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Vážení 
spoluobčané,
v těchto dnech je v naší obci i v celé 
republice veškerá činnost podřízena 
opatřením, která mají zabránit šíře-
ní viru. Ten maličký, okem neviditelný 
koronavirus SARS-CoV−2, kterému se 
mezi námi zalíbilo, určuje režim celé 
společnosti. S bojem proti němu vyvstá-
vá mnoho problémů, vlivem kterých 
dochází ke zmatkům a chaosu. Každý si 
musíme něco odepřít, návštěvu kina či 
divadla, posezení s přáteli, sportování 
či návštěvu sportovního utkání a dal-
ší dříve běžné činnosti. Žáci a studenti 
přecházejí na distanční systém výuky, 
uzavírají se restaurace, omezují se ně-
které provozovny a živnosti. Zvykli jsme 
si žít v pohodě, užívat si zvyšující se život-
ní úroveň, a proto se nás každé omeze-
ní citelně dotýká. Doba je nelehká, ale 
jsem přesvědčen, že obtíže zvládneme. 
Zásady 3R: rozestupy (dva metry), rouš-
ky a ruce (dezinfikování) bych doplnil 
ještě o další R – rozum. Zdravý rozum je 
další z předpokladů, abych chránil sebe 
a neohrožoval své okolí. Jakkoliv může-
me mít rozdílné názory na řešení situace, 
jen sebekázeň nám pomůže epidemii 
zvládnout. Vzpomínám na jarní vlnu 

epidemie, kdy řada občanů nabízela svoji 
pomoc seniorům, šila roušky a nabízela 
materiální výpomoc. Vím, že tato soli-
darita ve většině z nás stále je, a i proto 
vidím budoucnost optimisticky.

Přese všechna koronavirová omezení 
život a práce v obci pokračují, jen je po-
třeba občas improvizovat. Letní akce jako 
gastrofest, lávka, triatlon, fichtl, rybářské 
závody, běh kozojedským údolím (o ně-
kterých bude podrobněji informováno 
v jiném příspěvku tohoto zpravodaje) 
proběhly bez výrazných omezení. Těžko 
nyní odhadovat, zda a v jakém rozsahu 
budou podzimní a zimní např. posvícení, 
rozsvěcení vánočního stromku, Mikuláš.

Probíhající stavební akce jistě všichni 
průběžně sledujete.

Dokončena byla úprava původ-
ní budovy mateřské školy, zaměřená 
na dosažení energetické úspory zatep-
lením, změnou vytápění a větrání. Již 
o loňských prázdninách byla zateplena 
střecha a instalováno tepelné čerpadlo. 
Letos byly zatepleny obvodové stěny 
a budova dostala novou fasádu. Uvnitř 
budovy probíhaly hlavní práce a byla 

„Zásady 3R:  
rozestupy 
(dva metry),  
roušky a ruce 
(dezinfikování)  
bych doplnil ještě 
o další R – rozum.“
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tam instalována rekuperační jednotka 
a vzduchotechnické rozvody. Celá akce 
je ukončena a shromažďují se potřebné 
podklady pro dotaci.

Ukončena je i 1. etapa sportoviště 
výstavbou multifunkčního hřiště, i tam 
proběhla kolaudace a uzavírají se pod-
klady pro dotaci. Současně je ve výstav-
bě zázemí hřiště, kde bude WC, prostor 
pro přezutí, převlečení a možnost uložení 
sportovních pomůcek a vybavení. Zá-
roveň by s výstavbou budovy měla být 
zřízena i přípojka el. proudu. Hřiště otes-
tovaly zejména naše děti a našly si na něj 
cestu. Nyní začíná běžný provoz. Protože 
se jedná o sportoviště určené pro všech-
ny občany Kozojed, je nutné zde stano-
vit takový režim, který umožní každému 
zajistit si prostor pro své sportovní vyžití. 
Informaci k systému rezervací a „Řád 
hřiště“ naleznete na stránkách obce 
www.obeckozojedy.cz, případně se můžete 
obrátit na správce na tel.: 722 568 305. 
Hřiště je určeno k provozování těchto 
sportů: tenis, volejbal, nohejbal, malý 
fotbal, házená, badminton, košíková, 
florbal. Jedná se o sportovní plochu se 
speciálním povrchem, tak je nutno tam 
dodržovat jisté zásady a pravidla, která 
jsou shrnuta v Řádu hřiště. Zejména jde 
o používání obuvi, která nepoškozuje 
a nešpiní povrch, platí zde zákaz jízdy na 
kolečkových bruslích, kolech, koloběž-
kách a jiných vozítkách. Jednoduše jde 
o to nepoškodit povrch ani vybavení, aby 
hřiště sloužilo ke spokojenosti všech, kte-
ří jej budou používat. Do budoucna plá-
nujeme dokončení sportovního areálu. 
To znamená vybudovat druhé hřiště, kte-
ré by dle současných úvah mělo povrch 
méně náchylný k poškození, umožňující 

např. instalovat kluziště, hrát pozemní 
hokej, jízdu na skateboardech apod.

Řada z Vás projevila zájem o dodání 
zahradního kompostéru. Pro získání do-
tace byla podána žádost a nyní čekáme 
na vyhodnocení. Pokud pro nás dopadne 
kladně, bude vypsáno výběrové řízení na 
dodavatele a kompostéry bychom měli 
mít k dispozici na jaře 2021.

Na příští období plánujeme provést již 
několikrát odloženou opravu kabin na 
hřišti, opravu budovy čp. 25 (samoobslu-
ha + ubytovna), rozšíření ČOV. Pro mož-
nost získání případné dotace je nutná 
projektová připravenost a stavební po-
volení. Kromě těchto staveb máme řadu 
dalších plánů a záleží nejen na finanč-
ních možnostech, ale i stavebních kapa-
citách.

Pro zadržení vody v krajině byla 
v územním plánu z roku 2002 plánována 
možnost vybudování Martinského ryb-
níka. V období sucha jsou stavby tohoto 
druhu stále více žádoucí, aby docháze-
lo k zadržování vody v krajině, a pro-
to jsou i podporovány dotačně. Obecní 
úřad oslovil majitele pozemků, kterých 
by se stavba týkala. Jedná se o 59 pozem-
ků a osloveno bylo 21 majitelů pozem-
ků, z těchto oslovených odpověď zaslalo 
14 majitelů dalších 7 nereagovalo. Z od-
povědí bylo 11 majitelů, kteří byli ochot-
ni jednat o odprodeji či výměně, ale 
3 tuto možnost rovnou odmítli. Zvážíme 
další postup.

Stále pokračuje pomoc úřadu s ko-
laudací vodovodních a kanalizačních 
přípojek zřízených v době stavby vodo-
vodu a kanalizace v obci. Místostarost-
ka Ing. E. Pillerová průběžně připravuje 

podklady pro kolaudace tak, aby majitelé 
domů mohli podat žádosti o kolaudaci 
na stavební úřad, a tyto jsou postupně 
vyřizovány. Jde o pracný a zdlouhavý pro-
ces vzhledem k mnoha dalším povinnos-
tem i vzhledem ke kapacitám stavebního 
úřadu, ale dostane se postupně na všech-
ny dotčené nemovitosti.

