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V porovnání s loňským
podzimem nejsme letos
tolik svázáni a omezováni
koronavirovými
opatřeními, i když
úplně zapomenout na
dodržování preventivních
zásad nemůžeme.

Vážení
spoluobčané,
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léto skončilo, připravujeme se na zimu,
a to je úkolem právě probíhajícího pod
zimu. Sice se krátí dny, ochlazuje se
počasí, častěji prší, přicházejí mlhy, ale
tyto nepříjemnosti se nám snaží podzim
vykompenzovat krásou podzimní příro
dy. Ta vytváří úchvatné barevné scenérie
a připravuje se na období vegetačního
klidu. Žádný klid ovšem nečeká nás ob
čany Kozojed ani zastupitelstvo a vede
ní obce. Všichni se musíme připravit na
zimu a nachystat vše potřebné na rok
nadcházející, 2022. V porovnání s loň
ským stejným obdobím nejsme letos to
lik svázáni a omezováni koronavirovými
opatřeními, i když úplně zapomenout na
dodržování preventivních zásad nemůže
me. Díky volnějším opatřením, které, jak
jsem přesvědčen, byly dány očkováním
i promořeností, mohly letos proběhnout
všechny tradiční akce, o kterých budete
jistě informováni v jiných částech tohoto
zpravodaje. Věřím, že i nadcházející akce
budou realizovány bez omezení.
A nyní již k praktickým záležitostem.

Stočné
Pro rok 2022 dochází v důsledku zvýše
ných nákladů a zejména očekávanému
nárůstu cen elektrické energie k úpravě
výše stočného:
— u plateb paušálem je nově cena
1 200 Kč za rok a osobu – splatné
vždy v červnu b. r.
— u plateb podle vodoměru je cena
40 Kč/m3 množství odebrané vody
z vodovodu
Ani tato úprava nepokryje celkové ná
klady na provoz celé kanalizační a čistí
renské soustavy a obec je bude i nadále
dotovat. V současnosti je velice aktuální
nová úprava plateb za stočné. V návaz
nosti na změnu systému plateb za vodné
vybírané firmou Energie AG Kolín a. s.
dochází i u stočného k obdobné úpra
vě. Uživatelé, kteří platí stočné podle
množství odebrané vody (podle údajů
vodoměru), budou nově platit čtvrtletní
zálohy, jejichž výši si stanoví podle výše
plateb v minulém období. Jednou za rok
v období srpen, září dojde k vyúčtování
a vrácení přeplatku, nebo uhrazení ne
doplatku (stejný systém jako u vodného).

Výše čtvrtletních záloh by měla přibliž
ně vycházet na 300 Kč na každého člena
domácnosti – splatné v říjnu, lednu,
dubnu a v srpnu vyúčtování. Platby za
stočné jak paušální, tak i dle vodoměru
je nejlépe platit převodem na účet obce
6626151/0100, variabilní symbol číslo
nemovitosti, případně složenkou či v ho
tovosti na obecním úřadě. Obec provozu
je systém tlakové kanalizace zakončený
čistírnou odpadních vod. Základem je
jímka kanalizace vystrojená čerpadlem
u každého vlastníka nemovitosti v naší
obci a čerpadlo je nedílnou součástí ka
nalizačního systému. Náklady na údržbu
čerpadel jsou udržovány na náklady obce
včetně výměny po dožití. Vlastník nemo
vitosti je povinen udržovat čerpací zaří
zení v čistém stavu, provádět pravidelnou
kontrolu a hlásit případnou poruchu.
Pokud závadu na čerpacím zařízení způ
sobí sám např. aplikací tuků do jímky,
vniknutím hadru či vlhčených ubrousků
do jímky apod., může mu být oprava čer
padla vyúčtována. Vím, že toto upozor
nění stále opakujeme, ale praxe ukazuje,
že ne každý je bere vážně.

Radar na měření rychlosti
na silnice I/2
Jak mnozí víte, již řadu roků usilujeme
o umístění radaru měřícího rychlost pro
jíždějících vozidel v oblasti autobusových
zastávek na hlavní silnici. Jeho úkolem
není šikanování řidičů a inkaso pokut,
ale jednoznačným a nejdůležitějším úko
lem je zklidnění dopravy s cílem zvýšení
bezpečnosti chodců na přechodu. V této
záležitosti jsme odkázáni na Městský
úřad v Říčanech, který má pravomoci
k provozování radaru a vymáhání pokut.

Bohužel, MÚ v Říčanech, resp. jeho za
stupitelé, mají potíže s řešením svých
vlastních problémů a na rozšíření rada
rové sítě (toto se netýká jen naší obce,
ale i dalších v okolí Říčan, které mají zá
jem o umístění radaru) jim nezbývá čas
a energie. Stále kontaktuji odpovědného
radního a opakovaně jsem dostal příslib,
že jak to situace umožní, bude i tato otáz
ka řešena a doufejme, kladně vyřešena.
Na jaře byla zkolaudována budova záze
mí multifunkčního hřiště, která slouží
uživatelům hřiště hlavně jako sociální
zařízení a šatna, dále k uskladnění spor
tovních pomůcek. Tato stavba byla spo
lufinancována z dotace Středočeského
kraje ve výši 869 000 Kč. Je dobře, že hřiš
tě je po období lockdownu opět využívá
no, a to zejména mládeží.
Další dotace, tentokrát od Ministerstva ži
votního prostředí, nám posloužila k poří
zení kompostérů. Jejich dodávka se oproti
původně plánovanému jarnímu termínu
vlivem různých omezení a opatření posu
nula, ale všechny žádosti, které byly řádně
a včas podány, byly uspokojeny. Všech
219 kompostérů již slouží svému účelu.
Kromě kompostérů je možno biologicky
rozložitelné odpady odkládat ve sběr
ném místě „Ve skále“. Věřím, že většina
z Vás již využila nebo alespoň zazname
nala existenci a účel tohoto prostoru, kam
můžete Vy, občané Kozojed nebo vlastníci
nemovitostí v Kozojedech bezplatně od
kládat bioodpad, vyřazené elektrospotře
biče, pneumatiky z osobních aut (pouze
bez disků), barvy a laky či jejich obaly,
dále objemný odpad. Podle dosavadních
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ohlasů je zřízení tohoto sběrného místa
pozitivně hodnoceno a svědčí o tom i jeho
masivní využívání. Věřím, že i v budouc
nu bude dobře sloužit svému účelu. Jeho
provoz není zadarmo, a proto bych apelo
val na každého z nás, abychom dodržovali
stanovená pravidla, neodkládali tam nic,
co tam nepatří, dodržovali otevírací dobu
a dbali pokynů obsluhy. V zimním obdo
bí (prosinec, leden, únor) bude otevírací
doba upravena na: sobota od 14 do 16 ho
din a středa od 14 do 16 hodin.

