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Vážení občané,
podzimní období, jež si právě užíváme, 
přináší řadu povinností, které musíme 
všichni splnit. Blížící se zima a konec 
roku před nás staví mnoho úkolů v osob
ním i profesním životě. Nejinak je tomu 
i v naší obci, a proto Vás chceme v tomto 
zpravodaji informovat o věcech minulých 
i nadcházejících.

Volby
Nejprve si Vás dovolíme informovat 
o právě proběhlých volbách. Zajisté 
všichni víte, že 5. a 6. října 2018 se konaly 
volby do Senátu a zastupitelstva obce. 
Výsledky v naší obci jsou vyvěšeny na 
úředních deskách a zde Vás chceme 
seznámit se složením nového zastupitel
stva (v pořadí, jak je uvedeno na strán
kách Českého statistického úřadu):

Masluková Šimůnková Jana
Piller Pavel
Pillerová Eva Ing.
Šimon Stanislav
Franc Michal
Šafránková Martina
Wich Jan Ing.
Vávra Václav
Ondráček Lukáš Mgr.

Všem zastupitelům přejeme jen samé 
úspěchy a dobrá rozhodnutí. Zastupitelé 
na ustavujícím zasedání mezi sebou 
zvolí starostu, místostarostu a jednotlivé 
výbory. Toto zasedání bude probíhat 
zřejmě v polovině měsíce listopadu, 
protože musí být dodrženy příslušné 
termíny. Přesný termín bude včas ozná
men na úředních deskách obce. Předešlé 

zastupitelstvo ukončilo svoji činnost 
k 5. říjnu 2018 a za odvedenou práci 
zaslouží velké poděkování. Práce zastu
pitele není jen účast na zasedáních, ale 
hlavně každodenní kontakt se spoluob
čany a zájem o prospěch obce. Věříme, 
že noví zastupitelé budou pokračovat 
v započaté práci.

Zastupitelstvo obce, dnes už můžeme 
říkat „předešlé“, na svém zasedání 19. září 
2018 schválilo po složitých přípravách 
rozpočet na příští rok a počítá s příjmy ve 
výši 14 411 000 Kč, výdaji 19 373 100 Kč, 
kde schodek ve výši 4 962 100 Kč bude 
pokryt z úspor minulých let. Rozpočet je 
postaven tak, aby umožňoval v roce 2019 
realizovat zamýšlené akce, jako je oprava 
tělocvičny (zemní a tepelná izolace, vytá
pění a sociální vybavení), oprava kabin 
na fotbalovém hřišti, oprava kapacitního 
přepadu rybníka Na pastvinách, příprava 
sportoviště u kiosku, přípravné práce na 
opravě budovy čp. 25, dokončení opravy 
hasičské zbrojnice, pokračující výměny 
svítidel veřejného osvětlení a další podle 
momentálních potřeb a situace.

Budova obecního úřadu
Největší letošní akce – zateplení budovy 
obecního úřadu, v těchto dnech vrcholí. 
Záměrem při rekonstrukci bylo přiblížit 
se původnímu vzhledu tak, jak je patrný 
z dobové fotografie. Tato budova má 
dlouhou historii. Postavena byla v roce 
1883 jako nová školní budova a pravdě
podobně podle údajů o počtu žáků 
(v letech 1881–82 tam chodilo 62 hochů 
a 48 děvčat) byla dříve škola v jiné budově. 
Jan kníže z Lichtenštejna (neboli Liech
tensteinu) daroval potřebný materiál 
a obec musela zajistit práci. Na budově 
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byla umístěna kamenná deska s nápisem 
„Dobročinnost knížete Jana z Lichtensteinu 
vystavěla mne“. Byla to přízemní budova 
z kamene, na levé straně byla třída na 
druhé byt správce. V roce 1884 byla roz
šířena o druhou třídu a v roce 1885 bylo 
přistavěno druhé poschodí za 5 176 zlatek 
mistrem zednickým p. Kadeřábkem 
a mistrem tesařským p. Hladíkem. Oba 
byli z Českého Brodu. Podle dochovaných 
zdrojů byl největší počet žáků v roce 
1900–1901, a to 138. V roce 1956 byla 
přetřena fasáda a provedeny další opravy. 
V roce 1960–1961 bylo ve škole jen 19 dětí 
a škola byla zrušena. Od roku 1963 jezdí 
děti do školy v Kostelci nad Černými 
lesy a do kozojedské školy se přestěhoval 
MNV (Místní národní výbor). V roce 1974 
byla udělána nová břízolitová omítka, 
tašky byly nahrazeny eternitem a budova 
doznala vzhledu tak, jak jsme jej znali 
před začátkem rekonstrukce.

Většina z Vás si zajisté už prohlédla 
opravené přízemí a průčelí budovy, ze 
kterého jsme nechali odstranit lešení, 
aby v průběhu voleb byl zajištěn 
bezpečný přístup. Z velké části jsou již 
hotovy přízemní prostory, které budou 
sloužit pro volnočasové a kulturní akti
vity našich občanů. Přihlásili se zájemci 
o jejich provozování a své záměry Vám 
představí v tomto zpravodaji. V prvním 
patře probíhají stavební práce pomaleji, 
protože musí být zajištěn provoz úřadu. 
Cílem je z největší části stavbu dokon
čit do 28. října, kdy bude 100. výročí 
založení republiky.

100. výročí založení republiky
K tomuto výročí bude v předvečer, 
tedy 27. října 2018 v 17 hodin, položen 

věnec k pomníku v parku. Na státní 
svátek 28. října budou v rámci oslav od 
14 do 18 hodin na obecním úřadu vysta
veny kroniky a historické dokumenty. 
U příležitosti tohoto významného výročí 
budou v prostorách knihovny rovněž 
promítány filmy s touto tématikou.

Tělocvična
Obdobně jako probíhají stavební úpravy 
obecního úřadu, počítáme i s opravou 
tělocvičny. V části, která je v majetku 
obce, dojde k odstranění zemní vlhkosti, 
zateplení stropu a výměně topení za 
efektivnější systém pro zajištění tempe
race těchto prostor. V bývalém výčepu 
budou zbudovány nové splachovací 
toalety, dále schody na půdu, aby mohla 
být využita jako úložný prostor. Aby
chom mohli projektantům zadat přesné 
zadání, potřebujeme vědět, jaké sporty 
zde budou provozovány. Proto žádáme 
zájmové skupiny, aby vedení obce předali 
do konce listopadu své náměty s kon
takty na zodpovědnou osobu. Jsme velice 
rádi, že prostory tělocvičny jsou využí
vány, a to zejména ke cvičení dětí, i proto 
je snaha provést tyto práce co nejrychleji.