Úspěšně pokračuje deratizace v obci 
a jednotlivým zájemcům pracovník dera-
tizační firmy připravuje návnady k apli-
kaci. Již nyní máme kladnou odezvu 
a pro úspěšné snižování populace obtíž-
ných hlodavců budeme dále v deratizaci 
pokračovat. Další kolo nyní plánujeme 
na jaro 2021.

V poslední době se vyskytly případy 
rušení nočního klidu po 22. hodině hlasi-
tou hudbou, křikem, vytáčením motorů 
vozidel apod., tímto dochází k porušo-
vání zákona o některých přestupcích. 
Pro řešení těchto situací je nejlepší tuto 
skutečnost neprodleně nahlásit na Policii 
České republiky. Nahlášení rušení noční-
ho klidu nebo také jinak řečeno přestup-
ku proti veřejnému pořádku, je nejlépe 
provést pomocí telefonní linky 158, kde 
se tyto telefonní hovory i zaznamenávají. 
Policie České republiky má za úkol mj. 
chránit veřejný pořádek. Toto je stano-
veno v úst. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., 
o Policii České republiky. Neváhejte při 
výskytu rušení klidu mezi 22. a 6. hodi-
nou, oznamte tuto skutečnost na lin-
ku 158.

Na místním hřbitově, jehož pro-
vozovatelem obec je, je nově zveřej-
něn „Hřbitovní řád“ vydaný v souladu 
s platnou legislativou. Žádám všechny 
majitele hrobů i návštěvníky hřbitova, 
aby důsledně dodržovali „Hřbitovní řád“ 

a zejména udržovali na tomto pietním 
místě pořádek. Místostarostka J. Ma-
sluková Šimůnková pečlivě aktualizu-
je jednotlivé hřbitovní záznamy (bližší 
informace najdete na dalších stránkách 
tohoto zpravodaje) a je jistě v zájmu kaž-
dého majitele hrobu, aby byly v pořádku 
jak platby, tak povinné záznamy.

Blíží se závěr roku 2020, všichni bude-
me bilancovat uplynulé období a při-
pravovat se na nový rok 2021. Už nyní 
můžeme konstatovat, že rok 2020 byl 
velmi obtížný a komplikovaný, ale přese 
všechny složitosti mne těší, že spoluprá-
ce úřadu s občany byla a je velice dobrá. 
Každodenní kontakt s občany patří mezi 
ty příjemnější povinnosti. Já i ostatní 
zastupitelé uvítáme, když nám budete 
své podněty a požadavky předávat přímo 
a bez zbytečných odkladů, když se s námi 
podělíte o své radosti i starosti. Všem 
Vám děkuji a přeji pevné zdraví, hodně 
úspěchů a dobrou náladu.

Pavel Piller
starosta

Letecké foto:
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Jak jste možná někteří zaznamenali na 
„Kozojedské pavlači“na Facebooku, 
v současné době se rozjíždí projekt na 
obnovu staré polní cesty („Kolem staré 
hrušky“) mezi Kozojedy a Kostelcem. 
Ohlasy jsou zatím veskrze pozitivní, řada 
občanů uvítá tuto možnost, jak relativně 
bezpečně pěšky dojít do Kostelce a jak si 
zpříjemnit chvíle volna procházkou – ob-
zvláště v této době, kdy není k dispozici 
příliš moc relaxačních aktivit. Podle pří-
spěvků na Kozojedské pavlači to vypadá, 
že lidé chtějí aktivně pomoci této akci, 
což vítáme a děkujeme za to.

O tomto plánu jednáme jak s vede-
ním obou dotčených obcí, tak i s další-
mi příslušnými orgány a organizacemi 
(mimo jiné Lesy ČR apod.) První kroky 
jsou již za námi: v Kostelci byla informa-
ce o tomto projektu projednána v rámci 

tamního zastupitelstva. V Kozojedech je 
projednání této informace připravováno. 
Příslušné orgány územního plánování se 
také vyjádřily, že tento projekt není v roz-
poru s územním plánem. V rámci přípra-
vy jsem se přihlásil i do specializovaného 
semináře zabývajícího se problematikou 
obnovy starých polních cest.

Ty nejdůležitější kroky nás teprve 
čekají – bude potřeba jednat s nájem-
ci a majiteli dotčených pozemků, získat 
povolení a úřední razítka. My se však ne-
vzdáváme a věříme, že brzy Vás budeme 
moci informovat o dalších pokrocích při 
obnově této cesty, která bude jistě pří-
jemným zpestřením pro Kozojedy, jejich 
občany a návštěvníky.

Lukáš Ondráček

Obnovení staré cesty

Obec Kozojedy 
nechala 
zpracovat 
pasport hřbitova

Pasport hřbitova znamená základní evi-
denci hřbitovů vedenou jejich správcem. 
Zásadou pasportu hřbitova je správa 
(např. pořízení, aktualizace, eviden-
ce) grafických dat hrobových míst. Tyto 
údaje představují skutečný stav hrobů se 
skutečnou výměrou. Kvalitně zpracovaný 
pasport umožňuje efektivnější a prová-
zanější správu obce. Rozsah a způsob 
vedení pasportu hřbitova odpovídá pří-
slušným ustanovením zákona o pohřeb-
nictví číslo 193/2017 Sb.

Někteří z Vás již obdrželi do schránek 
obálku s nájemní smlouvou ve dvou pro-
vedeních, hrobovou kartu, lístek s výší 
hřbitovních poplatků na 10 let a prů-
vodní dopis. Ti, kteří ne, mějte prosím 
trpělivost, ale je to mravenčí práce dát 
dohromady veškeré dostupné údaje, jako 
pročítání starých přihlašovacích lístků, 
zápisků atd.

Ráda bych vás tímto poprosila o spo-
lupráci při doplnění informací o pozů-
stalých. Například datum narození nebo 
datum úmrtí.

Dále obec vypracovala „Hřbitovní 
řád“, který bude v nejbližší době zavěšen 
u vstupu na náš hřbitov.

Prosíme všechny návštěvníky pohře-
biště a nájemce hrobových míst, aby se 
na hřbitově chovali důstojně, jak si to 
pietní místo vyžaduje.

Na pohřebiště je zakázán vstup oso-
bám pod vlivem alkoholu a osobám se 
psy a jinými zvířaty.

Je zakázáno odhazovat jakékoliv od-
pady mimo kontejner, který je umístěn 
v prostoru hřbitova.

