VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Po více jak roce se v neděli 20. června 2021
uskutečnil slavnostní obřad „Vítání dětí do života“.
Přivítáno bylo celkem pět nových občánků:
Jáchym Hříbal a Ella Soukupová z Kozojed, Michal
Štol a Tereza Kotasová z Lednice a Ben Souček
z Břízska. Po slavnostním projevu paní starostky
se rodiče podepsali do pamětní knihy a obdrželi

peněžní dar. Dáreček dostaly také děti. Mimo
plyšové hračky obdržel každý vítaný občánek i
dětskou porcelánovou jídelní soupravu od známé
výtvarnice Dany Raunerové. Celou akci doprovodili
žáci ze Základní školy Kozojedy krásným kulturním
pásmem, které si připravili pod vedením paní
učitelky Hany Oliveriusové.
OÚ

NOVÍ PRVŇÁCI

Se začátkem nového školního roku
začaly školní povinnosti jedenácti
novým prvňáčkům. Pět dětí z 1. třídy je
z Kozojed. Ostatních šest dětí dojíždí
z Čivic, Dolního Hradiště, Kočína,
Kopidel, Dřevce a z Bohů.

Všechny děti již navštěvovaly
v Kozojedech mateřskou školu, proto
jim snad dojíždění do školy nebude
dělat problémy a bude se jim ve škole
líbit.
Hana Oliveriusová, uč. 1. třídy

Třída Kuřátek
v novém…

Třída Kuřátek v naší mateřské škole
už dlouho volala po vylepšení. Čekala jí
výměna podlahové krytiny, malování a
sestavování nových skříní na úschovu
hraček.
K plánované akci došlo během letošního léta. Rodiče dětí byli požádáni o
pomoc při stěhování a zpětném nastěhování nábytku do třídy.
V určené dny se před školkou sešli
tatínkové, paní učitelky a paní uklízečka. Více rukou by se určitě hodilo,
práce bylo dost, ale přítomní tatínkové
se opravdu vyznamenali. Stěhovali nábytek, sestavovali nové policové skříně,
opravili, co se dalo. Jejich práce byla
opravdu nenahraditelná.
Chceme srdečně poděkovat všem,
kteří se přičinili o zvelebení prostředí
naší mateřské školy.
Rodině Prusíkovým, kteří do třídy
Kuřátek věnovali nový koberec, jednomu z rodičů, který finančně zajistil
koupi nové katedry pro paní učitelky a
velmi obětavým tatínkům panu Martinu
Markovi, Pavlu Peterkovi, Václavu
Královi, Aleši Havlovi, bez jejichž pomoci by ženské osazenstvo mnohé práce
jen těžko zvládlo. Děkujeme.
Za MŠ Kozojedy
Mgr. Monika Střechová, Dis.

Soutěž „O zlatý kásek“

Třetí červnovou sobotu letošního roku
se v Lednici po roční přestávce opět konalo tradiční klání sekáčů trávy „Memoriál
Václava Šmause – O zlatý klásek“.
Počasí nám letos přálo a i tráva pořádně narostla. Soutěž se tento rok konala na
prostoru pod „dvorskou zahradou“, kde bylo

připraveno 16 políček o rozměru 3,6 x 3,6 m.
Tráva byla vysoká cca 0,5 m, místy i více.

Sekáčů se sešlo tentokrát jen šest, a to tradiční účastníci pan Václav Pícl, Zdeněk Pícl,
Jaroslav Krofta, Bohumil Vaněk, Ladislav
Jakeš a též stálý účastník pan Miloslav
Vašek z Borku. Ten dorazil v doprovodu své

manželky s plně naloženým přívěsným vozíkem. Paní Vašková konstatovala, že kdyby
mohl, přiveze s sebou půl Borku. Soutěž uváděl tradičně Tomáš Pícl . Nestranná porota
byla tento rok ve složení pan Václav Mastek
z Brodeslav a pan Hach z Bučku.
Místní lípy poskytovaly soutěžícím i přihlížejícím divákům příjemný stín. Po půl
jedné odpoledne došlo konečně na kosení.
Jednotliví sekáči si vylosovali pořadí, ve kterém přijdou na řadu, a mohli si zvolit kterékoli připravené políčko. Čest prvního kosení
si vytáhl Jarda Krofta a po něm pokračovali
ostatní soutěžící. Po skončení se soutěžící
i přihlížející diváci přesunuli před společenskou místnost, kde porota se svými pomocníky provedla vyhodnocení soutěže.
První místo z roku 2019 ( v roce 2020 se
soutěž vzhledem k pandemickým opatřením nekonala) obhájil pan Miloslav Vašek,
jako druhý se umístil pan Václav Pícl, třetí
místo obsadil pan Bohumil Vaněk, čtvrté
Ladislav Jakeš páté Jaroslav Krofta a čestné šesté místo pan Zdeněk Pícl.
Vítěz obdržel karton exportní dvanáctky
Pilsner Urquel a on i ostatní medailisté výrobky minipivovaru Proud.
Za pořadatele Ladislav Jakeš