Zvýšení bezpečnosti na silnici 
I. třídy
V uplynulém období obec požádala 
o umožnění instalovat na hlavní silnici 
I. třídy měřící radar, zainteresované 
instituce se vyjádřily kladně, pouze 
MÚ Říčany zatím nedal své vyjádření 
(má je vydat po volbách do zastupi
telstva). Poté bude možné přistoupit 
k dalším krokům: projekt, rozpočet a po 
zhodnocení situace může následovat 
stavební povolení a instalace.
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částku uhraďte na účet obce, a to 
nejdéle do 20. prosince. Dovolím si 
zde zopakovat a připomenout, že 
stočné činí 30 Kč/m3 podle vodoměru 
a paušální částka 900 Kč/osobu. Řada 
z Vás platí stočné v nesprávné výši. Buďte 
prosím tak laskaví a zkontrolujte, zda 
máte všechny platby a ve správné výši 
uhrazeny, případně vše doplaťte. Stočné 
je obcí dotováno, zejména jako podpora 
vícečetným rodinám s dětmi a osaměle 
žijícím starším lidem. Skutečné náklady 
jsou okolo 40 Kč/m3, největší položkou 
jsou opravy čerpadel, které máte zdarma, 
pokud nevhodíte do odpadu neroz
mělnitelné odpady, jako jsou vlhčené 
ubrousky, hadry apod. Dalším vysokým 
nákladem je elektrický proud a odvoz 
kalů, menší položku představují materiál 
a obsluha. Obec Kozojedy provedla 
v letošním roce intenzifikaci všech tří 
technologických linek tak, aby čistírna 
splňovala dané parametry i při nárůstu 
obyvatel a vysokých nátocích. I přes 
vyhlášená opatření k úsporám vody jsou 
nátoky stále velmi vysoké. V úvahách 

je i možnost rozšíření o další technolo
gickou linku a lisování kalů. Před zimní 
sezonou prosím proveďte kontrolu vaší 
domovní čerpací stanice a vyčištění 
plováků od nánosu tuků. Pokud budou 
silné mrazy zabezpečte okolí jímky proti 
promrzání.

Kostel sv. Martina
Jistě jste si všichni povšimli, že římsko
katolická církev započala s opravami 
kostelíka. Podrobnější informace nalez
nete v další části tohoto zpravodaje. Byli 
jsme však při tom, když byla prováděna 
instalace renovované makovice a kříže. 
Bylo to velmi zajímavé a složité, zde 
vám poskytujeme některé záběry z této 
náročné akce.

Závěrem dovolte, abychom poděkovali 
Vám, obyvatelům naší obce, za spolu
práci a popřáli pevné zdraví a mnoho 
úspěchů v osobním i pracovním životě.

Pavel Piller, Ing. Eva Pillerová
(za přispění Ivany Kohoutové)

Další informace, která jistě zajímá 
většinu obyvatel, se týká „Auto muzea“ 
u hlavní silnice. Obec (jako jediná) 
podala ve správním řízení stížnost, která 
se týkala zajištění plochy proti úniku 
provozních kapalin a jejich zasáknutí 
do země. Tato stížnost byla akceptována 
v plném rozsahu a majitelé mají za 
povinnost zhotovit nepropustnou plochu 
a zřídit zařízení pro zachytávání provoz
ních kapalin, které by mohly z vozidel 
uniknout.

Odpady
Žhavé a stále se opakující téma jsou 
odpady. Především vám děkujeme, 
že třídíte odpady a dobře s obecním 
úřadem spolupracujete. Objemný odpad 
dle svozových firem odkládáte velmi 
dobře a ve velikém množství. Protože 
v roce 2017 jsme vyprodukovali deset 
kontejnerů ve dvou svozech, rozšířili 
jsme svozové termíny na čtyři. Po třech 
svozech je nyní svezeno již dvanáct 
kontejnerů. Z důvodu velkého množství 
odpadů se však stává, že nelze svézt vše 
v jeden den. Děkujeme vám proto za 
trpělivost, kdy svážíme celý další týden, 
a odpad po tuto dobu zůstává před 
vašimi domy. Přednostně je vždy odvezen 
z hlavních komunikací obce. Připomí
náme, že tyto svozy jsou plně hrazeny 
obcí Kozojedy a v žádné jiné obci není 
zavedeno, že by pracovníci s kontejnery 
zajížděli vždy až k jednotlivým domům. 
Tříděný odpad je nyní likvidován dvojím 
způsobem. Především děkujeme drtivé 
většině občanů, že preferují adresný pyt
lový sběr vytříděných komodit. Svozová 
firma nás vysoce oceňuje za tento přístup 
a dokonce se domnívali, že v Kozojedech 

byla vyhlášena nějaká soutěž, že občané 
tak hodně třídí (soutěž žádná není, jen 
Vy občané jste velmi odpovědní). Nově 
tento způsob zavedl i Kostelec n. Č. l. 
Systém barevných kontejnerů zavedený 
na základě vašich požadavků, má díky 
neadresnosti svou problematiku. Proto 
buďte tak laskaví a nevkládejte do kon
tejnerů vytříděný odpad v příslušných 
pytlích pro tříděný odpad, již jednou 
jsme je zaplatili a v kontejneru je platíme 
po druhé. Postavte je vedle kontejneru 
a tím umožníte těm pilným a zodpověd
ným uložení dobře vytříděného odpadu. 
Nevozte nám k těmto kontejnerům ani 
vyřazený zahradní nábytek, bazény 
a podobný větší odpad, ten patří do 
odpadu objemného. Veliké krabice 
prosím složte (pokud je pro vás obtížné 
je rozřezat) a složené je pak vložte mezi 
kontejnery, my je rádi uklidíme. Stejně, 
jako to děláme i s nevhodnými komo
ditami vloženými do barevných kon
tejnerů. Celkově lze konstatovat, že jste 
v dobrém třídění pokročili.

Stočné
S blížícím se koncem roku je třeba uza
vřít i platby za rok 2018. Týká se to i pla
teb stočného, které musí být do konce 
roku beze zbytku uhrazeny. Zkontrolujte 
prosím své platby stočného paušálem, 
v případě nejasností nám můžete 
kdykoliv zavolat a my vám sdělíme, 
zda máte tuto platbu uhrazenu. Větší 
problémy jsou s platbami u nemovitostí, 
kde se platí podle vodoměru. V listopadu 
je poslední odečet tohoto roku, prosíme, 
nečekejte, až vám přijde faktura za 
vodu, ale spotřebované množství vody 
vynásobte částkou 30 Kč a výslednou 
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Nová knihovna a centrum 
volnočasových aktivit v Kozojedech
Probíhající rekonstrukce úřadu umožnila 
přepracování spodního patra budovy, 
kde bude v lednu veřejnosti zpřístup
něna obecní knihovna spojená s centrem 
volnočasových aktivit pro kozojedské 
občany, tzv. volnočasovka.