Nájemce je povinen udržovat prona-
jaté místo v řádném stavu a rovněž je 
povinen:
—  čistit prostory kolem hrobového 

místa
—  zajistit, aby plocha hrobového místa 

nezarůstala nevhodným porostem, 
který narušuje estetický vzhled po-
hřebiště a průběžně zajišťovat údrž-
bu hrobového místa a hrobového 
zařízení na vlastní náklady

Jana Masluková Šimůnková
Foto: CB Česko z nebe
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Další pokračování našeho populárně naučné-
ho seriálu se tentokrát zaměří na dobu vlády 
Karla Eusebia knížete z Lichtenštejna a třetí 
čtvrtinu 17. století. Po skončení hrůzné tři-
cetileté války v archivních pramenech čteme 
o škodách na životech, na majetku, o nedo-
statku obilí k zasetí a zarostlých polích, která 
nikdo neobdělává, protože není kým. Na čer-
nokosteleckém panství vznikl jeden z nejpo-
drobněji a nejlépe vedených urbářů v zemi, 
jemuž se podle zlaté ořízky přezdívá Zlatá 
kniha. Tato šestnáct kilogramů těžká ruko-
pisná kniha nás může nechat nahlédnout do 
Kozojed pouhých 25 let po válce. Pojďme kni-
hu pro dějiny Kozojed co nejvíce vytěžit.

Poté, co do funkce hejtmana černokos-
teleckého panství nastoupil Leopold 
Lorenc Laiter z Tannenberku, nechal na 
zámku s vědomím knížete Karla Euse-
bia (držel panství v letech 1627–1652 
a 1666–1684) položit základy zbrusu 
nového urbáře (předpisu plateb a povin-
ností), který dodnes patří k nejkvalitněji 
vedeným urbářům v Čechách. Vznikal po 
dobu pěti let v letech 1672–1677 a jeho 
sestavování měli na starost panští písaři 
Jan Kašpar Ouvalský a fišmistr (poryb-
ný) Šimon Svoboda. Jejich zápisy přináší 
o Kozojedech zajímavé informace.

KOZOJEDY V ZRCADLE DĚJIN
4. díl: Obraz vsi ve Zlaté knize 
knížete Lichtenštejna

Kozogedy s 19 usedlostmi, ze ⅔ živo-
taschopné a z ⅓ opuštěné a pobořené, 
patřily roku 1673 pod vyžlovskou rychtu 
a vesnici spravovali rychtář se dvěma 
konšely (radními), kteří neposlušné a po-
vinnosti nevykonávající obyvatele směli 
trestat kládou (kmen s řetězem k poutá-
ní pro polohu ve stoje) nebo trdlicí (dvě 
uzamykatelné klády s vykrojeným výře-
zem pro ruce a krk pro polohu v kleče). 
Vesnice hraničila s Černým Kostelcem, 
Bohumilí, Štíhlicí a Doubravčicí. K obec-
nímu majetku patřily Tejnilovská a obecní 
chalupa, z nichž měl obci ročně vycházet 
nájem po jedné kopě míšeňských grošů. 
Ze třetí obecní chalupy zůstala jen štěpni-
ce, ze které se očesané ovoce dělilo mezi 
sousedy. Dále obci patřila pastouška se 
zahrádkou, studnice na návsi s dostatkem 
vody, odkud vyvěral potok k Žaloudkov-
ské a Kočovské usedlosti do čtveřice ryb-
níčků myslivce Jiříka Čírka o 40 záhonech 
(9 263 m²). Potok se vléval do panské-
ho výtažního (chovného) Kozojedské-
ho rybníka. U návesní studny stály čtyři 
zapěněné haltýře (zakalené delší dobu ne-
využívané kryté nádrže), využívané vrch-
ností před válkou pro uchovávání ryb, 
z nichž obci vycházel nějaký užitek.

Vesnice se rozkládala na 19 lánech 
užitné rozlohy. Osadníci dokázali obhos-
podařovat jen 36 kop 19 záhonů (53‚4 ha) 
žitných a ovesných polí a užívali 7 kop 
14 ½ záhonu (10‚3 ha) zahrad a luk s roční 

Kníže Karel Eusebius z Lichtenštejna 
(1611–1684)
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sklizní o výnosu 31 ¼ vozu sena. Převážná 
část polí o rozloze 145 kop 4 záhony (206‚7 
ha), čili čtyři pětiny, i nadále zarůstala 
mladým lesem, protože v obci nebylo do-
statek lidské a živočišné síly k obnově polí, 
jejich obdělávání a nebylo ani z čeho zasít. 
S melivem (vymláceným obilím) místní 
obyvatelé dojížděli do jevanského mlýna. 
Tehdy se orná půda zapisovala trojím 
způsobem – v lánech, v záhonech a v kor-
cích, věrtelích a čtvrtcích.

Ve vsi stálo 11 selských usedlos-
tí (7 aktivní, 4 pusté): Martin Kulíšek se 
zasypanou zděnou studnou a sklepem 
pod mazanou podlahou, Matěj Strejček, 
Václav Ďásek s jedním štěpem (ovocným 
stromem), pustá po Matějovi Znenáhlo-
vi se zasypanou studnou, Jan Komárek 
se třemi štěpy, pustá po Dorotě Koubové 
se třemi štěpy, myslivec Jiří Čírek na vý-
sadní rychtě a krčmě se studnou s dostat-
kem vody, třemi štěpy, čtyřmi rybníčky 
„pro nasazování jich rozdílnou drůbeží 
rybnou“, z nichž byl jeden vypuštěný 
o rozloze 40 záhonů, Jiří Kočí se zděnou 
zčásti zasypanou studnou, Jiří Žaloudek 

jiná. Pokud odečteme šest pustých a roz-
bořených selských usedlostí a chalup, kde 
nikdo nežil a neobdělával půdu (mínus 
7 kop 39 míš. grošů na úrocích a 28 ½ sle-
pice v hodnotě 2 kopy 58 míš. grošů při 
ceně 6 míš. grošů za 1 slepici), činila 
výše skutečného příjmu za celou vesni-
ci ročně 12 kop 55 míš. grošů na úro-
cích a 38 úročních slepic v ceně 3 kopy 
48 míš. grošů. Peněžitý příjem se v knize 
zapisoval podle dávného zvyku v míš. 
groších, ale platily zlaté a šedesátková 
krejcarová měna, takže písař musel umět 
veškeré příjmy dokonale přepočítávat.

Nad vsí stál filiální kostel sv. Martina 
podléhající faře Mukařov, do jehož osa-
dy tehdy patřily obce Kozojedy, Štíhlice, 
Vyžlovka a Přehvozdí. V kostele nepravi-
delně vykonával bohoslužby farář z Kos-
telce, jemuž měli osadníci zajišťovat po 
bohoslužbě oběd. Na obecním pozemku 

se studnou s dostatkem vody, pustá po 
Kryštofovi Khellerovi a pustá po Janovi 
Balounovi. Sedláci měli předepsané 3 dny 
výjezdní roboty, ostatní dny měli vypra-
vovat potah (koně, vola) a po celý týden 
vysílat jednoho pěšího robotníka. Mys-
livec Čírek se vrchnosti za nevykonanou 
pěší robotu každoročně vyplácel ve výši 
1 kopy míš. grošů. Ve vsi stálo také 8 cha-
lup (6 aktivních, 2 pusté): Petr Sláma se 
zasypanou zděnou studnou, Jan Kulíšek, 
Jan Bakovský se sklepem pod podla-
hou, Jan Horák, pustá Tomáše Mrkvičky, 
Jiří Strejček se šesti štěpy, pustá Václava 
Řezáče a Jan Chaloupka se sedmi štěpy. 
Chalupníci měli po celý týden v rámci 
pěší roboty vysílat jednoho robotníka na 
mlácení obilí do stodol nebo na jinou 
práci (hrabání sena, rozhazování mrvy, 
krmení).

