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podzim je nejen krásná a barevná pří
roda připravující se na zimní klid, ale
pro nás všechny je obdobím bilancování
a hlavně příprav na nadcházející nový
rok. Když se ohlédneme zpět za posled
ním obdobím, vidíme, co se podařilo
dokončit, v čem jsme se posunuli dál
a hlavně, co dalšího nás čeká a nemine.
Z větších stavebních akcí se letos
podařilo během prázdnin realizovat re
konstrukci tělocvičny. Tuto rekonstruk
ci si vyžádal stav, kde zemní vlhkost
a nevyhovující systém vytápění bránily
plnohodnotnému využití těchto prostor.
Rekonstrukce spočívala ve zhotovení
zemní izolace proti vlhkosti, tepelném
zaizolování objektu a instalaci nového
systému vytápění pomocí tepelného čer
padla. V části budovy, která patří obci,
vznikla nová sociální zařízení a schody
na půdu, která byla doposud přístupná
pouze z vikýře. Krátký časový prostor
pro rekonstrukci byl limitován termínem
pořádání „Kozojedského fichtla“. V těch
to dnech čekáme na instalaci nového

elektroměru, po které bude následovat
kolaudace a zahájení plnohodnotného
provozu. Velice potěšující je zájem o vy
užití prostor tělocvičny, který je využíván
pro cvičení a sportovní aktivity zejmé
na dětí a mládeže, sportovních kroužků,
včetně našich skautů.
Letošní prázdninové období před
stavovalo vysokou vytíženost, protože
kromě tělocvičny probíhaly stavební
práce i na budově mateřské školy. Zde
byl zásah vynucen havarijním stavem vy
tápění v původní budově mateřské školy.
Elektrické vytápění s akumulačními
nádržemi staré cca 30 let se v posledním
období dařilo udržet v provozu jen za
cenu mimořádných opatření. Proto bylo
nezbytné před novou topnou sezonou
zajistit spolehlivý zdroj tepla. Ve spoje
ní s instalací tepelného čerpadla musí
dojít v souladu se současnými požadavky
i k zateplení budovy a instalaci rekupe
račního zařízení. U školních objektů je
k provedení stavebních prací možno vy
užít pouze prázdninové období. Během

takto krátké doby se o letošních prázd
ninách podařilo demontovat staré kotle
a akumulační nádrže, zateplit střechu,
položit novou střešní izolaci, zpevnit
atiku a instalovat nový systém vytápě
ní – tepelné čerpadlo. Dokončení je na
plánováno na prázdniny 2020, kdy nás
čeká zateplení fasády a instalace rekupe
race. Na snížení energetické náročnosti
budovy mateřské školy máme zažádáno
o dotaci a nyní čekáme na vyhodnocení
žádosti.
Další významnou stavbou pro naši
obec je výstavba multifunkčního hřiš
tě. Zde již máme dotaci přislíbenou.
Je vybrána zhotovitelská firma, bohužel
stavba začne až v tomto období, protože
stavební povolení bylo vydáno až v září
t. r. Nyní záleží na počasí, jaké práce
umožní realizovat ještě v tomto roce.
Budova bývalé hasičské zbrojnice
letos dostala novou fasádu a k jejímu
pěknému vzhledu jistě přispějí i připra
vovaná nová vrata, která by měla být ještě
letos osazena.
Rovněž se letos podařilo opravit hava
rijní stav výústního objektu rybníku Na
Pastvinách.
Během roku bylo velké úsilí věnová
no průběžné údržbě a opravám. Jednalo
se hlavně o opravy komunikací, chodní
ků a údržbu zeleně. Zeleň není jen tráva,
ale i vzrostlé stromy v obci, jejichž údrž
ba je mnohem náročnější než posekání
trávy. V obci – zejména v centru – máme
mnoho krásných a v řadě případů i pře
rostlých stromů. Jejich stav jsme nechali
posoudit odborníky. Z tohoto posudku
vzešel i plán údržby. Stromy v ulici Druž
stevní a na hrázi požární nádrže byly již
prořezány, větve zkráceny a v některých

případech i zpevněny pomocí úvazů, aby
nedošlo k rozlomení koruny. Postupně
budou probíhat v duchu posudku další
doporučené práce.
Konec roku je obdobím, kdy se při
pravuje rozpočet na příští rok. V tom
to rozpočtu budou zahrnuty kromě
dokončení rozpracovaných akcí také ty
nově připravované tak, jak zastupitelstvo
schválilo výhled na další období. Nyní
byla zadána poptávka na vypracování
projektu rekonstrukce veřejného osvět
lení, které v původní části obce vyžadu
je rekonstrukci. Z nově chystaných akcí
výhled počítá s opravou budovy č. p. 25
(samoobsluha a ubytovna), s dostavbou
čistírny odpadních vod, která je už na
hranici své kapacity, s projektem na vý
stavbu Martinského rybníka na potoce
pod čistírnou odpadních vod a řadou
dalších oprav. V přípravě je také oprava
oplocení budovy obecního úřadu a úpra
va jejího okolí.
Tolik jen pro seznámení s tím, co se
podařilo a co nás ještě čeká. Kromě sta
vebních činností má obecní úřad řadu
jiných úkolů. Kromě nezbytné adminis
trativy jsou i příjemnější povinnosti, a to
každodenní kontakt s občany. Je dobře,
že se občané na úřad i své zastupitele
obracejí průběžně, nečekají jen na veřej
ná zasedání a své požadavky a podněty
řeší okamžitě. Proto chci všem občanům
poděkovat za spolupráci, popřát pevné
zdraví a hodně úspěchů.
Pavel Piller
starosta obce

Kolaudace přípojek
vodovodu a kanalizace
Vážení občané, v poslední době jsme
zaznamenali, že někteří z vás nemají do
posud zkolaudované přípojky vodovodu
a kanalizace. Jedná se o objekty, kde bylo
vydáno stavební povolení v roce 2001.
Je na místě tyto vaše přípojky zkolaudo
vat. Pokud uznáte za vhodné, můžeme
vám s kolaudací pomoci.
V takovém případě podejte obecnímu
úřadu v Kozojedech písemnou žádost,
můžete ji zaslat i emailem. V žádosti je
nutné uvést č. p. nemovitosti, které se

kolaudace týká, jméno majitele a telefon
ní číslo, eventuálně emailovou adresu,
abychom vás mohli vyzvat k převzetí
zkompletované žádosti, kterou si již pou
ze doručíte na stavební úřad v Kostelci
n. Č. l.
Veškeré dotazy týkající se této věci
směrujte, prosím, na Ing. Evu Pillerovu,
tel.: 602 790 193.

Znáte pověst
o Kozojídkovi?

V rodinách, které mají předky z Kozojed
nebo okolí se po generace předává
legenda o Kozojídkovi. Nedávno jsme
zjistili, že co rodina, to trochu odlišná
verze pověsti. Proto máme na Vás občany
prosbu: Napište nám svou verzi. Když
se jich sejde dostatek, vydáme je jako
soubor.

Napište nám ji
4
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Pavel Piller
starosta obce

Pište buď na mail:
JanaMaslukova@seznam.cz nebo na
papír a v obálce označené nápisem
„Kozojídek“ vhoďte do schránky na
obecním úřadu nebo předejte osobně
Janě Maslukové Šimůnkové.

