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Vážení občané,
všichni v této mimořádné době prožívá
me situaci, kterou jsme nepoznali a ani 
si ji neuměli představit. Virus o velikosti 
kolem 120 nanometrů (miliardtin metru) 
převrátil životy většiny lidí na celé planetě. 
Nemoc, kterou způsobuje, uzavřela hra
nice, ochromila výrobu, uzavřela obcho
dy, školy, kulturní, sportovní i restaurační 
zařízení, donutila nás nosit roušky, zne
možnila setkávání s přáteli a dalšími lidmi 
a přinesla mnoho dalších omezení. Všich
ni je dobře známe, protože se dotýkají 
každého z nás. Mezi všemi negativy jsou 
i potěšitelné okamžiky. Na Obecní úřad 
se obrátilo několik našich spoluobčanů 
s nabídkou pomoci s nákupy nebo zajiš
těním potřebných záležitostí zejména pro 
seniory. Další spoluobčané nabídli ma
teriální výpomoc a šikovná děvčata ušila 
ochranné roušky, které rozdávala svému 
okolí a dodala je na Obecní úřad, kde si je 
mohou občané vyzvednout po domluvě se 
starostou na tel.: 774 997 231. Za pomoc 
i za nabídky pomoci všem nesmírně dě
kuji, moc si jich vážím. Solidarita mezi ob
čany, ohleduplnost a uvědomělý přístup 
k preventivním opatřením proti onemoc
nění Covid−19 ve mně osobně vzbuzují 
pevnou víru, že společně těžkosti dneš
ních dnů zvládneme a překonáme.

Letošní rok bude v mnohém odlišný 
od let předcházejících a určitě jiný, než 
jsme si představovali a naplánovali. Ome
zující opatření známá z dnešních dnů 

(uzávěrka tohoto článku je 31. 3. 2020) 
budou určitě prodloužena, jenom nikdo 
neví do kdy. S určitostí lze ale už nyní 
říci, že nebude a nesmí proběhnout veli
konoční koledování po obci ani v cha
tách, neuskuteční se oblíbené pálení 
čarodějnic a kladení věnců k pomníkům 
padlých bude bez účasti veřejnosti. Vítá
ní nových občánků bude zrušeno, rodiče 
obdrží gratulaci, děti malý dárek a zápis 
do pamětní knihy narozených bude bez 
podpisu rodičů. S velkou pravděpodob
ností nebude možné uspořádat soutěž 
„Kotlíkový guláš“ ani oslavy Dne dětí. 
Další vývoj nelze tušit, proto je nejisté 
pořádání dalších akcí s větší koncentrací 
lidí (lávka, triatlon, Kozojedský fichtl, ry
bářské závody apod.).

V těchto dnech měla finišovat přípra
va veřejného zasedání zastupitelstva. Na 
zasedání měly být schváleny nebo pro
jednány tyto body:← foto na obálce: Marek Žídek

Solidarita mezi 
občany, ohleduplnost 
a uvědomělý přístup 
k preventivním 
opatřením proti 
onemocnění Covid−19 
ve mně osobně 
vzbuzují pevnou 
víru, že společně 
těžkosti dnešních 
dnů zvládneme 
a překonáme.
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–  Účetní závěrka obce
–  Účetní závěrka mateřské školy
–  Závěrečný účet obce
–  Rozpočtové opatření 2/2020
–  Prodeje pozemků dle záměrů vyvě

šených na úředních deskách
–  Hřbitov: nájemní smlouvy – výše 

poplatků
–  Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ 

umístění kabelu NN pro přípojku 
na parc. č. 995/10

–  Oprava střechy na tělocvičně
–  Rozšíření části komunikace 1022/1 

na 8m
–  Výměna pozemku mezi obcí a maji

telem pozemku, který leží pod silni
cí ke kostelu

–  Region Pošembeří – schválení 
souhlasu pro MAS na období 
2021–2027.

Vzhledem k současné situaci Vláda ČR 
přijala dne 23. 3. 2020 usnesení č. 274, 
kde ukládá územním samosprávným 
celkům z důvodu omezení svobody po
hybu na území České republiky konat 
zasedání zastupitelstev, pouze pokud je 
to nezbytné k přijetí opatření souvise
jících s řešením nouzového stavu nebo 
ke schválení právních jednání nezbyt
ných k dodržení termínů nebo zabráně
ní bezprostředně hrozícím škodám, a to 
prostředky komunikace na dálku umož
ňujícími účast členů zastupitelstva na za
sedání zastupitelstva v reálném čase bez 
jejich osobní přítomnosti, účast veřej
nosti spočívající v její osobní přítomnos
ti je tímto vyloučena. Vzhledem k tomu, 
že ani jeden z bodů programu nesouvisí 
s řešením nouzového stavu lze zasedání 
odsunout na pozdější dobu. Účetní uzá
věrku obce musíme schválit nejpozději 

do 30. června. Doufám, že pominou kri
zová opatření a zasedání se bude moci 
uskutečnit řádným způsobem.

Jako každý rok i letos je povinností 
úřadu uzavřít hospodaření za rok minulý, 
vypracováním a schválením účetních zá
věrek a závěrečný účet obce za rok 2019.

Obec hospodařila v loňském roce 
s příjmy ve výši 15 669 306 Kč, výdaje 
byly 15 792 982 Kč. Převaha výdajů nad 
příjmy činila 123 676 Kč a byla pokryta 
z úspor z minulých let. Celkové úspo
ry obce za minulá období k 31. 12. 2019 
byly 7 009 595 Kč. Daňové příjmy za rok 
2019 činily 12 954 606 Kč, což představu
je při 916 obyvatelích příjem na každého 
občana trvale hlášeného v naší obci ve 
výši 14 143 Kč. O tuto částku nás připra
vuje každý občan zde žijící, ale nepři
hlášený k trvalému pobytu. Tím obec 
přichází o značné finanční prostředky 
na provoz i rozvoj obce. K 1. 1. 2020 byl 
počet obyvatel Kozojed 931.

Vedení obce je přesvědčeno, že jsme 
připraveni zvládnout i nadcházející ob
dobí, kdy se dá očekávat pokles daňové 
výtěžnosti a přes propad příjmů pokračo
vat – kromě běžného provozu – i v rozpra
covaných investičních akcích, které jsou 
na letošní rok naplánované. To je napří
klad „Snížení energetické náročnosti MŠ“ 
a výstavba multifunkčního hřiště.

Chod obce pokračuje a činnost neza
stavil ani virus, proto následuje několik 
důležitých informací technického a orga
nizačního charakteru.

Deratizace
V roce 2019 proběhla na území obce Ko
zojedy akce směřující ke snížení přemno
žené populace hlodavců. Do této akce se 

zapojilo 41 vlastníků nemovitostí a byla 
plně hrazena obcí Kozojedy. Letos bude
me s touto činností pokračovat. Jakmile 
bude deratizační firma připravena, vy
zveme adresně již zapojené vlastníky ne
movitostí k předání staniček na návnadu, 
které jsou v majetku obce (v určený den 
staničky vložené do igelitového obalu 
položí před svou nemovitost). Násled
ně staničky svezeme, vymyjeme a vyde
sinfikujeme. Protože všichni zapojení 
vlastníci nemovitostí byli již poučeni, tak 
jim následně předáme staničky s návna
dou za vrata nebo plot jejich nemovitostí 
v igelitovém obalu.

Pokud budou mít další vlastníci ne
movitostí o tuto službu obce zájem, ať 
vloží svou žádost do poštovní schránky 
Obecního úřadu. Protože se bude jednat 
o nové zatím nevyškolené vlastníky, bu
dou následně obesláni a bude k nim vy
slán deratizátor, který jim předá staničky 
s návnadou a vyškolí je. I tentokrát bude 
tato služba plně hrazena obcí Kozojedy. 
V případě dotazů se obraťte telefonicky 
na Ing. Pillerovou, tel: 602 790 193, která 
akci zabezpečuje.

Kolaudace přípojek
V minulém zpravodaji jsme vás infor
movali, že ve většině případů nemáte 
zkolaudovány vodovodní a kanalizační 
přípojky. To v praxi znamená, že práv
ně neexistují a tudíž nezvyšují hodnotu 
vaší nemovitosti. Řada z vás již požádala 
Obecní úřad o pomoc při jejich kolauda
ci. Existuje dohoda se stavebním úřadem 
v Kostelci nad Černými lesy, že je možné 
podání činit, pouze však cca 2 žádosti 
týdně. Pokud jste Obecní úřad o pomoc 
nepožádali, prosím, učiňte tak. Pokud 

žádost nepodáte, kolaudace budou řeše
ny postupně dle čísel popisných jednot
livých nemovitostí a žádosti doručíme 
do vaší poštovní schránky. Je pak jen 
na vás, zda podání na stavebním úřa
du učiníte a tím významně zhodnotíte 
vaši nemovitost. Vše probíhá na nákla
dy Obecního úřadu. V případě dotazů 
se obraťte telefonicky na Ing. Pillerovou, 
tel: 602 790 193, která akci zabezpečuje 
a příslušné žádosti pro vás zpracovává.

