
a všelijakých akcích.

je uzavřené hlídané parkoviště, kam odevzdá
jezdec motocykl v pátek po přejímce a vyzvedne si ho ráno v sobotu těsně před startem.
Dále jsou přejímky. První v pořadí je
formální, ta bude umístěna v KD v šatně,
kde jezdci předloží potřebné dokumenty
a licence. Druhá v pořadí je technická
přejímka, kde jsou kontrolované motocykly a
přilby jezdců. Zde se také měří hluk, protože

Letos rozhodlo pár detailů a z Plas jsem
na poslední chvíli celé enduro přesunul do
Kozojed. Soutěž se podjede 7. - 8. 8. 2021.

Čištění nádrže v Borku

Dříve to byla tradice, že jsme se my,
borečtí, sešli ráno po májce u naší požární
nádrže a vyčistili ji. Pak ale přišla dlooooouhá pauza. Letos jsme se však rozhodli činnost oživit a s patnáct let střádaným elánem
jsme se ráno sešli u stavidla.
Po vypuštění vody jsme nenašli ani poklad ani perly, jak by tomu bylo v pohádce,
ale pořádnou vrstvu bláta, snad tunu kamení a také káď plnou větších či menších šupináčů – ti nás samozřejmě potěšili nejvíce.
Byli mezi nimi karasi, kapři i jelci, někteří
běžně, jiní oranžově zbarvení.
Z každé vylovené rybky jsme měli velkou

radost a přáli si, abychom jich z hutného
bahna zachránili co nejvíce. Nakonec jsme
je až na dva největší kousky převezli do
jednoho z kozojedských rybníků, neboť
voda do jejich původního domoviště přitéká
poměrně pomalu.
Každá podobná borecká akce přináší
také stmelení místních obyvatel a radost
ze vzájemného setkání i dobře odvedené
práce.
O tom, že se jednalo o velkolepou akci
svědčí nejen přiložená fotografie, ale také
fakt, že jsme se po náročném, avšak báječném dni vraceli domů až s večerním
soumrakem…
Za borecké informuje Monika Dibelková

každý motocykl musí splnit povolené decibely - limit je 110 Db. Tahle přejímka bude
na hřišti v technické budově Sokolu.
Dalším využitým místem je ZŠ, kde v jedné učebně na vyšším stupni bude zasedání
JURY - to je skupina delegovaných lidí z
F.I.M (mezinár. motocyklová federace),
kteří mají na starosti vedení závodu. Za
vypůjčení prostorů na ZŠ musím mockrát
poděkovat paní ředitelce Evě Doležalové.
Depo bude vybudováno již od víkendu
před závodem, protože jezdci začnou
najíždět již s předstihem cca od úterý. Po
celou dobu bude jak v depu na louce, tak
u Sokolské hospody a pivovaru zajištěno
občerstvení.
Při ME je potřeba mít také tréninkovou
trať pro jezdce z větší dálky, jako jsou třeba
Portugalci, Finové atd.., ve startovní listině
je třeba i jeden Skot. Tihle jezdci si potřebují
ještě před závodem nastavit své motocykly
a tlumiče a i protáhnout svá těla. Tahle trať
bude vytvořena za loukou (Houvarem) na
poli a bude otevřena ve středu a čtvrtek od
10 h do 16 h. V pátek odpoledne bude na
hřišti u startu menší slavnostní zahájení,
kde je plánované vystoupení umělecké
skupiny a představení Evropských národních týmů.
Kdo má tedy volno a chce vidět nejlepší
evropské jezdce, má jedinečnou příležitost
nejen o víkendu 7. a 8. 8. 2021, ale i v týdnu
před závodem. O víkendu budou divácky
zajímavá místa vždy s občerstvením např.
v Kozojedech ve Vinicích na Kobylí jámě a
na konci louky na bývalém letišti, kde budou obtížné výjezdy, které potrápí i některé
jezdce z ME.
Další místo na sledování a hlavně fandění
naší reprezentaci bude na již známém
cross testu u Rybova mlýna, na kterém je
několik nových a hezky přehledných úseků
na louce a poli přímo u řeky. Druhý test je
endurový a je opět umístěn v Brodeslavech
přímo u hasičského areálu.
Třetí test, také endurový, je v Dolním
Hradišti. Takže 7. a 8. 8. 2021 vemte národní vlajky a trumpetu, rachtačku nebo něco,
s čím se dá fandit, a přijďte podpořit český
nároďák, ve kterém mají někteří jezdci po
prvním závodu ME v Itálii našlápnuto na
medailové umístění.
Za KP ENDURO KLUB Martin Prusík

