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Vážení občané,

Právě vzájemnou
solidaritu,
ohleduplnost,
pozitivní přístup
a optimistickou mysl
považuji za důležitý
předpoklad ke zdolání
těžkostí dnešních dnů.

věřím, že blížící se jaro každého z nás
potěší. Přicházející oteplení, prodlužující
se dny, probouzející se příroda a věřme,
že i zlepšující se koronavirová situace.
Zejména tato nepříjemná komplikace
se stává každodenním námětem našich
hovorů a úvah. Bohužel, vybírá si i cenu
nejvyšší, kterou jsou lidské životy, ale
v těchto dnech lehce klesající počet nově
nakažených zavdává důvod k mírnému
optimismu. Na opatření, která jsou zaváděna, můžeme mít každý svůj názor
a kritizovat je, nezbývá ovšem, než se jimi
řídit. Věřím, že při dodržování pravidel
ohleduplnosti k sobě i ke svému okolí a za pomoci optimistického přístupu,
pomohou i ta kritizovaná pravidla a společně se začínajícím očkováním přijde
zlepšení. Všichni se těšíme, že se život
vrátí do původních kolejí, i když už nikdy
nebude vše stejné. V lepším případě budeme jen o jednu zkušenost moudřejší.
A nyní z úvah k faktům. V roce 2020
obec hospodařila s příjmy ve výši
22 750 935 Kč, rozpočtovými výdaji
19 405 924 Kč (převaha příjmů nad výdaji = úspora činila 3 345 011 Kč) a úspora
z roku 2019 byla 7 087 215 Kč. Daňové
příjmy od státu včetně daňového bonusu dosáhly 13 441 455 Kč, což činí při

počtu 934 obyvatel (k 1. 1. 2020) příjem
na každého trvale hlášeného obyvatele
naší obce 14 391 Kč. Opět připomínám,
že o tuto částku obec připravuje každý
občan zde žijící, ale nepřihlášený k trvalému pobytu. Úspora za rok 2020 byla ve
výši 10 318 103 Kč. Vedle rozpočtových
příjmů obec obdržela v roce 2020 ještě
tyto dotace: výměna tepelného zdroje a zateplení budovy mateřské školy
1 113 837‚20 Kč, výstavba multifunkčního hřiště 3 000 000 Kč, oprava tělocvičny
1 534 958 Kč a zázemí sportovního areálu
869 000 Kč to je celkem 6 517 795‚20 Kč.
Všechny ekonomické údaje jsou dopodrobna rozpitvány v závěrečném účtu
obce, jehož návrh je již nyní zveřejněn
na úředních deskách a bude schvalován
na nejbližším zasedání zastupitelstva
společně se závěrečným účtem mateřské
školy.
Z výše uvedeného výčtu obdržených
dotací je patrné, které akce, zejména ty
nejrozsáhlejší, se podařilo realizovat.
Kromě nich ještě řada dalších, a hlavně
průběžná, nikdy nekončící údržba. Můžete namítnout, že zejména při údržbě
není ještě vše dokonalé a včas dokončené. Tam narážíme na úplně jiný problém,
a to je nedostatek kapacit. Velké zakázky

se daří dodavatelsky zajistit, ale o provádění drobných oprav je zájem dodavatelů
velice malý.
Nyní intenzivně připravujeme nebo již
pracujeme na rekonstrukci čp. 25 (budova
prodejny Smíšenky), kde musí být provedena celková rekonstrukce včetně střechy.
Zpracovává se projektová dokumentace
pro vydání stavebního povolení. Začnou
přípravné práce a bude vypsáno výběrové
řízení na dodavatele. Další obecní budova,
která nutně potřebuje opravu jsou kabiny
na fotbalovém hřišti. Tam kromě opravy
budovy musí dojít k rozšíření sociálního zařízení, jehož kapacita neodpovídá
současným předpisům. Pro tuto akci je již
zpracovaná dokumentace, podaná žádost
o stavební povolení, podaná žádost o dotaci a vypsané výběrové řízení, kde nyní
čekáme na doručení nabídek. V přípravě
je i druhé hřiště ve sportovním areálu Na
pastvinách, které by mělo být s pevným
odolným povrchem nenáročným na provoz. V této lokalitě je připravována ještě
výstavba objektu pro technické zázemí
obce s bytem pro správce, workoutový
park nebo chcete-li venkovní cvičiště.
Do části zvané Ve skále je naplánováno
přemístit složiště větví z panelů a vytvořit
tam uzavřené sběrné místo s regulovaným provozem a dozorem. Na panelech
by mohl vzniknout skatepark. Průběžně pokračují práce na novém územním
plánu. Nyní se dokončuje návrh zadání
územního plánu a konzultují se jednotlivé
body mezi pořizovatelem, kterým je odbor územního plánování a regionálního
rozvoje MÚ v Říčanech a objednatelem,
kterým je obec Kozojedy. Dále proběhne
výběr zpracovatele a další kroky dané zákonem včetně připomínkování.

Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele kompostérů a v těchto dnech
očekáváme doručení nabídek, ze kterých
bude vybrán dodavatel. Zájemci, kteří
v anketě vyjádřili zájem o dodání kompostéru v této akci, budou informováni
o průběhu.
Tímto jsme se dostali k odpadům.
K likvidaci bioodpadu je i nadále možné
využívat kompostárnu ve Struhařově.
Tam došlo pouze ke změně provozovatele, ale podmínky pro obyvatele zůstávají
stejné. To znamená, že občané Kozojed
mohou po předložení občanského průkazu bezplatně uložit v kompostárně
bioodpad. Majitelé nemovitostí v naší
obci, kteří zde nemají trvalý pobyt, si
mohou na obecním úřadu vyžádat potvrzení, na jehož základě i oni bezplatně
využijí kompostárnu. Vždy se ale jedná
výhradně o uložení odpadu z vlastních
zahrádek nikoli z podnikatelské činnosti.
Někteří obyvatelé využívají biopopelnice, jejichž svoz bude letos zahájen 8. 4.
a ukončen 18. 11. 2021, vždy se uskuteční
ve čtvrtek, každý sudý týden. Nepřípustné je vypalování staré trávy, pálení větví
a dalšího rostlinného materiálu (o pravidlech pálení se dočtete v článku tohoto
zpravodaje). Podle § 16 zákona o ochraně
ovzduší (č. 201/2012 Sb.) je možné v otevřeném ohništi pálit pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými
látkami. Porušení tohoto zákona může
být pokutováno až do výše 50 000 Kč.
Termíny svozu zbytkového odpadu
jste obdrželi v oběžníku před koncem
roku 2020, rovněž informaci o svozu pneumatik, nebezpečného odpadu i tříděného odpadu. Od letošního roku nebude
organizován pytlový svoz papíru a skla.
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Pro likvidaci těchto surovin slouží velkoobjemové kontejnery. V průběhu jara je
naplánováno vytvoření nových hnízd na
kontejnery na tříděný odpad, a to nové
u tělocvičny a přemístěné z parkoviště
u víceúčelového hřiště na obecní pozemek vedle hřiště. Tyto změny jistě neujdou Vaší pozornosti. Opakovaně apeluji,
kontejnery využívejte pouze na komodity, pro které jsou určené, a efektivně využívejte objem tím, že zejména papírové
krabice rozložíte či rozřežete. Vzhledem
k tomu, že došlo ke změnám v odpadové
legislativě, kdy se mění ceny a podmínky pro skládkování a zpracování odpadů
(dochází ke zvýšení cen), dojde s největší
pravděpodobností pro příští rok k mírnému zvýšení cen za likvidace odpadů.
V roce 2020 nepokryly platby za odpady
celkové náklady a obec tuto službu částečně dotovala.
I v letošním roce bude, obdobně jako
vloni, pokračovat deratizace hlodavců
a zaregistrovaní zájemci o tuto službu
budou včas informováni. V jarním období dojde opět k naplnění návnad do
staniček a tyto budou dodány vlastníkům
nemovitostí, kteří se zapojili do snižování
populace hlodavců. Opět bude tato akce
v režii obce.
Průběžně pokračuje kolaudace přípojek. Některé jsou dokončené, jiné právě
probíhají a další budou postupně připravovány stejným způsobem jako dříve.
Řešení dopravní situace a parkování.
Tady bohužel došlo ke zpoždění, když
zpracovatel pasportu komunikací a dopravního značení ze zdravotních důvodů
ještě nedokončil tento pasport, na kterém
závisí řešení nového dopravního značení
a další kroky v této problematice.