Dopravní situace
Na základě připomínek občanů a po

znatků vedení obce byl některým vlast
níkům nemovitostí v ulici 1. máje zaslán 
dopis s výzvou, aby zajistili parkování 
vozidel na svých pozemcích. Protože 
občané na tuto výzvu reagovali s různý
mi podněty, obrátilo se vedení obce na 
odbornou firmu se žádostí o pomoc, jak 
tuto situaci řešit. Jeden z požadavků ob
čanů byl, vytvoření obytné zóny. K tomu 
jsme byli např. poučeni, že v obytné zóně 
je parkování zcela vyloučeno apod.

Naše další dotazy směřovaly k tomu, 
jak pomoci s parkováním vozidel v husté 
zástavbě. Existuje i možnost záchytného 
parkoviště v obci na jiném místě s tím, že 
by přebytečná rodinná vozidla a vozidla 
návštěv po vyložení byla zaparkována 
na kamerově zabezpečeném parkovišti. 
Bylo nám zdůrazněno, že ze zákona je vy
loučeno parkování vozidel na chodníku, 
a to i jen krátkodobé za účelem vyklád
ky a nakládky. Toto máme řešit s Poli
cií ČR, a to státní nebo městskou. Proto 
nyní připravujeme podklady pro žádost 
o změnu veřejnoprávní smlouvy s Kostel
cem n. Č. lesy o činnosti Městské policie 
Kostelce na území naší obce. Byli jsme 
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vyrozuměni, že není nutné, aby přísluš
ný přestupek nahlašovali jen pracovníci 
úřadu. Policii může požádat o řešení kte
rýkoli občan. Apelujeme na všechny, kte
ří se přestupkového jednání dopouštějí, 
aby ve vlastní zájmu podobnou činnost 
ukončili a své jednání přehodnotili.

Dendrologický průzkum
V roce 2019 nechalo vedení obce zpraco
vat dendrologický průzkum ke zjiště
ní zdravotního stavu vzrostlých dřevin 
v centrální části obce. Celá zpráva je uve
dena na www.obeckozojedy.cz. Bohužel 
bylo zjištěno, že stav některých vzrost
lých stromů, výhradně však vzrostlých 
smrků před budovou Obecního úřadů, 
je za hranicí životnosti a tyto stromy musí 
být odtěženy. Vedení obce tato zpráva ne
potěšila, ale v zimním období 2020/2021 
budou označené stromy pokáceny, dřevo 
bude uloženo a použito na čarodějnou 
hranici v lepších časech.

Volné pobíhání psů
je stále se opakujícím přestupkem, 
a i přes mnohá upozornění se najdou 
majitelé psů, kteří své miláčky dostateč
ně nezajistí a ti mohou následně ohrozit 
své okolí. Dne 12. 3. 2020 došlo k poli
továníhodné události, kdy se dva volně 
pobíhající psi poprali tak, že jeden z nich 
musel být pro mnohačetná zranění utra
cen. S volným pobíháním psů a s jejich 
venčením souvisí i problém exkremen
tů. Věřím, že vy majitelé, máte svého psa 
rádi, ale mějte rádi i své okolí a spo
luobčany, zamezte volnému pobíhá
ní a důsledně provádějte úklid výkalů. 
V případě zatoulaného nebo volně pobí
hajícího psa mohou občané kontaktovat 

Policii ČR (v případě ohrožení) na 
tel. 158, starostu 774 997 231, 1. místo
starostku 739 016 429, místostarostku 
602 790 193 nebo odchytovou službu psí
ho útulku 607 018 218. Pro zaběhlé psy 
má obec připravený kotec v areálu čistír
ny, kde můžeme psa umístit.

Platby stočného
– připomínám, že od letošního roku je 
upravena výše stočného na 36 Kč/m3 
a tomu odpovídá výše stočného placené
ho paušálem; 1 080 Kč za každou osobu. 
Stočné placené paušálem je za rok 2020 
splatné do konce června 2020. Stočné dle 
vodoměru je třeba platit čtvrtletně vždy 
po vyúčtování odebrané vody.

Sběr železného šrotu
pořádá Sbor dobrovolných hasičů Kos
telce n. Čer. Lesy dne 18. 4. 2020 od 9 do 
12 hodin. Velkoobjemový kontejner bude 
v obci Kozojedy přistaven před Obecní 
úřad. Po dohodě na tel.: 603 301 433 
(p. Bornhorst) je možný svoz i od domů.

Vážení spoluobčané, dovolte, abych ještě 
jednou poděkoval Vám všem za dodržo
vání a respektování vydaných nařízení 
a pravidel. Chráníte tím nejen sebe, ale 
i své okolí. Velice děkuji občanům, kteří 
nezištně pomáhají svým bližním. Máme 
před sebou ještě nelehké dny, ale jsem 
přesvědčen, že je společně zvládneme, 
a i z této situace se poučíme.

Přeji všem hlavně pevné zdraví, odolné 
nervy, veselou mysl a dobrou náladu.

Pavel Piller
starosta

Novinky 
v knihovně 
v Kozojedech

Jak jsme Vás informovali v minulém 
zpravodaji, v Kozojedech se po několika 
desetiletích znovu otevřela knihovna pro 
veřejnost.

Máme tu přes tři tisíce titulů. Nabízí
me knihy pro děti i dospělé. Zaměřujeme 
se na klasickou literaturu (doporučenou 
četbu pro základní a střední školy) a no
vější českou a světovou beletrii. V ome
zené míře nabízíme i literaturu naučnou. 
Máme tu také počítač s přístupem na 
internet a dětský koutek. Internet uvítají 
zejména senioři a dětský koutek rodiče 
s dětmi.

Knihovna sídlí v přízemí obecního 
úřadu Kozojedy. Za normálních okol
ností máme otevřeno každou středu od 
16 do 18 hodin. Roční registrační popla
tek činí 50 Kč na osobu a vybrané peníze 
budou použity výhradně na nákup no
vých knih. Výpůjční doba je 60 dnů. Před 
uplynutím výpůjční doby přijde registro
vanému čtenáři email (případně lístek 
do schránky) s upozorněním na blížící se 
konec výpůjčky.

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu 
jsme byli nuceni knihovnu dočasně uza
vřít. O opětovném otevření vás budeme 
informovat.

Kompletní seznam knih najdete na: 
http://knihovna.kozojedy.info

A protože březen je měsícem 
knihy, nadělili jsme si 
do knihovny nové knížky.

Pro děti a mládež jsou tu nově  
k zapůjčení:
V. Matocha – Prašina, Prašina Černý Merkurit

K. Poláček – Bylo nás pět

D. Krolupperová – Bubáček (edice První čtení)

P. Braunová – Rošťák Oliver (edice První čtení)

J. Kahoun – Knížkový pejsek

C. F. Ehrlin – O králíčkovi, který chtěl usnout

H. Tullet – Barvy (pro nejmenší)

Pro dospělé tu nově máme:
J. Cronin – Přechod

M. Viewegh – Mafie v Praze

P. Dvořáková – Chirurg

A. Mornštajnová – Hana, Slepá mapa

J. Moyesová – Než jsem tě poznala

J. R. R. Tolkien – Pán prstenů – Společenstvo 

prstenu, Dvě věže

J. Nesbø – Nůž

A. Sapkowski – Zaklínač I. Poslední přání

K. Čapek – Matka, Krakatit, R.U.R., Válka s mloky

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří se do knihovny přišli podívat, 
zaregistrovat, vybrat si knížku nebo nám 
nějakou darovali. Jsme rádi, že touto ces
tou můžeme přispět k rozvoji naší obce 
a spokojenosti občanů.

Pavla a Honza Houštěkovi

http://www.obeckozojedy.cz
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KOZOJEDY V ZRCADLE DĚJIN
3. díl: Obraz vsi ve Smiřického urbáři

V dnešním díle se od časové osy mírně od-
kloníme a zraky zaměříme na mladší dějiny 
obce v 16. století. Archivní prameny 15. sto-
letí, s nimiž jako badatel potřebuji bezpodmí-
nečně pracovat, jsou po nařízení ministerstva 
vnitra ČR o celoplošném uzavření archivů do 
odvolání nedostupné. Do archiválií z období 
husitských válek a dvorskodeskových zápisů 
o Kozojedech můžeme nahlédnout v někte-
rém z dalších dílů seriálu, jakmile budou 
archivy znovu veřejnosti otevřeny. Rozumný 
a laskavý čtenář pochopí. I přes omezení se 
i dnes zaměříme na velice zajímavé období.

K nejpřednějším mezníkům z dějinné
ho vývoje obce patří získání Kozojed 
do majetku panské rodiny Smiřických 
ze Smiřic. Po zkonfiskování černokos
teleckého panství provinilci Divišovi 
Slavatovi z Chlumu a Košumberka, který 
odmítl císaři projevit věrnost a loajalitu, 
když mu ve šmalkaldské válce s katolí
ky roku 1547 odepřel fyzickou podpo
ru se stalo panství i s Kozojedy na léta 
1547–1558 majetkem císaře Ferdinanda 
I. Habsburského. Ten však o zámek ani 
jeho černé lesy nejevil zájem a tak pan
ství se statkem Klučov prodal 6. července 
1558 maršálkovi Jaroslavovi Smiřickému 
ze Smiřic a na Škvorci za 30 000 kčg (kop 
českých grošů). 