KOZOJEDY V ZRCADLE DĚJIN
2. díl: Za krále Karla a Václava

V dalším díle našeho historického seriálu zůstaneme ve středověku. Zaměříme se na tři
méně známé a dosud nepodchycené držitele
kozojedského patronátu z doby vlády králů
Karla IV. a jeho syna Václava IV. Z výsledků
mého výzkumu zjistíme, že Kozojedy držely
významné a vysoce postavené osobnosti, které ve své kariéře dosahovaly vysokých pozic
v královských i církevních službách.

6
Busta Jana z Jenštejna
ve Svatovítské katedrále
na Pražském hradě,
foto: Jan Psota
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 edlouho po leníkovi Litoldovi Hájko
N
vi z Chrástu vstupuje do popředí dějin
Kozojed 1. července 1374 nový držitel
kostelního patronátu – kutnohorský
měšťan Jan Rotlev (1352–1376), který tu
za zemřelého kněze Matěje dosadil nové
ho faráře Tomáše. Nevíme, zda držel i ves
nici. Pokud ano, nežil tu a spravoval ji na
dálku. Jan Rotlev „rot löw“ nosil ve štítu
červeného lva kráčejícího na stupních
(schodech) na stříbrném štítu a patřil
mezi vysoce movité staroměstské měšťa
ny a významné patricijské rodiny v Praze.
Po otci Albertovi (1348–1361) působil
od roku 1352 jako „litkupník ve zlatě“
a vlastník zlatonosných dolů v Jílovém
u Prahy. Podle nejnovějších báňských
průzkumů mohla Rotlevova Šlojířská
žíla 30 cm na výšku a 1 km na délku

Rotlevovi vydat přibližně 3–4 tuny zlata!
Roku 1364 mu patřil na Novém městě
v Praze také dům „U Šlojíře – U Závoje“
(Havelská 500/25, Praha 1), zvaný jako
svatební závoj manželky i zlatonosná žíla
v Jílovém. Nedaleko tohoto domu Jan
koupil skupinu starých domů, z nichž
vybudoval kolem roku 1371 palác (Ovoc
ný trh 560/5, Praha 1), ten ale prodal
28. srpna 1383 Václavovi IV. a král palác
téhož roku daroval Karlově univerzitě
jako Karolinum – dodnes se dochoval ty
pický arkýř kaple s Rotlevovým dobovým
znakem (lvem). Jan poté působil roku
1356 jako kutnohorský směnárník a v le
tech 1369–1375 zastával úřad královské
ho mincmistra (správce urbury – podílu
panovníka z těžby stříbra) na Vlašském
dvoře v Kutné Hoře, kde dohlížel na
zpracování a ražbu stříbrných grošů. Po
něm tento úřad v letech 1377–1383 zastá
val i jeho syn Martin. Kromě patronátu
v Kozojedech držel Jan ještě další 3 pa
tronáty ke kostelům: roku 1369 v Kam
berku (okr. Benešov), 1374 v Činěvsi (okr.
Nymburk) a 1375 ve vzdálenějším Vim
perku (okr. Prachatice).
Majitelem kostelního patronátu
v Kozojedech se stal později samotný
arcibiskup Jan z Jenštejna (1379–1396),
a to se svými bratry Martinem, Pavlíkem
a Václavem z Jenštejna, kteří po smrti
kněze Tomáše dosadili 10. září 1380 do
Kozojed kněze Bartoloměje z Lutic. Jan
z Jenštejna měl na svém rodovém erbu
dvě červené supí hlavy na stříbrném

štítu. Velká část někdejší manské sou
stavy vsí se tak ocitla v majetku arcibis
kupství, spravovaného z tvrze v Českém
Brodě (stávala ve východním sousedství
historické budovy sokolovny), kde tehdy
působil purkrabí Petr Libňovec z Lib
kovic (1382–1385). K českobrodskému
distriktu patřilo kromě Kozojed dalších
18 vsí, částí vsí včetně dvou dvorů v Ky
jích (Praha) a Liblicích u Českého Brodu,
kam se svážela úroda. Z naší oblasti byla
k distriktu připojena bývalá léna Chrást,
Štíhlice, zaniklá ves Nový Dvůr (zná
má jako Lažany), Kozojedy a zaniklá ves
Slavice (její poloha je neznámá). Pokud
bychom se podívali do účtů arcibiskup
ského pokladníka Záviše z konce roku
1382, zjistili bychom, že mělo být Petrovi
odvedeno z Kozojed 8 kop 24 grošů, ze
Štíhlic 5 kop 4 groše, z Chrástu 2 kopy

4 groše, ze Slavice 47 ½ groše, kde chy
bělo 15 grošů a z Nového Dvora 3 kopy
28 grošů, kde Bareš odvedl 16 grošů. Cel
kem se mělo odvést z těchto obcí 19 kop
47 ½ groše, což je v přepočtu 1 187 ½
groše.
Třicetiletou mezeru ve vědomostech
o Kozojedech, kde každodenní a všední
život plynul tiše dál, vyplňují sporé a sta
tisticky strohé údaje o platbách jednot
livých desátků. Asi nejzajímavější z nich
se dochoval z roku 1399, kdy farář Pertold
(Bertlinus) z Kozojed odvedl desátek ve
výši 18 grošů. Pertold působil na faře od

Erb arcibiskupa Jana z Jenštejna,
foto: Jan Psota

Dochované raně gotické okénko v podkroví
kostela, foto: Ing. arch. Milan Falta, Ph.D.
(FA ČVUT Praha, 2015)

8

9

roku 1392, ale pronajal své obročí (pří
jem z fary) nejprve knězi Janovi Alekovi
z Kouřimi a později knězi Václavovi. Se
trval zde 20 let, než se rozhodl komuto
vat – směnit své místo působení s jiným
uvolněným farářem. Psal se 17. březen
1412 a do popředí vstoupil nový drži
tel kozojedského patronátu slovutný
Vikéř z Jenišovic zvaný také z Myšlína
(1392–1425). Vikéř coby patron kostela
svolil k záměně dosavadního a rezignu
jícího faráře Bertlína s farářem Prokopem
ze Sedliště (okr. Tachov). Prokop však v
Kozojedech nevydržel a požádal také o
komutaci. Vikéř na jeho místo 20. března
1415 dosadil Jakuba, správce oltáře svaté
Doroty v kostele na Vyšehradě a Prokop
z Kozojed odešel na Vyšehrad.
Vikéř býval členem nižší šlechty.
Roku 1392 mu patřila ves Jenišovice
(místní část obce Křivsoudov, okr. Be
nešov). Koncem 14. století působil jako
přísedící zemského soudu v Praze, kde
se seznámil s Břeňkem ze Strakonic, od
něhož roku 1398 koupil část zadluže
ného panství Strakonice s městečkem
a ½ hradu, nicméně dlouho si majetek
neponechal a 12. prosince 1402 ho pro
dal johanitům. Před rokem 1404 koupil

tvrz Myšlín (místní část obce Mnichovi
ce, okr. Praha-východ), kterou přestavěl
a stal se také majitelem dvora (bývalého
léna) Chrást u Přistoupimi, kde vznikla
tvrz, odkud roku 1408 pronajal plat dvě
ma sedlákům a mlynáři. Tento plat roku
1425 zcela prodal. Na přímluvu Čeňka
z Vartenberka se stal s Janem Železným
velitelem královského vojska Václava IV,
které bylo roku 1413 vysláno do Nače
radce a Pacova (pomezí Středočeského
kraje a Vysočiny) proti Petrovi Malovcovi
z Pacova. Jako podporovatel a ochrán
ce Jana Husa přivěsil 2. září 1415 pečeť
s predikátem „z Myšlína“ na protest Jano
va odsouzení a upálení v Kostnici, k ně
muž přivěsilo pečeti dalších 451 pánů
z Čech. V kariéře se vypracoval na post
purkrabího pražského hradu v letech
1403–1406 a místopurkrabího v letech
1406–1420.
Jan Psota