Nově postavené multifunkční nebo
chcete-li víceúčelové hřiště mohou využívat zájemci o sportování, obyvatelé
obce, při dodržování určitých pravidel
uvedených v provozním řádu sportoviště,
vyvěšeném u vchodu na hřiště a na stránkách obce. Důležitou zásadou je vstup
pouze ve vhodné obuvi, což je sálová
sportovní bota s hladkou podrážkou. Rezervovat si termín je možné na stránkách
obce v sekci Hřiště nebo telefonicky na
tel. č. 722 568 305.
V letošním roce bude probíhat sčítání lidu 2021 (podrobně na jiném místě
tohoto zpravodaje) nově i online. Obecní
úřad nabízí pomoc, zejména seniorům,
při vyplnění elektronického formuláře.
Stejně takto pomohl několika zájemcům
o elektronickou registraci na očkování
proti koronaviru, přičemž tato nabídka
platí i nadále a nemusí se týkat jen seniorů. Úřad je pro veřejnost otevřen i v době
omezení v normálních časech, pouze za
přísnějších hygienických podmínek, zejména za použití ochranných respirátorů.
Velmi si vážím nabídky dobrovolníků,
kteří jsou ochotni pomáhat potřebným
spoluobčanům se zajištěním některých
činností jako je nákup, návštěva lékaře,
zajištění léků apod. Právě vzájemnou solidaritu, ohleduplnost, pozitivní přístup
a optimistickou mysl považuji za důležitý
předpoklad ke zdolání těžkostí dnešních
dnů. Nepodléhejme skepsi a malomyslnosti, spoléhejme na svůj vlastní úsudek
a zdravý rozum.
Přeji všem pevné zdraví a dny, týdny,
měsíce i roky plné spokojenosti a dobré
nálady.
Pavel Piller
starosta

I pálení má svá pravidla
Přichází období, kdy lidé tráví více času
venku. Pracují na svých zahradách, kde
pálí zahradní odpad nebo rozdělávají oheň ve volné přírodě, aby si opekli
vuřty. Takový oheň se ale může snadno vymknout kontrole a způsobit požár.
Tam mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle.
V jarním období, kdy je vegetace
suchá, nemluvě o působení větru, hrozí
zvýšené nebezpečí vzniku požáru s jeho
následným rychlým šířením do okolního
prostředí. Velkým nešvarem stále zůstává
vypalování suché trávy. Provádět vypalování porostů je však zakázáno.

Někteří občané stále nerespektují
upozornění hasičů a pouštějí se do vypalování suchého travního porostu. Přitom
si neuvědomují nejen, že porušují zákon
a zabíjí svým nezodpovědným jednáním
zvířata, ale také ohrožují lidi ve svém
okolí a hlavně sebe. Ano i při takovém
zdánlivě banálním počínání umírají
lidé.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí
apod. nezakazuje místní obecní vyhláška, měli by lidé při úklidových pracích
na svých pozemcích věnovat velkou
pozornost zakládání ohňů. Pálení je
možné provádět pouze na ohništi, které
je bezpečně ohraničeno např. kameny,
aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti
ohniště připraveny prostředky k hašení
případného požáru např. konev s vodou
nebo nádobu s pískem a lopatu, aby se

dal případný požár již v zárodku uhasit.
Zapomínat se nesmí ani na dohled nad
ohništěm po celou dobu pálení a následný dozor po uhašení.
V případě větrného počasí je vhodné
pálení rovnou odložit na jiný den. Vítr
může ohniště snadno rozfoukat do okolí
i přes zábrany v podobě kamenů.
Po celý rok pak platí v lesích zákaz
kouření a rozdělávání nebo udržování
otevřeného ohně mimo vyhrazená místa, což je zakázáno také do vzdálenosti
50 m od okraje lesa.

Za nerespektování bezpečnostních
pravidel případně způsobení požáru je
možné uložit právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokuty až do výše
500 000 Kč, fyzickým osobám pak do
výše 25 000 Kč.
Výše pokuty se může výrazně lišit,
podle druhu přestupku.
HZS Středočeského kraje využívá pro
potřeby operačního a informačního
střediska k evidování pálení aplikaci
„Evidence pálení“, která je určena především pro fyzické osoby. Do internetového prohlížeče se jednoduše zadá:
paleni.izscr.cz a provede se evidence pálení pro potřeby operačního střediska
hasičů, které má následně možnost ověření místa pálení s možným nahlášením
požáru. Tím dochází k omezení počtu
planých výjezdů hasičů. Při samotném
pálení si každý musí počínat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru.
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Jak přesně postupovat při nahlašování
pálení na paleni.izscr.cz?
Fyzické osoby před zahájením pále-

ní nahlásí spalování látek přes aplikaci
„Evidence pálení“, kde vyplní jednoduchý formulář a v mapě přesně vyznačí
místo.
www.hzssck.cz

paleni.izscr.cz
pro jednotlivá pálení
zadejte nové pálení
bez registrace

pro častá nebo
pravidelná pálení
proveďte registraci*
a poté zadejte
nové pálení

Právnické a podnikající fyzické osoby

jsou povinny ze zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně ve znění pozdějších
předpisů písemně ohlásit pálení na
místně příslušný HZS kraje, který může
stanovit další podmínky pro tuto činnost,
popřípadě může takovou činnost zakázat.
Využitím aplikace „Evidence pálení“
nedochází ze strany právnické a podnikající fyzické osoby ke splnění podmínek
a povinností, které jsou dány výše
zmíněným zákonem. Pro nahlášení
spalování hořlavých látek na volném
prostranství právnickou nebo podnikající
fyzickou osobou je třeba učinit samostatné podání na HZS Středočeského kraje
se všemi náležitostmi.
mjr. Bc. Aleš Šenkýř
kpt. Ing. Irena Šenkýř Jansová
Zdroj: Hasičský záchranný sbor české republiky

vyplňte dotazník o pálení
– spalovaný materiál
– doba pálení (začátek a konec)
– způsob zajištění (hasicí přístroj,
jednotka PO, ruční nářadí, voda ...)
– zodpovědná osoba
– kontakt (tel., e-mail)
– adresa místa, kde k pálení
dochází – přesné zaměření
na mapě
– poznámka
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* Po registraci můžete jednoduše zadávat
více pálení v různých Vámi spravovaných
lokalitách, a přitom o nich mít kompletní
přehled. Pokud by v letních měsících bylo
vyhlášeno období mimořádných klimatických
podmínek z důvodů sucha, budete o zákazu
pálení informováni na Váš kontaktní email.

Popálený ježek
Foto: České Budějovice, Magistrát města

Komenolom? To je hloupost, ne?
Během léta 2020 prolétla skrz Kozojedy informace o výstavbě kamenolomu
v oblasti mezi rybníkem u kiosku a slepičárnou na Vyžlovce. Tato informace byla založena na právě probíhajícím
geologickém průzkumu v této lokalitě.
Jelikož prostor spadá do katastru Štíhlic
a pozemek je soukromý, nebylo o prováděných pracích na oficiálních informačních kanálech zhola nic k nalezení. Tato
zvěst byla přinesena občany z procházek
z daného lesa zprvu ke kiosku, následně
do hospody U Heřmanů a poté na naše
obecní úřady.
Každý, kdo se o této informaci dozvěděl, reagoval jinak. Někdo hodil flintu do
žita, někdo se rozčílil a vykládal, jak by
se to mělo udělat a jen pár vyžlovských
a kozojedských občanů šlo a začalo pátrat po pravdách o likvidaci krásného lesa
a naší rekreační lokality. Z kraje podzimu
byly zjištěny informace, které začaly děsit nejen občany, ale už i zastupitelé obcí.
Na pozemku České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) byl objednán geologický průzkum soukromým investorem.
Území je obhospodařováno Školním lesním podnikem (ŠLP). Toto území spadá
do katastru Štíhlic a tento katastr má dle
geologických map již těžbu zavedenu. Na
daném katastru jsou dokonce zanesena
budoucí výhradní těžební práva určitých
pozemků. Tento diskutovaný pozemek
však v těchto mapách zmíněn není. Na
přelomu října a listopadu byl uveden
daný kus lesa do prodeje na realitních
serverech a u přeložky u slepičárny byl

