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Vážení občané,
podzim je v plném proudu a blíží se
konec roku 2017. Letopočty se, alespoň
podle mého dojmu, střídají stále rychleji.
Nezbývá, než se s tím vypořádat a připravit se na rok nový a uzavřít ten letošní.
Dovolte, abych Vás pozval na veřejné

let. Jednu z nejvýraznějších výdajových
položek představuje rekonstrukce budovy OÚ, která by měla začít počátkem
roku 2018. V těchto dnech se připravuje
výběrové řízení. Po složité a dlouhotrva-

zasedání zastupitelů 29. listopadu 2017
od 18 hodin v zasedací místnosti obec-

jící přípravě se podařilo získat dotaci ve
výši 1 244 000 Kč na zateplení a energetickou úsporu budovy. Kromě zajiš-

ního úřadu. Zásadním bodem programu
bude projednání rozpočtu na rok 2018
(celý program bude včas zveřejněn na
úředních deskách obce). Jeho přichystání předcházely složité přípravy tak, aby
korespondoval s plány, které si zastupitelé a vedení obce před sebe postavili
a toto napasovat na předpokládané
příjmy. Návrh rozpočtu počítá s příjmy
13 762 000 Kč a výdaji 20 912 000 Kč,
kde rozdíl bude pokryt z úspor minulých

tění běžné údržby a provozu celé obce,
zahrnuje připravovaný rozpočet i plán na
zbudování multifunkčního hřiště v lokalitě bývalé drůbežárny, dále rekonstrukce
a opravy chodníků, rozšíření volnočasových aktivit u kiosku. Připravují se opravy
budov v majetku obce – kabin na hřišti,
tělocvičny, budovy č. p. 25 (prodejna),
pokračování v rekonstrukci veřejného
osvětlení. Realizace některých záměrů je
závislá na možnostech stavebních firem,
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proto je rozpočet postaven tak, aby finance nebránily jejich splnění.
Na každém kroku a každý den vidíme,
jak se obec v posledních letech rozrostla.
To také bylo cílem územního plánu z roku
2002 a 2005. Do současnosti bylo postaveno 70 domů a další se dokončují. Stavět
se má ještě cca 30 nových domů, které
přinesou asi 90 nových obyvatel. Tím se
počet obyvatel zvýší na cca 1 000 a to je na
dalších 20 let plně dostačující. Naši noví
spoluobčané se zapojují do dění v Kozojedech a jsou vesměs velmi aktivní. Nárůst
počtu obyvatel přináší i vyšší nároky na
vybavenost obce. Proto obec v nedávné
době postavila další budovu mateřské školy, tím zvýšila kapacitu na 58 dětí, což je
nyní plně dostačující. Ovšem jen mateřská
škola nestačí, i když v ní dochází k prvním
setkáním, jak rodičů, tak dětí a vytváří se
zde první společenské vazby, které často
občánky provází celý život. Proto obec
podpořila setkávání rodičů a dětí i mimo
mateřskou školu a zajistila vybudování
společenského zázemí pro všechny a to
jak v parku, tak v lokalitě u Rybníka na
Pastvinách. Malý sportovní a společenský
areál v uvedené lokalitě bude průběžně
doplňován o nové prvky, aby byl pro naše
společenské občany a děti stále atraktivní.
Velký význam má samotná aktivita řady
občanů, pořádáním různých akcí pro děti
i dospělé. Toho si velice vážíme a budeme
rádi podporovat.
Ale ani to ještě není vše. Obec již
v zimních měsících provedla vnitřní úpravy kabin na hřišti tak, aby byly hygienicky
vyhovující. Následovala úprava povrchu
hřiště a bylo pořízeno automatické zalévání. Vše bylo možné, neboť obec je vlastníkem jak kabin na hřišti, tak samotného