Za celé Kozojedy měl do knížecího 
důchodu na zámek v Kostelci vycházet 
o sv. Jiří (24. dubna) a sv. Havlu (16. říj-
na) úrok po 20 kopách 34 míš. groších, 
čili ideálně 41 kop 8 míš. grošů za rok 
a k tomu 66 ½ úroční slepice. Realita byla 

u kostela stávaly před válkou dvě chalu-
py se zahrádkami pro správu kostela, po 
nichž byla vidět jen místa, kde původně 
stávaly. Kostel nevybíral desátky, z osad 
však získával příjem z „letníků“ ve výši 
3 krejcary za krávu. Ke kostelu roku 
1671 patřilo také 50 železných krav, pro-
najatých osadníkům (27 kusů v Kozo-
jedech, 9 ve Vyžlovce, 8 ve Štíhlicích 
a 6 v Přehvozdí). Kostelu patřila orná pole 
pod Kozojedským rybníkem, pronajíma-
ná 8 kozojedským osadníkům o výměře 
25 ½ korce (7‚3 ha) polí za roční nájem 
2 kopy 4 míšeňské groše. Dále kostel 
držel kus hrubě křovím zarostlé louky 
mezi Kozojedy a Štíhlicemi s výnosem 
vozu sena a tři kusy lesa o výměře 3 leče 
a 3 provazce lesů (2 leče V Kněžku na 

Pole u Kozojed 
bývala po 
třicetileté válce 
zarostlá mladým 
lesem a náletem. 
Foto: Hana 
Skalová

Výřez listu z černokosteleckého  
urbáře (SOA Praha)
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škvorecké cestě k Dolánkám, 1 leč při 
cestě u Přehvozdí a 3 provazce V Borovi-
nách při vyžlovské silnici).

Okolo obce se rozkládaly panské lesy 
„dříví rozdílného, totiž duby na klády, mla-
distvý na kóly, vostavčí, tyčky vinný a k pa-
livu pro hvozd a pivovar“. Les se rozkládal 
od vyžlovské silnice, vyžlovských, štíhlic-
kých, doubravčických, přehvozdeckých 
a kosteleckých lesů a patřil pod revír 
Doubravčice, který spravoval kozojedský 
forstknecht (myslivec) Jiří Čírek, jemuž 
patřila do správy hájemství Doubravči-
ce, Kozojedy, Štíhlice, Mrzky, Vrátkov, 
Tuchoraz, Tismice, v poli u Nové Vsi, 
Štolmíř, Liblice a Přistoupim. Po revíru 
bylo rozmístěno 8 lizů (krmelců) s kost-
kou soli pro lízání lesní zvěří. Později 
byl takto rozměrný revír rozdělen pod 
správu Mukařova a Škvorce. Kolem obce 
se nacházely tři výtažní – chovné panské 

rybníky: Kozojedský rybník o objemu 
20 kop (1 200 ks) kaprů, Hrnec pod pan-
skými sady o objemu 10 kop (600 ks) 
kaprů a dřívím zarostlý a strhaná Po-
klička, ležící nad Hrncem, která mívala 
objem 10 kop (600 ks) kaprů. Kozojed-
ský rybník stával severně od obce a mí-
val hráz u dnešní čistírny ČOV. Rybník 
Hrnec stával západně od obce v místech 
dnešního rybníku Pod hotelem a rybník 
Poklička stával s největší pravděpodob-
ností pod hrází dnešního rybníka Pastvi-
ny nebo Na pastvinách.

Pokud bychom se zaměřili v bádání 
na sestavení topografie Kozojed, dokázali 
bychom po jistém úsilí propojit prostřed-
nictvím dochovaných purkrechtních, 
gruntovních a pozemkových knih zanik-
lé a existující selské usedlosti a chalu-
py s dnešními domy a jejich popisnými 
čísly, které byly v obci vyznačeny poprvé 
rakouským vojskem v prosinci roku 1770.

Jan Psota

Školka v nové 
fasádě

Nový školní rok zahájila MŠ v nově upra-
vené původní budově. Fasádu a zateplení 
doplnily vnitřní úpravy a vylepšení inte-
riéru. Ve velmi pěkně upravených třídách 
přivítaly paní učitelky nové děti. Většina 
nováčků zásadní životní změnu zvládla 
skvěle. S adaptací na nové prostředí ma-
lým kamarádům hodně pomohly děti, 
které školku dobře znaly a navštěvovaly.

Všechny děti si společně začaly hrát 
seznamovací hry a poznávaly nové hrač-
ky. Zpěv písniček a oblíbených říkanek 
provázela dobrá nálada. Za nádherné-
ho počasí jsme si užili i naši zahradu. 
Do školky také přijela paní logopedka. 
Dětem, které mají špatnou výslovnost 
bude pomáhat společně s rodiči s nápra-
vou.

Podle možností se chystáme pozná-
vat změny v přírodě. Výchovný program 

obohatíme o seznámení s dravci, kte-
ré nám přijede ukázat jejich chovatel 
a ochránce.

Alena Šámalová 
ředitelka mateřské školy

Kozojedy s Kozojedským rybníkem 
v 80. letech 18. století



Kozojedský fichtl 
měl rekordní 
počet závodníků

Letos 12. září se v naší obci konal již 
12. ročník Kozojedského fichtla – tradiční 
vyjížďka malých motocyklů. V Kozojedech 
a jejich okolí je to známý pojem. Fichtla 
pořádá parta místních nadšenců a milov-
níků těchto strojů. Akce se těší stále vět-
šímu zájmu nejenom ze strany fanoušků 
krásných a historických motocyklů značky 
Jawa, ale i ze strany široké veřejnosti. Do-
kumentuje to i stoupající počet zúčastně-
ných jezdců, kterých letos bylo rekordních 
145. Novinkou tento rok byla kategorie 
„Upravené stroje“, kam se účastníci dobro-
volně a fairplay hlásili při prezentaci.

Na vyjížďku bylo jako každoročně 
krásné počasí. Nechybělo chutné občer-
stvení, ale především pohled na řadu 
dochovaných či renovovaných a provo-
zuschopných Pionýrů, Jawett, Babett 
a Stadionů – což je v dnešní době oprav-
du vzácnost, kterou se může pochlubit 
málokteré motocyklové muzeum.

Zapište si do kalendáře datum 
11. 9. 2021, kdy se bude konat 13. ročník 
Kozojedského fichtla. 

Výsledky najdete na facebookové 
stránce Fichtl Kozojedy. 

Petra Kohoutová

◂
Nejstarší účastník Kozojedského fichtla 
pan Josef Poledný. Foto: Pavla Kohoutová

◂◂
Kozojedský fichtl 2020
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Kloboukovka 
aneb tentokrát 
se nebloudilo

Letošní klobouková výprava se nesla 
vzhledem k okolnostem a nepřízni poča-
sí v komornějším duchu. V podvečerních 
hodinách začal náš veselý večer na za-
stávce v Kozojedech. Výpravu obohatily 
nové tváře, což mě velmi potěšilo. Tím, že 
se část výpravy neznala, probíhal začátek 
ve vtipném duchu seznamování. Klobou-
ky měly dámy veselé, krásně nazdobené 
a seznamování doprovázené smíchem šlo 
samo. Už na zastávce bylo jasné, že atmo-
sféra pátečního večera bude skvělá.