realitní kanceláří vyvěšen prodej lesního
pozemku.
Každému, kdo se tématu „kamenolom“ věnoval, bylo jasné, že jedna
a jedna jsou dvě, a že půjde do tuhého
za předpokladu, že k prodeji dojde. Pokud by se to totiž povedlo, tak za daných
a dostupných informací by v nejbližších
letech nesporně hrozilo zdevastování
přímé lesní cesty na Vyžlovku, zničení
jednoho z pramenů Šembery, zdevastování hnízdiště černých čápů, ohrožení
pozůstatků opevnění Lažany a v první
řadě totální destrukce našeho životního
prostředí a klidu. Toto by jednoznačně
přineslo prašné prostředí, hluk a navýšení nákladní dopravy. Vzpomeňme např.
na Stříbrnou Skalici a lom u řeky Sázavy.
Jak to tam vypadá… A to by někdo chtěl?
Kroucení hlavou není funkční a bylo tedy
nutné zatáhnout za obrannou brzdu a zaútočit. V dané věci se povedlo semknout
obce Vyžlovky, Štíhlic a Kozojed a pod
vedením OÚ Vyžlovka bylo ve věci „kamenolom“ jednáno společně. Akce byla
rychlá a za velkého úsilí občanů a úřadů se podařilo něco, v co mnozí už ani
nevěřili. Prodej pozemku byl vlastníkem
zastaven a na nějakou dobu si zde, v klidných Kozojedech, můžeme oddechnout.
Pokud by si někdo chtěl přečíst, co vše
se málem „zametlo pod koberec“, může
tak učinit na stránkách OÚ Vyžlovka. Na
úřední desce je zveřejněna komunikace v dané věci. Velký dík patří Ing. Janu
Pelikánovi Ph.D., starostovi Vyžlovky, za
vedení akce.
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Doubravčice
Štíhlice
Kozojedy

Louňovice
Mukařov

Kostelec

nad Černými lesy

Vyžlovka
Jevany

KAMENOLOM

NECHCEME
SPOLEČNĚ

Kozojedy, Vyžlovka, Štíhlice
Informace nejen o účelovém prodeji lesního pozemku
hledejte na internetových stránkách našich obcí.

vyzlovka.cz/aktuality

www.stihlice.cz www.obeckozojedy.cz

Uměli byste pomoci s řešením dané problematiky?
Ozvěte se starostům našich obcí.

Tento leták rozdávali dobrovolníci

Ne vše vypadá ztracené, ne vše jde
zprvu oficiální cestou. Údajný kamenolom je prozatím oficiálně zažehnán, je
třeba však podobné věci hlídat a komunikovat mezi lidmi i s úřady.
V tuto chvíli můžeme s klidným svědomím konstatovat a být rádi, že tady
v Kozojedech máme fungující kulturní lokality jako je hospoda U Heřmanů nebo krásný a hojně navštěvovaný
prostor u kiosku, kde se místní lidé rádi
schází a diskutují o informacích podobného charakteru. Aneb jak se již po staletí traduje a stále platí: V hospodě vyřešíš
všechno!
Nebýt toho, že došlo ke spojení občanů a obecních úřadů, tak tu za pár let
bude hluk, prach a naštvaní lidé.

na strategických místech.
Doufejme, že už ho nebudeme

Kamenolom tedy fámou nebyl.

potřebovat

Romys

Přestavba průtahu v Říčanech
se odsouvá
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Dlouho plánovaná velká rekonstrukce
Černokostelecké ulice v Říčanech se opět
odkládá. Z roku 2020 byla přesunuta na
prázdniny 2021, ale podle posledních informací víme, že ani letos nebude.
Situaci pro Kozojedský zpravodaj popsal projektant Ing. Robin Pešek: „Rekonstrukce průtahu I/2 v Říčanech je podmíněna
opravou kanalizace, která je společnou investicí města Říčany a ŘSD.“

Na termín jsem se zeptala přímo
u zdroje, tedy na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), kde vedoucí provozního úseku
Ladislav Veselý uvedl, že: „V letošním
roce se oprava ulice Černokostelecké
v Říčanech realizovat nebude.“
Tato dlouho plánovaná uzavírka
ovlivní cestování na trase Kozojedy – Praha a zpět, proto budeme vývoj i nadále
sledovat.
Petra Škarková

KOZOJEDY V ZRCADLE DĚJIN
5. díl: Dvojice adresářů jako podklad
k mladším dějinám obce
10
V dnešním historickém exkurzu se díky dvojici dobových adresářů ohlédneme do 20. století,
což je období jistě velice zajímavé a blízké, ale pro mě literárně mladé, jemuž se bráním a tuto
etapu ponechávám k důkladnému zpracování raději budoucím generacím. Poprvé se díky
těmto tištěným adresářům podíváme do Kozojed roku 1912, čili do doby Rakouska-Uherska
krátce před vypuknutím 1. světové války a druhý obrázek obce nahlédne do roku 1939 do doby
Protektorátu Čechy a Morava, kdy byla naše vlast okleštěna a obsazena nacistickými okupanty.

Kostel sv. Martina 24. října 2020
(Tomáš Boček)
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Dostal se mi před lety do rukou Místo
pisný adresář království Českého od
Aloise Chytila z roku 1912, jež zajímavě
popisuje obce rakouského mocnářství
krátce před vypuknutím světové války. Účelem adresáře bylo poskytnout
úřadům, firmám a institucím aktuální
přehled o tehdy dostupných službách
a řemeslech ve městech a na venkově.
Zde se můžeme setkat se jmény, které
v obci žijí dodnes. KOZOJEDY byla samostatná vesnice s 578 obyvateli české
národnosti. Nejbližší pošta, telegrafní

spojení, farní úřad a zdravotní obvod
byly pro místní obyvatele dostupné
v Černém Kostelci (Kostelci nad Černými lesy), nejbližší vlakové železniční
spojení bylo dostupné v 8 km vzdálených Říčanech a školu měla obec vlastní
v Kozojedech.
Pro rok 1912 měla obec předepsané
daňové přirážky ve výši 70 % pro
obec a 25 % pro školu. K obecnímu
majetku patřily lesy, pole, kovárna,
obecní domek a akcident (případek,
budoucí příjem) z kamenného lomu.
Obec vykazovala 12 000 rakouskouherských korun dluhu. Obecní
zastupitelstvo ustanovené v lednu 1911
tvořil starosta – Josef Jedlička společně
se 3 radními – František Čižimský, Jan
Jícha a Josef Ježek a zastupitelstvo
doplňoval osmičlenný obecní výbor –
František Bílek, Václav Bílek, Václav
Brychta, Josef Faix, Bohumil Hubínek,
František Hubínek, Josef Kadeřábek
a Václav Karkoš. Automatickým členem
zastupitelstva byl také tzv. virilista
(největší daňový plátce obce), což byl
kníže Jan II. Lichtenštejn. Mezi obecní
zaměstnance patřil obecní sluha –
Václav Diviš.

V obci stála jednotřídní obecná škola,
kterou vedl řídící učitel – Josef Häckl,
učitel – Josef Faix a industriální učitelka
(ruční práce, řemesla) Marie Häcklová.
Dále v obci fungovala tzv. neobmezená
kampelička (bankovní spořitelna
s ručením neomezeným) pod názvem
Spořitelní a záložní spolek pro Kozojedy,
jejíž představenstvo vedl starosta – Václav
Karkoš; náměstek starosty – František
Hubínek a 3 členové – Jan Beránek
(zedník), Alois Hrdlička (hostinský)
a František Urban (rolník). K jeho jednání
byli způsobilí 2 členové představenstva.
Ve vsi provozovali řemesla a služby
tito podnikatelé: 2 hostince – Josef
Heřman a Alois Hrdlička; 1 kovář
a podkovář – Josef Kohout; 2 kramáři –
Terezie Katzová (i s tabákem)
a Karel Katz (i s tabákem); 3 krejčí –
Antonín Bezouška, Antonín Navrátil
a Antonín Pivoňka; 1 krupař – Jan
Jícha; 1 obchodník senem a slámou –
Václav Minařík; 1 obuvník – Alois
Formánek; 1 řezník – František Medřický
(i obchod dobytkem); 2 truhláři – Josef
Müller a Karel Zrcek; 1 spolek – Sbor
dobrovolných hasičů.