Dvojité výtvarné
tvoření v Lednici
Dne 19. června 2021 proběhla v naší
obci po roční pauze zaviněné koronavirem soutěž v kosení trávy „O zlatý klásek
Václava Šmause“. V rámci tohoto odpoledne se uskutečnil dětský den. V programu
dětského dne, který začal po sekáčském
turnaji, bylo i kreativní tvoření pro děti.
V parném sobotním odpoledni se sešlo
nebývalé množství malých účastníků, pro
které bylo připraveno zábavné odpoledne
se skákacím hradem, sportovními disciplínami. Disciplíny byly velmi rozmanité od lyžařského závodu po házení vším možným
na cíl. Po splnění těchto velmi náročných
disciplín, čekalo na děti v místní společenské místnosti kreativní tvoření.
Bylo zde připraveno několik aktivit.
Někdo si zvolil malování na sádrové figurky
akrylovými barvami nebo velmi preferované
šablonování. Děti si tak samy mohly vyzdobit trička, plátěné tašky, batůžky na cvičky.
Bohužel triček bylo málo.
V nebývale horkém a dusném dni se sešlo opravdu velké množství dětí i s rodiči,
které tvoření zaujalo a velmi bavilo. Dětem
se moc líbilo, že si za malou chvíli a trochu
trpělivosti, samy vyrobily originální tašku
nebo tričko. Všichni odcházeli s nadšením a
rozzářenýma očima. Rodičům se akce velmi

zalíbila, hlavně maminkám, které pak požádaly, zda by i ony mohly také někdy tvořit.
Slovo dalo slovo a uskutečnilo se zářijové tvoření maminek. Naše maminkovské
tvoření se konalo opět v místním společenské místnosti od 17 hodin. Byla připravena
technika decoupage (ubrousková technika),
kdy si maminky samy mohly vybrat, zda
budou dělat hodiny či krabičky na papírové

kapesníky. Některé maminky tuto techniky
znaly a ty co ne, se ji rychle velmi naučily.
Všichni jsme se do tvoření tak ponořili,
že jsme vůbec nevnímali ubíhající čas a
najednou bylo nutné se rozejít. Všem rodičům se tvoření velmi líbilo a ihned jsme
se domluvili na dalším pokračování, kde
si ukážeme i jiné techniky tvoření a zase
krásně zrelaxujeme naši přetíženou mysl.
Při kreativitě si zase všichni odpočineme od
každodenních starostí. Už se těším na další
kreativní tvořeni.
Mgr. Dobromila Jakešová
(kronikář obce)

Střelecká soutěž
Mysliveckého spolku
Rok 2021, veškerá činnost a veškeré
dění v naší společnosti byly od samého počátku roku výrazným způsobem
ovlivněny druhou vlnou covidové pandemie.

Od voleb v květnu 2020 v devítičlenném
výboru našeho spolku pracují 4 mladí
členové. Petr Machovec ml. ve velice
náročné funkci jednatele, Lukáš Fencl ve
funkci finančního hospodáře, Petr Štol
- kynologický referent a David Hykyš ve
funkci kulturního referenta.
Věkový průměr devítičlenného výboru je
43 roků. Jmenovaní mladí myslivci tak ve
spolupráci a pod vedením svých starších
kolegů, kterými jsou Jaromír Bech, Vladimír
Hykyš, Pavel Štol, Jiří Kučera a Pavel
Janda, získávají zkušenosti s organizací
a řízením činnosti naší velké myslivecké
společnosti.

Již během května však vláda ČR přijala
řadu rozhodnutí, která umožnila postupné
zmírňování tvrdých protiepidemických
opatření. Došlo tak k postupnému oživení
společenského života včetně činnosti zájmových sdružení a spolků.

S pozdravem „Myslivosti zdar“
Václav Troch

Začátek
školního roku
2021/2022 v MŠ

Foto: David Hykyš, vítěz kategorie do 50 let

6. Jiří Kučera - 15 zásahů
7. Petr Machovec ml. – 14 zásahů
Střeleckých závodů se mimo soutěž
zúčastnila také adeptka myslivosti paní
Jana Churavá.