Nedělní klid
Dovolte mi touto cestou vyzvat vás, ob
čany Kozojed a všechny majitele zdejších
nemovitostí, k dodržování nedělního
klidu. Není to o psané vyhlášce, jejíž
dodržování a vymáhání sankcí by bylo
problematické, ale o vzájemné ohledupl
nosti. Je samozřejmé, že v průběhu pra
covního týdne není na spoustu činností
okolo domu čas – údržba trávníku, řezání
dřeva apod. Nicméně většina občanů by
jistě uvítala, alespoň jeden víkendový
den bez obtěžujícího hluku sekaček, pil,
křovinořezů a jiného náčiní. Věřím, že při
troše dobré vůle lze zorganizovat práce
tak, aby hlučné činnosti nemusely být
prováděny právě v neděli. Předem děkuji
za dodržování klidu v rámci příjemného
spolužití a vzájemné ohleduplnosti vůči
svému okolí.
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Závěrem dovolte, abych poděkoval vám,
obyvatelům naší obce, za spolupráci
a popřál pevné zdraví a mnoho úspěchů
v osobním i pracovním životě.
Pavel Piller
starosta

Podle dosavadních
ohlasů je zřízení
sběrného místa
„Ve skále“ pozitivně
hodnoceno a svědčí
o tom i jeho masivní
využívání. Věřím, že
i v budoucnu bude
dobře sloužit svému
účelu.

Apelujeme na občany
Čísla popisná

Kontejnery na oblečení

Tabulky s čísly umístěte viditelně. Každý
vlastník nemovitosti by si měl uvědomit,
že nesprávné či dokonce žádné ozna
čení budovy může mít velmi negativní
následky. Například: hasiči, záchraná
ři či policie přijedou na místo hlášené
události pozdě často jen proto, že dům
není viditelně nebo vůbec označen. Číslo
popisné na vaší nemovitosti slouží k lepší
orientaci nejenom pro vaše návštěvy, ale
i třeba pro pošťáky.

V naší obci u Smíšenky přibyl druhý
kontejner na věci (oblečení, povlečení,
látky, plyšáky), které jsou dále poskyt
nuty sociálně potřebným. Veškeré vámi
nevyužité věci se do kontejnerů ukláda
jí čisté a v pytlích. Prosíme občany, kteří
vozí ošacení do kontejnerů v naší obci,
aby si v případě, pokud je kontejner pře
plněný, odvezli věci zpět domů a vyčkali,
až budou nádoby vyvezeny. Byla by veli
ká škoda, aby všechny vaše dary potřeb
ným mimo kontejner mokly a následně
zplesnivěly. Bohužel někteří naši spolu
občané oblečení z pytlů vytahují a pře
bírají (což asi nikomu nevadí), ale věci již
zpět do pytlů neuklidí a nechají je pohá
zené v okolí kontejnerů, kde tím způso
bují velký nepořádek. Kontejnery jsou
vyváženy 2x do měsíce.

Uklízejte po svých psích
miláčcích
Neustále se potýkáme s psími exkre
menty v okolí obecního úřadu, v parku,
u mateřské školy, u kiosku, ale také na
chodnících. Apelujeme na majitele psů,
aby po svých mazlíčcích uklízeli. Není
nic příjemného si tento „dáreček“ přinést
na botách domů.

Hroby a jejich údržba
Prosíme majitele hrobů na místním
hřbitově, aby je udržovali v pořádku
dle aktuálního hřbitovního řádu. Plevel
a větve od keřů zasahující do náhrobků
nepatří k úctě k zemřelým, nehledě na to,
že větve ničí náhrobky.
Máme jeden z nejkrásnějších hřbito
vů v okolí, tak ať to tak prosím zůstane
i nadále.

Děkujeme za spolupráci.
Jana Maslukova Šimůnková
místostarostka obce
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Jaké bylo
sousedské
družení
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Zúčastnili jste se některé z kozojedských
akcí nebo jste se byli podívat jako divá
ci? Pokud odpověď zní ANO, tak to je
skvělé, protože právě sousedské družení
patří k venkovskému životu. Bydlení na
vesnici má své specifické kouzlo, ale také
vyžaduje o trochu více tolerance ke své
mu okolí. Stále je tu běžné, že si sousedé
neodmítnou výpomoc, proto je možné,
aby se v Kozojedech uskutečnilo ročně
několik akcí. Věříme, že akce budou do
budoucna přibývat nebo se měnit, podle
situace a zájmu občanů. Velké uznání
patří všem, kteří akce pořádají ve svém
volném čase. Věřte, že některé přípravy
trvají i několik dní. Přidejte se taky.
Letos v dubnu byly čarodějnice bez
dotykové a cesta vedla po naší krásné

vesnici. Zapojilo se pár kozojedských
rodin, které ozdobili své ploty strašidel
nými rekvizitami. Děti, které chodily
vesnicí u těchto obydlí plnily tajemné,
záhadné i veselé úkoly. Na závěr se všech
ny podepsaly do křišťálové koule.
V květnu se jako obvykle konala sou
těž ve vaření kotlíkového guláše. První
místo si vybojoval tým SGT, druhé místo
Kýnl 2:37 a třetí byl tým Divočáků. Že
vám názvy týmů nic neříkají? Právě to je
důvod, proč byste měli příště Gulášfest
navštívit. Sousedské popovídání a dobrý
guláš je každoročně u kiosku čtvrtou so
botu v květu dopoledne.
Na konci května se letos poprvé ote
vřely kozojedské dvory – lidé prodávali
ze svých dvorů. Sice ten den často pršelo,

ale vesnicí prošlo mnoho sousedů i pře
spolních, kteří nakupovali, a zároveň
bylo hodně dvorů otevřených s všemož
nými věcmi k prodeji.
Na začátku června se děti pobavily
na dětském pohádkovém dni, kde byla
účast veliká. Koncem června se na rybní
ku pod Hotelem Na Závisti sešli mla
dí rybáři, aby si dopoledne zasoutěžili
v lovu ryb. Dětské rybářské závody na
konci července vystřídalo noční závodě
ní dospělých na rybníku Na Pastvinách.
Vítězným týmem se mohou pochlubit
kostelečtí sousedé.
Začátek srpna odstartoval mikro
triatlon zvaný mikrouš. Jako první sou
těží děti a pak dospělí. Sportovce čeká
plavání, kolo a běh. Na konec prázdnin
se vždy nejvíce těší příznivci dobrého
jídla a zábavy. I letos je čekal: gastro
festival, lávka a večerní koncert. Gast
rofestival se svou českou i mezinárodní
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kuchyní stal natolik populárním, že se
všechno snědlo v rekordně krátkém čase.
Začátek byl v 11 hodin a v půl jedné bylo
skoro vymeteno. Vzhledem k nevyzpy
tatelnému počasí, které letos poslední
prázdninovou sobotu panovalo, zvolili
organizátoři krátkou lávku v domnění,
že to bude rychlé a bezpečné přeběhnu
tí. Omyl! Tolik pádů, jako letos, diváci
ještě neviděli. Zlato si v mužské kategorii
odnesl Filip Vedral, v ženské Eva Mašková a nejrychlejší čas z dětí měl Jiřík
Vrbovec. Večer zahrály místní a přespol
ní kapely EMMA BAND, PAPAJOE a CZ
(Celé Znova).
Druhou sobotu v září se tradičně ko
nal už 13. kozojedský fichtl, tedy vyjížď
ka na malých motocyklech v nedalekých
končinách. Od ranních hodin byl u míst
ní sokolovny hukot od startování strojů.
Registrace začala ve 12 hodin a potěšil
nás nový rekord účastníků na neskutečné
číslo 157. Start proběhl hladce, dokonce
než všichni byli odstartováni, nejrychlejší
z nich se už vraceli. Po náročných 34 kilo
metrech přišel na scénu místní vyhláše
ný guláš a další občerstvení.
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foto: Vladimír Trmal