Setkání se
spisovatelem
a malířem
V Kozojedech jsem neměl dosud tu
čest vystupovat, snad pouze z autobu
su PID. Letos má dosavadní regionál
ní, publicistická a literární činnost na
Českobrodsku začala pozvolna pronikat
i na Černokostelecko a já mám možnost
poznávat nové spolupracovníky, místa
a příležitosti ke spolupráci. Na podnět
Petry Škarkové jsem začal spolupraco
vat s Obcí Kozojedy a od března 2019 se
zabývám nejstaršími dějinami Kozojed,
které přináším formou naučného seriálu
ve zpravodaji.
Doposud jsem neměl možnost na
vštívit a prohlédnout si kozojedský kostel
sv. Martina, a tak jsem tuto památku na
jaře zahrnul do celonárodního programu
EHD – Dnů Evropského dědictví v rámci
chystaného autobusového zájezdu, pořá
daného Městským informačním centrem
v Českém Brodě. Vyprodaný zájezd pro
běhl 14. září 2019. Prohlédli jsme si kos
tel sv. Václava v Přistoupimi, zámeckou
kapli sv. Štěpána v Kostelci nad Černými
lesy, nicméně v Černokosteleckém pivo
vaře se prohlídka neplánovaně protáhla
a avizovaná návštěva kozojedského kos
tela ve 12 hodin musela být operativně
a ke zklamání návštěvníků zrušena. Pro
uzavírku motocyklového závodu bychom
s autobusem nebyli později do Kozojed
vpuštěni. Náhradní prohlídku plánuji na
jaro 2020.
S obcí jsem začal spolupraco
vat v rámci vydání výpravné publika
ce Doubravčice nad říčkou Šemberou,

Kam s tím
smetím

která značně přesahuje dějiny soused
ních Doubravčic a zabývá se např. středo
věkým osídlením hradiště Staré (Pusté)
zámky a zaniklých středověkých obcí
na kozojedském katastru. Mapuje ději
ny blízkých lesů, Šembery a dotýká se
Kozojed i po jiných stránkách. Kozojedští
si mě pozvali na besedu, která se usku
tečnila 12. října 2019 od 14 hodin v sále
hostince U Heřmanů. Během slunného
odpoledne jsem své povídání a prezen
taci zaměřil na dějiny Kozojed, jejich
vznik, pověsti a mikroobjevy, s nimiž se
můžete seznámit na jiném místě toho
to čísla. Se mnou do Kozojed zavítal
malíř Josef Knotek (doubravčický cha
tař) a uspořádal v sále vernisáž obrazů
Kozojed a okolních dubohabrových lesů,
jehož obraz jsem rovněž využil v knize.
Jeho účast si velice považuji, na veřejnos
ti obrazy nevystavoval již 13 let (napo
sledy 2006 v Doubravčicích). Chtěl bych
na tomto místě vyslovit poděkování obci
Kozojedy a místostarostce Janě Masluko
vé Šimůnkové za přivítání a zajištění vše
ho potřebného k uskutečnění pořadu.
Jan Psota

V rámci občanské iniciativy ve spoluprá
ci s obcí a s Pošembeřím o. p. s. se v Kozo
jedech pravidelně koná úklid obce, občas
i s doprovodným programem, jako je
např. rozdělání ohně a opékání špekáč
ků.
Cílem úklidu je zapojit rodiče s dětmi
z Kozojed, poznat nové kamarády, pobýt
na čerstvém vzduchu a posbírat odpadky.
Během úklidu procházíme ulice,
okolí zastávek autobusu, náves, okolí ryb
níků, břehy potoků i les a sbíráme smetí
do pytlů na směs a na plast. Posbíraný
odpad zpravidla převezeme na jedno
smluvené místo, kdy následná likvidace
odpadu je již na obci.
Nacházíme drobné smetí, PET lahve,
oblečení, ale i pneumatiky, kusy železa,
stohy letáků atd. Narazili jsme i na sklád
ku. Naštěstí bývalou. Jednáme o tom
s obcí, tak nám držte palce, ať dojde brzy
k její sanaci a ze skládky se tak přestanou
drolit nebezpečné střepy a suť, které za
sahují do používané cesty.
Do dalšího úklidu se zapojte i vy!
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Jak dlouho trvá,
než se odpadky
rozloží?

Užitečné zdroje pro
bezobalovou domácnost.
Za přečtení stojí kniha Bey Johnson: Do
mácnost bez odpadu. Ráda zapůjčím.
Bezobalově nakoupíte již v několika
lokálních prodejnách, jako jsou mnicho
vický Modrásek, mukařovský Farmářský
obchod, černokostelecká Zdravá výživa či
pašinský Rynek.
Radka Jásková

Další zprávičky
z Kozojedské
školičky
První měsíce školního roku nám utek
ly jako voda. Nastoupili k nám noví ka
marádi, a tak všechna snaha o to, aby
se jim u nás ve školce líbilo, směřovala
k adaptaci nováčků. Společně jsme si
hráli, tvořili a těšili se z hezkého poča
sí. Přijelo k nám divadlo s pohádkou,
která vždy okouzlí všechny děti. V pís
ničkovém týdnu jsme poznali hudební
nástroje a celou školkou zněly oblíbené
písničky s doprovodem hudebních ná
strojů. Že každou písničku otevře houslo
vý klíč, teď už vědí všechny děti. Nyní je
podzim, a proto poznáváme plody, ochut
náváme a těšíme se z každého tvoření.