Cílem knihovny bude nabízet novinky 
i klasickou literaturu, zajímavé časopisy, 
komiksy a obrázkové knihy, atlasy, mapy 
a cestovní průvodce. Počítáme také se sek
cemi pro doporučenou školní četbu a pro 
cizojazyčné knihy. Celý registr pak bude 
k dispozici na internetových stránkách 
obce. Jednou ze služeb knihovny bude 
též (po dohodě) dovoz knih hlavně našim 
starším a nemohoucím spoluobčanům.

Prostory jsou velkorysé, vybavené 
sociálním zařízením, a proto zde 
předpokládáme kromě půjčování knih 
a posezení u kávy také možnost pořádat 
nejrůznější volnočasové aktivity, jako 
jsou například: setkání sousedů, soutěže, 
hraní deskových her, společné čtení pro 
rodiče s dětmi, dílničky, výstavy a besedy, 
obalování knih do školy, společné 
vycházky, zábava s puzzly a hlavolamy, 
skládání origami a podobně.

Místnosti budou také vybaveny 
počítačem s internetem a tiskárnou 
a s možností individuálního poradenství 

k práci s internetem. K dispozici bude 
dataprojektor pro promítání filmů pro 
děti a také možnost drobného občerst
vení (káva, čaj, sušenky, apod.). Dále zde 
budou omalovánky a dětský koutek pro 
zabavení nejmenších, aby si rodiče mohli 
v klidu vybrat, potkat se s ostatními a užít 
si příjemně strávený čas.

V souvislosti s výše napsaným 
bychom Vás rádi poprosili o darování 
knih, kterých se budete jen neradi zba
vovat. Knih, které nikdo nechce, máme 
bohužel více než dost. Chtěli bychom 
pokud možno atraktivní tituly, které si 
budou chtít Vaši sousedé půjčit. Knihy 
nám můžete také dlouhodobě zapůjčit 
a my Vám je po nějaké době vrátíme. 
Dále pak uvítáme jakoukoliv pomoc při 
vymýšlení a realizaci aktivit nejen pro 
děti a přivítáme též dobrovolné knihov
níky, abychom měli co nejdelší otevírací 
dobu pro všechny. Přidejte se k nám!

Knihovna bude otevřena vždy ve 
středu a v pátek 16–18, po dohodě 
možno i mimo otevírací dobu.

Volnočasovka bude sloužit seniorům, 
skautům jako doplňkový prostor ke 
klubovnám vedle ubytovny a v neposlední 
řadě jako místo pro pořádání různých 
akcí, jako jsou schůzky, dílny, přednášky, 
workshopy, kroužky, kurzy nebo jako 

zkušebna, cokoliv si vymyslíme a k čemu 
bude prostor vstřícný svou velikostí a vyba
vením. Volnočasovka bude vybavena vel
kým pracovním stolem a místem k sezení 
pro dvacet osob, komodami na ukládání 
věcí, policemi a nástěnným systémem pro 
vystavování fotek, obrázků a výrobků.

Pokud už nyní víte, že máte zájem 
prostor pravidelně využívat nebo máte 
k tomuto prostoru nějaké další dotazy, 
kontaktujte prosím klidně už nyní 
paní Ivanu Kruckou a Radku Jáskovou, 
případně nás kontaktujte na emailu níže.

Předpoklad je, že oba přízemní prostory 
a později i sokolovna, budou fungovat 
ve vzájemné symbióze, tzn. budou si 
vycházet vstříc s provozními hodinami 
a přístupem do prostor.

O všech aktivitách bude možné 
dostávat informace emailem a tak vám 
už žádná akce ani informace neunikne. 
Pro odběr zpráv a pro další informace 
se prosím ohlašte na emailové adresy 
níže. Informace o plánovaných aktivitách 
budou i součástí tohoto zpravodaje 
a budou také na facebookové pavlači.

Veškeré služby knihovny a volnočasovky 
budou provozovány za finanční podpory 
obce.

Kontakty:
volnocasovka.kozojedy@gmail.com
knihovna.kozojedy@gmail.com

Ivana Krucká, Radka Jásková, 
Honza a Pavla Houštěkovi 

Co to je Kozojedská pavlač  
a proč se o ní mluví
Kozojedská pavlač je skupina na sociální 
síti Facebook. Skupina byla vytvořena 
pro místní občany a lidi spřízněné s naší 
obcí. Slouží jako informační portál, 
kde se mimo jiné dozvíte o chystaných 
akcích v obci, lidé si tam navzájem radí – 
například, kde sehnat opraváře nebo 
lékaře. Jsou tam informace o zatoulaných 
zvířatech, nebo že někdo něco daruje či 
prodává. Filosofie této skupiny je zalo
žená na ochotě a sousedské laskavosti.

Ve skupině nejsou tolerovány urážky, 
výčitky ani řešení sousedských vztahů. 
Takové příspěvky jsou smazány. Pokud 

má dotyčný potřebu něco se sousedy 
vyřešit, nejlepší způsob je osobní komu
nikace z očí do očí. Když máte pocit, že 
to nestačí, určitě najdete pochopení na 
obecním úřadu.

Skupina má aktuálně přes 500 členů. 
Pravidla skupiny jsme v poslední době 
zpřísnili, abychom předešli nevhodným, 
urážejícím a nicneřešícím příspěvkům. 
Do skupiny jsou přijati všichni „Kozo
jeďáci“, kteří vyplní obě otázky a ctí 
morální kodex.

Petra Škarková
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Kozojedský Fichtl
Zdravím všechny příznivce Kozojedského 
Fichtla a podávám krátkou zprávu, jak to 
vše probíhalo.

Druhou sobotu měsíce září se konal 
tentokrát již 10. jubilejní ročník Kozo
jedského Fichtla. Tento den přilákal 
k sokolovně na kozojedskou náves řadu 
občanů Kozojed i lidí z okolních vesnic 
a měst. Účastníků krásné, skoro pod
zimní vyjížďky, jsme zapsali 126 a z nich 
zdárně vyjížďku dokončilo 120.