Ze zmíněných 157 účastníků projelo
cílovou čárou 151 z nich. Velká gratulace
putuje prvním třem umístěným z celko
vého počtu.
Jmenovitě:
1. místo: Zdeněk Marýzko (kategorie
upravené) s časem 30 minut 15 vteřin
2. místo: Michal Franc (kategorie upra
vené) s časem 32 minut 35 vteřin
3. místo: Zdeněk Bártík (kategorie upra
vené) s časem 32 minut 53 vteřin
Rádi bychom poděkovali všem za
příjemně strávený čas, za účast a dobrou
atmosféru, která se nesla po dobu akce
i po ní. Je krásné, že nás tato příležitost
spojuje již 13. let. Ještě jednou velké díky
všem organizátorům, sponzorům, divá
kům a účastníkům. Příští rok na shleda
nou. Fichtlu zdar!!

Říjen začal komorní výpravou zvanou
kloboukovka. Skupina odvážných žen
v krásných a nápaditých kloboucích jede
na Vyžlovku, kde se občerství a po tmě se
s čelovkami vracejí pěšky lesem zpět do
Kozojed.
Na článku pracovalo několik
přispěvatelů, kterým děkujeme
za jejich čas, informace i fotografie.
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Stříbrní
HC Kozojedy
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O Hokejovém Cirkusu Kozojedy má na
říčansku ponětí napříč sporty už kde kdo.
Šuškanda o tom, jak se baví naše kozo
jedská parta hokejem, prosákla i mezi
elitní hráče, kteří brázdí ledy v tuzemsku,
v blízkém zahraničí a dokonce i v Sever
ní Americe. Naposledy o sobě dali naši
borci vědět na prestižním turnaji nere
gistrovaných hráčů Volvista CUP 2021
konaném začátkem října na domovském
stadionu extraligového klubu HC Ko
meta Brno. Pořadatel, sponzor Komety,
velmi stál o účast HC Kozojedy. Přislíbení
registrace na turnaj však dostal až na třetí
výzvu. S přihlédnutím k aktuálně četným
zraněním a indispozicím hráčů se přípra
vy nekonaly lehce. Realizační tým Kozo
jed stihl v rekordním čase zařídit vše
potřebné k zajištění zázemí celého týmu.
Nominovaní hráči se tedy mohli v brněn
ské aréně cítit jako doma a nic nebránilo
maximálním výkonům. Hokejový Cirkus
Kozojedy roztočil své gala představení již
od samého příjezdu do Brna. Po úvodní
výhře nad týmem pořadatelů v poměru
5:2 pro HC Kozojedy následovalo krát
kodobé zklamání z prohry s Brňany. Po
nezachyceném úvodu zápasu Kozojedští
prohráli 1:4. Před závěrečným zápasem
bylo jasné, že pokud chtěli HC Kozo
jedy myslet na výhru v turnaji, musí
utkání zvládnout bez ztráty bodu a věřit
v závěrečnou prohru Brňanů v posled
ním zápase turnaje. Po ostrém zápase,
kdy Kozojedy vedly 3:1, našim hráčům
bohužel nevyšla koncovka a museli při
jmout remízu 3:3. V jednodenním turnaji

bral tým HC Kozojedy navzdory lehce
oslabené sestavě krásné 2. místo. Kozo
jedský tým získal nejen cennou trofej,
která je k vidění v restauraci U Heřmanů,
ale také obdržel pochvalu za pozvednutí
atmosféry celého turnaje. Při nedělním
návratu do Kozojed čekalo na úspěšné
sportovce velmi milé přivítání fanoušků,
kteří jim připravili i příjezdový oběd.
Tímto HC Kozojedy děkují za podporu.
R.
foto: HC Kozojedy

Víte, proč se
kozojedský hotel
jmenuje Na Závisti?
1932 – Hotel Závist mající číslo popis

1965 – Při zápase s Vyžlovkou během

né 126 na obecní parcele č. 16 postavil
tehdy na dluh Josef Stárek nar. 1902 v č.
p. 31, který zemřel v Praze 1967. Na stav
bu nestačil finančně a přátelé, kteří mu
původně slíbili pomoc, mu ji nakonec
odřekli a měli ho za blázna. Vyprávěl to
na sjezdu rodáků v roce 1965, a proto si
vymyslel název „Závist“.

posvícení, kolem 15:30 h byl místním
rozhlasem vyhlášen poplach slovy „hoří“
a bohužel hořel hotel. Včasným zásahem
místních dobrovolných hasičů byl požár
rychle zlikvidován.
1989 – Vedoucím v hotelu se stal Karel
Měchurka a Zdeněk Kučera. Budova byla
v horším technickém stavu.

30. 12. 1933 – Pro velké zadlužení byla

na hotel uvalena soudní dražba. Nej
menší podání bylo soudem stanoveno
na 242 000 Kč, ale za tuto cenu ho nikdo
nekoupil.

1993 – Jsou zde noví nájemci z Prahy
Václav Havlín, Václav Zvelebil, Micha
el Doležal a Jan Smotlacha. Čepovalo se
Velkopopovické pivo 10° za 6 Kč a 12° za
8 Kč. V hotelu se i vaří.

30. 12. 1935 – Došlo k druhé dražbě.

Nejmenší podání již činilo 140 000 ko
run a baron Ringhoffer hotel koupil za
nejvyšší podání 180 000 Kč, to byla sotva
polovina nákladů vložených do stavby.
Hotel byl uveden do provozu. Čepovalo
se tu Velkopopovické pivo. Byla tu celá
řada nájemců, z nichž někteří ke zvýšení
svých zisků zavedli dokonce prodejnou
ženskou lásku.
Květen 1945 – Ringhofferův hotel byl

zkonfiskován podle zákona o zrádcích
a Němcích čsl. státem. Byl zde jmenován
národní správce a byl spravován minis
terstvem průmyslu. V roce 1957 byl pře
vzat Spotřebním družstvem Jednota.