RODIČE V AKCI!

V úterý 1. 6. 2021 jsme pro děti 1. – 5. ročníku u příležitosti Mezinárodního dne dětí připravili
setkání s odborníky z řad rodičů.

Duben v pohybu

Ráno si ve třídě připravil zajímavé vyprávění
o rybách pan Petr Jiskra. Měl připravené i obrázky k projekci a trpělivě zodpovídal dotazy dětí.
Potom jsme se všichni přesunuli na hřiště,
kde po opékání buřtů předvedla paní Veronika
Konvalinková se svými psy ukázku poslušnosti
a obrany. Psi zvládli sledování pachové stopy,
vyhledání osoby, přeskok překážky, donesení
aportu, vyštěkání a pronásledování figuranta.
Nejvíce se líbilo pouštění psa na figuranta a jeho zákus na rukáv. Děti si také získala malá štěňata, která paní Konvalinková
vypustila na hřiště.
Poslední část dopoledne patřila záchranářům z Kralovic pod vedením paní Žanety
Havlové. Ukázali dětem ošetření lehčích
zranění, pustili je do sanitky a nechali je
vozit na lehátku ze sanitky.
Naši žáci Lucie Jiskrová, Jakub Konvalin-ka a
Eliška Havlová byli na své rodiče náležitě pyšní.
Všichni jsme prožili velice zajímavé dopoledne
Mgr. Hana Oliveriusová

Lištičky fandily
našim
hokejistům
Ve dnech, kdy probíhalo MS v hokeji, jsme si

s Lištičkami povídali o České republice, ukázali
jsme si i státní symboly, a tak to všechno začalo. Děti si všimly, že naše národní barvy právě
teď nosí i naši hokejisti. Nelenili jsme a zkusili
jim navrhnout nové dresy. Obrázky všech dresů
jsme pak našim hokejistům odeslali a čekali na
odpověď. Přišla.
Dobrý den, předejte prosím dětem poděkování hráčů za hezké obrázky. Mrzí nás, že jsme
jim neudělali radost a nepřivezli medaili, snad
to vyjde příště. Jsme v každém případě rádi, že
děti hokej zajímá a že fandí naší reprezentaci.
S pozdravem PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí
Za MŠ Kozojedy Mgr. Slavěna Razýmová

V měsíci dubnu děti z MŠ, žáci ze ZŠ, jejich rodiče a pedagogický sbor přijali Pohybovou
výzvu. Od 1. do 30. dubna se všichni snažili přispět svým sportovním výkonem svému
týmu. Mohlo se chodit, běhat a jezdit na kole. Za každý týden byl vyhlášen nejlepší chodec, běžec a jezdec. A jak to dopadlo? Celkově jsme společně nachodili, naběhali a najezdili neuvěřitelných 11 099,28 km.
Mgr. Slavěna Razýmová