Pokaždé po nástupu do autobusu 
rozesmějeme tváře cestujících i řidičů, 
ale tentokrát pan řidič nehnul ani brvou. 
Jako by vozil takto výstřední a veselé ces-
tující každý den a to nejméně pětkrát. 
Všichni ostatní cestující měli své úsměvy 
schované za rouškami. Jen v očích jis-
křičky prozrazovaly, že jsme je pobavily. 
Na Vyžlovce jsme se vydaly po nových 
chodnících k restauraci, kde na nás čekal 
prostřený stůl a milá obsluha. Tradičně 
jsme probraly vše možné i nemožné a sa-
mozřejmě i současnou situaci, která se 
každé z nás více či méně dotýká. Na pře-
střel přišlo hlavně téma škola. Zejména 
jak se školy a učitelé k dané situaci staví 
nebo který učitel je dobrý, a který ne.

Celou výpravu s námi byl „černý 
pasažér“, zástupce mužského pokole-
ní, o kterém dlouho nikdo nevěděl. Po 
jeho odhalení se ihned rozjely historky 
o mateřství. Doufám, že jsme budoucí 
maminku moc nevyděsily.

Skautský oddíl 
Kozoroh

Letos v létě proběhl jako každý rok 
skautský tábor v Ratajích nad Sázavou. 
I přes nepřízeň vládních nařízení a hy-
gienických opatření proběhlo vše nad 
očekávání dobře. Děti sice nebyly na 
každoročním výletě na pouť, ale i přes to 
byly nadšené, že mohou být po půl roce 
zase venku s ostatními.

Poslední oheň se nám vyvedl. Co nám 
bohužel letos nebylo dopřáno je Count-
ry bál.

Na začátku školního roku začalo vše nor-
málně, ale jelikož je teď naše skautská 
činnost pozastavena, tak schůzky nepro-
bíhají. Doufáme, že se zase brzy uvidíme.

Johana Škarková

Objednaly jsme si jídlo, limonádu 
i víno a k tomu dobrý zákusek. V deset ho-
din jsme za vtipných komentářů opustily 
restauraci. Vybavené čelovkami a baterka-
mi jsme vyrazily v dešti směrem na Kozo-
jedy. Nevím jak ostatní, ale já jsem v dešti 
viděla přidanou hodnotu. Přišlo mi, že 
déšť umocňoval pocit dobrodružství 
vzpomínky na dobu, kdy jsem byla jako 
malá holka na táboře. Náš přesun byl díky 
počasí rychlejší nežli v minulých letech, 
ale legrace a dobrá nálada nás neopou-
štěla. Letos naším cílem bylo vyjít z lesa 
u rybníka pod hotelem a světe, div se, my 
to zvládly! Konečně se nám podařilo vyjít 
tam, kde jsme chtěly. To se totiž běžně ne-
stává. Pod hotelem jsme se navzdory dešti 
ještě chvíli zdržely, abychom si vše dopo-
věděly a shrnuly celou výpravu.

Je bezva, že navzdory různým názo-
rům, jiným prioritám, známých i ne-
známých účastnic to bylo moc hezké 
a veselé, prostě přínosný večer.

Simona Kopecká

na kávu, vínko nebo pivko, ale hlavně si 
poklábosit. 

Snad se dočkáme a bude líp. Všem 
přejeme pevné zdraví a nervy.

Ivana Krucká

Klub důchodců

I my se chceme bavit, cvičit, poznávat 
a učit se nové. Bohužel, letos se to moc 
nedaří. Nepodnikli jsme žádný výlet. 
Pouze jednou jsme se vydali na výpravu 
lesem do Jevan. Cvičení se krásně rozjelo, 
ale brzy skončilo. Alespoň se pravidelně, 
kromě nouzového stavu, scházíme po-
slední středu v měsíci v Hotelu Na Závisti 
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Internet už dávno není bezpečné prostře-
dí a naše vzdělávací a veřejné instituce si 
také zaslouží kvalitní ochranu před cíle-
nými útoky.

Obecní knihovna se s podporou pana 
starosty zapojila do projektu „Vybudo-
vání a ověřovací provoz systému Cyber 
Threat Intelligence (CTI)“ podpořeného 
Ministerstvem vnitra ČR v rámci progra-
mu Bezpečnostního výzkumu pro potře-
by státu v letech 2016–2021.

Formou bezplatné zápůjčky zaří-
zení Router Turris Omnia od sdružení 
CZ NIC jsme se tak přidali k dalším ve-
řejným institucím (Orgány státní správy, 
městské a obecní úřady, všechny typy 
škol, zastupitelské úřady ČR v zahraničí, 
knihovny, nemocnice a další), které jsou 
do projektu zapojeny.

Zařízení bylo navrženo a vyrobeno 
v ČR tak, aby fungovalo plně automatic-
ky a přitom zajišťovalo nejvyšší možnou 
míru ochrany.

Z routeru jsou sbírána anonymní 
data o zabezpečení a útocích, které na 
něj směřují a také provozní informa-
ce a statistiky. Tato data se používají 
pro další zvýšení bezpečnosti Interne-
tu v ČR. Analýza a sběr dat probíhá pod 
vedením Národního úřadu pro kyberne-
tickou a informační bezpečnost (NÚKIB) 
a datům je tak zaručena maximální 
ochrana a soukromí.

Zapůjčení zařízení nám částečně po-
mohlo pokrýt bezplatným internetem 
prostor parku před obecním úřadem. 
WIFI: Knihovna-navstevnici (bez hesla).

Po skončení zápůjčky v roce 2021 se 
zařízení stane majetkem obce.

Knihy v angličtině

Novinkou tohoto podzimu jsou knihy 
v angličtině. Přijďte si některou vypůjčit 
a zlepšete se v angličtině.

Najdete u nás například tyto tituly:
H. Fielding: Bridget Jones
G. Flynn: Gone girl
L. Child: Personal
J. Irving: The world according to Garp
a budou přibývat další.

V online katalogu knihovny 
http://knihovna.kozojedy.info hledejte tyto 
knihy buď podle názvu knihy, jména 
autora nebo podle hesla „cizojazyčné“, 
„cizojazyčné knihy“ nebo „knihy v ang-
ličtině“.

Do knihovny pro 
doporučenou četbu

V knihovně jsme nově naskladnili klasic-
ká díla české i světové literatury, která se 
objevují v seznamech doporučené četby 
pro studenty základních i středních škol.

Najdete tu například:
K. J. Erben: Kytice z pověstí národních
F. S. Fitzgerald: Velký Gatsby
J. Foglar: Hoši od Bobří řeky
Ch. Dickens: David Copperfield
D. Defoe: Robinson Crusoe
A. Jirásek: Staré pověsti české
A. Lindgren: Pipi Dlouhá punčocha, Ma-
dynka
K. H. Mácha: Máj
B. Němcová: Babička
E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti
E. A. Poe: Jáma a kyvadlo
J. R. R. Tolkien: Pán prstenů: Společen-
stvo prstenu, Dvě věže
J. Verne: Dvacet tisíc mil pod mořem
Jan Werich: Fimfárum
a spoustu dalších. 