Zprávy z údolí
Sportovně-kulturní aktivity již mají opět
v údolí svou pevnou tradici a všem, kteří
se našich událostí účastní, moc děkuje
me. Narůstající počet účastníků turnajů
nohejbalů, volejbalu a spousty dětiček
na dětském dni, nám dělá velkou radost.
Veškeré informace za S. O. Ú. K. na
leznete na: https://souk32.webnode.cz/
a všechny fotky z akcí na: https://www.
zonerama.com/souk/133825

V dílně jsme s Martinou vyrobili krásné
přívěsky smaltováním. Byla to pro nás
další zkušenost s touto technikou. Prožili
jsme dny plné barev a zábavy. Čeká nás
spolupráce s Malou technickou univerzi
tou. Zde postavíme město, prostudujeme
technické výkresy, staneme se instalatéry,
elektrikáři, zjistíme, jak to v domě fun
guje a ještě se dozvíme, jaké je propojení
vodojemu s domem a čističkou odpad
ních vod. Máme se na co těšit.
Alena Šámalová
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Co nám ale radost nedělá, je volné pobí
hání psů. Chaty nemají pozemky s pev
nými ploty a neuvázaný pes tak může
lehce vniknout na náš soukromý poze
mek a vykonat svou potřebu nebo do
konce „napadnout“ člověka – dítě, starší
osobu o holi atd. Prosíme tedy všech
ny pejskaře, aby i procházkou do údolí
dbali o své pejsky, dodržovali vyhlášku
č. 2/2010 o zabezpečení veřejného pořádku
a čistoty při chovu a držení zvířat na území
obce Kozojedy, tzn., měli pejsky řádně na
vodítku, a veškerý nepořádek po svých
mazlíčcích uklízeli. Pohyb psů bez vodít
ka je vyhláškou dovolen pouze na mís
tech k tomu určených, jimiž jsou polní
cesty a ČOV.
O vyhlášce jsme psali v posledním Kozojedském zpravodaji, jaro 2019, pozn. redakce.
Děkujeme všem a již se těšíme spo
lečně s vaší účastí na další sezonu.
Monika Klepišová

Něco málo
o permakultuře
Dne 21. října 2019 proběhla ve volnoča
sovce (místnost pro volný čas v budově
obecního úřadu) přednáška na téma Jak
na permakulturní zahrádku. Chtěla bych
ji přiblížit i těm, kteří se na ni nedostali.
Myšlenka permakultury pochází z Aus
trálie od Billa Mollisona a Davida Holm
grena z roku 1978 a vznikla jako reakce
na nešetrné zacházení s přírodou. Je to
uspořádání zahrady v souladu s přiroze
ným koloběhem.
Jak na to? Před většími změnami je
dobré nejprve svoji zahradu chvíli dobře
pozorovat – co vše ji ovlivňuje, jak to na
ní funguje, třeba i v noci nebo za deště,
sledovat např. odkud fouká vítr či kde se
dlouho drží sníh. Při plánování se uplat
ňuje i princip zón okolo domu. Nejblíže
je to, co potřebuje naši každodenní péči
(jako třeba bylinky do jídla, skleník), tro
chu dál jsou umístěny zeleninové záhony
nebo sklípek. Ještě dál je sad nebo pole.
Na každé zahradě by mělo být místo zce
la ponechané napospas divočině, bez na
šich zásahů. I v malé hromadě větví nebo
kamení můžou žít užiteční tvorové, kteří
mají rádi klid.
Díky spolupráci s přírodou bychom
měli pracovat s co nejmenší námahou
a co největší efektivitou. Na zahradě se
snažíme o pestrost rostlin, které případní
škůdci nezničí tak, jako v případě mono
kulturních rostlin a zahradní systém tak
bude stabilnější. Spoustu rostlin si po
skytuje pomoc navzájem a toho můžeme
využít. Zahrada by měla tvořit uzavřený
systém, kde nevzniká odpad, ale vše se

vrací zpátky (uschlé stonky, listí, větve,
tráva se stanou v kompostu znovu orga
nickou hmotou). Zároveň můžeme uplat
nit i vzory, které se přirozeně vyskytují
v přírodě – cestičky se můžou vinout jako
potůček, záhony nemusí být jen do pra
vého úhlu. Díky sluneční pasti můžeme
vytvořit i mikroklima pro teplomilnější
druhy rostlin, jako jsou například fíky
apod. Místo umělých přípravků se dají
použít ty přírodní.
Zaujalo vás něco z výše uvedeného?
Na dalším jarním setkání probereme
vhodné sousedy pro zeleninové záhony,
přírodní ochranné a posilující prostředky
a můžeme uspořádat i burzu sazeniček,
odkopků a semínek.

Ohlédnutí za
šestým ročníkem
kloboukové
výpravy

Jitka Nováková
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Letos byl hned na začátku zmatek, způ
sobený špatnou informací o čase odjez
du. Klobouková výprava až do letošního
roku připadla vždy na pátek, ale letos
jsme měly výjimečně vyrazit v sobotu.
A zde vznikl přehmat v čase. Naštěs
tí v dnešní době sociálních sítí se tento
omyl stal nepatrným. Na zastávku přišly
všechny účastnice vyzdobené překrás
nými klobouky včas. Některé chodí kaž
dý rok, jiné se účastnily poprvé. Cesta
autobusem byla poklidná, za doprovo
du spousty úsměvů na tvářích ostatních
cestujících. Když nic jiného, tak to, že
se nám podařilo vykouzlit pár úsměvů
na tvářích spolucestujících, je v dnešní
uspěchané době velký úspěch. Pan řidič
nám zastavil až před vchodem do pizze
rie Vyžlovka. Asi se bál o naši bezpečnost
na pozemní komunikaci.

V pizzerii nás čekal připravený stůl
pro 14 odvážných Kozožen. Večeře byla
plná legrace i vážných témat, společně
jsme si užily dobrého jídla i pití. Někte
ré ženy odjely sice zpět autem, ale devět
z nás se kolem jedenácté, vyzbrojené
čelovkami a baterkami, vydalo temným
lesem zpět do Kozojed. Vedeny zdatnou
skautkou Petrou Pillerovou jsme poprvé
nezabloudily a z lesa se vynořily přesně
tam, kde jsme chtěly – na hrázi rybníka.
Rozloučily jsme se u kiosku a rozešly se
do svých domovů spokojené, že jsme ces
tu zvládly a prožily pěkný večer. Tak za
rok pojďte s námi.
Simona Kopecká

Lávka – závěr,
který nikdo
nečekal
Kozojedy za letošní rok zažily nespočet
akcí. Od bálů, zábav, závodů, přes různé
programy, až po koncerty. Z akcí si moh
ly vybrat všechny věkové skupiny. Byly
zaměřené jak pro děti, dospělé, tak i pro
seniory. Ale bezkonkurenčně největší
divácký úspěch měla „lávka“, zejména
svým nečekaným závěrem.
Lávka je sranda-závod o přeběhnutí
můstku plovoucího na hladině rybníka.
Lávka je široká cca 24 cm a stočená tak,
aby závodník vybíhal i přibíhal směrem
k divákům. Na počest gastrofestu, který
se konal souběžně, byla lávka ve tvaru
kuchařské čepice. Že jste to nepoznali?
Nevadí, alespoň teď víte, že zdejší muži
mají výrazné umělecké sklony, bohužel,
nám někdy skryté.
První závodí děti, zvané potěr. Těm se
běhá nejlépe, protože jsou lehké a láv
ka se s nimi nepotápí a zůstává suchá.
Další jdou na řadu ženy, označené jako
vodoměrky. Tam se hrálo zejména na dů
vtip oblečení. Někdy to vypadalo, že čím
méně znamená více, ale nebylo to pravi
dlem. Šlo o vtip, nadsázku a pobavit jak
porotu, tak i diváky. Poslední disciplínou
jsou muži, pojmenovaní aptovasrmani.
Ti se podle své hmotnosti často lehce
noří do vody, někdy až po kotníky. Lávka
je mokrá a klouže. Viděli jsme mnoho
pádů a od diváků byl slyšet potlesk, nad
šené povzbuzování, ale chvílemi i bolest
né výkřiky!
Komise seděla na plovoucím voru,
kde byly přidělané židle a stůl, na kterém