Odpadové hospodářství
Fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí
jsou povinni v souladu s obecně závaznou
vyhláškou obce komunální odpad a odpad
podobný komunálnímu odpadu třídit a odkládat odděleně na místa k tomu obcí určená, pokud s odpadem nenakládají nebo se
jej nezbavují jiným způsobem stanoveným
tímto zákonem.
Základním předpokladem pro úspěšné
a efektivní provozování systému nakládání s komunálním odpadem je dodržování
systému občany tak, jak je nastaven obecní vyhláškou. V praxi to znamená správné
a důsledné třídění odpadu na jednotlivé
složky a jejich shromažďování na příslušná
místa a do příslušných nádob v určených
termínech.
V našich obcích máme rozmístěny nádoby na sklo, papír, plasty, nápojové kartony, textil, kontejner na jedlé oleje a tuky a
kontejnery na komunální odpad. Dále jsou
v obcích umístěny kontejnery na bioodpad,
jsou určena místa na ukládání větví a v
Kozojedech je kontejner na železo.
Obec dvakrát ročně zajišťuje svoz velkoobjemového odpadu a nebezpečného
odpadu včetně elektroodpadu. V letošním
roce bychom rádi rozšířili sběrnou síť o
další hnízdo, které bude umístěno v horní
části obce. Dále budou objednány kontejnery na kovy. Vzhledem k tomu, že stále
pozorujeme špatné třídění dovolujeme si
zde shrnout, co do kterého kontejneru patří.
Sklo – zelené nádoby: barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklo čiré, tedy sklenice od kečupů,
marmelád či zavařenin a rozbité skleničky, tabulové sklo z oken a dveří. Nepatří sem: keramika,
porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba drátované
sklo, zlacená a pokovená skla, varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika.
Papír – modré nádoby: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky,
nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Bublinkové obálky vhazujeme
pouze bez plastového vnitřku! Nepatří sem: celé
svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný
nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny
opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do
popelnice! Dále sem nepatří již recyklovaný papír
např. ruličky od toaletního papíru a kuchyňských
utěrek či obaly od vajec.
Plasty – žluté nádoby: fólie, sáčky, plastové
tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích,
čistících a kosmetických přípravků, kelímky od
jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky

z plastů. Pěnový polystyren pouze v menších kusech. Nepatří sem: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin,
barev a jiných nebezpečných látek, podlahové
krytiny či novodurové trubky.
Nápojové kartony – nádoby označené
oranžovou nálepkou: krabice od džusů, vína,
mléka a mléčných výrobků. Nepatří sem: „měkké” sáčky, například od kávy a různých potravin
v prášku.
Jedlé oleje a tuky – černá nádoba: je
umístěna pouze v Kozojedech u sběrného hnízda u školy: vychladlé oleje nebo tuky se vkládají
slité do řádně uzavřených plastových lahví.
Nepatří sem: vyjetý olej z automobilů.
Textil: nádoby jsou umístěny v Kozojedech
u školy a u prodejny COOP. Patří sem bytový
textil, oděvy, obuv, hračky – vše čisté a zabalené.
BIO odpad: posekaná tráva a rostlinné
zbytky ze zahrad. Nepatří sem: větve, vánoční
stromky (ty mají určená volná místa ke skladování a následnému odvozu)
Železo: kontejner je umístěný pouze v
Kozojedech pod budovou hasičské zbrojnice.
Sem patří pouze železo. Nepatří sem: plechovky se zbytky barev (tj. nebezpečný odpad) nebo
např. elektroodpad (má samostatný svoz 2x
ročně).
Kovy – šedé nádoby: drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit
– typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky,
kancelářské sponky. Nepatří sem: plechovky od
barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí
spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z
více materiálů. Umístění těchto kontejnerů je v
jednání.
Velkoobjemový odpad: starý nábytek
(křesla, židle, skříně, válendy), podlahové krytiny
(koberce, linolea), sanitární keramika (umyvadla,
vany, toalety), staré lyže, kola, velká zrcadla, matrace apod. Nepatří sem: veškerý nebezpečný
odpad (lednice, televizory, počítačové monitory,
zářivky a výbojky, autobaterie, zbytky barev, zářivky), tříděný odpad (papír, sklo, plasty, železo)
kompostovatelný odpad (tráva, listí), uhynulá domácí zvířata (ta patří do kafilerní stanice), běžný
komunální odpad, stavební suť a kameny (střešní krytiny, dlažba apod.)
Nebezpečný odpad a elektroodpad:
znečištěné obaly - prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod., odpadní barvy - zbytky barev, laků, lepidel, těsnících
materiálů, absorpční činidla - čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné
hadry, motorové a ostatní oleje, olejové filtry,
pneumatiky - osobní, nákladní (pokud je to možné bez disků), použité elektrozařízení malé spotřebiče - vysavače, žehličky, fény, holící strojky,
pily, vrtačky, elektronické hračky, modely, sportovní zařízení, TV, monitory, počítače, tiskárny,
faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače, aj., velké
spotřebiče - pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné
trouby, el. sporáky, chladící zařízení - chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky. Spotřebiče
musí být kompletní. Zářivky - trubicové, výbojky,