1. 12. 1995 – Vedoucím se stal Bedřich

Hušek st. a zároveň i výčepním a kucha
řem. Při větších akcích mu chodila pomá
hat jeho žena Božena Hušková. Čepoval
se Velkopopovický Kozel 12° za 12 Kč.
Oběd, nebo večeře je za 100 Kč a jedna
noc v hotelu vyjde na 100 Kč.
23. 6. 1996 – Při opékání prasátka na

zahradě, které pořádal MC Donald’s
z Prahy vznikl malý konflikt mezi mláde
ží. Při menší strkačce se uvolnilo zábra
dlí na schodech a několik osob spadlo
na silnici. Chlapec byl potlučen a jedna
dívka odvezena do nemocnice v Českém
Brodě.
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1999 – Hotel je zavřený a chátrá. Je dán
k prodeji za 2 500 000 Kč.
2001 – Novými majiteli se stali manželé

Šimonovi a 21. 12. 2021 byl hotel po vel
ké rekonstrukci otevřen. Hotel byl kom
pletně opraven a zachován ve stylu 30. let
minulého století. Čepoval se zde Gam
brinus 10° za 15 Kč a Plzeň 12° za 17 Kč.
2006 – Výstavba nové budovy hotelu.
2020 – Z nařízení vlády ČR se tento rok
musel hotel několikrát uzavřít.

2021 – Hotel Na Závisti si vzal jako svůj
srdeční projekt Dominik Vostrovský.
Vnuk již zmiňovaného Bedřicha Huška,
který je 4. generací zabývající se gastro
nomií a hotelnictvím. Nějaké novinky sa
mozřejmě zavede, ale jeho nynější směr
jsou tradice a výhradně česká kuchyně
s lehkým závanem do Francie. I nadá
le se můžete těšit na vepřové nebo kančí
hody. A do budoucna se plánuje rozší
ření cukrářské výroby a počátek pečení
Kozojedského chleba z pravého kvásku
a vybraných druhů mouky.

Dominik Vostrovský
Zdroj: Kozojedská kronika, Ivana Kohoutová

Foto zapůjčil ze své sbírky Jiří Suk
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Česká a světová beletrie:
Alena Mornštajnová – Hotýlek
Jakuba Katalpa – Němci
Michaela Klevisová – Drak spí
Micheal K. Krefeld – Vyšinutí
David Lagercrantz – Muž, který hledal

svůj stín (5. díl Milénia. Inspirováno sérií
Stiega Larssona)
Mark Roberts – Mlčet jako hrob
Hiro Arikawa – Kočka na cestách Regio
nální literatura faktu
Jiří Bohata – Občané Kostelce nad Čer
nými Lesy a okolí na frontách I. a II. svě
tové války

Knihobudka na
obecním úřadě

Děti a mládež:
R. Dahl – Čarodějnice
J. Flanagan – Hraničářův učeň, kniha

první
H. Šimková – Kouzelný svět bakterií

V září byla do přízemí obecního úřadu
instalována knihobudka. Občané si zde
mohou bezplatně půjčit, vrátit, vyměnit
nebo věnovat knížku a poskytnout ji tak
dalším čtenářům. Cílem je sdílet knihy
mezi občany ekologicky šetrnou cestou.

Zastavte se v knihovně každou středu od
16:30 do 18 h a za poplatek 50 Kč/rok si
můžete knihy bez omezení půjčovat i Vy.
Děkujeme všem čtenářům a podporova
telům. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Novinky
v kozojedské
knihovně
Už jsou to dva roky, kdy byla v Kozoje
dech (znovu) otevřena knihovna. Za tu
dobu se nám podařilo obnovit asi čtvr
tinu knižního fondu, ve kterém je již
3 455 titulů. Celkem 41 registrovaných
čtenářů si vypůjčilo téměř 500 knih.
Dvouleté výročí jsme oslavili nákupem
několika knížek.

Pan Václav Kopecký nám daroval
archivní fotografii žáků kozojedské
školy datovanou v rozmezí 1915–1920.
Najdete na ní své (pra)prarodiče
nebo příbuzné?

Kozojedy mají
novou kronikářku
Počátkem roku 2021 jsem byla panem sta
rostou jmenována novou kronikářkou obce
Kozojedy. Funkci přebírám po paní Ivaně
Kohoutové, která pro naši obec zapisovala
důležité události více než 30 let. Touto ces
tou bych jí za tuto pečlivou a oddanou práci
chtěla moc poděkovat a popřát pevné zdra
ví. Podle zákona 132/2006 Sb. musí kroniku
vést každá obec. Do kroniky se zaznamená
vají zprávy o důležitých a pamětihodných
událostech v obci pro informaci i poučení
budoucím generacím. Do kroniky může
nahlédnout každý ve vymezené době na
obecním úřadě. Toto se děje výhradně
pod dohledem kronikáře, po předchozí
domluvě. Přístup ke kronice na interne
tu není doporučen zákonem o ochraně

osobních údajů. Občan obce starší 18 let,
jakož i osoba, které zákon přiznává práva
občana obce, může navrhnout písemně
změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kro
nice. Obec na základě těchto návrhů podle
okolnosti zápis v kronice opraví, doplní
nebo jinak změní. Pokud má někdo zájem
do kroniky nahlédnout kontaktujte mě pro
sím na emailové adrese, která slouží i naší
knihovně: knihovna.kozojedy@gmail.com
nebo osobně v knihovně každou středu od
16:30 do 18 h. Budu ráda za podněty, fotky,
nápady či upozornění na události, které by
v kronice měly být zaznamenány. Pokud
by někdo chtěl obci darovat staré fotografie
týkající se Kozojed a jejich občanů, ráda je
příjmu a zařadím do sbírky fotografií poří
zené bývalými kronikáři a občany obce.
Děkuji a těším se na spolupráci.
Pavla Houštěková
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Kostel sv. Martina
foto: Tomáš Boček
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KOZOJEDY SOUČÁSTÍ
ČERNOKOSTELECKÉHO
PANSTVÍ
V dnešním příspěvku se dotkneme 15. století. Při hledání
písemných pramenů k sestavení dějin obce procházím
nejrůznější archivní pomůcky, využívané historiky a dokonce
pracuji s primárními prameny, které za dobu 800 let přečkaly
války, vlhkost a hlodavá kusadla škůdců.

Bádání není pokaždé jednoduché, protože obcí se stejným jménem Kozojedy existuje na
českém území víc. Na místě je ostražitost, kritický pohled a porovnávání záchytných
bodů – jmen držitelů, geograficky blízké obce nebo prokázaný vztah k místnímu kostelu –
uvedených v prameni. Bohatá regionální příruční knihovna a odborné pomůcky
mě nasměrují k archiváliím, které si objednám do badatelny archivu, abych vytěžil
zajímavosti, jež se vztahují ke Kozojedům.