Foto: Vladimír Hykyš, vítěz kategorie nad 50 let

Také kozojedští myslivci se mohli po
dlouhé „přestávce“ sejít na společné akci.
Tou byly spolkové přebory ve střelbě na asfaltové holuby, které se tradičně uskutečnily
na střelnici sousedního MS v Hlincích.

Výsledky střeleb prokázaly, že se
začínají úspěšně prosazovat mladší myslivci. Velice potěšitelnou je pak skutečnost,
že mladí členové našeho spolku se dokáží
svým starším kolegům vyrovnat nejen ve
střelbě, ale stále výrazněji se zapojují do
ostatních činností našeho spolku.

Po dlouhých letech nebyl celkovým
vítězem hospodář MS Vladimír Hykyš, ale
jeho syn David, který dokázal zasáhnout
19 terčů z 20 možných. Vladimír Hykyš se
však stal bezkonkurenčním vítězem v kategorii nad 50 let – 18 terčů.

V září do školky nastoupilo celkem
44 dětí a z toho 9 nových malých
Kuřátek.
Adaptace těchto dětí stále probíhá,
děti si postupně zvykají na prostředí
mateřské školky a hlavně na své paní
učitelky, kterými jsou Mgr. Monika
Střechová, DiS. a Tereza Bilerová.
Starší děti a děti s odkladem školní
docházky ve třídě Lištiček budou
vzdělávat Mgr. Slavěna Razýmová
a Iveta Borkovičová. Do této třídy od
října přibude další posila v podobě paní
asistentky Veroniky Novákové, která
bude paní učitelkám pomáhat, kde bude
třeba. O úklid se nám vzorně stará paní
Kamila Zíková.
A co nás v tomto školním roce čeká?
Nadále budeme v MŠ pracovat podle Školního vzdělávacího programu,
zaměřeném na environmentální a polytechnickou výchovu, „Co na nás čeká
za vrátky…“. Čekají nás pravidelné
polodenní výlety do přírody, sportovní
aktivity v KD, divadelní představení a
další projekty v MŠ i mimo MŠ, které se
uskuteční díky zapojení do Šablon III.

Další pořadí:
2. Ondřej Štafurik
3. Petr Machovec st.,
4. Josef Peterka,
5. Václav Kožíšek
6. Václav Prusík,
7. Václav Sláma.
V kategorii do padesáti let byl souboj
střelců mnohem vyrovnanější. Střelci se
stejným počtem zásahů se o konečné
pořadí museli podle pravidel rozstřelovat.
1. David Hykyš – 19 zásahů
2. Václav Štol – 17 zásahů
3. Miroslav Kučera ml. – 17 zásahů
4. Pavel Janda – 15 zásahů
5. Petr Pánek – 15 zásahů

Na začátek školního roku jsme se
všichni moc těšili a věříme, že tento
školní rok strávíme ve školce celý a
nebudeme zavření doma, jak tomu
bylo minulý a předminulý rok.

Pravidelně bude probíhat pro starší
děti logopedická školička „Povídání
s kmotrou Liškou“ a pro předškoláky je
připraven Edukativně-stimulační program „Učíme se s kmotrou Liškou“, který
je pomůže připravit na vstup do školy.
Foto: Petr Machovec ml. a David Hykyš
– noví mladí členové výboru MS na střelecké soutěži