Z kupní ceny 30 000 kčg měl být pokryt 
císařův dluh 3 600 kčg u černokostelec
kého hejtmana Kryštofa Robmhápa ze 

Suché splatný do týdne (13. července 
1558). Další částky měly být spláceny: 
16 400 kčg o sv. Havlu (16. října 1558), 
5 000 kčg o sv. Jiří (23. dubna 1559) 
a 5 000 kčg o sv. Havlu (16. října 1559). 
V případě, že by byly Jaroslavem Smiřic
kým na panství zjištěny nějaké závady, 
zaručil se v takovém případě císař vydat 
komorní zámky Chlumec (nad Cidlinou), 
Přerov (nad Labem) nebo Lysou (nad 
Labem) s městečky a vesnicemi, kterých 
by se mohl Jaroslav v rámci kompenzová
ní škod ujmout.

Černokostelecké panství tehdy tvořilo 
39 celých obcí a 3 části: zámek a městečko 
Kostelec s panským dvorem, sladovnou, 
pivovarem, spilkou a štěpnicí (sadem), vsi 
Hošť, Svrabov, Brník, Dobré Pole, Oleška, 
2 lidé v Nučicích, Konojedy, (Kostelní) 
Střimelice, Černé Voděrady, 2 lidé ve 
Zvánovicích, Cukmantl, Bohumile, Aldašín, 
Jevany, Vyžlovka, Louňovice, Žernovka, 
Svojetice, Srbín, Tehovec, Vojkov, Všestary, 
Tehov, Klokočná, Menčice, Světice, Mukařov, 
Kozojedy, Přehvozdí, Bylany, Vrbčany, 
Lipany, Vitice, Močedník, Chrášťany, 
Mrzky, krčma v Třebovli, tvrz a ves Klučov 
s panským dvorem, mlýnem a vinicí, 
Poříčany a Lstiboř s kostelními patronáty.

Jaroslav Smiřický ze Smiřic (c. 1513–
†18. listopadu 1597), člen panské rodiny 
nosící v erbu pokosem dělený stříbrno
černý štít, syn Zikmunda Smiřického ze 

Jaroslav Smiřický ze Smiřic 
na oltářním obraze  
kolem roku 1570
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Smiřic a Kunigundy Fictum z Neu schön
burgu a pocházel ze sedmi sourozen
ců. Oženil se 20. října 1555 s Kateřinou 
Zajícovou z Hazenburka (†6. května 
1604), ale ani jeden ze čtyř potomků se 
nedožil dospělosti. V kariéře se z pozice 
dvořana císaře Ferdinanda I. na 3 koních 
(1545–1546), vypracoval přes císařova 
číšníka (1550–1554), k úřadům králov
ského maršálka českého (1571–1587) až 
po královského hofmistra (1587–1597). 
Působil v letech 1549–1554 také jako pří
sedící komorního soudu, poté v letech 
1555–1597 jako přísedící zemského sou
du a nakonec se stal v letech 1554–1570 
také hejtmanem kouřimského kraje. 
Po otci Zikmundovi (†1548) zdědil pan
ství Škvorec s rodinným zámkem, ale 
po přikoupení panství Černý Kostelec 
(1558) přesunul sídlo na nové panství, 
z něhož utvořil centrum středočeských 
držav a tamní starý hrad přestavěl v rene
sanční zámek s obranným barbakánem 
(1561) a zámeckou kaplí (1573). Od ná
kupu panství začal pozvolna rozšiřovat 
nemovitosti dynastie Smiřických.

Po Jaroslavově nástupu vznikla na pan
ství potřeba vytvoření urbáře, evidenční 
knihy, která by mapovala stav dominikál
ních a poddanských usedlostí a přede
vším z nich vyplývající roční i pololetní 
peněžní, robotní a naturální povinnosti 
osedlých vůči vrchnosti. Jeden z takových 
urbářů se dochoval pod názvem „Regist-
ra správní panství Kosteleckého, totiž co jest 
městeček, vesnic, lidí osedlých, lánův, platův 
peněžitých, slepic, vajec, obilí osevního, robot 
i jiných případností k tomuto panství nále-
žejících“. Urbář byl dokončen roku 1564 
a obsahuje informace o 419 poddaných 

ze 40 obcí a jejich částí. Urbář se dle 
informací historika PhDr. Vladimíra 
J. Mrvíka, PhD. dostal z Kostelce nad 
Černými lesy roku 1906 darem do sbírek 
Národního muzea v Praze, odkud byl 
v 70. letech 20. století předán do péče 
Státního ústředního archivu v Praze, 
dnes Státního oblastního archivu v Praze 
na Chodovci. A právě zde bychom urbář 
dohledali ve velkostatkovém fondu pod 
inventárním číslem 3137. Urbář jsem si 
(před uzavřením archivu) v lednu 2020 
objednal a Kozojedy nalistoval na folian
tu 86.

V Kozojedech se nacházelo 19 osedlých: 
Kuba na svobodné výsadní krčmě (1 lán) – 
neplatil nic, Douša rychtář (1 ½ lánů) – 
platil po 42 groších a 6 slepic, Jan Dubánek 
(1 ¾ lánu) – platil po 49 groších a 7 slepic, 
Jan Doležák (1 lán) – platil po 28 groších 
2 denárech a 4 slepice, Havel Holinka 
(¾ lánu) – platil po 21 groších, po 4 groších 
z nájemní louky a 4 slepice, Martin 
Rybníček (¾ lánu) – platil po 21 groších 
a 3 slepice, Klíma (1 ½ lánu) – platil po 
42 groších, po 10 groších z nájemní louky 
a 6 slepic, Pavel na Moravcově (½ lánu) – 
platil po 14 groších a 2 slepice, Píša Drtina 
na Slámově (½ lánu) – platil po 9 groších, 
po 6 ½ groše z nájemní louky a 1 slepici, 
Tomáš syn Hnoutův (1 lán) – platil po 
28 groších a 4 slepice, Váňa Kochánků 
(½ lánu) – platil po 14 groších, po 2 ½ groše 
z nájemní louky a 2 slepice, Martin Krejsa 
(1 ½ lánu) – platil po 42 groších a 6 slepic, 
Pavel Tříštka (1 lán) – platil po 29 groších 
a 4 slepice, Jan Tkadlec (2 lány 7 ½ korce) – 
platil po 18 ½ groších, po 2 ½ groše 
z nájemní louky a 2 ½ slepice, Kubíček 
Pěnkava (1 lán) – platil po 28 groších 

Urbář černokosteleckého panství – 
Registra správní z roku 1564 
(SOA Praha)
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Masopust 
provázelo 
pěkné počasí 
a pohostinní 
sousedé
Letošní masopust začal po poledni před 
Pohostinstvím U Heřmanů, kde se všich
ni sešli v různých maskách. Po vyfocení, 
abychom měli památku, pokračoval prů
vod k Obecnímu úřadu, kde starosta za
půjčil klíč od obce Kozojedy a tím mohlo 
započít všeobecné veselí. Po tanci nevěsty 
se starostou se maškary vydaly na průvod 
po vesnici. U toho hrála hudba a počasí 
nám dopřálo slunečný den. Maškary lidé 
hostili něčím k zakousnutí a k pití.

Průvod po celou cestu doprovázel tra
diční povoz s cikánkami, které podáva
ly občerstvení. Traktor pro akci zapůjčil 
a kočíroval Ladislav Šimůnek st.

Zábava pokračovala i večer, kdy se 
všichni sešli v hospodském sále a u muzi
ky si užili večer při tanci a hudbě, kterou 
pouštěl DJ Jenda.

Masopustní tradice trvá už přes 
700 let a během masopustu se často ko
naly sňatky nebo zabijačky. Dřív se totiž 
lidé nevyhýbali jen masu, ale i zábavám. 
Podle tradice si na masopust měl každý 
dopřát tolik jídla a pití, kolik mohl. Ob
vykle průvody chodily až na masopustní 
úterý, tedy poslední den před půstem, 
který začíná na Popeleční středu (46 dnů 
před Velikonoční nedělí).

Johana Škarková
foto: Johana Škarková

↑↑  Společné foto masek s povozem pana 
Šimůnka st.

  ↑  Tanec pana starosty Pillera s fešnou 
nevěstou (i když jí rašily vousy) a jeho 
paní si zatančila s medvědem

  ↓  Hlavní organizátorka masopustu 
Jana Masluková Šimůnková jako 
Karkulka. Spolu se spoustou další lidí 
zvládla tuto velkou akci uspořádat 
ke všeobecné spokojenosti

a 4 slepice, Adam Taršů 
(½ lánu) – platil po 14 groších, 
po 3 groších z nájemní louky 
a 2 slepice, Douně na Petrově 
(1 lán) – platil po 28 groších 
a 4 slepice, Jaroš na Tatošově 
(½ lánu) – platil po 14 groších, 
po 7 ½ groše z nájemní 
louky a 2 slepice a Marta 
Duchková (2 lány) – platila 
po 60 ½ groše, po 10 groších 
z nájemní louky a 8 slepic.