Tentokrát jsme měli opět vytvořených 
šest kategorií, do kterých byli účastníci 
rozřazeni podle typu stroje. Kategorie 
byly následující: Pionýr, Pařez, Babeta 
jednorychlostní, Babeta dvourychlostní, 
Moped, ženy.

Každý účastník obdržel při vyhlášení 
účastnický list a zároveň se v každé 
z kategorií vyhlašovala první čtyři místa, 
která byla ohodnocena pohárem Kozo
jedského Fichtla, věncem, diplomem 
a dary od sponzorů. Nesmělo chybět 

1. ročník Kozojedského gastrofestu
V sobotu 1. září se uskutečnil první 
ročník Kozojedského gastrofestu.

Počasí nám nepřálo, ale díky vstříc
nosti pana Heřmana se podařil přesun 
do sálu U Heřmanů a v 11 hodin jsme 
mohli otevřít naše stánky.

Nabídka od úžasných místních 
kuchařů byla neuvěřitelně pestrá. 
Od klasických českých polévek (jako jsou 
například kulajda nebo zelňačka), chlu
patých knedlíků, přes vietnamské jarní 
závitky, španělskou paellu, balkánské 
rohlíčky, indický dhal, maďarský guláš, 
různé tradiční i netradiční pomazánky, 
rumunskou mamaligu, staročeské lokše, 
salát z bezlepkových těstovin a různé 
druhy zeleninových salátů, až po domácí 
štrúdl a nápadité dezerty, které dodali 
kuchaři z restaurace Jen na OKo.

Pro děti byla připravena dílnička, 
ve které si mohly potisknout  

plátěný ubrousek na svačinu nebo  
tašku.

Návštěvníci proudili do sálu hned 
po otevření a pilně ochutnávali. Přišlo 
více než sto degustujících a kolem druhé 
hodiny už bylo skoro všechno snědeno. 
Na ochutnávání jsme používali pouze 
rozložitelné jednorázové nádobí a dřevěné 
jednorázové příbory, abychom nezatěžo
vali přírodu plastovým odpadem.

Ještě jednou chci poděkovat všem 
kuchařům, jejich pomocníkům, rodinám 
a kamarádům, kteří nám pomáhali Gastro
fest uskutečnit. Panu starostovi děkuji za 
vstřícnost a za finanční podporu, ze které 
jsme nakoupili většinu surovin na vaření.

A jak mi prozradili naši kuchaři, už 
mají vymyšleno, čím vás překvapí příští 
rok na 2. Kozojedském gastrofestu.

Marcela Hristová

vyhlášení nejstarších a nejodvážněj
ších účastníků vyjížďky, kterým tímto 
skládám hlubokou poklonu za to, že se 
na nás přišli podívat a vyjížďku zdárně 
absolvovat. Nastínili nám, že věk není 
opravdu žádná překážka a jde to, viďte 
pane Poledný?

Tímto bych chtěla všem mockrát 
poděkovat, především všem organizá
torům, bez kterých by to bezpochyby 
nešlo a všem sponzorům, jejichž dary 
jsme účastníky obdarovali. Soutěžící 
byli naprosto skvělí a příjemnou atmo
sféru zajistilo milé publikum – a že lidí 
dorazilo opravdu hodně. Počasí nám 
tradičně drželo palce, bylo slunečno, 
místo polojasno, co víc si přát?

Ještě jednou velké díky všem a už teď 
se můžeme těšit na další ročník této již 
legendární akce

Petra Kohoutová
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Opravujeme spolu kostelík
Vážení občané Kozojed a všichni příz-
nivci unikátní stavby kostelíka svatého 
Martina v Kozojedech u Kostelce nad 
Černými lesy.

Touto cestou si Vás dovolujeme jako 
vlastníci informovat o probíhajících 
a připravovaných opravách kostelíka ze 
13. století v Kozojedech a požádat Vás 
o drobné příspěvky na opravy.

V současné době v roce 2018 probíhá 
oprava dřevěné části věže kostelíka, která 
spočívá ve výměně veškerého dřevě
ného opláštění včetně šindele, opravy 
krovů věže, podsebití, klempířských 
prací, oprava makovice a impregnace. 
Nákladná je i stavba lešení a přesun 
hmot.

Cena této opravy je včetně DPH 
1 005 416 Kč. Na příští rok 2019 připra
vujeme opravu střechy a její zabezpečení 

proti větru – cena této opravy bude 
cca také 1 milion Kč.

V nejbližší době bychom rádi opravili 
fasádu kostelíka, tak aby do budoucna 
stavba dlouho mohla odolávat povětr
nostním vlivům.

Z výše uvedeného vyplývá, že si opravy 
vyžadují velké finanční prostředky. 
Přestože kostelík představuje i velkou 
dominantu obce Kozojedy, veškeré 
náklady nese vlastník.

Na vše žádáme o dotace, proto se 
k opravám mohlo přistoupit až nyní, 
přestože stavební povolení je vydáno 
již tři roky. Letošní dotace je od EU 
z fondů Ministerstva zemědělství, ale je 
jen ve výši 70 %, tj. 700 000 Kč. Oprava 
musí být zaplacená a potom by měla 
být zpětně vyplacena. Arcibiskupství 
si půjčilo od banky, aby nám mohlo 

půjčit 400 000 Kč, soukromý subjekt půj
čil 400 000 Kč. Arcibiskupství věnovalo 
200 000 Kč.

V kozojedském katastru farnost 
vlastní jen minimum majetku /LV−238/, 
bývalé lesy příslušné ke kostelu nebyly 
v restitucích vráceny, neboť byly státem 
převedeny na lesní podnik. Farnost 
přispívá 105 416 Kč z půjčky soukro
mého subjektu, který nám půjčil na 
několik měsíců. A tak si Vás dovolujeme 
požádat o dary, jež by pomohly zmírnit 
již zapůjčený dluh a případně vytvořily 
i zálohu na další náš příspěvek k dotacím 
na rok 2019.

Je na vaší úvaze, zda jste ochotní 
na opravy této stavby přispět jakoukoli 
i minimální částkou, a to na účet: 
0426287379/0800, účel Kozojedy kostel. 
Pokud budete potřebovat darovací 
smlouvu na požádání ji vyhotovíme 
a zašleme.

Osobně můžete dar předat proti 
potvrzení při mši každou 3. neděli 
v kostelíku.

Příspěvky jsou časově neomezené po 
celou dobu oprav.

O výši poskytnutých příspěvků 
Vás budeme průběžně informovat, 
vyvěšením jednak na kostelíku nebo na 
našich stránkách www.farnostkostelec.cz 
jedenkrát měsíčně.