Za MŠ Kozojedy Mgr. Slavěna Razýmová, vedoucí učitelka MŠ www.
zskozojedy.eu

7. a 8. srpna se odjel závod mistrovsví
Evropy v motocyklové enduro soutěži jako
druhý podnik po prvním závodě v dunu
v Itálii. V České republice se ME jelo naposled v roce 2013. Co je enduro, jeho
pravidla a podstatu jsem popisoval již dříve,
a tak se pokusím popsat soutěž z trochu
jiných stránek.
Přípravy začínají jako každý rok už
v zimě, když se soutěž koná až v srpnu příští rok. To řeším větší část formálních věcí,
jako jsou různá povolení, zajištění všech
možných služeb jako např. nové a větší
zdravotní zabezpečení, ubytování pro delegáty a činovníky, aby nedošlo k vyprodání
ubytovacích kapacit v termínu.
Letos k akci přibyla starost s COVIDEM.
Začátkem roku to nevypadalo vůbec dobře,
ale stále jsem věřil a doufal, že se situace
uklidní a sportovní akce a hlavně naše významná, se budou smět pořádat.
Na jaře a začátkem léta se začaly pořádat koncerty a ostatní závody a uvolňovala
se opatření. Na některých akcích se stejně
nic nedodržovalo a byl to takový „punk“.
Neměl jsem obavy z přísných nařízení pro
závod, ale ze škodolibých lidí, kteří by mohli
naschvál dělat problémy a následně je udávat jako nedodržení nařízení a zabezpečení akce.
Pro závod bylo důležité zajistit DEPO a
jezdce, ostatní okolo šlo mimo. Diváci jsou
při závodě ve volné přírodě. Byla to tedy
starost navíc, zjišťovat dva měsíce před
závodem podmínky, které budeme muset
dodržovat, počty lidí, které budou smět být
v DEPU a jestli vůbec se závod pojede.
Když už jsem dostal potvrzení povolení
startu od krajské hygienické stanice a ministerstva zdravotnictví, musel jsem skoro
každý týden zjišťovat stále nová nařízení
pro konkrétní akci.

Zpět ale k trati. Připravili jsme několik
nových úseků, které byly těžší pro evropské jezdce a jezdce mistrovství ČR. Po
loňském vynechaném závodu trať hodně
zarostla, a tak bylo celou zimu v lese co
dělat. Vše šlo podle plánu a „díky“ COVID
LOCK DOWNU, kdy bylo hodně času, jsem
stihl celou trať připravit do jara a mohl jsem
řešit další důležité formality už přímo s FIM
(Mezinárodní motocyklová federace) a evropskými týmy a jezdci.
Najednou tu bylo léto a začaly finální
přípravy tratě jako je sekání a čištění rychlostních testů. Jenže tři týdny před závodem
přišla velká bouřka a bylo to v… Po lesích
kalamity, strže a rokle byly vyplaveny i dva
metry do hloubky, některé potoky změnily
tok. V tu chvíli jsem měl poslední nervy pryč.
Podle plánu jsem měl začít značit celý

okruh, což trvá vždy minimálně týden a
k tomu dodělat detaily na trati. Týden před
závodem už se nic nestihne, protože se
staví DEPO a celé zázemí, dále časové
kontroly a startovací brány do měřených
testů.
Prostě minimálně čtrnáct dní skluz. Na
trati jsme v pár lidech dělali každý den.
Chodil jsem brzy ráno před prací a do noci,
dokud bylo vidět. Některé úseky se musely
vynechat a udělat nové. Všechno jsme ale
s naším týmem stihli a doufali, že už žádná
větší bouřka nepřijde, protože kdyby skopané krátery znovu spláchla voda, byl by to
pro závod velký problém nebo konec.
Do toho všeho jsem dostal z ministerstva zdravotnictví příkaz k zařízení testovací laboratoře na závod. To kdyby někdo
z přijíždějících do DEPA neměl platný
test, nebo očkování, které jsme museli
kontrolovat u vjezdu, musel povinně na
test a po negativním výsledku byl označen a vpuštěn do DEPA.
Tuto hlídku na kontrolu testů jsem na poslední chvíli sehnal z řad kamarádů a za to
jim musím poděkovat. Z domácích pomohli
u kontroly třeba Michaela Lavičková, které
v nočních hodinách pomáhali Tonda Kobza
s Olinou Kuncovou, dále Matěj Moulis a
Nikola Smolíková. Chvíli zůstanu u děkování a shrnu další důležité věci, bez kterých
by enduro nebylo takové, jaké bylo.
Děkuji OÚ Kozojedy za půjčení obecního podia a prostor v KD, kde proběhly v pátek formální přejímky. Velké poděkování
Sokolu Kozojedy za půjčení hřiště pro tzv.
uzavřené parkoviště motorek a prostor kolem hřiště, kde proběhly technické přejímky.
Z.S. Kozojedy a.s. děkuji za poskytnutí
některých míst pro závod a vybudování
DEPA na louce na Houvaru, děkuji také pochopení a shovívavost Z.S. po závodech,
když některá místa kvůli dešťům před a
při závodě vypadala hůř, než jak nakonec
dopadla.
Dnes, měsíc po akci, není poznat, že
se něco konalo. Dále děkuji SDH Liblín za
půjčení stanu k občerstvení. Hodně pomohl
Pokračování na straně č. 5