O poznání stručnější druhý Adresář
Protektorátu Čechy a Morava pro
průmysl, živnosti, obchod a zemědělství
od Rudolfa Mosse popisuje dvojjazyčně
obec ke konci roku 1939. KOZOJEDY
byla vesnice v nadmořské výšce
330 metrů, která patřila pod okresní
úřad Český Brod, okresní soud v Kostelci
nad Černými lesy, ale také pod Krajský
soud v Praze. Obec měla 512 obyvatel.
Nejbližší vlaková železniční zastávka byla
v 15 km vzdálených Říčanech, nejbližší
poštovní úřad a telegrafní úřad v Kostelci
nad Černými lesy.
Ve vsi provozovali řemesla a služby
tito podnikatelé: 2 hostince – Josef
Heřman a Josef Hrdlička; 1 kovář – Josef
Kohout; 2 krejčí – Antonín Chmelík
a Alois Navrátil; 1 obuvník – Antonín
Borovička; 1 pekař – Josef Pádl;
1 řezník – Václav Bílek; 2 obchody
smíšeným zbožím – Marie Budská
a Josef Pádl; 1 spořitelna a záložna –
Spořitelní a záložní spolek pro Kozojedy
s ručením neomezeným; 1 švadlena –
Anna Šindelářová a 1 trafikantka – Anna
Součková.

Obecní zastupitelstvo ustanovené
v lednu 1911 tvořil starosta
Josef Jedlička společně se 3 radními
Františkem Čižimským, Janem Jíchou
a Josefem Ježkem

Jan Psota
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KOZOJEDY V ZRCADLE DĚJIN
6. díl: Původní podoba středověké
vsi Kozojedy

Sídelní situace
ZSV Kozojedy
podle
archeologických
poznatků
Jana Klápště
(Jan Psota)
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Tento krátký příspěvek se vrací do vrcholného středověku, do doby před nezbytným
provedením relokace – přesídlení vesnice od
kostela sv. Martina do dnešní polohy tak, jak
ji dnes známe. Dochované pergameny a rukopisy nám nedokážou vykreslit, jak vesnice
vypadala, a proto je třeba písemné prameny
konfrontovat s archeologickými sběry a nálezy, ale i novými technologickými metodami – lidarová letecká prospekce terénu,
odběry dendrochronologických vzorků dřeva
apod., které nám pomohou rozšířit možnosti
interpretace, ale do jisté míry i představivost.

V článku vycházím z práce a poznatků
archeologů Zdeňka Smetánky a Jana
Klápště, kteří se archeologickým počátkům Kozojed věnovali v 50. a 70. letech
20. století. Na katastru obce prováděli tito
vědečtí pracovníci povrchové sběry na
poli, ale i řízené sondy (výkopy) v rámci
záchranných archeologických výzkumů,
které přinesly několik nových informací.
Vesnice s kostelem byla založena
na mírném návrší nad soutokem říčky Šembery a Kozojedského potoka.
Kostel sv. Martina vznikl podle datace

provedené historičkou umění Anežkou
Merhautovou v 1. polovině 13. století (kolem roku 1325) a podle výsledku
zjištění archeologa Jana Klápště stávala původní vesnice v těsném sousedství
západně, jihozápadně a jižně od kostela, který stál na severovýchodním okraji
sídliště. Průzkum archeologa Klápště
probíhal v srpnu a září roku 1971. Část
středověkého intravilánu narušila roku
1972 výstavba urnového háje a roku 1977
lokalitu s částečně dochovanými nadzemními pozůstatky objektů podstatně
narušilo vykácení ovocného sadu, které
vyvolaly záchranné práce archeologů.
Zrekonstruovat areál vesnice a jednotlivých sídelních objektů (domů
a dvorů) je pro značné poničení areálu
meliorací, kácením, úpravou buldozerem, ale zejména intenzivní orbou v okolí kostela, obtížné až zcela nemožné.
Za jeden z nejvýznamnějších objevů
je odkryv dětského hrobu dívky na ploše
urnového háje jižně od kostela sv. Martina.
Dívka ve věku 12–13 let zde byla pochována přibližně 1. v polovině 13. století
a u spánkových kostí lebky se dochovala dvojice filifránních záušnic s esovitými konci, které pomohly určit společně
s antropologickým ohledáním kosterních
pozůstatků přibližnou dobu pochování.

Dalším významným objevem bylo zjištění
pozůstatků hráze středověkého rybníka
západně od kostela, založeného podle pergamenu uloženého v SOA Třeboň leníkem
a patronem kostela Bohuňkem Hájkem
z Chrástu před rokem 1360, o který vznikl
na konci 60. let 14. století spor, protože
přehradil původní cestu na zádušní pozemky místnímu knězi Matějovi. Na přiložené rekonstrukci podoby vesnice jsem
se pokusil zakreslit pergamenem zmiňovaný středověký vodní mlýn leníka Lukáše
z Kozojed, který Matějovi dovolil chodit na
zádušní pozemky přes Lukášovy pozemky
výměnou za pozemek u kostela.
Středověký mlýn se v areálu vsi na
Šembeře poprvé a naposledy připomíná
23. září 1368 – osm let po smrti zakladatele rybníka. Později se ve vrcholném
středověku ani v novověku nepřipomíná, zanikl zřejmě ještě před husitskými válkami. Relokace vesnice o 800 m
jihovýchodněji do nižších poloh k vydatnému prameni, která proběhla nejpozději na konci 14. století, nemusela mít
na zánik nebo udržení životaschopnosti
mlýna efekt. Mlýn i původní ves Kozojedy jsem zapracoval do výpravné publikace Doubravčice nad říčkou Šemberou
a mlýn jsem úspěšně vložil v únoru 2021
do databáze www.vodnimlyny.cz
Jan Psota

14
Záušnice z dětského hrobu
u kostela sv. Martina
(Jan Klápště)

Novinky z kozojedské knihovny

Knihovna se, stejně jako všechny jiné
veřejné instituce, musí řídit vládními nařízeními. V případě, kdy je možné otevřít
alespoň výdejní okénko, informujeme
naše čtenáře e-mailem. Sledujte prosím
aktuální dění a pokud si nejste jistí, jestli
je knihovna otevřena, napište nám na
knihovna.kozojedy@gmail.com a my vám
dáme vědět. Stejně tak je možné si stejnou cestou domluvit výpůjčku nebo vrácení knihy individuálně.
Pokud vám již vypršela výpůjční
doba a nemůžete knihu vrátit, protože je
knihovna kvůli nouzovému stavu zavřená, žádná pokuta se vám účtovat nebude.
Knihu vrátíte, jak to bude možné.

V knihovně vás čekají
následující novinky:
Jo Nesbo – Království
K. Lednická – Šikmý kostel 1. a 2. díl
H. Coben – Na útěku, Smrt v zádech,
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V dětské sekci:
P. Sís – Zeď
M. Mortka – Tappi a narozeninový dort
A. Lindgrenová – Skřítek Nils
L. Štíplová – Byla jednou koťata

Knihy v angličtině:
J. Moyes – The One Plus One,

The Horse Dancer
P. Eade – Young Prince Philip – His

Turbulent Early Life
S. Mawer – The Glass Room
D. Brown – Da Vinci Code, Angels

& Demons
P. Hawkins – The Girl in the Train

Kompletní seznam knih v knihovně najdete na stránkách
knihovna.kozojedy.info

Temné lesy
J. Vodolazkin – Letec
J. Guenassia – Klub nenapravitelných

optimistů
M. Clynes – Tajemství otráveného
kalicha, Hledání svatého grálu, Spiknutí
ve Florencii, Stíny Towerských kobek
E. Kostova – Historička

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám knížky do knihovny
darovali!
Všem čtenářům, dárcům a podporovatelům přejeme hodně zdraví, sil
a pevné nervy!
Pavla Houštěková