stálo pití, a porotci si pod slunečníkem
užívali zábavy. Jako každoročně si mysle
li, že je vor nepotopitelný. Alespoň s tou
to vidinou ho stavěli. Dodnes nevíme,
kde naši muži udělali chybu, ale s jisto
tou můžeme říct, že lépe se diváci nepo
bavili. Při vyhlašování vítězů poslední
kategorie se vor začal naklánět a za ob
rovského potlesku diváků a jásotných
pokřiků postupně sjeli všichni porotci
do vody. V tu chvíli nemohlo obecenstvu
přijít nic vtipnějšího. V rybníku plava
ly židle, stůl, deštníček, ale také mobily
nebo akuvrtačka. Největší úctu má mode
rátor, který nejenže udržel mikrofon stále
nad vodou, i když sám byl chvílemi pod
hladinou a z vody koukala pouze jeho
ruka, ale domoderoval lávku do poslední
chvíle.
Chlapci, nevím, co chystáte na další
ročník, ale s jistotou mohu říct, že tenhle
závěr těžko překonáte. A nemluvím jen
za sebe.
Petra Škarková
foto: Erik Lozák
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Nově otevřená
knihovna
v Kozojedech
V přízemí budovy obecního úřadu v Ko
zojedech byla začátkem října otevřena
knihovna pro veřejnost.
Najdete zde více než tři tisíce titu
lů s rozsáhlou škálou žánrů od klasické
krásné literatury, přes detektivky, romá
ny, sci-fi i knížky pro děti a mládež. Do
knihovního fondu jsme se snažili zařadit
zejména novější tituly a zajímavé klasiky.
Čtenáři detektivek tu najdou knihy
Agathy Christie, Eda McBaina, E. Walla
ce, Larse Keplera (Hypnotizér) i Jo Nesba
(Krev na sněhu).
Pro ženy a dívky tu máme knihy Da
niely Steelové, R. Pilcherové, B. Nesvad
bové, S. Monyové, M. Viewega, Lenky
Lanczové nebo třeba Jean Plaidy.
Dále máme v nabídce Sirotčinec
slečny Peregrinové pro podivné děti
(R. Riggs), Memento (R. John), Čachtic
kou paní (J. Nižnánsky) a další.
Celý fond knihovny je k nahlédnutí
na http://knihovna.kozojedy.info/ v sekci
Seznamy – Všechny knihy. Tam si můžete
vyhledávat knihy podle názvu, jména au
tora nebo podle žánru.
Pokud by měl někdo z čtenářů zájem
o knihu, kterou v knihovně nemáme,
stačí nám dát vědět a my se ji pokusíme
sehnat.
V knihovně je k dispozici dětský kou
tek, aby si i maminky a tatínkové mohli
přijít vybrat knížku a jejich dítě se me
zitím zabavilo. Dále tu máme počítač
s přístupem k internetu, kde je možno

Žáci, studenti
a senioři jezdí
MHD zdarma

nahlížet do knižního fondu knihovny
nebo brouzdat na internetu.
Registrační poplatek na 1 rok činí
50 Kč. Fond bude využit na nákup no
vých knih. Registrovaný čtenář si může
najednou vypůjčit nejvýše 3 knihy. Ma
ximální doba výpůjčky je stanovena na
3 měsíce (90 dní). Na konec výpůjční
doby bude čtenář upozorněn emailem,
SMS či lístkem do schránky.
Zkušební otevírací doba je:
úterý 9–11 h.
středa 16–18 h.
Tímto chceme poděkovat vedení obce za
poskytnutí prostor a podporu. Za knihy
děkujeme Městské knihovně Jílové u Pra
hy a dalším dárcům.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Honza a Pavla Houštěkovi
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Před více než rokem schválilo zastupi
telstvo Středočeského kraje projekt pro
žáky, studenty a seniory nad 65 let na
proplacení jízdného ve Středočeském
kraji. Dotované jízdné se vztahuje na
cesty do školy a zpět pro žáky a studenty
a dále na jízdné pro seniory.
V praxi to funguje tak, že na webo
vých stránkách Středočeského kraje
najdete ke stažení formulář pro žáky
a studenty nebo pro seniory, který vy
plníte (jde vytisknout nebo vyplnit on
-line), odešlete a zaplacené peníze za
jízdné vám Středočeský kraj pošle zpět.
Podmínky i návod najdete na webových
stánkách nebo si pro informace můžete
zavolat na informační linku 257 280 844
(pondělí až pátek 8–14 hodin).
Petra Škarková
zdroj: www.kr-stredocesky.cz

Gastrofest
V sobotu 31. srpna se uskutečnil druhý
ročník Kozojedského gastrofestu. Letos
se za krásného počasí poprvé spojil
Gastrofest s Lávkou do velkolepé akce.
Díky místním i přespolním kuchařům
mohli návštěvníci ochutnat spoustu
specialit. Kromě už tradičního maďarské
ho guláše a rumunské mamaligy kuchaři
s pomocníky nabízeli boršč, škvarkové
placky, thajský laarb, pljeskavicu, spe
ciality dagestánské kuchyně, ukrajinské
bramborové placky, čočkový salát, cuke
tovou polévku, burgry, jugoslávské sýrové
rohlíčky a jako sladkou tečku koláčky,
bebe řezy, baklavu nebo bezlepkové pala
činky. Nejmladší účastnice nabídla slad
ké i slané muffiny.
Na ochutnávání jsme používali roz
ložitelné jednorázové nádobí a dřevě
né jednorázové příbory. Letošní počet
návštěvníků předčil naše očekávání,
některé stánky byly“vyjedené” během
chvíle. Podle vydaných misek odhadu
jeme počet návštěvníků na více než dvě
stovky lidí!
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Chci poděkovat všem kuchařům, jejich
pomocníkům, rodinám a kamarádům,
kteří nám pomáhali a panu starostovi
za vstřícnost a finanční podporu,
která nám umožnila gastrofest zase
uspořádat.
A vypadá to, že kuchaři už jsou při
pravení na příští rok!
Marcela Hristová

Guláše aneb umíš
vařit v kotlíku?
Soutěž ve vaření kotlíkových gulášů je
v Kozojedech už vyhlášená a sjíždí se na
ní účastníci i z velké dálky. Soutěžící se
sejdou u kiosku v 8.30 hodin, kdy je zápis
a od 9 hodin vaří. Na ukuchtění nejlep
šího guláše mají čtyři hodiny. Guláš by
měl být podle klasického receptu, tedy
bez výrazných odchylek v ingrediencích.
Krátká pravidla udávají, že povolené je
pouze hovězí maso, které se vaří v kotlíku
volně zavěšeném na trojnožce. Cibule ne
smí být dopředu nakrájená ani oloupaná.
Ingredience si týmy chystají sami a počet
soutěžících v týmu není omezen.
K vidění je mnoho kuchařů a kucha
řek v různých zástěrách a pracovních
oděvech, které jsou někdy velmi vtipné.
Návštěvníci mohou okouknout různé
způsoby vaření guláše a také samozřejmě
ochutnat. Málokdy se stane, že by něko
mu hotový guláš zůstal nesnědený. Ještě
jste neochutnali? Tak určitě přijďte, akce
se koná každý rok v květnu.
Petra Škarková

Důchodkyně
na výletě

Schůzky máme vždy poslední středu
v měsíci a vítáme každého nového člena.
Přijďte se podívat do klubovny na obecní
úřad.
Ivana Krucká

V letošním roce jsme podnikly tři výlety.