hřiště. Na příští rok je naplánovaná oprava
obvodového pláště kabin a úpravy okolí.
Ani tím naše záměry nekončí a proto
bychom rádi zbudovali velké víceúčelové
hřiště (můžete ho vidět v obci Oleška)
v lokalitě u nové zástavby k Rybníku na
Pastvinách, kde bude možné hrát nohejbal, volejbal, basketbal, házenou, malý
fotbal a tenis. Věřím, že se nám to podaří.
V obci se za posledních sedm let narodilo více jak sto nových občánků. Přibývají
a budou přibývat další. Cílem výše uvedených již provedených úprav i naplánovaných záměrů je, aby děti měly podmínky
pro sportovní vyžití a svoji energii mohly
vybíjet venku, v přírodě či tělocvičně. Naší
snahou je také možnost trénování malých
fotbalistů pod vedením zkušeného trenéra, což budeme materiálně i finančně
podporovat. Velmi dobře se vyvíjí spolupráce s TJ Kozojedy a věřím, že se podaří
zde vychovávat nástupce nynějších fotbalistů. Uvítáme jakoukoliv aktivitu i mimo
TJ Kozojedy. Velmi dobrou činností je
pořádání kurzů HULA-HOOP, které
vznikly na základě samostatné aktivity, jak
organizátorek, tak frekventantek kurzů.
Jejich úžasné vystoupení jsme mohli vidět
při pořádání čarodějnic a věřím, že další
příležitosti ke zhlédnutí jejich programu
ještě přijdou.

Od plánů a výhledů zpět
ke každodenní realitě
Stočné, které nyní platíme je, díky tomu,

že obec sama kanalizaci i čistírnu odpadních vod provozuje, nejnižší v celém
okolí a provoz je obcí dotován. Ideálně by
mělo vybrané stočné pokrýt náklady na
provoz. Pro příští období navrhuje vedení
obce mírně navýšit stočné z 28 Kč/m3 na

30 Kč/m3 a paušální platbu místo 850 Kč
na 900 Kč/osobu a rok. Ani toto navýšení
úplně nepokryje ztrátu, pouze ji mírně
sníží.
Odpady a jejich třídění jsou pro velkou

většinu našich občanů naprostou samozřejmostí a přesně dodržují pravidla pro
jejich likvidaci. Bohužel, najde se několik
jedinců, kteří ignorují zásady a kontejnery
pro tříděný odpad využívají k likvidaci
netříděného domovního odpadu. Ke kontejnerům na papír, plasty, sklo a textil
v poslední době nově přibyl kontejner
(240 litrová popelnice s otvorem) na použitý kuchyňský olej, který se v uzavřené
PET lahvi vhodí dovnitř. Většina občanů
kladně hodnotí i službu svozu objemného odpadu, kdy pracovníci obce objíždí
celou vesnici a nakládají u domů odpad
přímo na kontejner. Vzhledem k dosavadním zkušenostem, kdy bylo plných šest
kontejnerů při jednom svozu, plánujeme
navýšit počet svozů (o termínech budete
informováni v prosincovém oběžníku).
V obci nelze odpad skladovat a současně
dochází na skládce v Radimi ke zpřísnění
režimu skládkování.
Psi jsou i přes neustálé opakování předmětem stížností a problémů. Vlastně ne
psi, ale jejich majitelé, kteří je nechají volně pobíhat nebo je dostatečně nezajistí.
Každý majitel svého psa považuje za hodného, který nikomu neublíží, ale neuvědomuje si, že u řady lidí volně pobíhající pes
vyvolává stresovou situaci. A ještě horší
je to v případě, když jde na procházku se
svým psem, vede jej spořádaně na vodítku
a obává se napadení cizím volně pobíhajícím psem. Opakovaně apeluji na majitele:

mějte své psy řádně zajištěné, aby nemohlo dojít k jejich volnému pobíhání. Sbírání
exkrementů je pro většinu spořádaných
chovatelů naprostá samozřejmost a věřím,
že samozřejmostí to bude pro všechny,
vždyť veřejné prostranství, chodníky
a komunikace chceme mít čisté bez rizika
našlápnutí…

jsme na samém začátku tuto nesrovnalost
zjistili a zahájili jednání s ŘSD, po mnoha
urgentních, často velmi hlasitých telefonátech jsme dosáhli příslibu zbudování
ostrůvku pro chodce pomocí betonových
„zátarasů“. Určitě toto řešení přinese
zklidnění situace na přechodu, ale i nadále
budeme pokračovat v hledání dalších způsobů jak zvýšit bezpečnost chodců.