V polovině 15. století byly Kozojedy i na
dále drženy jako manská vesnice k tvr
zi a statku v Myšlíně, což je dnes místní
část obce Mnichovice v okrese Praha-vý
chod. Původní držitel Vikéř z Myšlína
okolo roku 1427 zemřel a Myšlín se vše
mi nemovitostmi přešel na zetě Zdeň
ka II. Kostku z Postupic (1415–1448†).
Zdeněk byl ženatý s Vikéřovou dcerou
Annou z Myšlína. Starší Vikéřův syn
Čeněk z Myšlína otce nepřečkal a padl
roku 1422 v bitvě u Malešova. Kostkové
z Postupic nosili v rodovém znaku zlaté
hrábě na modrém štítu.
Z období života a vlády Zdeňkova
synovce Zdeňka III. Kostky z Postupic
a na Zlenicích (1425–1468†) se docho
valo několik sporých správ o vsi. Syn
po † Zdeňkovi II. a bratranec Zdeň
ka III. Mikuláš Kostka z Postupic 8. úno
ra 1453 plat na panském dvoře Chrástu
u Přistoupimi s poplatným člověkem,
který ročně vynášel 77 grošů, prodal
Pavlovi ze Žďáru za 200 kop českých
grošů. Jen krátce poté Zdeněk III. Kostka
26. února 1453 koupil od Oldřicha z Kra
molína 15 kop ročně vycházejícího platu
z blíže neurčené selské usedlosti v Kozojedech za 150 kop českých grošů. Téhož
roku (1453) si Zdeněk u krále Ladislava

Pohrobka vyprosil za dosud prokázané
služby manskou odúmrť v Myšlíně po
† Vikéřovi, která po provolání spadla zpět
na krále. Statek obsahoval: tvrz Myšlín,
Třemblat a Hlavačov u Ondřejova,
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Znak rytířů Kostků z Postupic

Znak rytířů Slavatů z Chlumu
a Košumberka
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Brtnice (část obce Velké Popovice) a Kozojedy v hodnotě 1 000 kop českých grošů.
Zdeněk se ve své kariéře vypracoval
mezi významné spojence a nejbližší přá
tele krále Jiříka z Poděbrad. Působil jako
hejtman, diplomat a král mu svěřoval
důležité mise a úkony v králově nepří
tomnosti. Od roku 1458 zastával pozi
ci mincmistra v Kutné Hoře a dotáhl to
povýšením do panského stavu roku 1462
na nejvyššího mincmistra království Čes
kého, kde setrval do své smrti roku 1468.
Jeho sídlem se stala Moravská Třebová,
měl dva domy v Praze a bezpočet statků
včetně dědičného hradu Myšlína, který
23. března 1465 králi Jiřímu poddal do
manství za zbořený a pustý hrad Zlenice,
který z manství naopak vyvázal.

Kozojedy drželi Kostkové po celou
druhou polovinu 15. století, ale bohužel
se z této doby nedochovala žádná zmín
ka. Teprve na sklonku století dochází
v historii Kozojed k významnému dějin
nému mezníku – k trvalému připojení vsi
k černokosteleckému panství. Kozojedy
držel další jmenovec Zdeněk IV. Kostka
z Postupic na Novém Hradě. Syn Bo
huše I. Zdeněk IV. (1464–1510†) dlou
hodobě vlastnil zděděné panství Nové
Hrady. Na počátku 16. století získal pan
ství Chlumec nad Cidlinou a po smrti
svého bratrance Jana z Postupic (†1508)
i panství Litomyšl. Psal se po sídlech
pánem na Podlažicích, Litomyšli, Kolo
dějích a Novém Hradu. Oženil se s Kate
řinou z Vartemberka.
Zdeněk IV. se rozhodl 6. října 1498
dědičné nemovitosti, tvořené osedlými
i pustými vesnicemi Bohumil, Alda
šín (Oudošín), Kozojedy, Převozdím
(Přehvozdy), s platy, dědinami (polnost
mi), lukami, kurmi (kuřaty), vajci (vejci),
porostlinami (lesy), pustinami, rybníč
ky pod Kozojedy a kostelními patroná
ty (právy dosadit faráře) ke kostelům
v Aldašíně a Kozojedech prodat Micha
lovi Slavatovi z Chlumu a Košumberka

za 1 000 kop českých grošů. Tento prodej
zapříčinil, že se Kozojedy začlenily trvale
do souboru černokosteleckého panství,
kde vydržely 350 let, až do roku 1848,
kdy byla zrušena patrimoniální správa,
kterou nahradila samospráva zřízením
krajů, okresů a obecních úřadů. Slavato
vé z Chlumu a Košumberka užívali v ro
dovém znaku tři zlaté pruhy (břevna) na
modrém štítu.
Jan Psota

Vyvrácený hraniční kámen 2. 4. 2021
foto: Markéta Kolínská

Středověký
hranečník
nezmizel
Milí čtenáři, možná jste si během pro
cházek údolím říčky Šembery všimli,
že v lese přes léto nemůžete natrefit na
středověký hraniční kámen. Zrak vás ne
šálí, skutečně nebyl na svém stanovišti,
ale odcizen nebyl! V říjnu 2019 na něj při
lesní těžbě padl kmen stromu, který hra
nečník naštípl. Odštípnuté kousky byly
uloženy na OÚ Kozojedy. V dubnu 2021
se hranečník opět někdo pokusil ukrást
tak, že se ho snažil obkopat a vylomit
ve snaze ho odvézt, což se mu nepoda
řilo. Na tuto skutečnost mě upozornila
fotografka Markéta Kolínská, která mi
poslala snímek vyvráceného kamene,
a to rozběhlo iniciativu, jejíž snahou
byla ochrana a zachování kamene pro
budoucí generace. Do věci se zapoji
li Školní lesní v Kostelci nad Černými
lesy, zastoupený ředitelem Ing. Zdeň
kem Macháčkem, Ph.D. a aktivně také
Obec Kozojedy, zastoupená starostou
Pavlem Pillerem, kteří si kulturně-histo
rický význam kamene a důležitost jeho
obnovy uvědomují. Nejprve byl kámen
ohledán lesníkem, zjištěna míra poško
zení a posouzeny možné budoucí střety