Celková užitná plocha obce čini
la 18 lánů 52 korců [350‚3 ha] orných 
polí. Ve výměře nejsou pochopitelně 
započteny obecní ani panské pozemky 
a už vůbec lesy. Kozojedští každoročně 
dohromady na zámek v Kostelci splá
celi 18 kop 29 českých [1 109] grošů ve 
dvou splátkových termínech o sv. Jiří 
(23. dubna) a sv. Havlu (16. října), a to 
pokaždé po 9 kopách 14 ½ [554‚5] čes
kého groše. K tomu navíc ročně odvá
děli obyvatelé 70 úročních slepic. Ve vsi 
se vůbec od kozojedských nevyžadovalo 
vykonávání (!) roboty, platili pouze daň 
z pronajaté půdy, která tvořila průměr
ně 3 kopy 20 [200] míšeňských grošů 
z 1 lánu. Ve vsi se nacházelo tzv. „podací“ 
právo k dosazování faráře ke kozojed
skému kostelu, které držel a vykonával 
patron a majitel panství Jaroslav Smi
řický ze Smiřic. Bohužel nevíme, zda 
ke kostelu vůbec koho dosadil a zda tu 
někdo vykonával bohoslužby. Ve vsi stála 
výsadní krčma – hostinec, který musel 
šenkovat výhradně černokostelecké pivo. 
U Kozojed ležel panský třecí bezejmen-
ný rybník pro 15 kaprů a pod vsí leže
la panská louka, vynášející při sklizni 

přibližně 4 selské vozy sena (bez otavy), 
sváženého do černokosteleckého panské
ho dvora k výkrmu.

V majetku panské rodiny Smiřických zů
staly Kozojedy až do 26. dubna 1621, kdy 
byl poslední mužský člen rodiny Albrecht 
Jan Smiřický ze Smiřic (†24. listopadu 
1618) za aktivní účast na stavovském po
vstání Hrdelní komisí posmrtně odsou
zen ke ztrátě veškerého majetku a cti. 
Po Albrechtově smrti rodový majetek 
spravovala do konce roku 1620 mladší 
sestra Markéta Saloména, manželka Jin
dřicha Slavaty z Chlumu a Košumberka, 
která se ujala slabomyslného a z dědic
tví vyloučeného bratra Jindřicha Jiřího. 
Nicméně Markéta musela po událostech 
na Bílé Hoře z náboženských důvodů 
uprchnout z Čech. Část majetku se nako
nec podařilo získat roku 1621 Albrechtovi 
Eusebiovi z Valdštejna, jehož matka po
cházela také z rodiny Smiřických.

Jan Psota

Veduta zámku Kostelce nad 
Černými lesy od Jana Venuta 

1819
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ovocných dřevin. V době jejich květu 
může dojít ke vpádu studeného vzduchu 
a k nevratnému poškození (pomrznutí) 
květů a vyvíjejících se plodů, což se nako
nec i děje.

Další vývoj vegetace bude záviset ze
jména na vývoji teplotních a vláhových 
podmínek, na délce dne a množství slu
nečního svitu.

Velice vážná je situace ohledně pod
zemní vody v mělkých vrtech. Obce 
v okolí zaznamenaly vysychání studní, 
možná i někteří z vás. Nejbližší měřící 
stanice (manuální srážkoměr) se nachá
zí v Kostelci nad Černými lesy. Z map
ky je patrné, že u nás v Kozojedech tato 
situace není tak vážná, nicméně budeme 
sledovat vývoj v dalších jarních a letních 
periodách.

Počasí neporučíme, ale pojďme se 
společně starat o prostředí kolem nás. 
V Kozojedech je krásně, příroda, vodní 
nádrže, čistý vzduch, v případě, že si ho 
sami nekazíme špatným a neodpověd
ným spalováním nevhodným topivem 
v kamnech.

Každý z nás může přidat malé polínko 
(svého postoje k přírodě), aby zažhnul 
velký oheň a uchovali jsme tento krás-
ný kout pro další generace.

Monika Hrubalová
Zdroj informací z Českého 

hydrometeorologického ústavu

Jak to vypadá s počasím, které nás každoroč-
ně překvapuje? A také vám v druhé polovině 
března zmrzly rozkvetlé rostliny?

Tak například, letošní zima byla druhá 
nejteplejší od roku 1961.

Zato nastávající jaro nám ukázalo, že 
počasí je nevyzpytatelné. Se začátkem 
letošního jara teploty rychle klesly, maxi
mální denní teploty v průběhu několika 
dní spadly o téměř 20 °C. Je takový po
kles výjimečný?

Rozhodně to není běžný stav, ale 
podívejme se spolu o dva roky zpět na 
jeden podobný příklad. V březnu 2018 
jsme zaznamenali nejvýraznější pokles 
denní maximální teploty za období sedm 
dnů v nedalekém Ondřejově. Tam byla 
v neděli 11. března 2018 maximální den
ní teplota 16‚8°C a další neděli 18. břez
na 2018 jen mínus 4‚6°C. Pokles za sedm 
dnů tak dosáhl hodnoty 21‚4 °C.

Překvapivě nás na první jarní den přiví-
tal sníh, jaký jsme v zimě nezažili.

Asi jste zaznamenali, že úhrny srážek od 
začátku roku 2020 byly na většině území 
nadnormální či normální, stejně jako 
u nás v Kozojedech. Úhrn srážek, hlavně 
v únoru, byl zhruba o 220 % vyšší oproti 
normálu. Vzhledem k vyšším teplotám 
převládaly i u nás dešťové srážky. Vlastně 

si za celou zimu pamatuji jenom několik 
příhod se sněhem (lopata na sníh byla 
připravena v garáži, ani jednou jsem jí 
nevyužila). Ve srovnání s rokem 2019 
v zimním období bylo srážek méně, což 
je vidět i na absolutních hodnotách.

Pro zajímavost: nejbližší amatérské meteo-
stanice se nachází v obci Mrzky a v Ondře-
jově.

Po zimním období klidu se nám příro
da začíná postupně probouzet a nastalo 
tzv. „fenologické předjaří“. K probuzení 
vegetace a k začátku pylové sezony začal 
v roce 2020 dříve než v roce 2019.

Střídání chladnějších a teplejších 
period rychlý nástup vegetace trochu 
zpomaluje, ale pokud nastane další vý
razné oteplení, můžeme očekávat další 
rychlý rozvoj vegetace. Začnou rašit, 
olisťovat se a kvést další rostlinné druhy 
(z pylových alergenů např. budou dále 
rozkvétat vrby a postupně se bude přidá
vat habr, modřín a další), začnou kvést 
např. meruňky a u jařin (pokud došlo 
k předčasnému setí) dojde ke vzcházení.

Výrazné urychlení vývoje vegetace 
může mít i negativní důsledky. Jednak 
pro průběh pylové sezony (ve stejném 
okamžiku může kvést více alergologic
ky významných druhů), dále pro kvetení 

Větru, dešti neporučíme,  
ale přírodu si chraňme
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V posledních týdnech se vše točí kolem 
pandemie COVID−19 způsobené koro
navirem SARSCoV−2 (dále jen „korona
vir“).

Informací nám vláda přináší tolik, že 
je všechny nestihneme ani vstřebat a při
chází další a další. Proto vám v bodech 
představím situace, které se mohou týkat 
i vás a tápete, co dělat když…

1) Ošetřovné
Dne 10. 3. 2020 se zavřely základní, 
střední, vysoké i vyšší odborné školy. 
K tomu zavřely i některé školky.

Ošetřovné mohou dle rozhodnutí 
Parlamentu přijatého ve stavu legislativ
ní nouze žádat i rodiče pečující o děti do 
13 let věku, vč. OSVČ.

Rodiče (i ti, kteří mají děti ve střídavé 
péči) se mohou vystřídat, a to i vícekrát.

Nárok na ošetřovné se uplatňuje na 
tiskopise https://eportal.cssz.cz/web/portal/
tiskopisy-zookpo.

Více informací najdete na https://
www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koro-
naviru.

2) Senioři
Pro seniory je k nákupu vyhrazen čas 
mezi 8 až 10 hodinou, kdy jsou obchody 
uzavřeny pro osoby mladší 65 let. Malé 
obchody fungují bez omezení.

během současných mimořádných opat
ření. Dokument naleznete na  
https://www.mpsv.cz/docu-
ments/20142/1443715/Desatero_tabulka.
pdf/.

5) ANTIVIRUS  
– podpora zaměstnanosti
Tento program má za účel pomoci fir
mám ochránit pracovní místa. Komu, 
za jakých podmínek, kdo bude vyplácet 
a jak dlouho atd. se dozvíte na  
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus.

6) OSVČ
Mezi nejdůležitější změny pro OSVČ 
patří:

a) Ošetřovné
Zahrnuje dotace kompenzující OSVČ 
opatření proti koronaviru. Příjem žádostí 
zajistí kterýkoli obecní živnostenský úřad 
od 1. 4. 2020.

Více informací na https://www.
mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/
tiskove-zpravy/o-_osetrovne_-pro-
-osvc-bude-mozne-zadat-od−1--dubna--a-
-to-pres-zivnostenske-urady-−253699/.

b) Odpuštění odvodů na sociálním 
a zdravotním pojištění
Stát zaplatí za OSVČ minimální zálohy 
za měsíce březen – srpen v celkové výši 
29 376 Kč.

c) Liberační daňový balíček I.
Daňoví poplatníci nemusí podávat daňo
vé přiznání k dani z příjmů právnických 
osob, fyzických osob a vyúčtování sráž
kové daně do termínu 1. 4. 2020. Přiznání 
podají nejpozději do 1. 7. 2020.