V úctě
Jaroslav Lízner – farář
info na tel: 728 058 994, 776 342 699
Farnost Kostelec nad Černými lesy
Nám. Smiřických 23

Pohlednici zapůjčila Jana Seifertová

Klub seniorů
V letošním roce jsme absolvovali výlet na 
zámky Nelahozeves a Veltrusy. Prohlédli 
jsme si výstavu kočárů. Cestou jsem se 
stavili na soutoku Labe s Vltavou.

Další výlet byl 2. října, tentokrát na 
výstavu kočárků, které pocházejí z let 
1760 až 1970, a výstavu starých motorek 
a hraček našich babiček.

Stále se scházíme pravidelně poslední 
středu v měsíci. Už se těšíme na novou 
klubovnu na obecním úřadu a na nové 
příznivce a potencionální členy.

Ivana Krucká
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Ohlédnutí za koncertem australské 
skupiny Mzaza
23. září 2018 jsme byli svědky výji
mečného hudebního zážitku v podání 
australské skupiny Mzaza. Na začátku 
stál nápad mojí dlouholeté kamarádky 
Gréty Kelly zahrát si v menším místě jako 
protipólu velkých metropolí a festivalů, 
ve kterých obvykle hrají. A taková 
nabídka se neodmítá.

Mzazu bychom mohli popsat jako 
multikulturní formaci sdružující 
hudebníky z celého světa, kteří se sešli 
v australském Brisbane. Pro uvedení 
houslistka Greta Kelly je z Brisbane a je 
kromě jiného specialistkou na perskou 
hudbu, Pauline Maudy je Francouzska 
jejíž kořeny sahají k sefardským Židům 
z Maroka, perkusionista Jordam Stamos 
jehož rodinné kořeny bychom našli 
v Řecku a Turecku, akordeonistka Ance 
Deksne pocházi z litevské Rigy, basista 

Goran Gajic z Bosny, kytarista John 
Robertson je rodilý Australan z Brisbane. 
Výsledkem této směsice výborných 
muzikantů a výjimečných osobností 
je hudba, která nezná hranice. Je zde 
cítit znatelná touha po hledání vlastní 
identiy a kořenů. Je to hudba okořeněná 
Orientem, Balkánem i příběhy migrace. 
Vše by snad dalo shrnout do slova 
„mzaza“, které v maročtině znamená 
„bláznivý“.

Koncert byl tedy ochutnávkou tohoto 
pestrého koláče, a i přes nepřízeň počasí, 
kdy jsme museli koncert přesunout do 
sálu k Heřmanům, jsme si ho opravdu 
užili a naučili jsme se i starou sefardskou 
píseň Adio querida.

Více info na: www.mzaza.com

Andrea Bohatová

Mikrouš 2018
Dalo by se říci, že některé kulturní 
a sportovní akce v Kozojedech již zlido
věly a staly se tradicí. Ani u Mikrouše 
tomu není jinak. Proto i nyní můžeme 
vzpomínat, jaký že byl letošní ročník.

Opět se jednalo o sportovní event 
pořádaný ve velmi oblíbené části naší 
obce, v prostorách kolem kiosku. Byť 
je Mikrouš krycí název pro triatlon, je, 
jak již název závodu vypovídá, zvláštní 
svými pravidly. Délka závodu je uzpů
sobena tak, že ji zmákne každý. A díky 
stále se vyvíjejícím pravidlům, je možné 
nejen makat jako sportovní mašina, ale 
každý ze závodníků, si může nahlásit 
vlastní strategii závodu a tím si ještě 
ulevit.

V letošním ročníku se do všech 
kategorií zaregistrovalo 52 závodníků. 
V pravidlech závodu byl kladen velký 
důraz na aktuální velmi horké počasí. 
Bylo neustále opakováno, aby se závod
níci neztrhali a zbytečně nepřeceňovali 

své síly. Díky úpravám v pravidlech jsme 
letos měli mnoho závodníků, kteří byli 
zbytečně rychlí a v rámci pravidel se tedy 
nevešli do stanovených časů. Tím pádem 
byli rozhodčími diskvalifikováni.

Vítězi Mikrouše 2018 se postupně 
během odpoledne stali ve všech katego
riích kozojedští sportovci. Krom píchlých 
kol a lehkých odřenin se ani letos na 
nových trasách nikomu nic závažného 
nestalo. Tudíž můžeme konstatovat, že se 
4. srpna bavili nejen pořadatelé a závod
níci, ale i kolemjdoucí a fanoušci, kteří 
odměňovali svými pokřiky a aplausem 
výkony všech soutěžících.

Veliké díky patří všem zúčastněným. 
Hojná účast, nejen na této kulturněspor
tovní akci, dlouhodobě ukazuje na fakt, 
že veškeré akce u kiosku se stále těší vaší 
velké oblibě.

Roman Bezouška
Foto: Michal Franc
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Skautský tábor, víte co je CETAH?
Rok se s rokem sešel a nás po několika 
týdnech tvrdé práce a příprav čekal tábor, 
který se jako vždy konal první tři týdny 
v červenci v Ratajích nad Sázavou.

Tábor jsme zahájili prvním slavnost
ním ohněm. První týden se nesl v duchu 
dodělávek v tábořišti a objevování 
nových přátel. Vlčata se vydala na rafty 
po řece Sázavě. Ve čtvrtek večer nás čekal 
zajímavý program, mladší děti se vydaly 
navštívit tábor starokolínských skautů 
do Kácova, kde společně hráli například 
v noci fotbal, hřiště a hráči byli označeni 
lightstiky. Starší čekal Výsadek. Ten 
spočíval v tom, že jsme byli rozděleni do 
skupinek po dvou až třech lidech a každá 
skupinka byla v noci vysazena na jiném 
místě a naším úkolem bylo se dostat 
do tábora, aniž by nás někdo chytil. 
V sobotu jsme tradičně navštívili pouť 
v Sázavě, kde jsme si to všichni užili, až 
na pár jedinců nás ani nezruinovala. 
První týden jsme zakončili tradičním 
táborákem.