zájmu v hospodářském lese. Dosud se na
kámen po dohodě s lokálními patrioty
a ochránci příliš neupozorňovalo a jeho
poloha byla spíše utajována. Nyní však
bylo po úvaze rozhodnuto, že hranečník
naopak v krajině přiznáme. Dne 30. dub
na 2021 byl poškozený hranečník se
souhlasem dotčených stran odvezen do
restaurátorské dílny, kde byl ošetřen, od
štíplé kusy byly citlivě přilepeny a kámen
byl již navrácen na své místo, kam patří.
Středověký kámen byl v lesích u Kozojed
umístěn patrně roku 1358 v rámci ukon
čení sporu o les Kozí Hřbet (ostrožna se
slovanským hradištěm), a to mezi dvěma
pozemkovými sousedy – skalickým kláš
terem, který tu podnikal v lesnictví jako
dnešní ŠLP a manstvím Chrást s tvrzí
Lažany (u Štíhlic). Kámen nese reliéf
maltézského kříže, který ukazoval prů
běh středověké hranice. Roku 1963 tento
povalený kámen vztyčil archeolog Jaro
slav Kudrnáč během výzkumu doubrav
čického hradiště Staré (Pusté) zámky.
Jan Psota
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Hledání tajemna
s Otomarem
Dvořákem
Kozojedy navštívil 15. července 2021
televizní štáb J.O.P. Studia Jiřího Fišara,
aby zde natáčel další díl dokumentární
ho cyklu Magazín záhad se spisovatelem
a českým záhadologem Otomarem Dvo
řákem, jehož můžete znát např. díky ces
topisné knize Krajinou čertovy brázdy
z roku 2008. Oblíbený pořad se natáčí od
roku 2014 a díl od dílu se těší vysoké sle
dovanosti. Tentokrát se zraky Otomarova
zájmu upřely na osaměle stojící stře
dověký kostel sv. Martina v Kozojedech
s hranolovou věží opatřenou dřevěným
bedněním a jeho nejzazší minulost. Oto
marovým hostem a průvodcem se stal
počtvrté Jan Psota z Hradešína. Natáčelo
se v blízké chatové osadě SOÚK nad říč
kou Šemberou u studánky, s níž někteří
od roku 1922 spojují pověst Josefa Faixe
o založení Kozojed. Poděkování lesníkovi
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Kameraman
Jiří Fišar
s Otomarem
Dvořákem
v Kozojedech

Ing. Michalovi Třeštíkovi ze ŠLP Koste
lec nad Černými lesy za bezproblémový
průjezd lesem k rozcestí Na Šembeře.
V premiéře byl díl č. 208 s podtitulem
Stín smrti odvysílán 10. října 2021 ve
21.30 hodin na televizním kanálu CS
Mystery. První část reportáže se zabývá
popravčí gilotinou v „sekyrárně“ věznice
na Pankráci, která se užívala k výkonu
trestů během nacistické okupace. Druhá
polovina reportáže se již zabývá Kozoje
dy a nahlíží do okolností přesunu vesni
ce od kostela na současné místo.
Jan Psota
Pozn. redakce:
Sestříhaný „Magazín záhad 208 Kozojedy“
můžete shlédnout na YouTube:
https://bit.ly/3GJDYeo

SK Vyžlovka
se daří
Od posledního článku se samozřejmě
změnilo mnohé. Díky Covid−19 byla
jarní sezona bez oficiálních soutěží
a prostor v závěru jara dostalo alespoň
trénování a pár přátelských zápasů. V let
ním období se uskutečnily druhé ročníky
všesportovního a fotbalového kempu
SK Vyžlovka za skvělé účasti několi
ka desítek dětí a hráčů. Dále proběhlo
v polovině srpna v Kozojedech v hotelu
Na Závisti nejprve soustředění žákov
ských kategorií a ke konci srpna poté

přípravkových a předpřípravkových ka
tegorií. Jako hrací plochu jsme využívali
hřiště partnerského klubu TJ Kozojedy
a okolní terény.
V září se několik našich hráčů (a záro
veň rezidentů) obce Kozojedy zúčastnilo
v rámci ZŠ Kostelec nad Černými lesy
fotbalového turnaje v Kolíně pro 4.–5. tří
dy. Po kvalitní hře dokonce tento turnaj
bez prohry naši odchovanci ve spolu
práci s hráči SK Kostelec nad Černými
lesy vyhráli. Další akcí pod hlavičkou ZŠ
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byl přespolní běh opět v Kolíně. Ani zde
naše barvy nezklamaly. Odměnou bylo
několik umístění na „bedně“. Skvělá re
prezentace oddílu.
Od poloviny srpna se rozeběhly kraj
ské soutěže, kde se naši mladší a starší
potkávají se soupeři jako Kutná Hora,
Poděbrady, Mělník, Český Brod, Mni
chovo Hradiště, Čelákovice, Football Ta
lent Academy apod. Kdo by si myslel, že
malá víska bude hrát v souboji s velký
mi městy druhé housle, tak by rozhodně
prohloupil. Starší žáci jsou aktuálně dru
zí s bilancí 13 výher 0 remíz a 0 proher
při skóre 96:8 a mladší kolegové druzí
s bilancí 13 výher 0 remíz a 1 prohra při
skóre 137:22. V dorosteneckých kategori
ích došlo k navázání spolupráce s týmem
SK Český Brod a mladší i starší doros
tenci nastupují pod společnou hlavič
kou rovněž v krajských soutěží, kde se
pohybují ve středu tabulky. Přípravkové
kategorie hrají každý týden své zápasy
a pomalu pilují své umění. Je radost kou
kat na jejich pokroky. Předpřípravkové
kategorie se soustředí na radost ze hry
a velkým zážitkem je první možnost se
obléknout do dresu a reprezentovat klub.
Do naší fotbalové mozaiky zbývá doplnit
ještě tým mužů, který hraje také krajskou
soutěž, konkrétně I.B třídu – v součas
né době se pohybuje v klidném středu
tabulky.
Co se týče výhledu do dalšího ob
dobí, všichni si z celého srdce hlavně
přejeme, aby sportující mládež nebyla
zase v pozici obětovaných. Doufejme, že
našim dětem bude umožněno se hýbat,
sportovat, zažívat výhry i prohry, emoce
a to vše sdílet i v kolektivu a rodině SK
Vyžlovka. Cílem je díky tréninkovému

procesu hráče neustále posouvat kupře
du. K tomu, doufejme, bude napomáhat
i hrací plocha v Kozojedech, které by pro
zlepšení podmínek rozhodně pomohlo
umělé osvětlení, zejména pro podzimní
období.
Závěrem si dovolíme odcitovat pasáž
z rozhovoru s Mgr. Janou Finkousovou,
fyzioterapeutkou SKV a obyvatelkou
Kozojed. Zpovědníkem byl Roman
Nešpor. Rozhovor byl uveřejněn i na
facebookových stránkách SKV: Otázka:
„Co bys vzkázala trenérům a poté i dě
tem? Jasně, cvičit, protahovat se, starat
se o své tělo. Zkus to jinak rozepsat…“
Odpověď: „Dětem bych přála, aby měly
radost z každého pohybu a dělaly sport
pro sebe a ne kvůli rodičům. Také bych
jim ráda připomněla, že mohou být
vděčni za to, za jaký klub hrají a jaké
možnosti v rámci SKV mají, protože ani
některé profi týmy nemají spolupráci
s fyzioterapeutem.“
Všem čtenářům přejeme jménem
SK Vyžlovka zdraví, pozitivní mysl a ne
gativní testy.
Martin Zeman
SK Vyžlovka