úsporné zářivky. ETERNIT - pouze po domluvě
obce s obchodním oddělením Marius Pedersen
a.s., max. 200 kg. Nepatří sem: traktorové pneumatiky, duše, pneumatiky od jednostopých vozidel a jízdních kol, běžné reflektorové a halogenové žárovky, olověné akumulátory.
Stavební odpad: je samostatnou kategorií
odpadů. Tento odpad si musí každý likvidovat
na své náklady. V žádném případě ho nelze
vyvážet do cest, do jam a na jiná místa v okolí
obce. V nevhodném složení může být dokonce
posuzován jako odpad toxický-nebezpečný.
Nejekonomičtější pro původce takovéhoto odpadu je vytřídit jej na jednotlivé komodity (např. dřevo, cihly, beton, keramické dlažby a další) ještě
před odvozem nebo je případně i opětovně využít. Zde máte možnost odvozu místní svozovou
firmou Marius Pedersen a.s., pobočka Kralovice
nebo můžete využít služeb jiných firem, které se
problematikou odstraňování stavebních a demoličních odpadů zabývají.
Komunální odpad: je ostatní odpad, který
nelze vytřídit výše stanoveným způsobem. Patří
do popelnic u domů a do velkých černých kontejnerů na komunální odpad. Tohoto odpadu by
mělo být po správném a důkladném třídění co
nejméně, abychom docílili jeho zákonem stanovené množství (v roce 2035 by měl dosahovat
pouze 30% ze všech odpadů).

Obec je povinna zajistit, aby odděleně
soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním
roce 2025 a následujících letech alespoň
60%, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65% a v kalendářním
roce 2035 a následujících letech alespoň
70% z celkového množství komunálních
odpadů, kterých je v daném kalendářním
roce původcem.
Náklady na ukládání komunálního odpadu se budou každým rokem zvyšovat, a
proto je potřeba důsledně a správně třídit,
aby k navyšování zbytečně nedocházelo.
Zvýšení nákladů obce se bohužel bude
promítat i do nákladů jednotlivých občanů.
Přestože někteří občané s tříděním nesouhlasí, je potřeba si uvědomit, že tříděním
chráníme životní prostředí nejen pro nás,
ale hlavně pro naše děti a vnoučata.
Třídit je správné a nutné. V případě
pochybností, jak třídit je potřeba sledovat
i označení daných kontejnerů. Obecní vyhlášku, která je tvořena v souladu se zákonem, je potřeba respektovat a dodržovat.
V současné době platná obecní vyhláška o odpadech bude během roku upravena
tak, aby korespondovala s novým odpadovým zákonem. Po jejím schválení bude
opět k nahlédnutí na webových stránkách
obce obeckozojedy.eu.
Ohledně správného třídění najdete velmi užitečné informace i na stránkách firmy
EKO-KOM a.s. ekokom.cz.
Obecní Úřad