SÚS, nemocnice a letecká záchranná
služba, letos i hygiena a ministerstvo
zdravotnictví. Nevýslovné poděkování
patří lidem, tzv. traťákům, kteří dva závodní dny pomáhali dohlížet na trať a
udržovat měřené testy sjízdné a regulérní. Těch je dohromady cca 60. Bez toho
všeho by závod nebyl takový, jaký byl
- světový.
Jezdci, mechanici, manažeři a diváci,
kteří jezdí po Evropě se shodli, že se jednalo o jedno z nejhezčích a dosavadních
určitě nejtěžších endur, srovnatelné s
MS.
Spousta jezdců a „bafuňářů“ vyzvídalo, kdy bude další ME, anebo rovnou ten
„svět“. Rychle jsem je vždy uklidnil s tím,
že je v nejbližších letech nechám odpočinout a sebe také. Teď máme s klubem
ještě fůru práce na úpravách trati, tyto
práce se jako každý rok táhnou až do
podzimu.

Pokračování ze strany č. 4

před závodem a i při něm Véna Šubrt se
synem Martinem v přípravě trati, budování
DEPA a vytvoření startovní rampy.
Od V. Šubrta jsme měli jednu z přípojek el. proudu pro kuchyň v depu a sprchy
s technickým zázemím. Děkuji Márovi
Peterkovi za druhou přípojku, kterou jsme
připojili do pivovaru. Připojení mohlo být
díky firmě ZJ ELECTRIC Zděňka Šubrta,
který zapůjčil veškeré kabely (cca 400 m),
osvětlení a potřebný materiál. Osvětlení
hlídaného parkoviště motorek na hřišti pomohl zajistit p. Jakeš z Lednice.
Hodně moc děkuji p. Evě Doležalové,
ředitelce ZŠ Kozojedy, za půjčení prostorů ve škole, kde se od pátku do neděle
konaly schůze vedení závodu ME, tzv.
JURY. President závodu, ředitel a delegáti

s manažery národních týmů, zástupce lékařské, časoměřičské a komise životního
prostředí velmi kladně hodnotili toto zázemí
a připravenost na každé zasedání, které se
konalo v pátek ráno a odpoledne po přejímkách, v sobotu po závodu a v neděli po
závodu před vyhlášením vítězů.
Bylo zde také zřízeno tiskové centrum,
ze kterého byly každý den podávány
zprávy on-line do Ženevy na FIM a poté
na Evropské internetové moto servery.
Další poděkování by bylo majitelům pozemků dotčených závodem, to by ale
nestačily stránky v novinách, těm děkuji
vždy již při žádosti o průjezd v podobě
stravenek na občerstvení na závodech.
Soukromých majitelů je cca padesát,
pak je deset obcí, LČR, PČR, životní prostředí, dopravní policie, stavební úřad,

Na příští rok je v plánu pouze mezinárodní mistrovství ČR v enduro sprintu,
který není tak náročný na přípravu a úklid.
Pokud se najde nějaké šikovné pole, které bude v daném termínu sklizené, a k
tomu šikovná rokle, mohl by být sprint v
Kozojedech, nebo třeba v Brodeslavech.
Na závěr mě napadá napsat pár čísel.
Letos to byl 11. uspořádaný závod. 60
km - tolik měřilo jedno kolo s převýšením
1540 m. 1850 km ujetých na motorce při
přípravách.
Cca 3000 ujetých autem. Cca 500 h
práce v přípravách pouze na trati. 3000
zatlučených kulíků na trati. 22 km natažené značící pásky (mlíka). Cca 600 šipek
a značek po trati. 14 zúčastněných států.
Samozřejmě hektolitry vytočeného piva a
metráky snědených dobrot.
Sportu zdar
Za KP ENDURO klub
Martin Prusík
„Hezká, bílá, kytičkovaná, plná žáků,
plná kamarádů, nová, nejlepší, uklizená, velká, plná hodných dětí, krásná…“
Všechny tyto vlastnosti přiřadilo dvanáct letošních třeťáků své nové kmenové učebně.
Už ji „testují“ několik týdnů a zdají se být
s touto malou, zato útulnou a krásně barevnou třídou nadmíru spokojeni. Na jejím vzniku pracovala parta zedníků, elektrikářů, podlahářů a topenářů téměř celé letní prázdniny.
Tvář a výjimečnost dodaly třídě drobné
malby na zdech, za které moc děkujeme naší
šikovné bývalé žákyni Terezce Hodkové.
Třída vznikla místo bývalého skladu
učebnic v 1. patře školní budovy. Pevně
doufám, že ona pověstná Pláničkova kultura prostředí opravdu zafunguje a pomůže
žákům ke kvalitnímu osvojování učiva a radostnému vzdělávání.
Mgr. Monika Dibelková