KORONAVIRUS, co dělat když…

Donášku teplého jídla nebo náku
pu, léků atd. poskytuje většina pečova
telských služeb. Nejbližší pečovatelskou 
službu poradí či rovnou zajistí obec (sta
rosta).

Během nouzového stavu senioři ne
museli pro důchod na poštu osobně. 
To už od 1. 4. 2020 neplatí a důchody se 
vyplácí způsobem jako před zavedením 
nouzového stavu.

Více informací najdete na https://
www.mpsv.cz/web/cz/seniori a také na 
bezplatné informační lince 1212.

3) Mimořádná okamžitá 
pomoc
Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vli
vem nedostatku prostředků ve finanční 
nouzi, mohou požádat o jednorázovou 
dávku mimořádné okamžité pomoci.

Více informací na https://www.urad-
prace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-po-
moc, online formulář žádosti o dávku je 
k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/
cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-po-
moc.

4) Zaměstnanci
Co se týká zaměstnanců, resp. náhrady 
mzdy a pracovněprávních souvislostí, 
zde odkazuji na srozumitelný návod na 
řešení všech situací, které mohou nastat 

Dále daňoví poplatníci nemusí podat 
v termínu kontrolní hlášení k DPH.

Více informací k daňovému balíčku I. 
na https://www.financnisprava.cz/cs/fi-
nancni-sprava/media-a-verejnost/nouzo-
vy-stav.

d) Liberační daňový balíček II.
Tento balíček zahrnuje prominutí červ
nové zálohy na daň z příjmů fyzických 
a právnických osob. V další vlně EET se 
bude pokračovat až za 3 měsíce po ukon
čení nouzového stavu aj.

Více informací k daňovému balíčku II.  
naleznete na https://www.mfcr.cz/cs/aktua-
lne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-ob-
lasti-se-rozsiri−37943.

e) Podpora malých živnostníků
Vláda představila program přímé pod
pory pro OSVČ ekonomicky zasažené 
šířením koronaviru. Na částku ve výši 
25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která 
o ni požádá a prohlásí splnění několika 
základních požadavků.

Více na https://www.mfcr.cz/cs/aktu-
alne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-pri-
mou-podporu-pro-zasazene-o−38055.

Většina možností podpory státu jsou 
již schválené Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu ČR. Naproti tomu jsou ně
které návrhy, které se ještě projednávají, 
jiné již jsou schválené vládou, ale nejsou 
projednány v Poslanecké sněmovně, ale 
jsou i návrhy, které teprve vznikají nebo 
v průběhu několika týdnů vzniknou. 
Zde napsané informace jsou aktuální 
k datu 31. 3. 2020.

Současná situace je mimořádně zá
važná, proto některé advokátní kanceláře 
nabízí právní pomoc na bezplatné lince. 
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https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/o-_osetrovne_-pro-osvc-bude-mozne-zadat-od-1--dubna--a-to-pres-zivnostenske-urady--253699/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/o-_osetrovne_-pro-osvc-bude-mozne-zadat-od-1--dubna--a-to-pres-zivnostenske-urady--253699/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/o-_osetrovne_-pro-osvc-bude-mozne-zadat-od-1--dubna--a-to-pres-zivnostenske-urady--253699/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/o-_osetrovne_-pro-osvc-bude-mozne-zadat-od-1--dubna--a-to-pres-zivnostenske-urady--253699/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/o-_osetrovne_-pro-osvc-bude-mozne-zadat-od-1--dubna--a-to-pres-zivnostenske-urady--253699/
https://www.mpsv.cz/web/cz/seniori
https://www.mpsv.cz/web/cz/seniori
https://www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc
https://www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc
https://www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943
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Jak bude 
vypadat život, 
až to všechno 
skončí?

Poslední dobou asi nikdo nedokáže po
řádně myslet na to, co bude za týden, 
natož až to celé skončí a jak bude svět vy
padat. Jsme zavaleni hromadou negativ
ních zpráv o tom, co se kolem nás děje, 
a proto bych vám chtěla přinést něco 
o trochu pozitivnějšího. Tím jsou odpově
di na pár otázek, které si možná kladete, 
o tom, co vlastně dělat, až to celé skončí 
a pár odkazů, abyste se mohli lépe orien
tovat.

1. Naskočit rovnou do plného 
rytmu (práce, kroužky, 
koníčky apod.) nebo najíždět 
pozvolna?
Není možné takhle dopředu říci, co bude 
za pár měsíců nebo nebude. A zároveň 
zatím neexistují žádná oficiální vyjádření 
k tomu, jak bychom se měli po skonče
ní karantény chovat. Ovšem je namístě si 
uvědomit, že pokud naše tělo bude něko
lik měsíců v psychické nestabilitě a bude 
mít snížené množství pohybu, je možné, 
že pro vás nebude snadné okamžitě na
stoupit do běžného života. Pokud vám to 
situace a psychika dovolí, určitě není třeba 
brát zpátečku. Samozřejmě bude nadále 
platit dodržování hygienických opatření, 
zejména hygiena rukou a pravděpodobně 
dost dlouho i nošení roušky, ale při dodr
žování těchto pravidel není důvod se držet 
zpět. Zároveň, pokud se na to nebudete 

Poskytnou Vám telefonickou konzulta
ci se specializovaným advokátem, a to 
nejen v oblasti pracovního, obchodní
ho, trestního, insolvenčního práva, ale 
i v dalších právních oblastech, jako je 
pomoc se získáním finanční podpory od 
státu. Právník na telefonu je v této situaci 
jedním z nejefektivnějších řešení, neboť 
má ty nejaktuálnější a ověřené informa
ce.

7) POMOC PRO 
koronavirovou epidemií 
postižené ZEMĚDĚLCE
Díky ní bude možné například akcepto
vat odložení splátek u komerčních úvěrů 
poskytnutých Podpůrným a garančním 
rolnickým a lesnickým fondem či poskyt
nout garantovanou podporu i na provoz
ní financování.

Podrobnosti naleznete na http://eagri.
cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-
-zpravy/x2020_ministr-toman-musime-
-udrzet-chod.html.

Současná situace je mimořádně závažná, 
proto některé advokátní kanceláře nabízí 
právní pomoc na bezplatné lince. Po
skytnou Vám telefonickou konzultaci se 
specializovaným advokátem, a to nejen 
v oblasti pracovního, obchodního, trest
ního, insolvenčního práva, ale i v dalších 
právních oblastech, jako je pomoc se zís
káním finanční podpory od státu. Práv
ník na telefonu je v této situaci jedním 
z nejefektivnějších řešení.

Dále je také možnost využít informač
ních telefonních linek:

Speciální informační linka v souvislosti 
s koronavirem: 1212

Finanční správa: 225 092 392 – daně, 
OSVČ, fyzické a právnické osoby

Úřad práce ČR: 844 844 803 – nezaměst-
nanost, sociální dávky

Česká správa sociálního zabezpečení: 
800 050 248 – nemocenské, ošetřovné, 
důchody, sociální pojištění

Ministerstvo průmyslu a obchodu: 
224 854 444 – podnikatelé, živnostníci, 
spotřebitelé

Nonstop informační linky Státní zdra
votní ústav: 724 810 106, 725 191 367, 
725 191 370 – zdraví a hygiena

Ministerstvo dopravy: CZ 225 131 810, 
EN 225 131 820 – doprava

Ministerstvo zahraničních věcí: 
224 183 200, 224 183 100 – zahranič-
ní cesty

Ministerstvo vnitra: 974 815 394, 
974 815 395, 974 815 396 – bezpečnost, 
hranice, pobyt, pohyb, cizinci

Ministerstvo školství, mládeže a tělový
chovy: 778 725 602, 771 139 398 –
vzdělávání a sport

Ministerstvo zemědělství: 221 814 595 – 
potravinářství, prvovýroba, lesní a za-
hradnické školky

Lucie Cibulková

(Uzávěrka textu je k 31. 3. 2020,  
události se vyvíjejí. Vložené odkazy si 

můžete rozkliknout v online podobě 
Kozojedského zpravodaje.)

cítit a vaše tělo vám řekne, že potřebujete 
volnější tempo, je lepší ho poslechnout.

2. Jak to bude s nošením 
roušek až přestane 
povinnost?
Nikdo zatím netuší, na jak dlouho se rouš
ka stane naším blízkým společníkem, ale 
je pravděpodobné, že to ještě nějaký čas 
trvat bude. Až skončí povinnost je no
sit, zůstane její nošení na vašem uváže
ní. Pokud se tak budete cítit bezpečněji, 
je určitě vhodné roušku nosit i nadále. 
Dále by bylo určitě vhodné, abychom se 
k rouškám vraceli minimálně v chřipko
vých sezonách.

3. Co preventivní prohlídky, 
které jsme prošvihli během 
karantény?
Zde není úplně vhodné tlačit na pilu. Ne
chte i lékaře v klidu se vrátit do běžného 
života. Nebuďte na ně naštvaní, když do
stanete pozdější termín, než byste chtěli. 
Lékaři určitě udělají maximum, aby se ter
míny dohnali. Myslete na to, že u preven
tivních prohlídek nejde o život a tudíž se 
nestane nic hrozného, když na ně půjdete 
o něco později.