Druhý týden se nesl v duchu zahájení 
celotáborové hry (CETAH), jako téma 
byl zvolen Indiana Jones. CETAH jsme 
zahájili vystoupením mecenášů, kde 
se děti od Šíleného vědce dozvěděly 
o záhadném artefaktu. Další den se konal 
veletrh práce, Vědec upozornil děti, že 
mecenáši si je budou vybírat podle toho, 
jak dobře splní zadané úkoly. Každý 
mecenáš představoval jinou zemi a na 
základě typické vlastnosti nebo činnosti 
měl pro ně připravený úkol: Francouz 
jedení česneku, aniž by se děti šklebily, 
Japonka psaní vlastního jména pomocí 
kaligrafie, Američan souboj v páce, 
Mexičanka vypití tequilly co nejrychleji 
a Arab zkoušku nehybnosti. Poté si 
mecenáši rozebrali děti a nechali si 
vytetovat henou typickou věc pro danou 
zemi: Francie víno, Japonsko plameňáka, 
Amerika býka, Mexiko pásovce a Arábie 
koně. První úkol co jim vědec zadal, 
spočíval v tom, že když mu donesou něco 
zajímavého, možná jim poradí. Každá 

země dostala jednu skleněnku. Skupiny 
se poté vydaly do Ratají, kde se snažily 
skleněnku vyměnit za co nejzajímavější 
věc. Aby to nebylo tak lehké, po Ratajích 
se pohybovali nepřátelé, kteří hlídkovali, 
kdyby nějakou skupinku chytili, vzali by 
jí vyměněný předmět a dostali by znovu 
skleněnku. Když skupinky získaly co nej
zajímavější předmět, musely ho pomocí 
scénky nějak představit. Za odměnu 
dostaly první části mapy, která by je 
měla později dovést až k artefaktu. Další 
etapa se odehrávala také v Ratajích. 
Skupiny po rozluštění šifry zjistily, že 
mají jít do knihovny, kde se v určených 
knihách nacházely další části mapy. 
Poslední etapa, která se odehrávala 
během druhého týdne, byla výprava za 
domorodci. Každá země měla za úkol 
udělat z přírodnin panenku královny 
a poddaného a jako oběť měli přinést 
upečeného hada z těsta na ohni. Když 
došli za domorodci, mohli si odnést další 
část mapy, která byla na stromě.

Tento týden nás také navštívila 
anglická skautka Margaret, která nám 
jeden večer udělala přednášku o její 
práci, pracuje jako porodní bába v Africe. 
Většina oddílů se také vypravila na 
dvoudenní výpravu nebo alespoň na 
jednodenní výlet. V sobotu nás čekaly 
návštěvy a další táborák, na který se 
mohli přijít podívat i rodiče.

Třetí týden se nesl v duchu brzkého 
konce, na který se nikdo netěšil, dále také 
pokračoval CETAH. V neděli se konala 
vodní etapa, skupinky se po vyluštění 
šifry vydaly k řece Sázavě na Břečkárnu. 
Pod vodou bylo na provázku přivázaných 
několik PET láhví. V pěti byla mapa a 
zbytek byl prázdný. Děti se pro láhve 

musely potápět, a každý tým musel 
získat jednu. V úterý skupinky navštívily 
arabskou vesnici, každý tým měl nějak 
přesvědčit Araby, aby jim vydaly další 
kousky mapy. Francouzi vyrobili kobe
reček na modlení, Japonsko nacvičilo 
představení, Amerika vyrobila korále 
pro arabské ženy, Mexiko uvařilo sladký 
mátový čaj a Arabové sepsali smlouvu 
na darování ropných vrtů. Ještě tento 
večer se konala stezka odvahy. Z týmu 
museli jít minimálně tři členové a po 
cestě navštívit oltář a jako důkaz návštěvy 
vzít svítící kameny. Při další etapě měly 
skupinky dojít na určené místo, kde 
se odehrávala další hra, ta spočívala 
v tom, že děti z blízkého rybníka nosily 
v ešusech vodu do připravených kýblů, 
aby to ale nebylo tak lehké, chytali je při 
tom nepřátelští vojáci, kteří, pokud hráče 
chytli, tak mu vodu vylili. Dětem se to 
moc nelíbilo, tak místo toho, aby vodu 
nosily do kýblů, polévaly vojáky. Další 
den je čekala závěrečná etapa, děti ráno 
složily všechny získané kousky mapy 
dohromady a tím jim vznikla mapa s 
vyznačenou cestou. Na konci je čekala 
závěrečná hra, při které získaly artefakt. 
Za odměnu je v táboře čekala hostina 
v podobě krůt pečených na ohni.

Tábor se chýlil ke konci a nás jako 
obvykle čekal závod o nejlepšího tábor
níka a závěrečný táborák.

Snad nikomu se nechtělo domů. 
Na táboře vzniklo mnoho nových 
přátelství a ta stará se ještě více utvrdila. 
Všichni si také odnesli zážitky na celý 
život. Počasí nám také přálo, takže 
považujeme tábor za velice zdařilý.

Rozálie Válová – Rozka
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Co se děje 
ve školce
Začátek měsíce září nás všechny potěšil 
krásným teplým počasím, takže jsme 
s dětmi mohli plně využívat naší školní 
zahradu. Přišlo mezi nás 13 nových 
kamarádů a tak jsme se snažili je co 
nejlépe přivítat a zapojit mezi nás. 
V tomto měsíci jsme si povídali v jed
nom tematickém celku o školce, rodině 
a kamarádech. V dalším zpívali a hráli na 
hudební nástroje, následovalo příjemné 
ochutnávání ovoce a povídání o zdravé 
stravě. Naučili jsme se několik krásných 
básniček a písniček. Také naše výtvarné 
práce byly zaměřeny na tato témata.

Během celého podzimu nás budou 
navštěvovat divadélka, zahrajeme si v pro
jektových dnech na povolání dospělých 
a budeme společně poznávat své okolí.

Těšíme se na všechny akce  
a setkávání u nás.

Alena Šámalová

SK Vyžlovka
Od roku 2018 působí v Kozojedech díky 
úzké spolupráci s OÚ Kozojedy a za při
spění TJ Kozojedy v oblasti tělovýchovy 
mládeže klub SK Vyžlovka. 

SK Vyžlovka je fotbalový klub zalo
žený v roce 1940 a nyní čítá na 200 členů, 
z čehož je téměř 130 dětí, které hrají 
celkem v 9 týmech v různých věkových 
kategoriích od 4 do 15 let. Za cíl si 
klademe zažehnout v dětech lásku ke 
sportu, zejména k fotbalu, ale zároveň 
dáváme obrovský důraz na správný 
všestranný rozvoj. V mládežnické sekci 
SK Vyžlovka aktuálně disponujeme 
týmy školičky, MINI, mladší přípravky 
2x, starší přípravky 2x, mladších žáků  
2x a týmem starších žáků. O děti se stará 
početný realizační tým čítající celkem 
18 trenérů, který zastřešuje šéftrenér 
mládeže Michal Šmíd. V rámci trénin
kového procesu využíváme hrací plochy 
na Vyžlovce, Jevanech a Kozojedech. 
V zimním období umělou trávu, halu 
a tělocvičnu v Kostelci nad Černými lesy. 