Hledejte na http://knihovna.kozojedy.
info nebo nás kontaktujte na emailové 
adrese knihovna.kozojedy@gmail.com. 
 
Za běžného provozu je knihovna otevře-
na každou středu od 16 do 18 hodin.

Těšíme se na vás!

Houštěkovi

Sbíráme liché ponožky 
pro lichožrouty

Máte doma přebytečné liché ponož-
ky? Pokud ano, přineste je do knihovny. 
Ponožky budou použity na instalaci na 
výstavě Galiny Miklíkové, ilustrátorky 
lidožroutů ze známé knihy Pavla Šruta. 
Výstava je naplánovaná od 1. prosin-
ce 2020 do 28. března 2021 v Galerii Villy 
Pellé v Praze-Bubenči.

Knihovna Kozojedy 
se zapojila do projektu 
bezpečnějšího Internetu v ČR

Lichožrouti. Ilustrace: Galina Miklínová



2322

Je velmi těžké se v takovém množství 
zpráv zorientovat. Většinou pomůže 
zdravý rozum. V první řadě se podívej-
te na datum původní zprávy. Pokud je 
například u výzvy „zachraňte štěňata“ 
rok 2016, tak je jasné, že nemá cenu to 
bezhlavě sdílet dál. Nejen, že tím adre-
sáta nebo čtenáře obtěžujete, ale přispí-
váte k dalšímu šíření HOAXu. To samé 
u výzev na finanční pomoc. Pokud někdo 
opravdu hledá pomoc, určitě u výzvy 
bude kontakt na koho se obrátit v přípa-
dě, že chcete peníze věnovat. Ověřte si to.

Pokud se k vám dostane informace, 
kde jde o život nebo o právo, věřte, že 
pokud by byla pravdivá, tak o tom budou 
během chvíle informovat všechna hlavní 
a důvěryhodná média v zemi. Nebojte si 
to ověřit i z dalších zdrojů.

Čtěte a poslouchejte různá média 
a názory odborníků a pak si sami utvořte 
objektivní názor. Od toho má Česká re-
publika, jako jeden ze základních pilířů 
demokracie, veřejnoprávní média, jejichž 
cílem je zabránit zneužití politickými 
stranami (jedná se o Českou televizi, Čes-
ký rozhlas a částečně o Českou tiskovou 
kancelář). Většinu falešných zpráv také 
najdete vypsanou na www.hoax.cz

Mrkněte tam, možná vás překvapí, 
jaké zprávy tam najdete.

Petra Škarková 

Otužuji se, 
tedy žiju
Kozojedský klub otužilců zve všechny 
příznivce tohoto sportu k pravidelnému 
otužování ve vodách kozojedského rybní-
ka Na Pastvinách (u kiosku) a to každou 
neděli v 10 hodin na hrázi, od podzimu 
do jara. Klubová základna již sestává 
z 11 stálých členů, tvoří ji občané Kozo-
jed, Kostelce nad Černými lesy, Vyžlovky 
a Přehvozdí. Aktuální teplota vody, je ko-
lem 10 stupňů Celsia.

HOAX aneb 
nevěřte všemu, 
co kde píšou

HOAX znamená v překladu falešná 
zpráva, výmysl nebo mystifikace a toto 
označení se používá zejména v počítačo-
vém světě. Dnes už většina lidí čte zprávy 
na internetu nebo má nějaký sociální 
účet jako například Facebook, který vede 
v žebříčku popularity a používají ho lidé 
napříč generacemi. O to více bychom 
měli být opatrní, co za odkaz na inter-
netu otevíráte, ale taky co čtete a čemu 
z toho uvěříte.

Falešnou zprávu zpravidla poznáte, 
že vždy nabádá ke sdílení! Obvykle 
obsa huje následující body:
—  snaží se přesvědčit svojí důležitostí 

např.: „naléhavá pomoc“, „velké ne-
bezpečí“, „peníze pro popálenou hol-
čičku“, „Bill Gates se rozhodl podělit 
o bohatství“ apod.

—  varují důvěryhodné a všeobecně zná-
mé zdroje např.: „Microsoft upozor-
ňuje“, „FBI varuje“, „pozor na štiku 
z Hypernovy“, 

—  únik tajné informace, kdy zpravidla 
autor článku objeví tajnou informaci, 
o které média mlčí a nabádá k jejímu 
sdílení. Např.: „co nám politici ne-
řekli o radaru v ČR“, „Coronavirus je 
podvod“, „nehoda autobusu plného 
uprchlíků, kteří utekli“ apod.

Sdílejte,  než to  smažou!

Pár bodů, proč se otužovat:
1)  otužování upevňuje imunitu a kar-

diovaskulární systém
2)  otužování odbourává zimomřivost
3)  otužování způsobuje bezprostřední 

zlepšení nálady
4)  s otužováním může člověk začít 

hned a je zdarma, stačí k tomu jen 
plavky, ručník a voda

Otužilcům zdar!

Radka Jásková
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Kozojedská 
legenda  
o plaketě TGM
Dne 28. října slavíme Den vzniku samo-
statného československého státu, a pro-
to jsme zapátrali v kozojedské kronice. 
V roce 1930 se tam píše o památníku 
T. G. Masaryka: „V červenci postavil na pa-
mátku 80. narozenin p. prezidenta památník 
sbor dobrovolných hasičů, spol. legionářů 
z Kostelce n. Č. lesy a jednota sokol. Br. Fr. 
Pivoňka uvítal přítomné. Starosta obce odha-
lil pomník a odevzdal jej obci. Za has. župu 
promluvil br. Borovička z Jevan. Za zemskou 
has. jednotu promluvil br. Marek z Prahy.“

Pak ale pod vlivem událostí 2. světové 
války následuje zápis z roku 1940: „Pa-
mátník prezidenta Masaryka povalen a pla-
keta vyloupena.“

Hospodské povídačky kdysi přines-
ly pověst o tom, že po stržení pomníku 
T. G. Masaryka byla bronzová plaketa 
vhozena do tehdejší náplavky na návsi 
a zasypána. Kolik je na tom pravdy, je ale 
otázkou, která zůstává zahalena tajem-
stvím minulosti.

Slyšeli jste už o této legendě? Zajímá 
nás to. Přijďte si o tom popovídat třeba 
do knihovny nebo nás kontaktujte.

Radka Jásková  
a Vlasta Prknová

(Pozn. redakce: V nouzovém stavu je 
knihovna zavřená. V normálním režimu je 
otevřená každou středu od 16 do 18 hodin.)

Koncem srpna opět proběhlo tradiční 
soustředění fotbalové mládeže klubu 
SK Vyžlovka. Zázemí nám poskytl Hotel 
Na Závisti a tréninkovou plochu hřiště 
TJ Kozojedy. Vše proběhlo bez problémů 
a všem, kteří se na chodu oddílu podíleli 
a podílí, patří obrovské díky. V současné 
době čítá SK Vyžlovka již přes 170 členů 
a nemalou část tvoří místní hráči a trené-
ři z Kozojed.