Kozojedské kulturní léto 2021

Poslední den byl věnován tématice hasičské. Členové místního sboru dobrovolných hasičů názorně předvedli hasičské
auto Liaz včetně jeho výbavy. O komentování tohoto dne se postaral pan Petr
Němec. Popisoval nejen samotné auto a
jeho vybavení, současnou činnost spolku,
ale zabrousil i do historie.
Děti si mohly vyzkoušet jaké to je držet
v ruce hadici, která stříká vodu, a osahat
si hasičskou výstroj. Příjemným zpestřením bylo velmi pěkné vystoupení malých
božských hasičů. A všechny děti asi úplně
nejvíc potěšil příjezd dobrovolných hasičů
ze Zvíkovce, kteří pro ně vyrobili pěnu, aby
se děti řádně pobavily a maminky pak měly
co prát a hlavně sušit.

Na jaře letošního roku se začala postupně zmírňovat proticovidová opatření, a proto se obec rozhodla uspořádat další již V.
ročník kulturního léta. Ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů, myslivců, rybářů
a včelařů byl naplánován třídenní program
na začátek letních prázdnin.

Vladimíra Hykyše, který opět nezklamal a
postaral se o velice zábavný program.

U kulturního domu byl přistaven návěs
rozšířený o obecní pódium, aby měli účinkující dostatečný prostor. Pro diváky byly
připraveny lavice a stoly zastřešené stany,
aby v případě deště nebo naopak přílišného horka a sluníčka všechny návštěvníky
chránily. A protože v plánu byla jako vždy
hudba nejen k poslechu, ale i k tanci, byl na
trávě usazen přenosný taneční parket.

Na programu dne byly i soutěže pro
děti, poutavé vyprávění sokolníka o výcviku dravých ptáků, informace z myslivosti,
rybářství i včelařství. V kádi se proháněla
spousta různých druhů ryb a včelaři názorně předváděli, jak se vytáčí med.

S majitelem pivovaru panem Peterkou
bylo domluveno bohaté občerstvení.
Program zahájila paní starostka a jako prvního účinkujícího přivítala pana Bartoloměje
Štěrbu, který coby samouk zahrál na dudy.
O pěvecký doprovod se mu postaral pan
Oldřich Procházka a pan Tomáš Ondřich.
Poté následoval program určený převážně pro děti. Nejdříve je svými kouzly a
triky zaujal kouzelník a iluzionista z Prahy a
po něm následovalo velmi vtipné vystoupení klaunky Pepiny.
Paní Anna Urbanová zase krásně malovala dětem na obličeje. Dalšími vzácnými
hosty prvního kulturního dne byly muzikálové a herecké hvězdy paní Ivana Jirešová
a pan Matej Vaník. Oba dva velmi procítěně zazpívali písně nejen ze známých
muzikálů a sklidili obrovský potlesk všech
posluchačů.
V podvečer zahrál pan Václav Žákovec
doprovázený zpěvačkou Annou Volínovou.
Další odpoledne bylo plně v režii pana

Kozojedy dokonce navštívil velmi nečekaný host až z Irska, světoznámý odborník
na irské tance pan Stenly Brendy, ze kterého se nevyklubal nikdo jiný, než namaskovaný a do kroje oblečený pan Vladimír.

Nechybělo ani myslivecké občerstvení jako zvěřinový guláš, zvěřinové řízky či
sekaná a z udírny se linula příjemná vůně
klobás. Během dne se o hudební doprovod
postaralo Duo Harhou a večerem provázela
kapela Sekvence.

Doprovodným programem byla dílnička s Kožlanskými šikulkami, ve které si
děti vyrobily spoustu drobností s hasičskými motivy. Nečekaně se v tento den
objevila parta nadšenců na mopedech,
která ukázkou svých strojů a zajímavým
vyprávěním potěšila nejednoho příznivce
těchto dnes již veteránů.
K poslechu i tanci zahrála rokenrolová
kapela Čekišó, kterou ve večerních hodinách vystřídala kapela Harlet. Poslední
událostí letošního kulturního léta bylo odpálení ohňostroje.
Velké poděkování patří Petru Němcovi,
který se postaral o ozvučení celého programu a samozřejmě i všem dobrovolníkům,
kteří pomáhali nejen při přípravě celé akce,
ale i při konečném úklidu.
A nelze zapomenout ani na všechny diváky a návštěvníky, kteří svou přítomností
přispěli k pohodové náladě a vstupným či
dobrovolným příspěvkem celou akci finančně podpořili. Zájem veřejnosti o takovéto
akce pořadatele vždy příjemně potěší a je
důkazem toho, že veškeré starosti s přípravou za to stojí.
OÚ

Setkání s mistry světa

V sobotu 18. 9. 2021 se
v Robčicích, v Hospůdce u Horů,
sešli příznivci motokrosového
sportu na besedě s mistry světa
v motokrosu družstev z roku
1975, panem Jiřím Churavým a
Zdeňkem Velkým.