Hezký začátek
školního roku se
spoustou aktivit
v MŠ Kozojedy
První dny jsme v naší mateřské škole při
vítali nové kamarády. Společně jsme se
naučili říkanky, písničky, poznali pravidla
tříd, četli, hráli pohádky a zapojili se do
pohybových her. Velkou radost nám udě
laly nové herní prvky na zahradě školy.
Skluzavka, prohazovadlo a domeček je
zábavou pro děti všech věkových skupin
ve školce. Říjen nás pro změnu provázel
prožitkovým učením. V týdnu, kdy jsme
si hráli a poznávali vše spojené s ovocem
a jablky, si děti samy připravily štrúdl,
který po upečení nadšeně snědly. Pozná
valy rozdíly mezi ovocem a zeleninou, ve
skupinkách loupaly brambory a připravi
ly zeleninový salát. Jejich nadšení a radost
nám přineslo mnoho hezkých zážitků.
Podzim bude provázet tvoření z přírod
nin a seznámení se s živými dravci. Na
návštěvu přijede chovatel dravců, který

nám přiblíží jejich život a předvede nám
jejich schopnosti v přírodě. Při všech dal
ších činnostech se zaměříme na rozvoj
poznání a přípravu starších dětí na školu.
Využijeme vzdělávací pomůcky i interak
tivní tabuli. Navážeme na osvědčené pro
jekty a přidáme i nové.
Alena Šámalová
ředitelka MŠ Kozojedy
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Hula Hoop aneb
každý čtvrtek to
roztočíme
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Kroužíme obručí k lepší náladě, každý
čtvrtek. Cvičení Hula Hoop je zpět a my
se s ním bavíme vždy ve čtvrtek od 16:15
hodin v Kozojedské Sokolovně. Cvičení
probíhá už od roku 2015 a stále přináší
pro spoustu dětí nadšení, radost a spor
tovní zábavu.
Lekce provozuji pod nickname Mo
nika Hoop za organizaci HoopFunny,
z. s., do které také patří Martina Tesaří
ková a naše hooperky, které byly jedny
z prvních, jež na tento kroužek chodi
ly. Jmenovitě: Aneta Breburdová (vede
Hula Hoop v Doubravčicích), dále Bára
Masluková, Jíňa Čapkovičová a Viky Mo
ravcová, které pomáhají nejen s kroužky,
ale také s příměstskými tábory v Kozoje
dech.
A jak lekce probíhají? Každý čtvrtek
od 16:15 hodin do 17:00 hodin se koná
cvičení pro ty úplně nejmenší (děti od
4 let, včetně první třídy). Na hodinách se
rozcvičíme, trénujeme kroužení v pase,
triky mimo pas, hrajeme sportovní hry.
Ale není to jen o Hula Hoopu, povídáme
si a smějeme se, zkoušíme i jiné sporty
a na závěr se vždy hezky protáhneme.
Lekce, která následuje hned po této
od 17:00 hodin do 17:45 hodin, je pro
děti od druhé do šesté třídy včetně.
Tyto hodiny jsou určeny pokročilejším,
ale i zde si užíváme společnou zábavu
z kroužení. Triky, které se učíme jsou těž
ší, trénujeme sestavy, ale nezapomínáme
ani na hry spojené s obručí. Protože Hula
Hoop je především zábava!

foto: Monika Šimanovská

Od 17:45 pak probíhají lekce s těmi
největšími „držáky“ Hula Hoopu a to sku
piny Hooperek Čiperek a STARS Hoo
pers. Ano! Jedná se už o dospělé slečny a je
skvělé, že je stále tento sport baví. Baví je
skoro šest let a budete je znát z vystoupe
ní, která probíhala tradičně na Čarodějni
ce v Kozojedech. Věříme, že brzy budeme
moci vystoupení zopakovat a také předsta
vit novou generaci dětí cvičící Hula Hoop,
jak ty menší, tak větší s první společnou
choreografií. Poctivě trénujeme každý čtvr
tek. Hula Hoop je zábava a způsob jak být
FIT! Roztočte to taky!
Monika Šimanovská
FB HoopFunny
Instagram monikahoop
Youtube Monika HOOP
www.hoopfunny.cz

Zprávy z údolí

foto: Aneta Čadilová

S ohledem na více než rok trvající situaci
s Covid−19 se letos žádné sportovně-kul
turní akce v údolí nekonaly. Velmi nás
to mrzí a doufáme, že příští rok už bude
veseleji-sportovněji. Jediná akce, která
u nás proběhla, byla čistě pracovního
charakteru – každoroční oprava výmo
lů na cestě vedoucí od informační desky
k osadní chatě. Štěrkový materiál nám
poskytla obec. Rukou bylo dost, poča
sí vyšlo a tak se zase všichni projíždíme
na kole nebo vozem bez obav z „tanko
dromu“. Bude-li situace příznivá, rádi
bychom příští údolní sezonu zahájili
standardním evergreenem v podobě veli
konoční nedělní pomlázky, na kterou se
moc těšíme.
Monika Klepišová
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Kozojedský klub
důchodců
Přesto, že nás Covid silně omezil, stále se
scházíme vždy poslední středu v měsíci
v Hotelu Na Závisti od 14 hodin. Pokud
to jde.
Každé úterý je v sokolovně rehabi
litační cvičení od 9.30 hodin. Cvičení je
pro seniory a to nejen pro členy klubu.
Toto cvičení hradí obecní úřad, za což
panu starostovi děkujeme. Rádi uvítáme
každého, kdo se chce zapojit do cvičení
i do klubu.
Ivana Krucká

Naháňky na
černou zvěř
Na honebních pozemcích daného mys
liveckého spolku (MS) budou v uvedený
datum probíhat naháňky na černou zvěř
z důvodů snížení stavů. Jedná se o lesy
kolem Kozojed.

V rámci kozojedského vánočního
jarmarku proběhne
historicky první kozojedská

soutěž
brambo
rových
salátů
Při té půjde o to, získat co nejvíce
hlasů z řad ochutnávajících
a tím zvítězit. Soutěžit můžete se
svým podomácku připraveným
bramborovým salátem i vy.
Do soutěže se můžete přihlásit
pomocí přihlášky na druhé straně
listu.
Tu je nutné vyplnit a donést
do Koloniálu u Schwarzů
nejpozději 30. listopadu včetně.

MS Kostelec nad Černými lesy:
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23. 10., 17. 11., 20. 11. 2021 a 8. 1. 2022

MS Dolánky-Český Brod:
6. 11., 20. 11., 11. 12., 26. 12. 2021

MS Štíhlice:
27. 11. 2021

vánoční jarmark
4. prosince

v sále U Heřmanů
od 14 do 17 hodin
vánočních dekorace a dárků

přihláška
do soutěže
bramborových
salátů

Jméno nebo přezdívka nebo
název týmu:

Název bramborového salátu:

Do soutěže se můžete přihlásit
také zasláním požadovaných údajů
textovou zprávou na telefonní číslo
728 726 509 (Radka Vaňková).