Bruslení pod
novým osvětlením
Letošní zima nám konečně přála. Mrzlo, až
praštilo a po několika letech zamrzly rybníky. V Kozojedech je tradicí bruslení na
rybníce „Pod hotelem“. Při mrazech a dobré sněhové nadílce nabízí svah a rybník
pod Hotelem Na Závisti komplexní zimní
radovánky nejen dětem, ale celým rodinám. Prostor je využíván širokou veřejností
za světla i za tmy. Proto pánové z obecního zastupitelstva ve spolupráci s hráči
HC Kozojedy udělali vše pro to, aby alespoň na krátkou mrazivou dobu obnovili
tradici bruslení na rybníce Pod hotelem.
Sloupy osvětlení byly původně postaveny zhruba před 40 lety místními dobrovolníky. Po dlouhé době bylo nutné světla
po několikáté vyměnit. Za podpory pana

Pavla Pillera, starosty obce, chlapi nainstalovali osm nových, kvalitnějších a výkonnějších světel tak, aby bylo bruslení i za
tmy komfortní a bezpečnější.
Stačilo se tedy „jen“ starat o led. Vyhrnování sněhu a opravy puklin v ledu zajistili muži ze zmíněného hokejového týmu.
Ocenili, jak bruslaři dodržovali výstrahy na
improvizovaných cedulích. Pro příště zajistíme, aby nedošlo ke vhazování předmětů na měkký led. Bruslení pak bude ještě
kvalitnější.
Dobrovolná spolupráce občanů a obecního úřadu byla opět klíčovým faktorem.
Lidé rádi využili místní rybník.
občané
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Letos se Záhadou hlavolamu a jubilanty Františkem Hrubínem, Václavem
Čtvrtkem a Radkem Pilařem
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Hlavním tématem letošní akce Noc
s Andersenem bylo zvoleno 80. výročí
Foglarovy Záhady hlavolamu, ale také
hlavolamy celkově. Pro mladší děti byli
zvoleni jubilanti tohoto roku: František Hrubín, Václav Čtvrtek, Radek Pilař
a také časopis Mateřídouška, který slaví
75. narozeniny.
Kozojedská knihovna se k této akci
opět připojila. Podvečerní čtení se konalo
z důvodu současných vládních opatření opět online, a to 26. 3. 2021. Četlo se
v prostorách kozojedské knihovny.
Předčítání se ujaly kozojedské maminky a také vášnivé čtenářky Pavla,
Radka a Simona, které dětem alespoň
touto cestou mohly přiblížit příběhy
z pohádek pana Andersena, Záhadu hlavolamu pana Foglara a pohádky autorů
Hrubína, Čtvrtka či Pilaře.
Během akce byly také zveřejněny
a představeny dvě bojovky pro děti, a to
„pohádková“ pro mladší věkovou kategorii a „zašifrovaná“ pro děti starší. Bojovky se pak konaly následující den po
akci Noc s Andersenem. Děti, potažmo
i jejich rodiče, kteří je trasou vedoucí po

Kozojedech doprovázeli, si tak společně
mohli ověřit, jak dobře jsou na tom se
znalostí českých pohádek a s luštěním
a řešením různých hlavolamů.
Děkujeme všem zúčastněným za jejich čas při přípravách a organizaci a za
finanční podporu obce Kozojedy při
zakoupení nových knížek do kozojedské
knihovny.
Radka Jásková
ilustrace: Bibi V.

Sčítání lidu, domů
a bytů –
pojďme do toho
Sčítání 2021 je povinné a začíná o půlnoci z 26. na 27. března. Do 9. dubna 2021
má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím
elektronického sčítacího formuláře. Ten
bude zveřejněn na stránce www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od
17. dubna do 11. května 2021 vyplnit
a odevzdat listinný sčítací formulář. První výsledky Sčítání 2021 budou všem
bezplatně k dispozici na přelomu let
2021 a 2022.

Sčítání je nejen podstatné,
ale ze zákona povinné
Sčítání je důležité, protože vyplněním
sčítacího formuláře přispíváte ke kvalitě a spolehlivosti výsledných dat, která
pomáhají ve všech sférách. Pro Kozojedský zpravodaj to detailně popsala mluvčí
Sčítání 2021 Jolana Voldánová: „Na základě dat sčítání se rozhoduje o veřejných
financích a veřejných službách. Přispějete
tak k tomu, aby bylo možné efektivně hospodařit s penězi z vašich daní, daní vašich
příbuzných a vašich spoluobčanů. Přispějete
ke konkurenceschopnosti české ekonomiky ve
světě, ve kterém je správné rozhodování založeno na přesných datech. Přispějete k rozvoji
regionu a obce, kde žijete, protože žádná
strategie regionálního rozvoje se bez dat sčítání neobejde.“

„Pomůžete vytvořit cenný zdroj informací o našem životě. Při sčítání získáme údaje
o veškerém obyvatelstvu, jeho rozmístění,
demografických, sociálních a ekonomických
charakteristikách, složení a způsobu bydlení domácností, a to ve vzájemných vazbách
v celostátním pohledu i v nejmenším územním detailu. Tyto údaje se využijí například
pro plánování dopravy, bydlení, kapacit jeslí
a školek, rozvoj zaměstnanosti, sociálních
služeb, vzdělávání a zdravotnictví,“ vysvětluje Jolana Voldánová. Zároveň zdůrazňuje
důležitost sčítání u seniorů: „Pro potřebu
sociálních a zdravotnických služeb v daném regionu, rozmístění a dostupnost lékařské péče i domovů pro seniory.“

Nebojte se vyplňování
Máte dvě možnosti vyplnění sčítacího
formuláře:
1

Sčítání online

Sčítání online přes web nebo mobilní
aplikaci je bezpečné, šetří váš čas a značně zrychlí zpracování výsledků. Prostřednictvím internetu se můžete sečíst
skutečně odkudkoliv. Vyplňte formulář zcela bezkontaktně za sebe i za další
členy své domácnosti. Sčítací formulář
můžete vyplnit i s někým jiným, kdo potřebuje se sčítáním pomoct.
2

Listinné sčítání

Pokud jste se nesečetli online, musíte
od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit
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a odevzdat listinný formulář. Získáte ho
spolu s odpovědní obálkou od sčítacího
komisaře nebo na kontaktních místech
sčítání, která se nacházejí na vybraných
pobočkách České pošty (pro Kozojedy
je to pošta v Kostelci nad Černými lesy).
Sčítací komisař se dostaví v předem
oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný formulář v odpovědní obálce odevzdáte na
poště v Kostelci nad Černými lesy nebo
vhodíte do poštovní schránky.
Obecní úřad v Kozojedech nabízí pomoc, zejména seniorům, při vyplnění
elektronického formuláře.
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Sčítání se nemusí nikdo bát, jak nám prozradila Jolana Voldánová: „Formulář může
vyplnit za seniora i někdo z jeho širší rodiny,
pokud se tak spolu domluví. Velice jednoduché je to v případě vyplňování formuláře po
internetu, kde mohou například dospělé děti
nebo vnoučata vyplnit formulář i za svoje
rodiče/prarodiče, a to i v případě, že společně nebydlí v jedné domácnosti. Jen je třeba
znát pár základních údajů: číslo dokladu (OP
nebo cestovní pas), datum narození, bydliště
současné, ale i rok po narození (slouží pro
zjištění toho, kam se lidé v průběhu života
stěhují) nebo podlahovou plochu bytu. Co
se týká vyplňování papírového formuláře,
tam si rodina může aktivně pomoci také, například po telefonu, pokud i v této fázi bude
ještě omezen pohyb v důsledku pandemie,“
popisuje podrobně možnosti Voldánová
a přidává informace o kontaktech:
„Od 12. března také funguje kontaktní centrum, kam lze zavolat, pokud si člověk neví
s něčím rady nebo se chce na něco v souvislosti se sčítáním zeptat. Vzhledem k očekávanému zájmu volajících v době zvýšené
bezkontaktní komunikace mohou zájemci

využít dvě telefonní linky: tzv. bílou linku
840 30 40 50, na které se hovorné platí dle
ceníku telefonního operátora/poskytovatele
nebo linku 253 253 683, kde lze využít volné
minuty v rámci tarifů. Kontaktní centrum je
v provozu denně od 8 do 22 hodin včetně sobot, nedělí a státních svátků, a to od 12. března do 11. května, kdy Sčítání 2021 končí.“
Kontaktních míst Sčítání 2021 je zřízeno více než 800 na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách
Českého statistického úřadu. Na kontaktních místech si můžete vyzvednout a také
zde odevzdat listinný sčítací formulář.
Pracovník kontaktního místa vám rovněž
může odpovědět na případné dotazy.
Kontaktní místo pro Kozojedy je pošta
v Kostelci nad Černými lesy.