4. Co naše psychika, je možná 
nějaká duševní očista?
Určitě! Používat selský rozum je základ. 
Velmi vám pomůže věnovat se svým ko
níčkům a co nejvíce svým oblíbeným 
činnostem. Dále chodit do přírody, za 
předpokladu, že tam nebude vysoká kon
centrace lidí, neboť v opačném případě 
se chováme v rozporu s nařízeními vlády 
i selským rozumem. Rozhodně také spor
tujte! Snažte si každý den najít alespoň 

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-musime-udrzet-chod.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-musime-udrzet-chod.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-musime-udrzet-chod.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-musime-udrzet-chod.html


chvilku času na krátké cvičení. Zkuste 
omezit sledování televize a dalších médií. 
Není potřeba u toho sedět od rána do ve
čera, bude stačit, když se ráno a večer po
díváte na zprávy, abyste zůstali v obraze. 
Pokud si budete vyhledávat informace na 
internetu, soustřeďte se na ty z kvalitních 
zdrojů a nenaleťte na každý strašidelný 
titulek. I když se může zdát, že média jsou 
plná pouze negativních zpráv, najde se 
mezi nimi spousta těch pozitivních.

Zkuste situaci nebrat jako nekomfort
ní tragédii, ale jako příležitost k novým 
věcem a zkušenostem. Zkuste si projít 
věci, které už léta odkládáte na pozdější 
čas. Nebo se věnujte svému osobnostnímu 
rozvoji. Existuje spousta webinářů nebo 
online kurzů, které si můžete projít ze své
ho domova a je poměrně velké množství 
i těch, které jsou zdarma.

Pokud máte děti, je to pochopitelně 
oříšek, ale existují různé weby, které pod
porují rodiče, kteří musí být doma s dět
mi. Nabízejí různé aktivity nebo formy 
výuky pro malé i pro starší.

Pečujte o svou psychickou pohodu, 
ale pokud to sami nezvládáte, nebojte se 
obrátit na odborníka, kteří jsou dostupní 
na telefonních linkách a pomůžou vám 
zvládnout tuto krizovou situaci.

5. Co dětské tábory a jiné 
prázdninové aktivity?
Jak už několikrát zaznělo, je příliš brzy na 
to soudit, jak to bude za pár měsíců. Mno
zí organizátoři různých letních akcí zatím 
vyčkávají, jak se situace vyvrbí a jaké bu
dou kroky vlády. Hodně se také diskutuje 
o zkracování prázdnin a obdobných řeše
ních, jsou to ale zatím jen diskuse. Ovšem, 
pokud bude ta možnost, určitě tábory 

(Poznámka redakce: Pro tento speciální odborný článek pro Kozojedský zpravodaj jsme 
oslovili Kláru Westfálovou, která je studentkou 4. ročníku všeobecného lékařství na 2. lékařské 
fakultě UK, pravidelně dochází na stáže na Záchrannou službu Středočeského kraje. Pracuje 
jako lektorka ve firmě PrPom, která poskytuje zážitkové kurzy první pomoci po celé České 
republice a věnuje se osvětě v oblasti první pomoci na sociálních sítích. A právě o první 
pomoci bude pokračování v příštím čísle zpravodaje. Těšte se na zajímavé a užitečné novinky.)

 

dětem neberte. Bude to odpočinek nejen 
pro děti, ale určitě i pro vás. Budou platit 
stále stejná pravidla a opatření, a to bez
infekčnost. Bude potřeba ji řádně a prav
divě vyplnit, aby se zabránilo případným 
komplikacím.

Co se týče jiných letních aktivit, jako je 
rodinná dovolená apod., tak i v případě, že 
již bude možné vycestovat do zahraničí, ur
čitě není dobrý nápad hned skočit na první 
letadlo do nejnavštěvovanějších turistic
kých oblastí. Je důležité si uvědomit, že prá
vě uzavřené, klimatizované prostory, jako 
jsou letadla a auto busy, jsou ideální živnou 
půdou pro jakékoliv šíření nemocí. Proto 
by bylo lépe jeden rok moře oželet a obje
vovat spíše méně známé krásy naší krajiny.

Užitečné odkazy:
ROZCESTNÍK:

https://www.prpom.cz/co-
vid19/

 
WEBINÁŘ PRO FIRMY:

 https://www.prpom.cz/portfo-
lio/webinar-ochrana-zamest-
nancu_covid19/

WEBINÁŘ PRO VEŘEJNOST:
 https://www.prpom.cz/portfo-
lio/webinar-jak-se-ochranit-be-
hem-pandemie-covid−19−2/
 

MINISTERSTVO  
ZDRAVOTNICTVÍ:

 https://koronavirus.mzcr.cz

Klára Westfálová  
a kolegové z PrPom

Lékaři fungují v omezeném režimu
Neschopenky nebo recepty se řeší elektronickou cestou. Pokud potřebujete lékaře na
vštívit, nejprve mu zavolejte a domluvte se. 

Nejbližší lékaři:
MUDr. Michal Slaný, Doubravčice, tel. na sestru: 775 404 185
MUDr. Ivana Řeháková, Kostelec nad Černými lesy, tel. na sestru 321 697 374
MUDr. Jaroslava Chudobová, Kostelec nad Černými lesy, tel. na sestru 604 701 407
MUDr. Martin Dušek, Kostelec nad Černými lesy, tel. na sestru 321 623 739
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Povedený 
karneval aneb 
raport ze školky

Měsíc únor ve školce probíhal ve zna
mení masopustního veselí. Povídali jsme 
si o lidových tradicích v tomto období 
a o průvodu masek. Zpívali jsme písničky 
„Já jsem muzikant“ a „To je zlaté posví
cení“, malovali jsme klauny a vyráběli 
karnevalové masky. Největší úspěch měl 
samozřejmě karneval, na který jsme se 
všichni moc těšili. Děti v maskách tanco
valy, dováděly a udělali jsme si i mód
ní přehlídku. Velkým překvapením pro 
děti byl klaun Tomáš. S klaunem si děti 
mohly zatancovat, zazpívat a předškoláci 
si i zasoutěžili. Nechybělo pohoštění a sa
mozřejmě ani sladká odměna. Celý tento 
týden jsme si skvěle užili a společně se 
budeme těšit na další akce ve školce.

Alena Šámalová

Klub důchodců

Letošní rok jsme začaly rehabilitačním 
cvičením v sokolovně. Přihlásilo se dva
cet seniorek a všechny byly nadšené.  
Cvičení nám hradil obecní úřad, za to 
moc děkujeme. 

Bohužel všechno brzy skončilo koro
navirem. Letos se asi ani nebudeme schá
zet, natož pořádat výlety. Patříme mezi 

On-line večer 
s Andersenem
Kozojedský druhý ročník Noci s Ander
senem jsme na konec s ohledem na stá
vající situaci kolem nás pojaly z našeho 
pohledu nejlépe, jak jsme mohly. Přišlo 
nám správné, aby se Noc s Andersenem 
uskutečnila v tom správném termínu. 
Jediné alternativní řešení, které nás na
padlo, bylo živé vysílání. Bylo to narychlo 
a bez příprav, jen my dvě. Teprve kolem 
páté odpoledne proběhla zkouška spoje
ní. Ta byla napínavá a legrační zároveň. 
Trošku adrenalinová.

Výběrem autorů a titulů pro letošní 
noc byl Albatros ovlivněn 200. výročím 
Boženy Němcové, 20. výročím překladu 
a vydání Harryho Pottera, 350 lety od 
úmrtí Jana Ámose Komenského a samo
zřejmě nesměl chybět Hans Christian 
Andersen.

Úderem osmé hodiny přišel čas 
vysílání. Nejdříve přivítala malé i velké 
posluchače ze svého provizorního 

studia Radka. Následně večer zahájila 
milým přednesem a verši z desáté kapsy 
Bibi. Radka začíná číst, její výběr padl 
na pohádku O Smolíčkovi. Předčítání 
mělo hned na začátku vtipnou vsuvku 
od malého Bonifáce, který chtěl hned 
vidět, kde je ten Jelen se zlatými 
„palohy“. Druhá pohádka byla vybrána 
také z pera Boženy Němcové, z knížky 
„Bylo nebylo“ O Chytré Horákyni. 
Po dočtení pohádek pro menší děti jsem 
přepojila do druhého improvizovaného 
studia. Zde jsme si pro vás vybraly 
pátou kapitolu z knížky „Harry Potter 
a kámen mudrců“ Příčná ulice, kterou 
vám přečetla Simča. Videa jsou ke 
shlédnutí na Kozojedské pavlači.

Vysílání nebylo úplně dokonalé, ale 
nás těšil pocit, že jsme mohly naším plá
novaným nocležníkům i dalším poslu
chačům snad oživit dny v karanténním 
období a připomenout, že knížka je je
den z nejlepších kamarádů.

Radka Jásková 
a Simona Kopecká

ohroženou skupinu, jistě si to všichni 
uvědomují a dodržují veškerá opatření. 
Přejeme všem pevné zdraví a nervy, hod
ně pohody a optimismu.