Ve velmi příjemné atmosféře zavzpomínali na celou svoji
závodní kariéru, na složitosti
doby, ve které dosáhli největších

úspěchů, i na tvrdou tréninkovou
dřinu, které stála za jejich vynikajícími výsledky.
Ty nebyly doposud u nás nikdy překonány. Pan Jiří Churavý
z Hadačky, dlouholetý trenér
motokrosařů Dukly Praha, se
stal mistrem republiky již v roce
1974, několik měsíců po těžkém
úrazu v ruském Tbilisi.
Rok na to se stal mistrem

Návštěva u Haltravanu
Letos v létě jsme byli, jako
členové pěveckého sdružení
Kozel, pozváni na návštěvu
do osady Capartice, která je
součástí městyse Klenčí pod
Čerchovem u Domažlic. Pozvali
nás členové mužského pěveckého sboru Haltravan, se kterými
jsme se setkali během jednoho
vystoupení v Horní Bříze.

mívá, osm až dvanáct členů, podle momentální situace.
Setkání se uskutečnilo v sobotu 25. září 2021. Původně jsme
byli dohodnuti, že pojede všech
sedm členů našeho sdružení
Kozel, ale nakonec jsme jeli jenom čtyři: Ondřich, Procházka,
Štěrba a Steiner. Výpravu pak
ještě doplnily starostlivé manželky našich dvou členů, a to
Jarka Procházková a Maruška
Štěrbová, které připravily mnohé
dobré slané i sladké zákusky.

Mužský
pěvecký
sbor
Haltravan vznikl v 80. letech
minulého století díky iniciativě
chodského dua Alberta Švece a
Oldřicha Heindla. Název sboru
V sobotu odpoledne jsme
vznikl podle názvu části pohoří v Caparticích, po delším hleČeského lesa Haltravy.
dání, nakonec zakotvili na
Repertoár vychází ze sbírek takzvané lyžařské chatě TJ
Jindřicha Jindřicha, Jindřicha Spartaku Klenčí p.Č., kde jsme
Šimona Baara a Jeníka z Bratřic. se ubytovali a následně se
Na svých vystoupeních sbor všichni účastníci setkání sešli
užívá hlavně doprovod dud, ale ve společenské místnosti.
i jiné nástroje, dnes již zřídka
Osobně jsem byl velmi zvěpoužívané, jako např. fanfrnoch, davý na tréninkové metody
pastýřské trouby, zvonečky, či Haltravanu, a také na způsob
nářadí sedláků, ševců a přadlen. nácviku nástupů s doprovodem
Soubor se během roku tradičně účastní různých akcí.
Začínají 1. ledna koledováním
s fanfrnochem, odemykání a zamykání České Studánky, folklorní slavnost Výhledy, Chodské
slavnosti, pěší pouť do Furth im
Wald a končí 31.12. na hraničním přechodu Lísková – Höll.

dud. Vše se brzy ukázalo. Dudy
vlastně téměř melodii nehrají,
dudák hraje ponejvíce jen variace v tónině. K tomu dudák
úvodem zazpívá první slovo a
všichni se hned přidají, protože
píseň dobře znají.

Dudy jako nástroj jsou většinou laděné v tónině Es dur a
Jak jsem se během návštěvy mají tónový rozsah oktávy, to
dozvěděl, Haltravan má, nebo znamená celou stupnici 8 tónů.

světa v motokrosu družstev
v Sedlčanech a v roce 1976
vícemistrem
světa.
Svůj
úspěch v domácích soutěžích
zopakoval ještě v roce 1979, kdy
se stal opět mistrem republiky.
Pan Zdeněk Velký je nositelem titulu nejúspěšnějšího jezdce INTER AMA SERIE v USA,
mistr světa z roku 1975 a třetí na
mistrovství světa v roce 1976.
Iniciátorem a moderátorem tohoto setkání byl pan
Miroslav Beneš, bývalý motokrosař. Zpestřením celé
akce se stala vernisáž obrazů pana ing. Petra Trojana,
který se zabývá historií