Na závěr dovolte, abych Vám
poděkoval za spolupráci,
popřál klidný a pohodový
předvánoční čas.
Pavel Piller
starosta obce Kozojedy

Chodníky a komunikace jsou společným

prostorem, po kterém se pohybujeme každý den, proto je v našem zájmu udržovat
je čisté a bez překážek. Při této příležitosti
děkuji všem občanům, kteří pomáhají s úklidem chodníků u svých domů,
ačkoliv je toto úkolem obce. Několik
spoluobčanů se bohužel nechová ohleduplně k ostatním a chodníky využívají jako
parkoviště nebo dokonce jako vrakoviště.
Studánka vedle obecního úřadu je oblí-

beným zdrojem vody pro řadu lidí, proto
jsme nechali udělat rozbor v akreditované
laboratoři, ze kterého vyplynulo, že voda
je pitná po převaření a není vhodná pro
kojence. Podrobný rozbor je zveřejněn na
úředních deskách.
Rozhodně jsem nevyčerpal všechna témata, další příspěvky v tomto zpravodaji mě
určitě doplní. Každodenní praxe přináší
nové a nové potřeby, problémy i zkušenosti. V posledních dnech jsme museli velice
intenzivně řešit otázku přechodu na hlavní
silnici. Jistě si vzpomínáte, jak nám ŘSD ve
své reakci na žádost obce podpořené peticí
občanů přislíbilo zbudování bezpečnějšího
přechodu tím, že vytvoří uprostřed silnice
ostrůvek. Při rekonstrukci, o které jsme
se dozvěděli 3 dny před jejím započetím,
ovšem v projektu ostrůvek nebyl. Naštěstí

Výlet na Kuks
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Kozojedský klub důchodců absolvoval
další skvělý výlet na zámek v Náchodě
a hospitál Kuks. Tentokrát jsme měli
dobré počasí na výlet. Na zámku jsme
si prohlédli interiéry s originálními
gobelíny, španělský sál a viděli jsme sice
jen jednoho medvěda, ale stálo to za to.
Všem se prohlídka líbila. Oběd jsme si
dali v penzionu Barunka, který vlastní
bývalá kozojeďačka Květa Stehlíková.
Unešení jsme byli z hospitálu Kuks.
Je to barokní lékárna, která je jedna

z nejstarších v Evropě. Je tam nádherná
kaple a průčelí zdobí mohutné sochy
Cností a Neřestí z dílny Matyáše Bernarda
Brauna. Všem můžeme vřele doporučit.
Scházíme se vždy poslední středu
v měsíci v hotelu Na Závisti. Poslední
letošní schůzka byla 25. října 2017. Přes
zimu se schůzky nekonají a další setkání
bude až v novém roce. Srdečně zveme
i nové potencionální členy.
Za klub důchodců
Ivana Krucká

Ohlédnutí za
Kozojedskou
výzvou aneb
dětským dnem
pro dospělé
V Kozojedech se 10. září konal „Kozojedský Boyard“. Šlo o získávání různých
indicií, klíčů a směru, plněním a luštěním úkolů. Na výzvu se nám přihlásilo
jedenáct týmů po pěti členech. Podle
reakcí většiny zúčastněných se zdá, že
se tato akce dá zařadit mezi podařené.
Mám z toho velkou radost, jelikož příprava nebyla snadná. Neustálé přehazování
nápadů, zkoušení na známých a přemýšlení, aby nás něco nepřekvapilo. Byly

zde úkoly lehké i nesplnitelné. Všechna
stanoviště měla své paklíče, kteří dohlíželi
na správný průběh, měřili čas a pořizovali fotodokumentaci. Za nej paklíče
byla označena Adélka Kuchařová, která
za celou dobu neřekla ani slovo. Ničím
neporadila ani nenaznačila.
Různorodost úkolů umožnila každému ukázat v čem je dobrý. Myslím, že
nejvíce se nám povedl cíl. Byl opravdu
efektní. Ondra Uhlíř to podtrhl zvukovými efekty, jako bylo odpočítávání, znělka
nebo zvuk skřípění při otáčení kozí hlavy.
Tímto bych ráda poděkovala Babetě
a Ondřejovi Uhlířových za obrovskou
pomoc a podporu a všem paklíčům, kteří
se na akci podíleli.
Simona Kopecká
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Kozojedský fichtl