Výpis usnesení
z 26. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 29. dubna 2021 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. Dotace a akce v roce 2021
6. Rezervní fond ZŠ – uvolnění prostředků
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr
Usnesení č. 421 - ZO schválilo program dnešního jednání.
Usnesení č. 422 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Bc. Píclovou a Bc. Berana.
Usnesení č. 423 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání p. Oliveriuse a p.
Čecha.
Usnesení č. 424 - ZO schválilo rozpočtové
opatření č.1.
Usnesení č. 425 - ZO schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – služebnosti a o právu provést
stavbu „Kozojedy, PS, p.č. 28/1, kNN“ s ČEZ
Distribuce, a.s. Podpisem smlouvy pověřuje
zastupitelstvo paní starostku.
Usnesení č. 426 - ZO schválilo uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu č.3/2021 se ZS
Kozojedy a.s. včetně přílohy, která obsahuje
veškeré dotčené pozemky o celkové výměře
65,7256 ha v katastrech obcí Kozojedy u
Kralovic, Borek u Kozojed a Lednice. Podpisem smlouvy pověřuje zastupitelstvo paní
starostku.
Usnesení č. 427 - ZO schválilo prodej obecního pozemku p.č. 51/9 (zastavěná plocha)
o výměře 5 m2 v k.ú. Kozojedy u Kralovic.
Prodej se uskuteční za odhadní cenu a
veškeré náklady spojené s prodejem bude
hradit kupující. Podpisem smlouvy pověřuje
zastupitelstvo paní starostku.
Usnesení č. 428 - ZO schválilo oslovení firem
Eurovia Silba a.s. Plzeň, Froněk spol. s.r.o.
Rakovník, Swietelsky stavební s.r.o. Ejpovice
jako případné zhotovitele akce „Oprava povrchu místní komunikace 2b Kozojedy-Lednice
II. etapa“.
Usnesení č. 429 - ZO schválilo místostarostu p.
Jakeše, zastupitele p. Čecha a Ing. Fencla,
odborníka ve stavebnictví jako členy komise
výběrového řízení na akci „Oprava povrchu
místní komunikace 2b Kozojedy-Lednice II.
etapa“.
Usnesení č. 430 - ZO schválilo vícepráce na
akci „Zateplení a fasáda ZŠ v Kozojedech čp.
37“ za cenu 130 874,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 431 - ZO schválilo firmu pana Václava Görnera, Kozojedy, jako zhotovitele akce
„Rekonstrukce a zateplení střechy Kulturního
domu Kozojedy čp. 120“ za cenu 250 600,68
Kč včetně DPH.
Usnesení č. 432 - ZO schválilo oslovení firem
Tomáš Tiesl, Žihle, JIPS stavební firma s.r.o.
Plzeň, MENE Industry s.r.o. Plzeň, KRÁL
PM Centrum s.r.o. Kralovice jako případné
zhotovitele akce „Oprava sociálního zázemí a
podlah ŠJ Kozojedy“.
Usnesení č. 433 - ZO schválilo oslovení firem
DYBS Plzeň s.r.o., Eurovia Silba a.s. Plzeň a
JIPS stavební firma s.r.o. Plzeň jako případné
zhotovitele akce „Vyústění kanalizačního řadu
IDTV 10281504, úprava území, k.ú. Lednice“.