Co se týče dění uvnitř klubu, aktuál-
ně finišují přípravy nového webu a uni-
kátní aplikace SK Vyžlovka za účelem 
zlepšení a zefektivnění komunikace po 
ose klub–trenér–rodič–hráč. Dále jsou 
v přípravě testovací sady pro jednotlivé 
kategorie, díky kterým budeme sledo-
vat růst hráčů. Dalším prvkem, který má 
zkvalitnit tréninkový proces je příprava 
tréninkové koncepce jako závazného ma-
teriálu pro trénink a výchovu mladších 
kategorií.

V samotném areálu TJ Kozojedy 
bylo nainstalováno umělé osvětlení, což 
je další důležitý krok pro intenzivnější 
využití hrací plochy. Všem zainteresova-
ným, kteří se zasloužili o instalaci, patří 
náš dík.

Pevně věříme, že spolupráce SK Vyžlov-
ka, obce Kozojedy a TJ Kozojedy bude 
stále těsnější a výsledkem bude narůs-
tající členská základna a stále více dětí 
v pohybu.

Všem spolupracujícím subjektům 
děkujeme za podporu a doufejme, že 
všichni současnou nelehkou dobu pře-
čkáme ve zdraví. A o to více a intenzivně-
ji se poté vrhneme do sportovní výchovy 
naší mládeže.

Martin Zeman
SK Vyžlovka, sekretář, trenér U11

Mládež  
SK Vyžlovka 
v Kozojedech

Soustředění mládeže SK Vyžlovka, 
srpen 2020. Naše nejmenší naděje v Hotelu 
Na Závisti před večerkou.

Starší přípravka v akci v areálu TJ Kozojedy.T
G
M
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Kozojedské 
sousedské 
setkávání
Jakmile to doba i počasí dovolilo, usku-
tečnilo se v obci mnoho společných akcí. 
Od rybářských závodů, přes sportovní 
klání až po koncerty. Perfektní spoluprá-
ci obecního úřadu a dobrovolníků u nás 
v obci obdivují i lidé ze širokého okolí. 
Desítky pořadatelů připravují veřejné 
akce ve svém volném čase a investují do 
nich nejen svůj um, práci, nápady, ale 
často i vlastní hmotné prostředky. Obec-
ní úřad vychází pořadatelům vstříc a vět-
šinu akcí podporuje. Bez této spolupráce 
by se některé kulturní akce nemohly 
uskutečnit a obyvatelé by přišli o soused-
ské družení, které je na vesnici důleži-
tým sociálním prvkem. Lidé na venkově 
k sobě odjakživa mají blíž. Na rozdíl od 
města se při setkání zdravíme a drobná 
sousedská výpomoc je automatická. Pro-
to jsme si zvolili život na vesnici.

Připomeňme si pár 
společných zážitků

Před prázdninami se sešly děti s rodiči na 
dětských rybářských závodech. Byl to 
už třetí ročník dětského rybářského utká-
ní, jehož tradice začala před třemi lety 
k 50. výročí založení rybářského spolku. 
Účast je rok od roku vyšší. Letos se sešlo 
21 dětí (do 15 let) s doprovodem a nej-
větším úlovkem byl kapr s mírou 45 cm. 
Během akce si děti opékaly buřty a měly 
zajištěné další občerstvení. Doufejme, 
že příští rok se děti zase u rybníku sejdou.

O prázdninách si užili pro změnu do-
spělí milovníci rybaření na nočních ry-
bářských závodech. Ty se každoročně 
konají v noci z pátku na sobotu. Letos 
se zúčastnilo 14 družstev a největším 
úlovkem byl kapr o délce 56 cm. Týmy 
se navzájem navštěvovaly a zjišťovaly, jak 
na tom jsousoupeři. Do ticha se chvílemi 
ozýval tlumený smích účastníků a po-
vzbudivé hlášky.

Ani o sportovní zážitky nebyla nouze. 
Běželo se kozojedským údolím, hrál se 
volejbal i nohejbal a síly si spoluobčané 
mohli změřit i v mikrotriatlonu zva-
ném „Mikrouš“. Zúčastnit se může každý, 
kdo má rád sport a legraci. Pravidla jsou 
vtipně uzpůsobena, aby se lidé pobavili 
a přitom protáhli svá těla. Každoročně je 
pět kategorií: Šílenci a blázni, Chlapáci, 
Bábofky, Veteráni a veterinářky a Děti.

Prázdniny jsme poslední víkendovou so-
botu ukončili gastrofestivalem a lávkou. 
Gastrofestival je přehlídka a slavnost 
světového jídla. Na letošním 3. ročníku 
byl rekordní počet kuchařů, kteří při-
pravili spoustu mezinárodních specialit. 
Mohli jste ochutnat sushi, tortilly, pi-
kantní dhal s kuřecími placičkami, salát 
Ceasar, halušky s brynzou i zelím, buřty 
na pivu, krkonošské kyselo, fazolovou 
polévku, pljeskavicu, oblíbenou mama-
ligu, celerovo-mrkvovou nebo bůčko-
vou pomazánku s domácím chlebem, 
pečená vepřová žebra, pečený bůček 
a sádlo s chlebem, buchtičky se šodó, 

Mikrotriatlon. Foto: Michaela Vávrová 
Gastrofestival. Foto: Marek Imlauf
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PŘIHLÁŠKA –  
DOTAZNÍK 
NA MIKULÁŠE
Pokud máte zájem o návštěvu sv. Mikuláše, 
anděla a čertů, kteří budou chodit  
v sobotu 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  
 3. obecní úřad,  
nejpozději do čtvrtka 3. prosince. 

Důležité dotazy Vám zodpoví Petr Škarka 
na tel.: 731 160 656.

Kino Jevany
V Jevanech bylo 12. září po několika le-
tech opět otevřeno kino. Je modernější, 
digitalizované. V kině už mohli diváci 
zhlédnout filmy: Lichožrouti, Rozmarné 
léto a nový film Vlastníci, po němž násle-
dovala diskuse o filmu a jeho vzniku s re-
žisérem J. Havelkou. Aktuální program 
najdete na facebookové stránce KINO 
Jevany nebo v záložce kino Jevany na 
webu obecjevany.cz.

Česká pošta změnila 
otevírací dobu
Určitě jste si všimli, že na vybraných 
pobočkách České pošty je jiná otevírací 
doba. Tato změna se týká i naší nebližší 
pošty v Kostelci nad Černými lesy. Ne-
nechte se zmýlit otevírací dobou, která je 
napsaná na internetu. Pokud se nedíváte 
přímo na oficiální stránky České pošty, je 
tam stále uvedena stará otevírací doba.