Kozojedský fichtl
Výsledky
startovní číslo

jméno jezdce

  Kategorie Pionýr:
13
82
1

Michal Franc
Zdeněk Marýzko
Josef Mašinda

  Kategorie Moped:
50
Pavel Paducha
12
Vláďa Moravec
78
Ervin Trnka

  Kategorie Pařez:
68
35
85

Martin Filip
Jiří Liška
Jiří Kníže

čistý čas

0:39:53
0:40:41
0:41:28
0:43:46
0:44:56
0:45:15
0:47:06
0:51:53
0:53:10

startovní číslo

jméno jezdce

  Kategorie B1:
18
119
67

Standa Sedláček
Josef Splavec
Adam Filip

čistý čas

1:03:22
1:06:57
1:11:18

  Kategorie B2:
17
86
26

Lukáš Klégr
0:46:43
Vladimír Marušák 0:47:17
Jan Sláma
0:52:21

  Kategorie Ženy:
16
89
39

Pavlína Kohoutová 0:51:22
Barbora Jonáková 0:57:01
Katka Vařilová
0:57:19
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Jako každý rok, tak i letos se konal v naší
obci Kozojedy v sobotu 9. září 2017 již
9. ročník Kozojedského fichtla – tradiční
vyjížďka malých motocyklů značky Jawa
s obsahem maximálně 50 ccm a zároveň
starší 25 let. Nejen v obci Kozojedy, ale
i v širokém okolí je tento pojem známým.
Akce je pořádána místními nadšenci a milovníky těchto strojů a těší se stále většímu
zájmu nejenom ze strany nadšenců těchto
krásných a historických motocyklů, ale
i ze strany široké veřejnosti. To koneckonců ukazuje i vysoký počet zúčastněných
jezdců, letos to bylo číslo 127!

Opět nám přálo počasí, které bylo podloženo kvalitním občerstvením, ale především pohledem na řadu renovovaných
či dochovaných Pionýrů, Jawett, Babett
a Stadionů, což je v dnešní době opravdu
vzácnost, kterou se může pyšnit málokteré
motocyklové muzeum.
Děkujeme všem organizátorům,
pomocníkům, sponzorům a zúčastněným
jezdcům, na které se těšíme opět za rok na
pravidelné vyjížďce, kdy se můžeme těšit
na jubilejní 10. ročník.
Petra Kohoutová

Výlet Kozožen
do sklípku

majitel sklípku pan Mičulka se štamprlí
domácí slivovice. Poté jsme se přesunuly
do kamenného sklepa, kde byla podávána k degustaci kvalitní přívlastková
vína z Blatničky. Celkem jsme ochutnaly
jedenact vín. K výtečné večeři nám hrála
cimbálovka, která nás provázela celým
večerem. Tancovalo a zpívalo se až do
ranních hodin.
Myslíme, že se akce velmi podařila
a pro velký ohlas se podobná akce zřejmě
bude konat i příští rok.

Pro kozojedské ženy byl upořádán dne
28. října výlet do sklípku s degustací,
cimbálovkou a přespáním.
Sklípek se nachází v obci Blatnička,
která leží v podhůří Bílých Karpat.
Výletu se zúčastnilo čtyřicet šest žen
a jeden pan KAREL (řidič autobusu). Sraz
byl u krámu v jedenáct hodin dopoledne.
Po dlouhé cestě autobusem nás přivítal

Petra Pillerová a Petra Vedralová

Lávka
Po roční pauze a celkově potřetí dovolilo
počasí a materiální dostupnost uspořádat soutěž v přeběhu lávky na rybníku
pod kioskem. Lávka se svou návštěvností
může srovnávat s oblíbeným fichtlem
nebo čarodějnicemi. Letošní sobota byla
lemována deštěm a chladným počasím,
proto účast, ať už divácká nebo závodnická, nedosahovala takových parametrů
jako v loňském roce. Tento fakt nebyl ani
trochu znát na atmosféře. Prostor mezi
kioskem a nádrží Pastviny opět sálal
elektrizující a veselou atmosférou. Závody
nabízely ve všech svých kategoriích podívanou, která nenechala klidnými ani ty,
kteří pouze procházeli.
Stavební inženýři letošní trati nabídli svým dílem prostor jak pro kreativní
závodníky, kteří preferují útok na vítězství svým hereckým výkonem, tak i pro
závodníky udávající svůj styl především
rychlostí v kombinaci s rovnováhou.