Usnesení č. 434 - ZO schválilo členy komise
pro výběrové řízení místostarostu p. Jakeše,
zastupitelku Bc. Píclovou a Ing. Fencla jako
odborníka ve stavebnictví na akci „Vyústění
kanalizačního řadu IDTV 10281504, úprava
území, k.ú. Lednice“.
Usnesení č. 435 - ZO schválilo oslovení projektantů Ing. Ludvík Nesnídal, Plzeň-Červený
Hrádek, Projektová kancelář, Ing, Jiří Tägl
s.r.o Klatovy a Ing. Tomáš Šlemenda, Blovice
jako případné zhotovitele akce „Projektová
dokumentace kanalizace a ČOV – obec
Kozojedy“.
Usnesení č. 436 - ZO schválilo místostarostu p.
Jakeše, zastupitelku p. Ouhrabkovou a Ing.
Fencla, odborníka ve stavebnictví jako členy
komise výběrového řízení na akci „Projektová dokumentace kanalizace a ČOV - obec
Kozojedy“.
Usnesení č. 437 - ZO schválilo pokládku kabelů
pro veřejné osvětlení v části obce Lednice za
cenu 35 480,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 438 - ZO schválilo uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu školy na
vybudování nové třídy 1. stupně ze stávajícího skladu učebnic.
Usnesení č. 439 - ZO schválilo žádost KP
ENDURO KLUBU V AČR s průjezdem obecními cestami a pozemky v rámci pořádání
mistrovství Evropy a Mezinárodního mistrovství ČR v motocyklové enduro soutěži ve
dnech 7.- 8. 8. 2021. Podmínkou je doložení
souhlasného stanoviska MěÚ Kralovice,
odboru ŽP.
Usnesení č. 440 - ZO zamítlo žádost Linky
bezpečí, z.s. o finanční příspěvek na provoz
ve výši 5000,- Kč.
Usnesení č. 441 - ZO schválilo žádost o úpravu
příjezdové cesty k pozemkům p.č. 699/1 a
700/1, na kterých plánuje stavbu rodinného
domu, přes obecní pozemky p.č. 893/2 a
701/1 vše v k.ú. Lednice.
Usnesení č. 442 - ZO schválilo přidělení
urnového místa na veřejném pohřebišti v
Kozojedec.
Usnesení č. 443 - ZO schválilo žádost o úpravu
obecního pozemku p.č. 3326/18 v k.ú. Kozojedy za účelem parkování aut před vlastní
nemovitostí.
Usnesení č. 444 - ZO schválilo žádost o vybudování nového vjezdu na vlastní pozemek
p.č. 13/2 přes obecní pozemek p.č. 573/8 vše
v k.ú. Robčice.

komisi dnešního jednání p. Vlkovou a MgA.
Jahodovou.
Usnesení č. 448 - ZO schválilo účetní závěrku
obce za rok 2020.
Usnesení č. 449 - ZO schválilo účetní závěrku
ZŠ a MŠ Kozojedy okres Plzeň - sever, p.o.
za rok 2020.
Usnesení č. 450 - ZO schválilo rozdělení
hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kozojedy,
okres Plzeň - sever, p.o. za rok 2020.
Usnesení č. 451 - ZO schválilo žádost o úpravu
vjezdu k nemovitosti čp. 83 v Kozojedech na
obecním pozemku p.č. 3482/48 v k.ú. Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 452 - ZO schválilo konání letního
tábora na soutoku řek Střela a Berounka na
obecních pozemcích p.č. 2526/12, 2526/14 a
2526/10 v k.ú. Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 453 - ZO schválilo zápis do kroniky
obce za rok 2019.
Usnesení č. 454 - ZO schválilo Ing. Fencla jako
stavební dozor na akci Zateplení a fasáda
ZŠ v Kozojedech čp. 37 za cenu 29 887,- Kč
včetně DPH.
Usnesení č. 455 - ZO schválilo firmu Mene
Industry s.r.o jako zhotovitele akce Oprava
sociálního zázemí a podlah ŠJ Kozojedy.
Akce se uskuteční pouze v případě přijetí
dotace.
Usnesení č. 456 - ZO schválilo stravenkový
paušál starostce obce Kozojedy ve výši
50,- Kč za odpracovaný den.

Upozornění

na nové umístění poštovní
schránky
Česká pošta provedla přemístění
poštovní schránky z budovy bývalé
pošty na budovu Obecního úřadu
Kozojedy, Kozojedy 100.

Výpis usnesení
z 27. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 27. května 2021 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 2020
5. Účetní závěrka školy za rok 2020
6. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
7. Záměry obce
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr
Usnesení č. 445 - ZO schválilo program dnešního jednání.
Usnesení č. 446 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Mgr. Hirta a p. Ouhrabkovou.
Usnesení č. 447 - ZO schválilo návrhovou

Zásilkovna Z-BOX

Během letních prázdnin bude
u Kulturního domu v Kozojedech
umístěno samoobslužné výdejní
místo Zásilkovny – Z-BOX.
Toto zařízení bude sloužit k výdeji,
ale i k odeslání zásilek
prostřednictvím aplikace v chytrém
telefonu. Box bude k dispozici
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Za doručení zásilky se platí
online. Většina Z-BOXů je eko,
vyžaduje jen minimum elektřiny
a je napájena solárními panely.