Dudák Haltravanu je současně
výrobcem dud a hraje od roku
1982. Sdělil mi, že dudák byl
vždy klíčová postava, protože
dokázal zpívat a k tomu se na
dudy doprovázet v takzvaném
druhém hlasu. To vše klade zásadní vysoké nároky na talent
a schopnost precizní intonace.
Naše kozelská zpěvácká
čtveřice se během večera také
zapojila do všeobecné zábavy.
I v redukovaném počtu jsme
celkem úspěšně zvládli několik písní našeho repertáru.
Večírek se dále rozvinul
v přehlídku muzikantů, takže
jsme nakonec slyšeli dvoje dudy,
tři harmonikáře, dva kytaristy a
jedno kytarové banjo.
Spontánní zábava se rozvinula i mimo rámec folklorního charakteru a ke slovu
přišly všechny druhy lidových,

motokrosu a zaznamenává ji
do svých obrazů.
Touto akcí jsme zakončili letošní Kulturní léto
v Robčicích, v rámci kterého jste u nás mohli ještě vidět Country kapelu Luboše
Muchny, která 17. 7. 2021
potěšila všechny příznivce
kvalitní hudby a zpěvu.
Pro starší generaci jsme
uspořádali tradiční Pohodové
letní odpoledne s hudbou
Václava Žákovce. Tato akce
je vždy příjemnou příležitostí
k setkání spoluobčanů z blízkého i vzdáleného okolí.

R. Vlková

zlidovělých, trampských a jinak
populárních písniček. Perfektně
se uvedl Olda Procházka se
svou harmonikou a Bárta Štěrba
ukázal jak pokročil v nácviku hry
na dudy za doprovodu knoflíkové chromatiky.
Osobně považuji takové zpěvácké a muzikantské setkání
za zdařilé a pro další aktivitu
našeho pěveckého sdružení
Kozel povzbuzující a celkově
inspirativní.
Po všech dlouhotrvajících
přestávkách se nám tak podařilo znovu obnovit naše zpívání a dokonce jsme už dvakrát veřejně vystoupili jednou
v České Doubravici a jednou
v Kožlanech. Více fotek a informací uvádím na stránkách
Kulturního spolku Kozojedy.
Vladimír Steiner

DANCE FITNESS

Od 21. 9. se Kozojedy opět začaly hýbat
v rytmu latinsko-amerických tanců.
Jednoduché kroky na známé písně,vhodné
pro ženy i muže. Jedná se o zábavné
aerobní cvičení,kde věk nehraje roli.
I naši školáci mají možnost pravidelných
lekcí každou středu od 13 h do 15 h.
S dětmi nacvičujeme tance
na vystoupení, popř. soutěže.
Děkuji všem, kteří se již účastní,
za krásnou a veselou atmosféru
a těším se na vás i nové tváře, každé
úterý v čase 18 - 19 h.
Tereza Bilerová

Obec Kozojedy a Městys Liblín pořádají
dne 23. 10. 2021 zájezd do divadla Broadway v Praze
na muzikálovou komedii
s písněmi Waldemara Matušky Láska nebeská.
Cena vstupenky činí 500/600 Kč včetně dopravy.
Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 377 464 325
nebo na Obecním úřadě Kozojedy.
Odjezd autobusu je v 10:45 hod z autobusové zastávky v
Kozojedech.
Představení začíná ve 14:00 hod.
OÚ

Vážení čtenáři,

v příštím roce 2022 uplyne dvacet let od data vydání prvního čísla prvního ročníku těchto novin, které se datuje 1. června 2002. Od roku 2005 připravujeme noviny jako pravidelný
čtvrtletník, ve snaze uveřejnit nejrůznější informace týkající se
všech aspektů života v naší obci a blízkém okolí.
Každé vydané číslo je v plné barvě vždy aktuálně dostupné
na internetových stránkách Kulturního spolku Kozojedy a jsou
zde také uchována všechna od počátku vydaná čísla. Uvítáme
k uveřejnění všechny Vaše texty i podněty a názory, které
nám pomohou udržet obsahovou i grafickou úroveň. Již začátkem prosince t.r. začínáme přípravu prvního jubilejního čísla
01/2022. Neváhejte se zapojit do spolupráce a posílejte nám
své texty. Děkujeme všem dosavadním přispěvatelům a těšíme
se na všechny nové, kteří se zapojí do přípravy našich novin