Otevírací doba od 1. 9. 2020
pošta Kostelec nad Černými lesy
PO: 10–12, 13–18 hodin
ÚT: 08–12, 13–16 hodin
ST: 10–12, 13–18 hodin
ČT: 08–12, 13–16 hodin
PÁ: 08–12, 13–16 hodin
SO: 08–12 hodin
NE: Zavřeno

Tato informace je platná v době uzávěrky 
zpravodaje a může se časem měnit. Plat-
nou otevírací dobu si můžete ověřit na 
www.postaonline.cz > oblíbené nástroje 
> vyhledávání poboček > 28163.

různé druhy kynutých buchet s různými 
náplněmi, nepečený tvarohovo-ovocný 
dezert, rumové koláčky, těstovinový salát 
nebo zákusky netradičních jmen jako 
jsou tupolev a orgasmus. K pití návštěv-
níci ochutnali domácí limonády a letos 
poprvé i různé druhy kávy. I přesto, že vy-
trvale mrholilo všechno se snědlo. Kozo-
jedští byli příjemně uspokojeni dobrým 
jídlem a pokud měli chuť, mohli se hned 
přihlásit na běh po lávce, který se konal 
v odpoledních hodinách. Lávka byla 
letos dlouhá zhruba 65 metrů. Stavělo jí 
kolem 12 dobrovolníků od 8 do 13 hodin. 
Každý rok má lávka jiný tvar a různé ná-
strahy. První běžely děti, které jsou lehké, 
šikovné a z lávky téměř nepadají. Skoro 
stejně obratná je druhá skupina, kterou 

jsou ženy. Skoků do vody je málo. Jako 
nejrizikovější skupina se každoročně 
prezentují muži, protože fyzikální zákony 
jim dávají více zabrat. Kreativních pádů 
viděli diváci nespočet a věřím, že si to 
nenechají ujít ani příští rok. Doufáme, že 
příští léto bude o něco tepleji a závodníci 
se nebudou třást zimou jako letos. Večer 
si občané napříč generacemi zazpíva-
li a zatancovali na koncertu tří kapel. 
Koncert zahájila hostující kapela Los 
Chuperos ze severu Čech. Další kapely 
byly místní EMMA band a rocková kape-
la PAPAJOE.

Petra Škarková
za přispění pořadatelů,  

které jsem otravovala v práci a po večerech,  
aby mi poskytli pár informací pro čtenáře.  

Díky všem.
Lávka. Foto: Marek Imlauf
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Obecní úřad Kozojedy
ul. 9. května 40, Kozojedy, 281 63
321 677 114, obec.kozojedy@volny.cz
obeckozojedy.cz

Úřední hodiny 
– 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 
PODZIM–ZIMA 2020 

vychází v říjnu 2020

Knihovna
knihovna.kozojedy.info

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

28. října – úklid Kozojed
Začíná kolem 10 hodiny, podle možností 
účastníků. Na návsi na lavičce budou po-
loženy pytle na sběr odpadků.

Oblast úklidu: ulice, silnice, náves, 
okolí rybníku, les za rybníky až k silnici 
na Štíhlice, zastávky autobusu

Soutěž: nejzajímavější FOTO 
Z ÚKLIDU bude zveřejněno v jarním 
Kozojedském zpravodaji.
Umístění sebraného úklidu/pytlů:  
u kiosku a dle individuální dohody 
na tel. 728 726 509 (Radka)

Podrobnosti o akcích najdete na facebookové stránce Kozojedská pavlač, která slouží pouze 
občanům Kozojed a jejich přátelům a sousedům. Organizátoři akcí si sami spravují událost. 
Kozojedská pavlač není oficiální stránkou obecního úřadu, ale je pouze sousedským informačním 
portálem, kde se informujeme a pomáháme si navzájem – tzv. lidi lidem.
Oficiální webové stránky obecního úřadu najdete na www.obeckozojedy.cz, kde je úřední deska, 
povinné informace, jízdní řády, znak, vlajka apod. V tištěné podobě jsou povinné dokumenty na 
„vývěsce“.

Kniha Jiřího Bohaty
V kozojedské knihovně se brzy objeví 
kniha kosteleckého autora Jiřího Boha-
ty „Občané Kostelce nad Černými lesy 
a okolí na frontách I. a II. světové války“. 
Jiří Bohata také občas pořádá prohlídky 
v kostelecké „Sanatorce“. Jedna se konala 
21. srpna a pro velký zájem se znovu pro-
vázelo 12. září. Prohlídka sanatoria trvala 
asi hodinu a v případě zájmu se bude 
příští rok opakovat. Historie Sanatorky 
je zajímavá a pochmurná. Bez průvodce 
je vstup do budovy zakázán a objekt je 
kontrolován.

Uzavírka říčanské 
Černokostelecké ulice se 
oddaluje
Loni město Říčany a ŘSD (Ředitelství 
silnic a dálnic) naplánovaly rekonstruk-
ci Černokostelecké ulice, která je hlavní 
tepnou Říčan. Ulice se má proměnit na 
obchodní městskou třídu, než jen průtah 
městem, kde přibude mnoho bezpeč-
nostních prvků, zeleň, chodníky i parko-
vací místa. Aby nedošlo k dopravnímu 
kolapsu jsou opravy rozděleny na několik 
etap. Původně se mělo stavět už v letoš-
ním roce, ale ŘSD rekonstrukci posunu-
lo až na prázdniny 2021, kdy je hustota 
provozu mnohem nižší. Podrobnosti 
o rekonstrukci včetně nákresů najdete 
na www.info.ricany.cz > život ve městě > 
největší běžící stavby a projekty >  
ŘSD – rekonstrukce Černokostelecké 
ulice.

6. prosince – vánoční trhy, 
U Heřmanů
Na trzích najdete vánoční věnce, svíc-
ny, dekorace háčkované i šité, adventní 
výzdobu z přírodních materiálů, mýdla, 
tvorbu z pedigu, tašky, batohy, košíčky 
a další věcné drobnosti. Ke koupi budou 
i džemy, marmelády, sirupy a další slad-
kosti. V nabídce najdete i psí sušenky. 
Dobrou atmosféru podpoří různé druhy 
čaje nebo svařák. Pro děti i dospělé bude 
připravena dílna.



Akce v Kozojedech aneb

nevíme, co bude

Vzhledem k epidemiologické situaci neumí-
me dopředu odhadnout, jak se bude situace 
vyvíjet, a které akce budeme moci uspořá-
dat. Proto berte návrhy s rezervou. Vždy se 
o akcích dozvíte včas, ať už z facebookové 
stránky „Kozojedská pavlač“, rozhlasu, 
letáků nebo na z webu obeckozojedy.cz

V plánu jsou následující akce, které budou 
upřesněny podle aktuálního vývoje epide-
miologické situace.

28. října – úklid Kozojed
(Více na straně 31.)

14. listopadu – posvícenská zábava,  
U Heřmanů (K této akci jsme v době chystá-
ní zpravodaje velmi skeptičtí.)

29. listopadu – zahájení adventu na 
návsi

29. listopadu až 20. prosince  
adventní bruslení
Vždy každou neděli v Říčanech v Merkur 
Ice Areně.

5. prosince – chodí sv. Mikuláš, anděl 
a čerti. (Přihlášku najdete zde ve zpravodaji.)

6. prosince – vánoční trhy, U Heřmanů
(Více na straně 31.)