Nesplnění povinnosti sečíst se
Pokud někdo nesplní svou zákonnou
povinnost, bude sečten v omezeném
rozsahu na základě údajů, které jsou
k dispozici v databázích státu. Za neposkytnutí údajů lze podle zákona uložit
pokutu do výše 10 000 Kč (§ 24 odst. 8 zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021). Cílem však není nikoho penalizovat. Sečtěte se a pomozte
získat cenné informace pro další rozvoj
naší země. Výsledky sčítání totiž pomáhají všem.
Podrobnosti o sčítání, časté dotazy nebo výjimky ve sčítání najdete
na oficiálních stránkách Sčítání 2021:
www.scitani.cz nebo na výše uvedených
kontaktech.
Petra Škarková
zdroj: mluvčí Sčítání 2021 Jolana Voldánová
a web scitani.cz

Jarní úklid
Kozojed
Pravidelný jarní úklid Kozojed letos
proběhne svépomocně na místo tradiční hromadné akce. Vzhledem k vládním
opatřením bychom se rádi vyhnuli jakémukoliv organizovanému shromažďování osob.
Prosíme tedy kozojedské občany, aby
na svých procházkách a toulkách po jejich domovině sbírali odpadky průběžně.
Například s sebou na procházku můžete
v kapse nosit jednu pracovní či plastovou rukavici a starší použitou igelitku
a do ní vždy nasbírat pár odpadků, které
po procházce vyhodíte do své popelnice. Jiná možnost je igelitku po ukončení
sběru pečlivě zavázat, nechat ji na dobře
přístupném místě v obci a informovat
o místě uložení obecní úřad na telefonu
321 677 114. Ten po domluvě zajistí odvoz odpadu. Stejný postup můžete zvolit
prakticky kdykoliv, setkáte-li se na území
obce s jakýmkoli výraznějším nepořádkem či odpadem ohrožujícím životní
prostředí.
Děkujeme, že o svou obec pečujete,
a že vám záleží na kvalitě životního prostředí, ve kterém žijete.
Radka Jásková
a obec Kozojedy

Gratulujeme vítězům!
Vítězné foto soutěže předchozího
kola úklidu.
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Klub důchodců
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
kozoženám za nabídnutou pomoc v této
složité době. Nevím kolik důchodců této
nabídky využilo nebo ještě využije, ale je
to od vás moc milé. Díky.
Ivana Krucká

Poznámka redakce:
Poděkování od klubu důchodců je reakce na říjnovou výzvu, kdy kozojedští dobrovolníci nabídli
pomoc starším či nemohoucím s nákupem, léky,
dopravou k lékaři, krmením zvířat a podobně. Výzva je stále platná. V případě potřeby kontaktujte
přímo hlavní organizátorku Radku na telefonu
728 726 509 nebo obecní úřad na pevné telefonní
lince 321 677 117 nebo na mobilu 774 997 231.

Vše o očkování
ve Středočeském kraji
Informace o podmínkách a očkování v kraji
Odpovědi na základní otázky
Seznam očkovacích míst i užitečných kontaktů
Přehledné statistiky očkovaných, dávek a rezervací
To vše najdete na nových stránkách:

https://ockovani.kr-stredocesky.cz

Přesto si nevíte si rady? Nevadí, jsme tu pro vás
Pomoc s registrací nově na lince 800 124 111
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(za spolupráci děkujeme společnosti Chytrá péče)
Ostatní informace k očkování poskytujeme zdarma v pracovních
dnech 8-17 na lince 800 710 710
Dotazy lze směřovat také na mailovou adresu covid@kr-s.cz

SKV – trénujeme online
Asi zde nemá cenu rozvádět skutečnost,
že covid−19 absolutně paralyzoval organizovanou sportovní činnost. Bohužel
i v SK Vyžlovka jsme se museli vyrovnat
s nelehkou situací a se zcela novými podmínkami. V létě ještě proběhlo tradiční
soustředění mládeže v Kozojedech, kdy
jsme využívali ubytovací kapacity hotelu
Na Závisti a samozřejmě místní hřiště
partnerského klubu TJ Kozojedy.
V září proběhlo pár kol mistrovských
soutěží a turnajů. Poté začalo utahování šroubů a hráči z hřišť zmizeli. Ke
kraťoučké epizodě klasického trénování, byť po skupinkách, došlo ještě v době
rozvolnění v prosinci. Od té doby jsme
odkázáni na netradiční tréninkové postupy. Bědování nad celospolečenským
stavem však ničemu nepomůže, proto se
snažíme být s hráči v kontaktu, motivovat je a nepřerušovat pohybovou aktivitu.
Konají se pouze individuální tréninky, velká porce aktivity je přesunuta na
bedra samotných hráčů – oni musí chtít
makat a jít se hýbat ve volném čase a po
individuální ose (domácí cvičení, práce
s míčem, výběh, jízda na kole apod.). Většina je však správně nastavena a každodenní pohyb je běžnou denní součástí
jejich života.
Inspirací jsou hráčům a hráčkám
například fotbalové online tréninky
pod vedením Romana Nešpora nebo
fyzio cvičení formou online tréninku
pod vedením Jany Finkousové. Ta rovněž sestavuje pro naše hráče série cviků,
které jsou pak v provedení předsedy
SK Michala Šmída hráčům pravidelně
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rozesílány. Samozřejmě už se všichni nemůžeme dočkat, až bude dětem
umožněno sportovat a budovat imunitu. Sklouznutí míče po zeleném pažitu,
rozvlnění sítě při vstřelení gólu – to jsou
pocity k nezaplacení, které nám všem již
dost schází.
Co však přerušeno nebylo, jsou administrativní a investiční činnosti. Samozřejmě se intenzivně pracuje na podávání
dotací, z nichž největší je dotace na rekonstrukci provozní budovy v areálu SK
Vyžlovka. Dále byla provedena instalace
osvětlení na tréninkovém hřišti, finišuje
instalace závlahy a rekonstrukce plochy
před odrazovou zdí. Další investiční záměry máme v šuplíku a čekáme na vhodný dotační titul.
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S nadějí vyhlížíme na povolení tréninkového procesu, ze začátku alespoň
v rámci malých uzavřených skupinek.
Jsme připraveni a natěšeni. Pevně věříme, že v létě proběhne druhý ročník našich kempů:
1. turnus 26. 7.–30. 7. 2021 – fotbalový kemp pro starší ročníky
2. turnus 2. 8.–6. 8. 2021 – sportovní
kemp pro mladší ročníky
Přejeme všem našim hráčům, funkcionářům a obyvatelům partnerské obce Kozo
jedy hlavně pevné zdraví, optimismus
a neztrácejte naději! Jsme v tom s vámi.
SK Vyžlovka.
Martin Zeman
SK Vyžlovka

Dny plné her
a zábavy v MŠ
Kozojedy
Dny v mateřské škole Kozojedy byly
v minulých měsících jiné než dříve.
Všichni jsme se snažili zvládnout opatření, která nám přinesla tato složitá doba.
Připravili jsme si však pestrý program.
Jedním z témat byly masopustní hrátky.
V tomto týdnu se děti seznámily s tradicemi, které se váží k masopustu. Připraveno bylo masopustní menu. Děti se
seznámily s receptem a koláče si samy
vykrájely, naplnily a po upečení s chutí
snědly. Nechyběly ani masky patřící do
masopustního průvodu, písničky, říkanky a plno krásných obrázků. Následoval
karneval. Ve třídách se sešlo mnoho kostýmů. Piráti, princezny a postavičky z pohádek zaplnili taneční parket, soutěžili,
zpívali. Mimo tyto hezké akce se předškolní děti připravují na vstup do základní školy. Každý týden plní svoje úkoly
v sešitech na rozvoj grafomotoriky, podporujeme u nich logické myšlení a rozvoj poznání. Nově jsme přidali do práce
s dětmi projekt zaměřený na empatii.
Vyjadřujeme svoje pocity pomocí obrázků. Čteme si příběhy o dětech a lidech,
abychom věděli, jak se zachovat, když se
necítíme nejlépe. V dalších měsících se
budeme zaměřovat na poznání přírody.
Těšíme se na nové zážitky.
Alena Šámalová
ředitelka MŠ Kozojedy
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Mateřská škola Kozojedy
Vyhlašuje zápis pro školní rok
2021–2022

5. 5. 2021 – 7. 5. 2021
Rodiče si mohou stáhnout žádost a tiskopis pro lékaře z webových stránek školy.
Další informace k organizaci najdete
v aktualizovaných pokynech na stránkách školy.