Kozojedský fichtl
jede v jedné
stopě
Byl krásný slunný den, který v kalendá
ři psal datum 14. září 2019, kdy se konal
11. ročník Kozojedského fichtla aneb vy
jížďka jednou stopou na malých moto
cyklech. Již v ranních hodinách, druhou
sobotu v měsíci září, se začaly před míst
ní sokolovnou v Kozojedech na návsi sjíž
dět stroje různých značek. Jakmile byly
tyto stroje zkontrolovány zodpovědnou
osobou, přišli se účastníci zapsat k nám
na prezentaci, kde jsme jejich stroje ro
zřadili dle druhů do příslušných katego
rií. Po zapsání všech účastníků se odpálil
start, kdy první 4 stroje vyjely na trať a po
další minutě vyjela další čtveřice, a tak
stále dokola, než jsme všem účastníkům
dovolili postupně překročit startovní
čáru této vyjížďky.
Již za půl hodinky a pár vteřin k nám
do cíle dorazil první stroj, kdy jsme

Prvním bylo podzemí v Českém Brodě.

s úžasem tleskali a pomyslně mu plácali
po zádech. Účastníků bylo tento rok 128,
z čehož 120 zdárně projížďku dokončilo
až za cílovou čáru. Velká gratulace putuje
těmto 3 účastníkům, jež obsadili první tři
pozice, z celkových výsledků:
1. místo – Zdeněk Marýzko
s časem 0:30:01:61,
2. místo – Josef Mašinda
s časem 0:30:47:20 a
3. místo – Michal Franc
s časem 0:30:53:49.
Závěrem bychom moc rádi poděko
vali všem, kteří si udělali v tento den čas
a dorazili podpořit své blízké, ať už účast
níky samotné projížďky nebo pořadatele.
Je skvělé vidět pohromadě tolik lidí, co si
tento „koníček“ oblíbili. I tento rok nám
počasí přálo, a tak jsme si užili skvělé
atmosféry, pokoukání, zážitků a nezbý
vá, než říci: „Díky všem organizátorům,
sponzorům, účastníkům, divákům a příš
tí rok se těšíme na viděnou!“

Druhý výlet byl na Tuchorazskou věž.
Všechny jsme byly nadšené z blízkých
historických památek v našem okolí.
Některé jsme viděly prvně!

Na třetí výlet se jelo
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na Dobříšský zámek
a Svatou Horu u Příbrami.
Počasí nám přálo
na všechny výlety, dobrá
nálada nechyběla a hlavně
jsme byly plné dobrých
dojmů z nových poznání.

Petra Kohoutová

Výlety nás baví.

Pejskaři, už má
váš pes čip?

Chybí vám na domě číslo popisné?
Pozor, jde o porušení
zákona!
Číslování domů bylo uzákoněno v době
vlády Marie Terezie. Nejdříve nemělo
charakter trvalého označení, ale pořado
vého čísla v konkrétním soupise, třebaže
dům byl číslem až do dalšího přečíslo
vání „popsán“ křídou na vrata či dveře.
Číslování se provádělo s pomocí vojska
v přirozeném sledu tak, jak lze obec po
stupně projít. Obvykle po směru chodu
hodinových ručiček, přičemž se začínalo
na nejdůležitějších místech – veřejný
mi budovami (panské sídlo, fara, rychta,
nejbohatší usedlost). Kostely, kaple a ne
obývané věže se již od dob Marie Terezie
nečíslují.
I dnes musí mít každý dům číslo po
pisné na viditelném místě. Není to jen
tak pro legraci, nařizuje to zákon o ob
cích. Pokud na domě číslo nemáte nebo
je špatně viditelné, je to problém.

Dům se označuje buď číslem popisným,
jde-li o stavbu trvalého charakteru, nebo
číslem evidenčním, jde-li o stavbu dočas
nou nebo rekreační. Číslo přiděluje obec
rozhodnutím. Tabulku s číslem je povinen
umístit na své náklady vlastník budovy.

Tabulky s čísly umístěte
viditelně
Každý vlastník by si měl uvědomit, že
nesprávné nebo dokonce žádné označení
jeho budovy může mít dalekosáhlé nega
tivní následky. Například praxe ukazu
je, že hasiči či sanitka přijedou na místo
události pozdě jen proto, že dům nebyl
označen. Číslování domů slouží k lepší
orientaci, což ocení nejen vaše návštěva,
ale třeba i pošťák.
Jana Masluková Šimůnková
Zdroj: wikipedie
foto: Johana Škarková
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Novela veterinárního zákona začne platit
již od 1. ledna 2020 a spolu s ní i povin
nost označit všechny psy starších šesti
měsíců identifikačním číslem, tzv. čipem.
Čip umožňuje zjistit totožnost konkrétní
ho zvířete a zároveň musí být toto iden
tifikační číslo zaznamenáno v dokladu
o očkování psa. Štěňata budou muset být
čipována nejpozději při prvním očkování proti vzteklině, tedy mezi třetím až
šestým měsícem věku psa.
Snadnější identifikace psa zlepší
kontrolu větších problematických cho
vů, tzv. množíren, které návrh novely na
ochranu zvířat proti týrání definuje jako
„zařízení, ve kterém jsou chováni a rozmnožováni psi nebo kočky v nevhodných podmínkách, které způsobují jejich utrpení, a to
ve větším počtu, který jim neumožňuje uspokojovat jejich fyziologické, biologické nebo
etologické potřeby“.
Zavedení mikročipu se nebojte.
Domácí mazlíčky totiž nijak zdravotně
neohrožuje, jedná se totiž o čip velikos
ti rýžového zrna. Povrch materiálu je
vyroben tak, aby organismus zvířete ne
reagoval na čip jako na cizí těleso. Je apli
kován na levou stranu krku zvířete, úkon
je srovnatelný s injekční aplikací a cena
čipu se pohybuje v řádech pár stovek ko
run. Výjimku z povinného čipování mají
psi, kteří jsou označeni tetováním, které
bylo provedeno před 3. červencem 2011.