Ivana Krucká
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Na podzim jsem slibovala přednášku 
o zeleninové zahradě, ale situace tomu 
teď nepřeje, tak s vámi budu alespoň sdí
let svoje tipy.

Kdo by se na své zahradě při pěstová
ní chtěl vyhnout používání chemických 
postřiků, může využít společnou výsad
bu rostlin, které se navzájem podporují. 
Velké plochy jednoho druhu přitahu
jí škůdce a pro ty je to ideální hostina. 
Dobré je jim to trochu ztížit, aby třeba 
některé rostliny v pestré výsadbě ani 
nenašli. Já mám osvědčenou kombinaci 
mrkve a pórku nebo mrkve a česneku. 
Potom ráda kombinuji rajčata, bazalku 
a brukvovité rostliny, jako je zelí nebo ka
pusta. Osvědčila se mi i kombinace řád
ků brambor a řádků keříčkových fazolí.
Může nám pomoci i užitečný hmyz, jako 
jsou škvoři, slunéčka nebo pestřenky, 
můžeme jim udělat domky z obrácených 
květináčů naplněných slámou a záhony 
prokládat kvetoucími bylinkami a květi
nami. Kdo chce mít úplnou jistotu, raději 
výsadby přikryje netkanou textilií, která 
chrání i proti mrazíkům, je prodyšná 
a propouští srážky a světlo. Lepší je pod 
ní nějaká konstrukce, buď z větví, nebo 
drátu a také zatížení krajů proti větru.

Další chemií, kterou nemusíte použí
vat, jsou hnojiva. Dobrou službu udě
lají zákvasy. Je to zelená hmota zalitá 

dešťovou vodou, která se nechá zkvasit 
v odlehlém koutě zahrady, protože vydá
vá zápach podobný hnoji, ale má i stejné 
účinky. Používá se na zálivku po 10 až 
14 dnech zředěná v poměru 1:10 vodou. 
Kostival, kopřivy, pampelišky jsou dob
rým hnojivem, měsíčková, přesličková 
a jitrocelová se dá používat k ozdravění 
půdy a podpoře rostlin proti škůdcům.

Loni se nám v rámci naší FB skupi
ny Kozojedská pavlač osvědčilo sdílení 

Partneři 
na zahrádku  
– můžou si 
pomáhat i škodit

přebytků sazenic i úrody a doufám, že 
i letos se podaří obohatit naše zahrádky 
výměnou zahradních produktů.

Jitka Nováková
Foto: http://ktgardens.cz 

– kde najdete spoustu zahradnických tipů
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Trénovat ještě 
nemůžeme, 
ale nezahálíme
Spolupráce SK Vyžlovka, TJ Kozojedy 
a OÚ Kozojedy i nadále funguje nadstan
dardním způsobem. Díky výborným vzta
hům mládež SK Vyžlovka v podzimním 
období využívala tréninkovou plochu na 
travnatém hřišti v Kozojedech a v zimním 
období se stala tréninkovým azylem místní 
nově zrekonstruovaná tělocvič
na, kde naši nejmenší vstřebá
vali zábavnou formou pojaté 
kompenzační cvičení pod vede
ním Mgr. Jany Finkousové.

V současné době bohužel 
kvůli celorepublikové situa
ci netrénujeme, neznamená 
to však, že bychom odpočívali 
úplně. Trenéři se sebevzdělá
vají, je více času na nezbytnou 
administraci a pro naše hráče 
se snažíme zajišťovat pro inspiraci vhodná 
i zábavná cvičení a hry určené pro tuto ne
lehkou dobu. V rámci SK Vyžlovka jsme 
si plně vědomi skutečnosti, že náš proces 
učení je náročný a kvalita jednotlivců 
je na vysoké úrovni. Někteří hráči i přes 
snahu nezvládali držet tempo a často se 
dostávali do situací, kdy se cítili stranou 
a mohli mít pocit, že nejsou dostatečně 
dobří. Někteří ukončili svoji činnost, ale 
řada hráčů má srdíčko a nadšení. Roz
hodně nechceme, aby končili se sportov
ní činností v rámci SK Vyžlovka z důvodu 
momentálně pomalejšího tempa učení, 
protože celá řada z nich má fotbal v krvi 
a mohou se „rozjet“ později. Z tohoto dů
vodu SK Vyžlovka plánuje od září vytvořit 

Otužujte se. 
Na zdravou 
imunitu neznám 
lepší způsob

Zeptala jsem se Hanky Novákové na její 
zkušenosti, rady a triky. Třeba do toho 
také skočíte!

Jak dlouho už se otužuješ?
Už druhá zimní sezona v rybníce je za 
mnou. Před tím jsem to zkoušela rok 
doma ve sprše, ale to nemělo téměř 
žádný účinek.

Co tě přivedlo k otužování?
Film Bába z ledu mě nadchnul. Pak jsem 
slyšela rozhovor s herečkou, která za 
sebe neměla záskok a musela do vody 
sama, ačkoliv se do té doby neotužovala. 
V otužování nadále pokračuje a kromě 
dobré nálady se těší skvělému zdraví… 
a bylo rozhodnuto!

Máš nějaké otužovací rituály?
Ráno po probuzení vylezu ven v pyžamu 
a někdy i na boso. Chodím po dvorku 
a psychicky se připravuji na to, že „dnes 
to dám“. Ono je to totiž jen o hlavě.

Kde všude jsi se už 
otužovala? Jaké je 
nejkurióznější místo?
Často se chodím koupat do rybníka 
u kiosku. A jednou jsem musela válet 
sudy ve sněhu na naší zahradě, protože 
se mi nepodařilo udělat díru do ledu. 

Bohužel jsem si neuvědomila, že pod 
vrstvou sněhu nejsou sebraná jablka. 
Domů jsem dorazila obalená shnilými 
jablky rozmazanými všude po těle. (smích)

Je něco, co bys chtěla 
společnosti vzkázat?
Otužujte se. Na zdravou imunitu neznám 
lepší způsob. Trpíte na rýmy, kašle, bolesti 
v krku, hlavy, virózy, chřipky, opary, 
záněty žil nebo pylové alergie? Otužování 
vám pomůže. Dokonce i natažené vazy se 
mi ve studené vodě rychle uzdravily.

Radka Jásková  
a Hana Nováková

tým dětí, které jsou na tom aktuálně ma
linko hůře nebo mají fotbal jako doplň
kový sport ke své hlavní činnosti. Skupina 
nebude vedena s důrazem na procesy 
učení individuálních herních činností, ale 
hlavním cílem bude radost a prožitek ze 
hry. To je samozřejmě i podstatnou náplní 
hlavních tréninkových skupin, tam je ale 
proces daleko intenzivnější. Pokud to si
tuace dovolí, odjede naše mládež na letní 
soustředění opět do Kozojed. V místním 
areálu rovněž probíhají rekonstrukční 

práce zaměřené na instalaci osvětlení tak, 
aby bylo možné trénovat i za snížené vidi
telnosti v podzimním období. Dále bude 
probíhat i úprava tréninkové plochy vedle 
hlavního travnatého hřiště.

SK Vyžlovka si váží této spolupráce. 
Je nám ctí podílet se na výchově hráčů, 
z nichž je nemalá část právě z Kozojed. 
Zároveň touto cestou přejeme všem ob
čanům Kozojed pevné zdraví (to je nyní 
to nejdůležitější) a těšíme se, že až nám to 
doba umožní, tak vás na hřišti potěšíme 
tím, co jsme se naučili. Tak se držte a brzy 
snad na viděnou.

Vedení mládeže SK Vyžlovka
Martin Zeman
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Skaut – jak to 
bude teď?
Tábor:
Skautské schůzky se zatím nekonají a ne
budou do konce karantény. To ovšem 
neznamená, že neprobíhají přípravy na 
tábor. Tábory na léto zatím nejsou za
kázané, proto neztrácíme naději a pří
pravy jsou v plném proudu. A pokud se 
nic nepokazí, tak zhruba za čtrnáct dní 

V minulém čísle zpravodaje jsme psali 
o „přednosti zprava“. V Kozojedech je ně
kolik ulic, kde není hlavní silnice rozliše
ná dopravním značením. Nezapomínejte, 
že se v takovém případě řídíme tzv. „pra
vidlem pravé ruky“, tedy ten co jede zpra
va má přednost!

Tentokrát se budeme krátce věnovat 
záchranné uličce. Od roku 2018 se auta 
řadí, stejně jako v okolních státech ke 
kraji vozovky a záchranné složky projíždí 
středem. V případě dálnice nebo více
proudé silnice se levá řada aut řadí do
leva a pravá, případně další řady vpravo, 
se posouvají doprava jako na obrázku.

mohou rodiče dětí, které chodí na skau
ta, očekávat informace s přihláškou na 
tábor 2020. V případě, že by povolili jen 
příměstské tábory, podřídíme se.

Pomoc:
Jako skauti se snažíme v této době jakko
liv pomoci a přispět. Vážíme si lidí, kteří 
šijí roušky, pomáhají seniorům napří
klad s nákupy apod. Jakékoliv pomoci 
a dobrých skutků si, jakožto skauti, velmi 
vážíme.

Novinky:
Náš skautský oddíl Kozoroh dostal nové 
teepee (kuželový stan), kterého si vážíme 
a budeme ho využívat i na jiné kozojed
ské akce.