Otevřené dvory

25

Skoro všichni známe „yard sale“ (prodej
ve dvoře) z amerických filmů.
Lidé vyklidí garáže a půdy. Věci, které
už nepotřebují, nabízejí často za symbolické ceny zájemcům z okolí podle hesla:

„Pro jednoho
krám, pro jiného
poklad“

Nabízíme:
– plynulý rozvoj dětské osobnosti
– klidné a pěkně vybavené prostředí
– zajímavé školní akce
– individuální přístup k dětem
Těšíme se na Vás
skolkakozojedy@seznam.cz
www.skolka.obeckozojedy.cz
tel. 321 677 111

Rádi bychom zorganizovali kozojedskou
obdobu tohoto prodeje. Pokud nám to
situace dovolí, dvory se otevřou 22. května 2021. Připravíme mapu s označenými
otevřenými dvory a umístíme značení po
obci. Zapojit se bude moct kdokoliv.
Podrobné instrukce pro prodávající
i kupující včas uveřejníme na Kozojedské
pavlači a na vývěskách v obci.
Doufáme, že Otevřené dvory poslouží
i k příjemnému sousedskému setkávání –
třeba i se šálkem kávy nebo čaje.
Marcela Hristová

Informační a krizové
linky a online pomoc v ČR
v souvislosti s COVID−19
pro děti

Někdy se dostaneme do situace,
kdy si nevíme rady sami se sebou
nebo s „někým“ či „něčím“ v našem
životě a situaci nezvládáme.
Tyhle kontakty můžeš využít, když:
– se cítíš často sám/sama a bezmocný/
bezmocná
– se rodiče před tebou opakovaně hádají
– vidíš, jak si rodiče navzájem ubližují
a míváš o ně strach
– rodiče ubližují tobě nebo se bojíš, že to
udělají
○ Volej 601 500 196 / 273 130 878 /
734 441 233 – CentrumLOCIKA
○ Volej 241 484 149 / 777 715 215 –
non-stop Linka důvěry
○ Napiš na poradna@centrumlocika.cz
○ Napiš na Facebook @centrumlocika
○ Chatuj na www.detstvibeznasili.cz

pro dospělé

Situace v době Covid−19 s sebou
bohužel přináší i sociální izolaci,
duševní stres a úzkost. Způsobuje
také růst počtu incidentů
domácího násilí.
V případě, že se vy nebo osoba ve vašem
okolí stala obětí fyzického, psychického,
sexuálního i ekonomického násilí či manipulace, můžete se obrátit na kontakty:
○ 158 – Policie ČR
○ 116 006 – Bílý kruh bezpečí, nonstop
linka pomoci obětem Praha a Středočeský kraj

○ 283 892 772, info@acorus.cz –
ACORUS, z. ú. centrum pro osoby
ohrožené domácím násilím, možnost
chatu na webových stránkách
○ 602 246 102 / 241 432 466 (po – pá,
9–18 hodin), info@rosacentrum.cz –
ROSA, centrum pro ženy, možnost
chatu na webových stránkách

pro seniory
Jste osoba starší 60 let nebo
o takovou osobu pečujete?
Potřebujete poradit, jak řešit některou
z následujících tíživých životních situací?
– osamělost
– ztráta smyslu života
– krizové situace ohrožující zdraví či
život
– sdílení tíže se zdravotními problémy
– strach, nespavost, úzkost, deprese
– vyrovnání se se ztrátou blízkého člověka
– vyřízení dávek pro osoby v seniorském
věku
– řešení sociálně právních záležitostí
– zkušenost s domácím násilím v rodině
nebo v pobytovém zařízení
Můžete se obrátit na kontakty:
○ 800 157 157 – nonstop linka zdarma,
senior telefon Život 90
○ 800 200 007 – denně 8–20 hodin, linka
seniorů Elpida
Telefonní čísla začínající „800“ jsou zdarma a na jejich zavolání nic neplatíte.
Radka Jásková
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Seniorská obálka usnadní identifikaci
záchranným složkám
Seniorská obálka usnadní řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života
seniorů. Jde o projekt Ministerstva práce
a sociálních věcí.
Cílem projektu je výroba a distribuce kompletu „Seniorské obálky“ k cílovým skupinám obyvatel, u kterých se dají
předpokládat zdravotní obtíže a komplikace, tedy převážně k seniorům nebo
osobám se zdravotním postižením. Vyplněná Seniorská obálka má maximálně
zefektivnit zásah všech složek integrovaného záchranného systému při poskytnutí první pomoci v domácím prostředí.

Co je součástí kompletu
Seniorské obálky
Komplet seniorské obálky se skládá
z těchto částí:
– I .C.E. formulář – Standardizovanýformulář se všemi důležitými údaji
o uživateli pro efektivní poskytnutí
první pomoci.
– Průhledná plastová obálka –pro viditelné umístění I.C.E. formuláře
– Klips s magnetem –klips pro umístění obálky na dveřích nebo lednici
v domácnosti
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Na I.C.E. formuláři si uživatel doplní
tyto nezbytné údaje o své osobě:
–D
 atum vyplnění
– J méno a příjmení
–Z
 dravotní pojišťovna
–D
 atum narození nebo rodné číslo
–A
 lergie (od kdy)
–L
 éky – název (dávka, dávkování)
–K
 ontakty na blízké osoby
– J méno a kontakt na praktického
lékaře
–S
 ouhlas uživatele (podpis)
Seniorská obálka je dle jednotné metodiky umístěna VŽDY na vnitřní straně
vstupních dveří do domácnosti (doporučeno) nebo na dveřích od lednice.
Podrobnosti a formulář ke stažení najdete na webových stránkách MPSV:
seniorivkrajich.mpsv.cz
a webových stránkách Středočeského
kraje projektu Seniorská obálka:
www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/
seniorska-obalka
zdroj: Středočeský kraj

Čerti chodili jen
na délku vidlí
aneb o co jsme
přišli
I přes epidemiologická opatření kozojedští občané neztrácí optimismus a chuť
podpořit druhé nebo se pobavit. V září
jsme ještě stihli akci Ukliďme Kozojedy.
Od října funguje projekt, kde Skupina
dobrovolníků nabízí výpomoc.
V listopadu jsme museli oželet tradiční Svatomartinskou zábavu a začátek
adventu proběhl individuálně a ne, jak
je tady zvykem, velkou sousedskou sešlostí v parku před úřadem, kde se rozsvěcí vánoční strom. Novinkou loňského
listopadu bylo zajímavé uctění Dne

boje za svobodu a demokracii nazvané
Rozsviťte Kozojedy. Lidé individuálně
rozsvítili svíčky, lucerničky a různá světélka do oken, na dvory nebo na ploty.
Některá místa byla kouzelná až mystická.
V prosinci chodil svatý Mikuláš, anděl
a čerti, ale tentokrát se drželi v bezpečné
vzdálenosti tzv. na délku vidlí. Samozřejmě měli roušky, protože i pohádkové
bytosti jdou příkladem pro mladší generaci. Adventní bruslení bohužel nebylo
možné realizovat, ale bruslení jsme si
užili v novém roce na zamrzlém kozojedském rybníku Pod hotelem. Pořadatelé
adventních trhů si poradili a udělali je
formou online na Kozojedské pavlači.
Lidé bezkontaktně nakupovali, a proto
pořadatelé trhy zopakují na Velikonoce.
V online verzi začínají 23. března.