Z Kozojed v SKV aktivně trénuje 
5 trenérů (Michal Šimon, Tomáš Čadina, 
Jiří Vlasák, Radko Lukášek a nově 
Miroslav Staněk) a hraje celkem 30 dětí. 
Je to úctyhodné číslo, jsme jím velmi 
potěšeni a doufáme, že do budoucna 
jen poroste. Podstatnou součástí našeho 
realizačního týmu je rovněž místní 
obyvatelka Mgr. Jana Finkousová, která 
aktivně působí v SKV jako fyzioterapeu
tka. Díky vzájemné spolupráci subjektů 
SK Vyžlovka, OÚ Kozojedy a TJ Kozo
jedy je hrací plocha v Kozojedech účelně 
využívána pro tréninkové jednotky 

i mistrovská utkání. V této sezoně vybíhá 
na místní kozojedský pažit ke svým zápa
sům družstvo mladších žáků B. V srpnu 
tradičně hostí zdejší areál soustředění 
všech mládežnických týmů SK Vyžlovka. 

Jsouli vám naše myšlenky blízké 
a i vy chcete, aby vaše dítě sportovalo, 
smysluplně trávilo volný čas, poznalo 
spoustu nových kamarádů a mělo 
možnost být součástí správného kolek
tivu, můžete kdykoliv kontaktovat vedení 
na emailu skvyzlovka-mladez@seznam.cz, 
kde vám budou obratem sděleny 
podrobné informace. Aktuálně můžete 
přihlásit své dítě ročníku 2013, 2012, 
2011 a 2010 v průběhu celého roku. 
Starší ročníky je třeba již konzultovat 
a řešit individuálně s ohledem na herní 
praxi a předchozí sportovní průpravu. 

Jsme velmi rádi, že v Kozojedech 
můžeme působit, cítíme se zde jako 
doma, a pevně věříme, že se spolupráce 
bude nadále prohlubovat a výsledkem 
bude spousta aktivně sportujících dětí. 
I díky vám ROSTEME SPOLEČNĚ!

Sledujte nás:
Web – www.skvyzlovka.cz
Facebook – facebook.com/skvyzlovka

Martin Zeman
sekretář SK Vyžlovka

Sportovně 
kulturní aktivity 
v údolí
Standardní pořádání sportovních 
aktivit v údolí (jednou volejbal a dvakrát 
nohejbal), je již klasikou. I letos se akce 
Apovedly a pro pokochání nad jednotli
vými, někdy až akrobatickými zásahy, se 
můžete podívat na naše stránky SOÚK: 

www.zonerama.com/souk/133825

Pořádání dětského dne v maskách je 
vždy radostí a velkou zábavou, nejen pro 
děti. Na své si přijdou i rodiče, kteří jsou 
také zapojeni, především do rychlostních 
a silových disciplín. Veškeré akční fotky, 
nejen dětí najdete na výše uvedené 
webové stránce.

Monika Klepišová, SOÚK
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Rybáři slaví padesáté výročí. 
Zachytali si dospělí i děti
Naše obec se v poslední době rozrostla 
o mnoho obyvatel, kteří hledali, a také 
snad našli, klidné venkovské prostředí, 
jehož nedílnou součástí jsou lesy, hos
podaření zemědělců na polích se všemi 
i nežádoucím vlivy, chovatelé králíků 
nebo drůbeže s nezbytným ranním 
kokrháním kohoutů a našich miláčků 
pejsků a kočiček, kteří se také ozývají. 
Kozojedy jako obec, jsou výjimečné i tím, 
že zde naši dědové a otcové vybudovali 
vodní plochy, požární nádrže, které jsou 
tak oblíbené obyvateli obce i návštěvníky 
(v létě ocení koupání, v zimě bruslení). 
O tyto požární nádrže se několik desítek 
let stará a hospodaří na nich rybářský 
spolek Kozojedy, který byl založený před 
padesáti lety. Právě k tomuto výročí je 
pořádáno několik akcí. Zahájení sezony 
první sobotu v dubnu s pikantním 

občerstvením a posezením u kiosku, 
noční rybářské závody, které byly 
10. srpna včetně vyhodnocení, předávání 
pohárů, diplomů a cen s následným 
občerstvením. Ročník 2018 byl velmi 
významným právě pro domácí týmy, 
které obsadily první místa.

Další akcí rybářského spolku byly 
dětské rybářské závody. Děti do patnácti 
let si v doprovodu rodičů mohly vyzkoušet 
sportovní rybolov na chovném rybníku 
„Pod hotelem“. Sešlo se 14 závodníků, kteří 
se radovali z každého záběru a chycené 
ryby. Během krásného a slunečného 
dopoledne se občerstvovali u provizorního 
stánku s opečenými špekáčky, nechyběly 
sladkosti a limonády. Vyhodnocení 
závodníků proběhlo v půl jedné na hrázi. 
Všichni vyhráli! Radost byla z předaných 
pohárů, diplomů a medailí s označením 

padesáti let od založení rybářského spolku 
v Kozojedech. Samozřejmě byli spokojení 
i tatínkové, kteří mladé závodníky dopro
vázeli. Akce byla zakončena poděkováním 
všem obětavým organizátorům dětských 
rybářských závodů.

Za rybářský spolek Kozojedy
Karel Záruba, předseda

Noční rybářské 
závody očima 
účastníků
Z pátku na sobotu, z 10. na 11. srpna se 
tradičně konaly noční rybářské závody, 
jak už jsme psali v předešlém článku. 
Letos bylo méně týmů, než loni, ale 
příjemné počasí, občerstvení bohaté 
a chutné a tomu také odpovídala báječná 
nálada účastníků.

Některé týmy sice nechytly ani 
šupinu, ale naopak byly týmy, které 
si dobře zachytaly a vyhrály s téměř 
dvěma desítkami ryb. Závody jsou zají
mavé tím, že mají specifická pravidla, 
kdy 1 cm ušlechtilé ryby = 1 bod a jedna 
plevelná ryba (celá) = 1 bod. Rybáři 
dostali poháry nejen za první, druhé 
a třetí místo, ale taky za první chycenou 
rybu nebo za největší úlovek. To bylo 
radosti!

Pozitivní reakce a spokojenost účast
níků jsou poděkováním rybářskému 
spolku za dobrou práci.

Za účastníky  
Hofmanovi, Škarkovi a spol.