Johana Škarková, rover/ranger 
skautského oddílu Kozoroh

Foto: Johana Škarková

Novinkou je, že piktogram záchranné 
uličky se objeví na dálničních elektro-
nických tabulích.

Na proměnlivých dálničních tabu
lích se v už březnu začaly objevovat 
nové piktogramy, které ukazují řidičům 
správný způsob tvorby takzvané záchran
né uličky. Celkem se nový symbol bude 
objevovat na 63 informačních portálech. 
Podrobnosti o informačních tabulích 
a vše co se dopravy týká, najdete zdarma 
na webu Zdopravy.cz.

Petra Škarková
Foto: Ministerstvo dopravy

Záchranná ulička  
má nový 
piktogram

Skautský příkaz: 

„Každý den 
alespoň jeden 
dobrý skutek.“
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ahoj, 
kamarádi

dobrý 
den, 
sousedé

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

Úřední hodiny 
 – po dobu karantény
Pondělí 8–11
Středa 15–18

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

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

Kozojedský zpravodaj 
JARO–LÉTO 2020 

vychází v dubnu 2020

Knihovna
knihovna.kozojedy.info

otevírací doba:
po dobu karantény je knihovna uzavřená,

za běžného provozu je otevřená  
ve středu od 16 do 18 hod.

Pozdrav – my 
jdeme příkladem!

Dovolím si začít troškou suché teorie, 
abych se dostala ke svému cíli. Budu se 
hodně snažit, abych nezůstala u Cimr
manovské „neschopnosti myšlenku 
opustit.“ Tedy proč se vlastně zdravíme? 
Pozdrav vznikl jako projev přátelství, 
ukazovali jsme jím ostatním, že přichází
me v míru, s dobrými úmysly, že nejsme 
ozbrojeni a tudíž od nás nehrozí žád
né nebezpečí. V každé kultuře se forma 
pozdravu vyvinula trošku rozdílně, ale 
pravdou je, že správný pozdrav velmi vý
znamně ovlivňuje společenský život člo
věka a to napříč kulturami. Ne nadarmo 
se říká, že tím nejdůležitějším při prvním 
setkání je správný pozdrav a stisk ruky.

Průběh pozdravu je vesměs vždy 
stejný: Spatřímeli člověka, začneme se 
připravovat na setkání s ním, například 
si upravíme účes nebo oblečení. Jakmile 
jsme dostatečně blízko, navážeme oční 
kontakt, usmějeme se a pozdravíme. Po
sléze buď pokračujeme dál nebo proho
díme některou ze zažitých frází, případně 
započneme skutečný rozhovor, to už je 
na každém z nás.

Ne takto formálně, ale toto se snažím 
vštípit všem dětem na ZŠ a pravdou je, 
že děti se zdravit naučí velice rychle a to 
navíc s milým úsměvem a opravdovým 
zájmem. Jenže vzápětí je hodíme mezi 
dospělé (mnohdy i samotné rodiče), kteří 
často nezdraví. Nejen, když vás míjejí, ale 
ani při vstupu do místnosti nebo pozdra
ví bez očního kontaktu či na „půl pusy“. 
Neustále ke mně zvedá oči můj mladší 

syn se smutným výrazem v očích a otáz
kou: „Mami a proč mě ten pán nepozdra
vil, když já ho hezky zdravil?“ Tak jak 
můžeme očekávat, že děti budou zdravit 
s nadšením, když mi to sami neděláme?

Dá se namítnout, že člověk nemusí 
mít každý den tu nejlepší náladu a navíc, 
času je málo. Pravda, ale zjistila jsem, že 
když se člověk na druhého i jen rychle 
podívá, usměje se a popřeje krásné ráno, 
mnohdy to zvedne náladu oběma. A tím
to dominovým efektem, ve finále potěšíte 
spoustu lidí. A když fakt spěchám, tak 
se snažím pozdravit alespoň rychle, ale 
pozdravím.

Můžete se ohradit, a oprávněně, že 
mnohé děti nepozdraví. Ano máte prav
du, ale na jejich obranu – někteří z nich 
se můžou stydět, jiné jsou ponořené ve 
vlastních myšlenkách, proto jsme tu ale 
my abychom jim to připomněli. A abych 
nezapomněla zvláštním případem jsou 
teenageři. Ti se mohou dostat do situace, 
kdy vám léta říkali „ahoj“ teto, strejdo,… 
Čas plyne, dospějí, nějakou dobu vás 
neviděli (střední škola, přestali jste se 
potkávat atd.). Náhle vás potkají a co teď, 
mají vám říci „ahoj“ nebo „dobrý den“? 
V jejich čase proběhl kus života, u vás 
mžik. Teenager přemýšlí, přemýšlí, a než
li to vymyslí, míjí vás se sklopenou hla
vou. Ale je to v nich, pokud to mají zažité 
z dětsví, za čas vás opět zdravit začnou.

Učila mě to už moje babička a stej
ně tak to já opakuji svým dětem. Po
pravdě jeden z důvodů, proč jsem se po 

několikaletém pobytu ve městě chtě
la vrátit zpět na vesnici, byla ta „neo
sobnost“ ve městě. V Kozojedech je to 
super, lidé se tu většinou zdraví, mluví 
spolu, pomáhají si a pořádají nezištně 
na spoustě akcí pro děti i dospělé a lidé 
se nebojí udělat si legraci sami ze sebe. 
Začlenit se mezi místní trvalo dlouho, 
ale vlastně díky tomu, že jsem lidi okolo 
srdečně zdravila a občas zkusila pronést 
pár formálních vět, jsem se postupně se
známila a postupně se mi daří začleňovat 
se mezi místní obyvatele. Ale poslední 
dobou je zde hodně nových lidí a zjisti
la jsem, že jsem to já, kdo zdraví nejen 
mladší lidi, ale i muže. To by mi ještě tak 
nevadilo, pokud to udělám párkrát a pak 
začnou zdravit i oni. Co mi ale vadí je, že 

se raději dívají jinam, zrychlí krok nebo 
dělají, že si pozdravu vůbec nevšimli. Do
mnívám se, že pokud se lidé přestěhují 
na vesnici, měli by se snažit sžít s míst
ními lidmi a dodržovat psaná i nepsa
ná společenská pravidla a začlenit se do 
místní komunity. Pokud chtějí lidé zůstat 
anonymní, tak se přece nestěhují na ves
nici, ale zůstanou ve městě, nebo žijí na 
samotě. Pro dobrou náladu, pro výcho
vu našich dětí, pro dobrý život, přátel
ství a pohodu, proto vás všechny prosím, 
zdravte lidi kolem sebe, usmějte se na 
ně – PROSÍM. Věřte. Že Vás to nic nestojí 
a možná to i Vám zlepší náladu.

Martina Bornhorstová  
a Simona Kopecká

http://obeckozojedy.cz
mailto:kozojedskyzpravodaj@gmail.com
http://knihovna.kozojedy.info


Akce v Kozojedech aneb

letos je to jinak

Vzhledem k situaci neumíme odhadnout, kdy se 
začnou pořádat akce, kde se schází větší množství lidí. 
O připravovaných akcích budete včas informováni na 
fb stránce Kozojedské pavlači, rozhlasem, letáky nebo 
na webu obeckozojedy.cz

Zrušené jsou nejbližší akce, které byly v plánu:
×  Velikonoční jarmark (Za těch nejlepších okol

ností bude posunutý na 21. 6. nebo později pod 
názvem řemeslný trh, ale nikdo zatím netuší, 
kdy bude vhodné ho uspořádat.).

×  Velikonoční koledování/scházení a to jak v obci, 
tak i v chatách,

×  Pálení čarodějnic i dětský čarodějný les,
×  Vítání občánků,

S velkou pravděpodobností se neuskuteční:
×  Soutěž ve vaření kotlíkového guláše,
×  Dětský den dětí,

V tuto chvíli nevíme, zda už budou povoleny prázd-
ninové akce:

–  Mikrotriatlon,
–  Rybářské závody,

V tom nejoptimistějším scénáři se možná bude 
moct uspořádat:

+  Dětský den dětí v údolí,
+  V sobotu 29. 8. lávka a gastrofestival,
+  V sobotu 14. 11. posvícenská zábava,

Podrobnosti o akcích budeme aktualizovat na face
bookových stránkách Kozojedská pavlač. Stránky 
slouží pouze občanům Kozojed a jejich přáte
lům a sousedům. Pro přijetí je nutno zodpovědět 
dvě otázky, 1. Proč na Kozojedskou pavlač chcete 
vstoupit a 2. Dodržování pravidel. V případě ne
zodpovězení otázek automaticky nejste přijati.

Organizátoři akcí si sami spravují událost 
akce. Připomínáme, že facebookové stránky nejsou 
oficiálními stránkami obecního úřadu, ale jsou do
plňkovým informačním portálem, kde se informu
jeme a pomáháme si navzájem – tzv. lidi lidem.

Oficiální webové stránky obecního úřadu na
jdete na www.obeckozojedy.cz, kde najdete úřední 
desku, povinné informace, jízdní řády, znak, vlajku 
apod. V tištěné podobě jsou povinné dokumenty 
i na „vývěsce“.

http://obeckozojedy.cz
https://www.facebook.com/groups/500980666750656/
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