Registrace čipu není povinná, avšak
o jeho registraci je vhodné uvažovat.
Už jen z toho důvodu, že pokud se pes
zaběhne, mnohem snadněji se navrátí
zpět ke svému majiteli. Údaje o majiteli
psa v čipu zapsány nejsou, čip ukáže jen
patnáctimístný číselný kód, kterým lze
propojit psa s majitelem pouze v přípa
dě, pokud je tento čip zapsaný v některé
z databází psů.
Hlavním důvodem pro čipování čtyř
nohého mazlíčka je propojení s očkovacím průkazem. Bez zavedení mikročipu
bude očkování proti vzteklině, kte
ré je zákonem uložené a jež je potřeba
pravidelně opakovat, neplatné, tzn. i na
očkovaného psa se bude pohlížet, jakoby
očkován nebyl. Při zjištění přestupku
v podobě neoznačení psa identifikačním číslem, hrozí majiteli psa pokuta
ve výši až 20 000 Kč.
Pro splnění zákonné povinnosti mů
žete navštívit vašeho veterináře. Nejbližší
veterinární ordinace je MVDr. František
Malý, Kutnohorská 852, 281 63 Kostelec
nad Černými lesy. Ordinuje od pondělí
až do pátku, od 17 do 19 hodin. Termín si
můžete domluvit i telefonicky na tel. čís
le 602 876 474. Zavedení čipu zde stojí
400 Kč.
Lucie Cibulková

POZOR, pravidlo
pravé ruky platí
i v Kozojedech
Jedno z prvních pravidel, které se v auto
škole učí, je tzv. pravidlo pravé ruky. V zá
koně o silničním provozu je to popsané
pod § 22, jízda křižovatkou, ve druhém
odstavci, cituji ze zákona: „Nevyplývá-li
přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1,
musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům
nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím
zprava nebo organizované skupině chod
ců nebo průvodcům hnaných zvířat se
zvířaty přicházejícími zprava.“
V Kozojedech se na tento zákon často
zapomíná. Máme tu ulice s nerozlišený
mi křižovatkami, kde je potřeba zvýše
né opatrnosti. Pokud nejsou ustanoveny
a značkou označeny hlavní a vedlejší uli
ce, dáváme automaticky přednost zprava.
Velký problém je v ulici Revoluční, kde
je mateřská škola a řidiči zde zapomínají
dávat přednost. Chodí tu rodiče s dětmi,
tak opatrně! Stejný problém je i v ulici
1. máje, v Zahradní, K Rybníku, K Marti
nu a další. U školky navíc často stojí auta
po obou stranách ulice tak, že se nedá
projet.

Na chodníku se neparkuje!

Bezpečnost na prvním místě

Odstavená auta před domy jsou dalším
nešvarem, na který obec už v minulosti
často upozorňovala. Problém si uvědo
míte zejména, když jdete po Kozojedech
pěšky nebo jedete na kole. Před rodinný
mi domy, které mají možnost parkování
na vlastním pozemku, stejně stojí auta.
Ve většině případů je polovina vozu na
chodníku, takže člověk neprojde, natož
aby po chodníku mohl projet rodič s ko
čárkem.
Obecná úprava zákona o provozu
na pozemních komunikacích ustanovu
je v § 25, odst. 3.: „Při stání musí zůstat
volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně tři metry pro každý směr jízdy.“
V takovém případě se dá pozvat policie,
aby zjednala nápravu, ale je to opravdu
nutné? Není lepší nejen dodržovat pravi
dla, ale být zejména ohleduplní ke spo
luobčanům? Navíc chodníky nejsou na
zátěž auta stavěné a brzy se zničí.

V některých ulicích se navíc na námět
občanů nechaly instalovat retardéry, aby
se ulicí jezdilo pomalu. Retardéry sice
na vozovce jsou a auta zpomalují, ale ve
chvíli, kdy chodec obchází auto stojící
na chodníku, je to stejně bezvýznamné.
Chodci se v některých ulicích na chod
ník téměř nedostanou a musí jít po sil
nici. Přitom obec postupně rekonstruuje
chodníky, které jsou pěkné a rovné, což
ocení zejména rodiče s kočárky a starší
lidé. Děti, které jdou po chodníku, tak
náhle vstupují do vozovky nebo cyklisti
nečekaně vybočují, aby objeli stojící auto.
V zimě, když napadne sníh, ulice
Kozojed prohrnuje traktor s radlicí. Jsou
místa, kde je komplikované projet a od
hrnout sníh, pokud tam stojí vozidla.
Loni se dokonce stalo, že v některé ulici
traktor neprojel, protože auta stála na
proti sobě a nebyl dostatek místa.
Ano, vše se dá řešit přes právní orgá
ny, ale je to zbytečné. Žijeme na vesnici,
většinou se známe, pořádáme společné
akce a vybrali jsme si venkovský život,
ke kterému patří ohleduplnost nejen
k sousedovi, ale i k dalším spoluobča
nům. Mnozí poukazují na svoje práva, ale
zapomínají na své povinnosti. Ale o tom
přece demokracie a svoboda je. Na těchto
pilířích je postavená. Važme si neustálé
obnovy naší obce a buďme ohleduplní
nejen k sobě, ale i k věcem, které máme.
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Petra Škarková
Pavel Piller

PŘIHLÁŠKA –
DOTAZNÍK NA
MIKULÁŠE
Pokud máte zájem o návštěvu sv. Mikuláše,
anděla a čertů, kteří budou chodit
ve čtvrtek 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 pondělí 2. prosince.
Důležité dotazy Vám zodpoví Petr Škarka
na tel.: 731 160 656.

Skautský
tábor
v Anglii

„Mikrouš“
prověřil nejen
„šílence“,
„veterány“
a „bábofky“
Další z tradičních kozojedských akcí je
mikrotriatlon zvaný „mikrouš“. Koná
se každoročně první srpnovou sobo
ru u kiosku. Úkolem je po hromadném
startu od lavičky pod kioskem obeplavat
stavidlo, dále v lesním depu skočit na
kolo a ujet pár kilometrový okruh lesem,
polem nebo obcí a nakonec v depu kolo
odhodit a doběhnout do cíle.
Začíná se vždy od jedné hodiny odpo
lední, aby stihli závod všichni závodníci
v různých kategoriích. A že jich je:
Šílenci a blázni – ti co překonají zá
vod za méně, než 29 minut,
Chlapáci – muži od 13 do 44 let,
Bábofky – ženy od 13 do 44 let,
Veteráni a veterinářky – všichni nad
45 let a
Děti – rozdělené podle počtu a věku
přihlášených.
Letošní závod byl opět nejen o sportu,
ale i o legraci a fair play. Nebojte se příští
rok přidat.
Petra Škarková
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Náš výlet do Anglie se opakuje každé
čtyři roky. Letos se konal o prázdninách
a opět se velmi povedl.
Tento zájezd pořádá středisko Modrá
želva společně s Plaňanským střediskem.
Náš kozojedský oddíl Kozoroh spadá pod
ratbořské středisko Modrá želva Ratboř.
My přihlášení, jsme nasedli ráno do
autobusu, který nás provázel celým zá
jezdem, a vyrazili jsme na dlouhou cestu
do Velké Británie. Autobusem jsme jeli
asi dva dny s tím, že jsme měli menší
zastávku na přespání v Belgii. Zde žije
jeden z našich vedoucích, který tuto vý
pravu také pořádal. U něj jsme se najedli
a vyspali. Další den jsme jeli trajektem
z Francie do Velké Británie.
Kolem šesté večer jsme dorazili do
prvního tábora ve městě Walesby. Tábor
byl oproti našemu vcelku klidný a poho
dový jak programem, tak i přístupem. Je
diné co nás, kteří jsme jeli poprvé, velmi
zarazilo, bylo jejich stravování. Na sen
dviče s brambůrky k obědu si nezvykl asi
nikdo z nás do konce tábora. Jeden den
jsme byli navštívit městečko Lincoln, kde
jsme měli volný čas.
První týden se toho moc nedělo, bylo
to takové odpočinkové, proběhla tam
i „party“ nebo zápasy Češi proti Angliča
nům ve fotbale na louce.