Návštěvníci mohli vidět a slyšet poměrně
hodně novinek. Například organizace
závodů probíhala čistě z vodní hladiny.
Díky tomu bylo možné zaznamenat přímé
vstupy v podobě tlumočení aktuálního
komentáře samotných závodníků z různých částí tratě.
Oproti roku 2016 zůstala všechna první místa v Kozojedech. V kategorii „potěr“
zvítězila všechna zúčastněná dítka. V kategorii „víly“ se na prvních třech místech
umístily: Eva Brandysová, Martina Vrbovcová a Kateřina Šimonová. V kategorii
„Aptovasrman“ se na stupně vítězů dostal
Michal Třeštík na prvním místě, který tak
vylepšil své umístění z předešlého ročníku
na maximum. Ač někteří soutěžící nedbali
pokynů pořadatelů, nikdo nepřišel k úrazu a ztráty zůstaly, i den poté, na nule.
Věříme, že lávku bude možné napřes
rok opět uskutečnit, a že bude i v budoucnu stejně úspěšná.
Romys
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Víte kam vytřídit
videokazety nebo
varné sklo?
O třídění odpadu se ve zpravodaji píše
velmi často, zejména ve spojení se
špatným tříděním odpadů. Někdy mě
napadá, jestli někdo igelitku se směsným
odpadem nehodí např. do žlutého kontejneru na plast schválně. Ale na druhou
stranu si říkám, že to by dotyčný musel
být úplně – jak to jen říct – nemyslící .
Většina lidí už ví, že co kam patří,
upřesňují nálepky na kontejnerech.
Plasty před vhozením sešlapeme, aby
zabíraly co nejméně místa. Stejně tak
nápojové kartony zvané tetrapaky
a plechovky. Krabice rozložíme nebo
rozřežeme. Z papíru nemusíme sundávat kancelářské sponky nebo plastová
okénka z obálek. Oblečení (včetně bot
nebo kabelek), které chceme vhodit do
kontejneru na textil by mělo být čisté
a neroztrhané. Ideálně vhazujeme v igelitovém pytli, lépe se to odváží. Špinavý
nebo poškozený textil házíme do směsného odpadu. Sklo zbytečně nerozbíjíme, urychlí se tím třídění. Tuk nikdy
nevyléváme do odpadu, ale sléváme do
plastové lahve a třídíme. Obaly nemyjeme (tedy pokud je nehodláte skladovat
delší dobu), protože zvyšujeme spotřebu
vody, se kterou je potřeba šetřit!
Někdy tápeme, kam některé druhy
odpadu vyhodit. Proto přidávám malou
nápovědu. Pokud zde nenajdete, co
potřebujete, podívejte se na internet na
stránku www.trideniodpadu.cz, do záložky – kam s tím.

Žlutý kontejner: plast, videokazety,

sáčky od chipsů, CD/DVD, polystyren
apod. (NEdáváme – celofán, kabely,
PVC atd.). Kontejner najdete u smíšeného zboží/ubytovny.
Zelený kontejner: sklo, sklenice, vázy
apod. (NEdáváme – varné sklo, porcelán, keramika, žárovky, autosklo atd.).
Kontejner najdete u smíšeného zboží/
ubytovny.
Modrý kontejner: papír, kartony, knihy
apod. (NEdáváme – křídový papír,
pohlednice/fotografie s plastovým povrchem, voskový papír atd.). Kontejner
najdete u smíšeného zboží/ubytovny.
Oranžový kontejner: nápojové kartóny
tzv. tetrapak (NEdáváme – znečištěné
a nevylité obaly). Kontejner v Kozojedech není.
Hnědý kontejner: bioodpad = biologicky rozložitelný odpad, vše co byste si
dali doma do kompostu (NEdáváme –
oleje, kosti, uhynulá zvířata, vajgly
atd.). Popelnici na bioodpad si můžete
objednat na OÚ.
Popelnice na směsný odpad: zrcadla,
žárovky, tuky, varné sklo, porcelán,
keramika, pohlednice, křídový papír,
použité papírové kapesníky, guma, silikon, alobal, celofán apod. (Nedáváme
nebezpečný odpad atd.). Každá rodina
vlastní svou popelnici. Pokud by Vám
nestačila, můžete si na OÚ zakoupit
jednorázový pytel.
NOVINKA Černá popelnice se
zelenou nálepkou: oleje a tuky slité

v uzavřené PET lahvi. (NEdáváme tuky
ve skle nebo nevyléváme volně.) Popelnice stojí na levém rohu ubytovny, kde
stojí i kontejner na textil.