Krmíte koně? 
Pozor na vážné 
následky!
Vážení příznivci zvířat,
vím, že to s bednou plnou jablek či tvr
dého pečiva myslíte dobře, ale… Ač to tak 
někdy nemusí vypadat, koně v ohradách 
opravdu netrpí hlady. To, že přispěchají, 
jakmile se něco šustne, je spíše z důvodu 
jejich zvědavosti. V několika denních 
dávkách dostávají vše, co potřebují. Pokud 
k tomu nárazově přibude bez vědomí 
majitele něco „na přilepšenou“, aneb 
přeci ty jablka nevyhodíme, nedopadne 
to dobře. Trávení koní není přizpůsobeno 
takovým nutričním výkyvům. Z překr
mení mívají často velice bolestivé koliky, 
které mnohdy končí operací na klinice či 
dokonce uhynutím zvířete. To však nezna
mená, že by koníci čerstvá zdravá jablíčka 
neocenili! Máteli přebytky, neváhejte je 
odnést ke stájím a předat majitelům, oni 
jim dávky rádi rozdělí.

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

Úřední hodiny
Pondělí 8–11
Úterý 8–11
Středa 8–11 a 16–18
Čtvrtek 8–11
Pátek 8–11

Kozojedský zpravodaj
kozojedskyzpravodaj@gmail.com
šéfredaktor: Petra Škarková
korektor: Patricie Šedivá
texty: občané Kozojed a OÚ Kozojedy
grafická úprava: Carton Clan

Pondělní fotbal, aneb pojďte 
za sportem
Každé pondělí od 18 do 19 hodin 
hrajeme za rozumného počasí na fotba
lovém hřišti amatérský fotbal. Věk, kon
dice, váha ani znalosti fotbalu nejsou 
důležité, protože hrajeme pro radost.

Přijďte se seznámit s novými lidmi 
a trochu se proběhnout. Zahrát si může 

každý, kdo přijde. Po fotbale obvykle 
jdeme doplnit vypocené tekutiny 
a poklábosit.

Kopačky a dobrou náladu s sebou. 
Více informací v hostinci U Heřmanů 
nebo na místě.

Klobouková výprava
Pátý ročník kloboukové výpravy se 
opět velmi vydařil. Čtrnáct statečných 
Kozožen se vydalo veřejnou dopravou 
s ozdobenými klobouky do sousední 
obce Vyžlovka, kde pro nás byl v Pizzerii 
připraven dlouhý stůl. Naše, na první 
pohled nápadná společnost, budila všude 
pozornost a na kdejaké tváři vykouzlila 
úsměv. V restauraci jsme probraly různá 
témata a předaly si spousty „životních 
zkušeností a rad“. Po výborné večeři 
jsme se vydaly zpět do Kozojed, opatřeny 

čelovkami doufajíc ve šťastný návrat. 
Tento les je nám všem znám a přesto 
zahalen tmou nás svedla cesta jiným 
směrem. Bylo to naštěstí jen malé 
klopýtnutí. Nejpoetičtějším kloboukem se 
v temném lese ukázal klobouk Marcelky 
Hristové. Její svítící květy na klobouku 
byly jako světlušky. Po úspěšném projití 
lesa jsme se zastavily v Kiosku u rybníka, 
zhodnotily celou výpravu jako úspěšnou 
a spokojené šly domů.

Simona Kopecká

Pojďte s námi dělat zpravodaj
Od roku 2015 vychází Kozojedský 
zpravodaj, který byl zpočátku pouhým 
rozšířením oběžníku obecního úřadu. 
Postupem času získal formu časopisu, 
ve kterém bychom chtěli dále zlepšovat 
kvalitu obsahu. Zakládáme si na myš
lence, že lidé píší pro lidi. Články, které 
ve zpravodaji nacházíte, jsou dílem 
našich sousedů.

Rádi bychom obsah rozšířili o pří
běhy, vzpomínky (zejména starších 
občanů) nebo fotografie týkající se obce 
Kozojedy a blízkého okolí. Nebojte se 
ozvat, vítáme všechny bez ohledu na 
věk. Nevadí, jestli článek napíšete v ruce, 
do mailu nebo v počítačovém programu. 
Staré fotografie rádi oskenujeme 
a dáme do digitální podoby pro další 
generace. Zapůjčené fotografie Vám 
zase v pořádku vrátíme. Ozvat se můžete 
na mail: petra.skarkova@gmail.com, na 
mobil: 602 444 767 nebo u nás zazvoňte 
(Zahradní 225, na křižovatce u fy Weber), 
také se můžete obrátit na obecní úřad.

Jak psát texty do našeho 
zpravodaje?
Je to jednoduché. Jedna otřepaná fráze 
praví: „Mluv, jak ti zobák narost“. Tak 
my se tu snažíme psát – jak nám zobák 
narostl. Samozřejmě to neznamená, že 
bychom byli sprostí nebo neomalení. 
Ale nemá cenu, abychom vymýšleli 
složité a krkolomné věty. Pište jednoduše, 
stručně, jasně a srozumitelně. Nepíšeme 
knihu a tak je zbytečná „literární vata“ 
(zdlouhavé líčení něčeho, co není v textu 
podstatou nebo věty typu: „jak jsem už 
psal…“ případně zdlouhavé děkovačky). 
Pište krátké věty, protože v dlouhých 
souvětích se čtenář snadno ztratí. Dělejte 
odstavce. Při psaní Vám pomohou otázky: 
Kdo, co, kdy, kde, proč a jak? S grafickou 
stránkou textu si hlavu nelámejte, máme 
úžasného grafika, který se o to profesio
nálně postará. Také Vám článek zkontro
luje editor, aby v něm nebyl překlep.

Petra Škarková



Akce v Kozojedech aneb na co se těšit

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

 27. 10. —  úklid Kozojed, sraz v 10 hodin na návsi
 27. 10. —  položení věnce k pomníku, v 17. hodin  

v parku před obecním úřadem
 28. 10. —  na obecním úřadě budou k nahlédnutí 

kroniky, historické dokumenty a v prostorách 
knihovny promítány filmy k výročí 
100. založení republiky, od 14 do 18 hodin

 17. 11. —  posvícenská zábava, U Heřmanů
 2. 12. —  rozsvícení vánočního stromu a zahájení 

adventu, na návsi
 5. 12. —  chodí sv. Mikuláš, anděl a čerti  

(nezapomeňte předem vyplnit přihlášku,  
která bude včas připravená ve školce, 
v koloniálu Schwarz a na obecním úřadu)

 2., 9., 16. a 23. 12. —  adventní bruslení v Merkur Ice Aréně 
v Říčanech

říjen –  
listo-
pad – 
prosi-
nec 
2018