Druhý týden jsme se přesunuli do
druhého kempu v Newarku. Tento tábor
byl naopak zaměřený na různé akti
vity po celý den. Děti do 18 let (nosily
červené šátky) se vždy ráno na nástupu
zapsaly na aktivity na celý den (moh
li jsme si vybrat například: laser game,
vodní bitvu, plavání, horolezeckou stěnu
nebo střílení z luku či vzduchovky na
terč). Účastníci 18 a více let (nosili hnědé
šátky) měli celý den „volný“, takže větši
nou pomáhali s večerním dobrovolným
programem, v kuchyni anebo vedoucím.
Předposlední den jsme jeli do Londýna,
kde jsme viděli Big Ben, Tower Bridge
atd. Měli jsme také asi na hodinku zaří
zenou plavbu výletní lodí. Poslední večer
byla opět „party“.
Cesta zpět byla kratší, jelikož jsme
nezastavovali v Belgii. Naneštěstí jsme na
trajektu chytili bouřku, všechno se hou
palo a nebylo to úplně nejlepší. Domů
jsme dorazili asi kolem páté hodiny.
Podle mě byl tento výlet do Anglie skvělý
a doporučuji, jestli máte možnost jet do
ciziny, jeďte – je to zážitek i poučení.
Johana Škarková
rover/rangers oddílu Kozoroh
foto: Modrá želva Ratboř

Víte, jak nosit
trikolóru?
Loni jsme oslavili sto let od založení prv
ní republiky – Československa. Letos to
máme třicet let od sametové revoluce
a pádu komunistického režimu. Většina
měst a obcí chystá na 17. listopad dopro
vodný program. Tento rok to je neděle
a vzhledem ke kulatému výročí znovu
nabyté svobody jsou ve městech plány
někdy i na celý víkend. Nejvíc akcí nabízí
hlavní město Praha.
V Kozojedech uctíme výročí sameto
vé revoluce lampionovým průvodem, ob
čerstvením a setkáním na návsi. Zahájení
bude v 17. hodin před obecním úřadem.
Na tak významnou akci se často nosí
tzv. trikolóra. To je, cituji z Wikipedie:
„… Stuha nebo vlajka skládající se ze tří
různých barev, obvykle uspořádaných do
stejně širokých pruhů vodorovně nebo
svisle.“ Konec citace.
Naše trikolóra má tři barvy, které jdou
následovně za sebou: bílá, červená
a modrá. Řadíme je vždy v tomto pořadí
shora dolů nebo zleva doprava. Stuhu
v trikolórních barvách koupíte v každé
dobré galanterii.

Obecní úřad Kozojedy

→

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

Když budete vyvěšovat vlajku do vodo
rovné polohy, každý asi ví, že bílá je na
hoře, červená dole a modrý klín na levé
straně. Ale pozor, pokud vlajku věšíte
svisle! Nestačí jí jen otočit o devadesát
stupňů, ale musíte jí obrátit i z leva do
prava. Vlajka bude mít modrý klín naho
ře směřující špičkou dolů, nalevo bude
bílý pruh a červený napravo.

Úřední hodiny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Pokud vás zajímá, kde vznikla naše vlaj
ka nebo proč zrovna tři barvy a co zna
menají, doporučuji webovou stránku
www.mujstat.cz.
A co vy? Budete slavit sametovou
revoluci? Dáte si na klopu trikolóru? Na
štěstí se dnes každý může svobodně roz
hodnout, co udělá. Já tedy rozhodně ano.

8–11
8–11
8–11 a 16–18
8–11
8–11

Kozojedský zpravodaj
PODZIM–ZIMA 2019
vychází v listopadu 2019

Kozojedský zpravodaj
evidenční číslo MK ČR E 23640
kozojedskyzpravodaj@gmail.com
šéfredaktor: Petra Škarková
korektor: Patricie Šedivá
texty: občané Kozojed a OÚ Kozojedy
grafická úprava: Carton Clan

Plán pohybových
aktivit v sokolovně
Pondělí

Petra Škarková
zdroj: Wikipedie, mujstat.cz

16.00–17.00 hod.

– hula hoop

17.10–18.10 hod.

– florbal

18.15 hod. – ?

– SKV

Úterý

foto: pixabay.com

16.50–17.40 hod.

– hula hoop

17.50–18.50 hod.

– hula hoop

Středa
16.00 hod. – ?

– SKV
Pokud vás nějaká aktivita zajímá,

Čtvrtek
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obraťte se na zástupce

16.15–18.30 hod.

– hula hoop

18.35–19.35 hod.

– pilates

ve výše uvedených časech:
Hula hoop

Pátek
16.30–18.00 hod.

– skauti

18.10–19.30 hod.

– florbal

– Monika Šimanovská

– Martina Tesaříková
Pilates – Zuzana Novotná
Florbal – Zdeněk Helmich
Skauti – Veronika Šlesingerová
SKV – SK Vyžlovka – Michal Šmíd

Akce v Kozojedech aneb na co se těšit
2019—2020

→ 16. 11. posvícenská zábava, U Heřmanů,
od 20 hodin, hraje Pohoda

→ 17. 11. zahájení oslav 30. výročí sametové
revoluce v 17 hodin před OÚ
+ lampionový průvod po vsi
+ drobné občerstvení

→ 01. 12. zahájení adventu a rozsvěcení
vánočního stromu na návsi

→ 05. 12. chodí sv. Mikuláš, anděl a čerti

(přihlášky najdete zde ve
zpravodaji, vyplněné nezapomeňte
včas odevzdat ve školce,
v koloniálu Schwarz nebo na OÚ)

→ adventní bruslení bude po celý advent,
tedy: 01. 12.; 08. 12.; 15. 12. a 22. 12.
v Mercur Ice Aréně v Říčanech

→ 22. 02. masopust spojený s večerním
rejem masek, hraje DJ Jenda

→ 21. 03. dětské maškarní, U Heřmanů,
hraje DJ Ferda

→ 30. 04. čarodějný les, vystoupení Hula
HOOP, pálení čarodějnic

Knihovna / knihovna.kozojedy.info
otevírací doba:
út 9–11 hod. a st 16–18 hod.
Podrobnosti o akcích najdete na
facebookových stránkách Kozojedská
pavlač. Stránky slouží pouze občanům
Kozojed a jejich přátelům a sousedům.
Pro přijetí je nutno zodpovědět dvě otázky,
1. Proč na Kozojedskou pavlač chcete
vstoupit a 2. Dodržování pravidel. V případě
nezodpovězení otázek automaticky nejste
přijati. Organizátoři akcí si sami spravují
událost akce. Připomínáme, že facebookové
stránky nejsou oficiálními stránkami obecního
úřadu, ale jsou informačním portálem, kde se
informujeme a pomáháme si navzájem –
tzv. lidi lidem.
Oficiální webové stránky obecního úřadu
najdete na www.obeckozojedy.cz, kde najdete
úřední desku, povinné informace, jízdní řády,
znak, vlajku apod. V tištěné podobě jsou
povinné dokumenty na „vývěsce“.