Skautský oddíl
Kozoroh
Fungování oddílu v době „korony“:

Přípravy na tábor probíhají i přes stávající krizi. Doufáme, že se tábor uskuteční.
Za tento rok zatím proběhlo jen několik málo schůzek na začátku školního roku, ale věříme, že se situace zvolní,
a my se budeme moci opět pravidelně
scházet.
Kdyby se tak stalo, doufáme, že se
k nám připojí i nováčci. Přičlenit se můžete už na jaře, pokud se situace zlepší
a vládní nařízení to dovolí. V případě, že se
na jaře už neuvidíme, můžete se k nám

připojit v září. Pokud máte zájem se přidat
do našeho skautského oddílu, přijďte na
schůzku nebo kontaktujte naši vedoucí.
Za běžných okolností (nejsou-li vládní
omezení) míváme schůzky v pátek od půl
páté do šesti v klubovně, která je v ulici
Družstevní, u obchodu s potravinami.
Více informací podá vedoucí
Veronika Šlesingerová
(e-mail: Veronika.Slesingerova@huegli.cz,
mobil: 602 616 902).
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LOGO manu
11. ročník tradiční akce
„Ukliďme Pošembeří“
se uskuteční ve znamení individuálních úklidů
20. 3.–18. 4. 2021
Akce je ryze dobrovolnická a je zaměřena
na úklid veřejných prostranství v našem
regionu Pošembeří. Úklid probíhá v rámci celorepublikové kampaně „Ukliďme
Česko“. Cílem je uklidit nepořádek
v našem okolí a nelegálně vzniklé černé
skládky.

Každoročně se zapojují obce, školy,
školky, neziskové organizace, řada spolků, firem a jednotlivců. V roce 2019 se zapojilo 75 organizací, 2838 dobrovolníků,
z toho 2127 dětí do 15 let. Bylo uklizeno
např. 253 pneumatik, 156 pytlů směsi
plastů, skla a papíru, 33 kg papíru, 3 kg
skla a 65 tun směsného odpadu.
Rok 2020 byl poznamenán nástupem
pandemie a zákazem společných akcí.
V mezerách mezi vyhlašovanými zákazy
někteří z vás stihli úklid společně a proběhlo množství individuálních úklidů.
Po loňském roce přibylo kolem nás
spousta odpadků. PROSÍM, připojte se
k nám i v roce 2021 a změňte své okolí.

Jak se zapojit?
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Podívejte se na www.posemberi.cz do
sekce Další aktivity, Ukliďme Pošembeří 2021. Následně napište na email:
vrbovcova@posemberi.cz nebo volejte na
tel. číslo: 775 798 959. Můžete se předem
přihlásit o materiál (rukavice, pytle) nebo
prostě jen nahlásit místo, kde jste po
úklidu nechali pytle připravené ke svozu, který zajistíme. Prospějete tím dobré
věci.

Pošembeří
Region Pošembeří, o.p.s.

Každoročně nám chybí pytle, rukavice, drobné odměny pro děti, bezpečnostní vesty, občerstvení aj. Hledáme další
partnery akce – připojte se i vy!
Můžete se zapojit formou věcPošembeří
ných darů, služeb
a finanční podpo-Pošembe
ry zaslané na účet naší organizace:
0435066359/0800.
ZveřejněníPošembeří
výsledků 11. ročníkuPošembe
proběhne v květnu 2021 a o všem vás budeme informovat v průběhu dubna 2021 na
našich webových stránkách.

Pošembeří

Pošembeří

PŘIDEJTE SE!
SAMI TO NEDOKÁŽEME

Region Pošembeří o. p. s.,
Český Brod

Doba nočního
klidu
Ze zákona je stanovena doba nočního
klidu od 22. hodiny do 6. hodiny. Přesné
časové vymezení doby nočního klidu
naleznete v § 34 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví.
Zastupitelstvo obce Kozojedy vydalo
dne 10. dubna 2019 obecně závaznou vyhlášku 1/2019, na základě platných ustanovení o výjimečných případech, kdy je
doba nočního klidu zkrácena. Jedná se
o tyto případy:
Doba nočního klidu nemusí být dodržena v následujícím případě:

Na oslavu „Silvestra a nového roku“,
v noci z 31. prosince na 1. ledna;

Informace o termínech všech akcí
najdete buď na webu Kozojed, na facebookové stránce Kozojedská pavlač nebo
na letácích. U ostatních akcí, které vyhláška nejmenuje, je doba nočního klidu
standardní tedy od 22 do 6 hodin.

Změna otevírací
doby České pošty
v Kostelci nad
Černými lesy

Doba nočního klidu je vymezená
od 1 do 6 hodin v následujícím případě:

(od podzimu už podruhé)

Na oslavu „Pálení čarodějnic“, v noci
z 30. dubna na 1. května;

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Doba nočního klidu je vymezena
od 00 do 6 hodiny v následujících případech:

Na tradiční akci „Kotlíkový guláš“,
v noci ze dne konání akce a den následující, koná se vždy čtvrtou sobotu
v květnu;
Na tradiční akci „Mikrotriatlon“,
v noci ze dne konání akce a den následující, koná se vždy první sobotu v srpnu;
Na tradiční akci „Lávka na rybníku
Na Pastvinách“, v noci ze dne konání
akce a den následující, koná se vždy poslední sobotu v srpnu;
Na tradiční akci „Kozojedský fichtl“,
v noci ze dne konání akce a den následující, koná se vždy druhou sobotu v září;

10–12 h., 13–18 hodin
08–12 h., 13–16 hodin
10–12 h., 13–18 hodin
08–12 h., 13–16 hodin
08–12 h., 13–16 hodin
zavřeno
zavřeno

Rybářský spolek
Kozojedy
Zahájení sezony sportovního rybolovu
pro rok 2021 se uskuteční první sobotu v dubnu (3. 4.) bez obvyklého setkání
a občerstvení, v souladu s platnými vládními nařízeními.
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Kozojedský zpravodaj JARO–LÉTO 2021
vychází v březnu 2021

Obecní úřad Kozojedy

Kozojedský zpravodaj

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

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

Úřední hodiny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8–11
8–11
8–11 a 16–18
8–11
8–11

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

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“.

Skupina dobrovolníků z řad kozojedských
občanů vám nabízí výpomoc v období
omezení v souvislosti s covid−19
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Nákupy až do domu (předání u vrátek)
Návštěva lékárny / vyzvednutí léků v lékárně
Návštěva lékaře
Přechodné obstarání domácího mazlíčka či hospodářských zvířat
V případě zájmu či potřeby se obracejte
na obecní úřad v Kozojedech − 321 677 114
nebo na Radku – 728 726 509

Akce v Kozojedech aneb

nevíme, co bude
Na jaro a léto je tradičně
naplánováno plno akcí.
Bohužel v této době nevíme,
které akce se budou moci
uskutečnit a které ne,
proto prosím sledujete web
obecního úřadu Kozojedy,
facebookovou stránku
Kozojedská pavlač nebo
letáky. V době uzávěrky
zpravodaje s jistotou víme,
že Velikonoce se letos opět
musí obejít bez koledy. Další
akce se budou (nebudou)
konat na základě aktuálních
vládních nařízení a zdravého
rozumu pořadatelů.
Vzhledem k tomu, že další
zpravodaj vychází až na
podzim, uvádíme zde termíny
tradičních radovánek. Zda se
budou konat, to se necháme
překvapit. Proto je, prosím,
berte s rezervou.

kdykoli – Uklízíme Kozojedy – tradiční jarní úklid je letos
individuální, Kozojedy a okolí
23. března – 5. dubna – online Velikonoční jarmark, na fb
Kozojedská pavlač
5. dubna – Velikonoce, svátky se letos opět musí obejít bez koledy!
30. dubna – Čarodějnice – dle možností bude upřesněno, u kiosku
během května – Vítání občánků – uskuteční se pouze roznosem
dárků novým občánkům
22. května – Guláše – soutěž o nejlepší kotlíkový guláš, u kiosku
29. května – Otevřené dvory – prodej ze dvora, celé Kozojedy
přelom května a června – Dětský den, místo bude upřesněno
během června – Dětské rybářské závody, rybník Pod hotelem
noc z 30. na 31. července – Noční rybářské závody, u kiosku
a u rybníka
7. srpna – Mikrouš aneb mikrotriatlon pro děti i dospělé, u kiosku
konec srpna – Dětský den v údolí, SOÚK
28. srpna – Lávka aneb přejdi rybník a nespadni, u kiosku
a u rybníka
28. srpna – Gastrofestival – světová kuchyně k ochutnání, u kiosku
11. září – Kozojedský fichl – podzimní vyjížďka malých motocyklů
13. listopadu – Svatomartinská zábava, U Heřmanů