Vyhledávání
plánovaných
odstávek
elektřiny
Občas se stane, že ČEZ naplánuje od
stávku elektřiny. Pokud o této komplikaci
chcete být informování dopředu, vyu
žijte ČEZem nabízenou službu: zaslání
upozornění na odstávku e-mailem nebo
SMS.
Na webu www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky najdete podrobný po
pis, kde zadáním adresy nebo lokalizací
polohy pomocí GPS zjistíte, zda je ve vaší
lokalitě naplánovaná odstávka dodávek
elektřiny. Plánované odstávky se zveřej
ňují minimálně 15 dní předem.
zdroj: cezdistribuce.cz
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Kraj zjišťuje
zájem o kotlíkové
dotace pro rok
2021+
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Středočeský kraj začíná zjišťovat zájem
o dotaci na výměnu neekologických kot
lů. Žádosti o kotlíkové dotace by pak měl
kraj začít přijímat v 1. čtvrtletí roku 2022.
Na výměnu kotlů na pevná paliva
1. a 2. emisní třídy mají jejich majitelé už
méně než rok. Od 1. září 2022 totiž bude
platit zákaz používání kotlů, které nespl
ňují minimálně 3. emisní třídu.
Každý, kdo nestihne výměnu kotle
zrealizovat do 1. září 2022, ale alespoň do
tohoto termínu zažádá o dotaci, nebu
de v případě kontroly z úřadů finančně
sankcionován. Pokud někdo výměnu ne
stihne, čeká jej dle Ministerstva životního
prostředí pokuta v desítkách tisíc korun.
Více se dozvíte na webových strán
kách středočeského kraje nebo na jejich
telefonním čísle 257 280 991 (pondělí
a středa 8:00–12:00) nebo e-mailu:
kotliky@kr-s.cz
zdroj: www.kr-stredocesky.cz

PŘIHLÁŠKA –
DOTAZNÍK
NA MIKULÁŠE
Pokud máte zájem o návštěvu sv. Mikuláše,
anděla a čertů, kteří budou chodit
v neděli 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 pátku 3. prosince.
Důležité dotazy Vám zodpoví Petr Škarka
na tel.: 731 160 656.

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“.

Plán pohybových
aktivit
v sokolovně
pondělí 17.10–18.10 florbal
úterý 9.30–10.30 senioři
19.00–20.00 ping-pong
středa 17.00–18.30 SK Vyžlovka
18.40–19.40 joga-lates
čtvrtek 16.15–18.30 Hula Hoop
pátek 16.30–18.00 skaut
18.10–19.30 florbal
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Kozojedský zpravodaj PODZIM–ZIMA 2021
vychází v listopadu 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

Nechodí vám
zpravodaj do
schránky?
Nechte si ho
poslat e-mailem
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Do každého domu v obci chodí od roku
2015 rozšířený oběžník obecního úřadu
obohacený o texty místních spoluobča
nů – Kozojedský zpravodaj. Za svůj vývoj
prošel mnohými změnami. Z velikos
ti A4 se na doporučení grafika zmenšil
na polovinu, což mu prospělo nejen na
vzhledu, ale hlavně na praktičnosti při
čtení. Rozšířila se škála témat a přibyli
lidé, kteří na zpravodaji pracují ve svém
volném čase a bez nároku na honorář.
Přidejte se i vy, ať už s nápady na témata,
s texty nebo s roznosem do schránek.

Knihovna
knihovna.kozojedy.info
za běžného provozu je knihovna
otevřená ve středu od 16 do 18 hod.
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Nově chystáme další vylepšení a to
je rozesílání zpravodaje elektronickou
poštou. Tato služba je určena především
lidem, kteří nemají v Kozojedech trvalé
bydliště (např. chatařům) a nedostávají
tištěný časopis.
Pokud máte zájem dostávat Kozojed
ský zpravodaj do vašeho e-mailu, zašlete
žádost na e-mail: jana.kozojedy@email.cz
a do předmětu uveďte zasílání Kozojedského zpravodaje. Zpravodaj vychází
obvykle dvakrát ročně.
#kozojedysobe

Akce v Kozojedech aneb

sousedské družení
V plánu jsou následující akce, které se budou konat v souladu s aktuálním nařízením vlády ČR. Návštěvníci vnitřních
akcí musí splňovat aktuální podmínky pro vstup. Ty najdete na oficiální webové stránce Ministerstva zdravotnictví
nebo je k dispozici celostátní informační linka ke koronaviru 1221 (denně od 8 do 19 hodin).

13. listopadu – úklid Kozojed, sraz a vydávání

pytlů na návsi v 9 hodin, ukončení ve
12 hodin u kiosku s opékáním buřtů
13. listopadu – svatomartinská zábava, v sále
U Heřmanů, s živou hudbou k tanci od
20 hodin
17. listopadu – lampionový průvod, trasa
bude upřesněna a na konci čeká účastníky
průvodu překvapení
27. listopadu – pyžamová party, v Hotelu
Na Závisti, od 20 hodin
28. listopadu – zahájení adventu, rozsvěcení
vánočního stromu na návsi
28. listopadu až 19. prosince – adventní bruslení
na zimním stadionu v Říčanech v Merkur
Ice Areně
– každou neděli od 13.40 hodin a poslední
neděli je „besídka“a je doporučen vánoční
dress code
4. prosince – vánoční jarmark, v sále U Heřmanů,
od 14 do 17 hodin, prodej vánočních
dekorací a dárků / V rámci kozojedského
vánočního jarmarku proběhne historicky

první soutěž bramborových salátů. Při té
půjde o to, získat co nejvíce hlasů z řad
ochutnávajících a tím zvítězit. Soutěžit
můžete se svým podomácku připraveným
bramborovým salátem i vy. Do soutěže se
můžete přihlásit pomocí přihlášky, kterou
naleznete zde ve zpravodaji. Tu je nutné
vyplnit a donést do Koloniálu u Schwarzů
nejpozději 30. listopadu včetně.
5. prosince – chodím sv. Mikuláš, anděl a čerti,
přihlášku najdete zde ve zpravodaji
31. prosince – silvestrovská zábava, v Hotelu
Na Závisti, čas bude upřesněn
26. února – masopust, sraz bude kolem poledne
před hospodou U Heřmanů, vše bude ještě
upřesněno
– organizátorka prosí o tradiční pomoc
s přípravou, pokud se chcete zapojit, ozvěte
se na mail: janamaslukova@seznam.cz nebo
SMS na telefonní číslo 739 016 429
12. března – dětské maškarní, v sále U Heřmanů,
od 14 hodin, hraje DJ Ferda