U většiny věcí platí: Zamysleme se, jestli
věc ještě někomu neposlouží nebo jí
jinak nezužitkujeme. Například potrhané oblečení využijeme na mycí hadry,
dobré oblečení darujeme nebo domácí
potřeby a spotřebiče zkusíme nabídnout
na bazaru. Zejména líto je mi vyhozených knih, které se dnes dají věnovat
knihovnám (v naší blízkosti například
i do Billy v Kostelci n. Č. l.) nebo odložit
na místech k tomu určených.
Petra Škarková
zdroj: www.trideniodpadu.cz

PŘIHLÁŠKA –
DOTAZNÍK NA
MIKULÁŠE
Pokud máte zájem o návštěvu sv.
Mikuláše, anděla a čertů, kteří budou
chodit v úterý 5. prosince od 17 hodin,
vyplňte tento dotazník (na opačné
straně) a odevzdejte ho na jednom ze
tří sběrných míst: 1. mateřská škola,
2. koloniál Schwarz nebo
3. obecní úřad, nejpozději do
sobotního dopoledne 2. prosince.
Důležité dotazy Vám zodpoví Petr Škarka
na tel.: 731 160 656.
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Tipy na aplikace
pro jednoduché
procvičování
mozku

Obecní úřad Kozojedy
ul. 9. května 40, Kozojedy, 281 63
321 677 114, obec.kozojedy@volny.cz, obeckozojedy.cz

Úřední hodiny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Podíváme se na zajímavé aplikace,
které vám pomohou provětrat malé šedé
buňky, zlepšit logiku, procvičit paměť,
vědomosti a zabavit děti při čekání na
autobus, v autě nebo čekárně u lékaře.
Obě uvedené aplikace jsou ke stažení
zdarma.

Uklízíme
Kozojedy s dětmi
a má to smysl

Milionář
Jde o aplikaci kopírující všem
dobře známou televizní soutěž, a to včetně zvukové stopy. Série otázek z různých oborů přináší body, které
soutěžícího posouvají do dalších kol.
Je možné využít i nápovědy.
Hra obsahuje 2170 otázek, zajímavá je
i možnost tipování mimo soutěž, výborná
je možnost ukládání rozehrané hry.

Mozkovna
Hru doprovází veselá grafika
mozečků. Nejprve je potřeba
projít krátkým a jednoduchým nastavením. Každá hra se skládá z šesti otázek
z vybraných oborů, jen jedna odpověď je
správná. Odpovědi jsou na čas, je možné
využít nápovědu. Po nasbírání určitého
počtu mincí se hráč dostane do dalších
témat (historie, přírodní vědy, sport, geografie, …). Na konci daného kola je vždy
vyhodnocení a zjistíte, kterou otázku jste
netrefili.
Patricie Šedivá

8 – 11
8 – 11
8 – 11 a 16 – 18
8 – 11
8 – 11
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Během čtvrté úklidové akce v Kozojedech, do které se zapojily opět hlavně
děti, ale také rodiče, jsme posbírali
několik pytlů odpadků všeho druhu. Na fotce můžete vidět pár úlovků
nepořádku, nalezených zúčastnivšími
se členy kozojedského skautského oddílu Kozoroh. Prošli jsme kozojedské ulice
až ke kostelu Svatého Martina a území
kolem rybníků. Celkově lze akci zhodnotit jako přínosnou, v rámci Kozojed
je totiž vidět, a všimli si toho i účastníci
úklidu, že volně pohozených odpadků
ubývá. Jistě tomu přispívá i umístění
dalších odpadkových košů v rámci
obce. Chci velmi poděkovat všem, kdo
se s námi do úklidu pouští, ať už účastníkům za jejich nadšení nebo obci za
materiální podporu. Těšíme se na další
akci tohoto druhu.
Radka Jásková

Kozojedský zpravodaj
kozojedskyzpravodaj@gmail.com

šéfredaktor: Petra Škarková
korektor: Patricie Šedivá
texty: občané Kozojed a OÚ Kozojedy
grafická úprava: Carton Clan

Akce v Kozojedech aneb na co se těšit

11

/2017

12

02

/2017

26. 11. ne

03. 12. ne

předvánoční
bruslení
Merkur Ice Aréna
Říčany

předvánoční
bruslení
Merkur Ice Aréna
Říčany

03. 12. ne

zahájíme advent
rozsvícením
vánočního stromu
na návsi, před
obecním úřadem
v 16.30 hodin

05. 12. út
chodí Mikuláš,
čerti a anděl

10. 12. ne
17. 12. ne

/2018

10. 02. so
masopust

předvánoční
bruslení
Merkur Ice Aréna
Říčany

27. 12. st
Povánoční veselice
EMMA, EŠUS a CZ,
u Heřmanů
od 19 hodin

31. 12. ne

silvestrovská zábava
U Heřmanů,
od 20 hodin

Akce budou postupem času upřesněny. Uslyšíte je v rozhlase, najdete je v kozojedském
zpravodaji, na plakátech nebo sledujte facebookovou stránku „kozojedská pavlač“.

