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Vážení 
spoluobčané,
do roku 2022 jsme všichni vstoupili 
s radostným očekáváním a vzhlíželi do 
budoucnosti plni optimismu, protože 
dlouhodobé útrapy spojené s koronavi-
rovou situací pomalu odcházely, kle-
saly počty nakažených a díky tomu se 
postupně uvolňovala všechna opatření. 
Věřili jsme, že nadále už budeme řešit 
jen běžné každodenní záležitosti osobní-
ho a pracovního charakteru, věnovat se 
svým zálibám a jen okrajově ve sdělo-
vacích prostředcích sledovat informace 
o průběhu odeznívající epidemie.

Přišel čtvrtek 24. února 2022. Šok, 
zděšení. Situace, jakou jsme ani v nej-
černějších úvahách nepředpokládali, 
rázem nastala. Válka. To slovo má každý 
z nás spojené s hrůzami, o kterých jsme 
slyšeli a četli, a které z našich současní-
ků pamatuje už jen málokdo. Rázem se 
převrátily naše hodnoty a přestaly být 
největší hrozbou mutace koronaviru. 
Se zděšením sledujeme krutosti, které se 

dějí nedaleko od našich hranic. Ve snaze 
zachránit životy své a svých dětí, odchá-
zí statisíce ohrožených lidí do zahraničí 
a mnoho jich přichází i do naší republi-
ky. Zmařené životy, mnoho zraněných, 
obrovské lidské utrpení a nesmírné ma-
teriální škody nikoho z nás nenechávají 
lhostejným a v naprosté většině se všich-
ni solidárně nějakou formou zapojujeme 
do pomoci uprchlíkům. Věřme a doufej-
me, že se situace uklidní a boje ustanou. 
Materiál ní škody se časem podaří nahra-
dit, ale lidské životy, zdravotní poškození 
a psychické újmy již nikdo nevrátí. Z této 
situace se hlavně musíme poučit a usi-
lovat o zachování míru, protože až nyní 
si plně uvědomujeme, co pro nás mír 
znamená.

... dále je v přípravě 
rekonstrukce budovy 
č. p. 25, navýšení 
kapacity čistírny 
odpadních vod, dokončení 
sportovního areálu, 
kde je připravována 
výstavba budovy sloužící 
jako technické zázemí 
obce, in-line hřiště, 
skatepark, oprava 
střechy tělocvičny, kabiny 
na fotbalovém hřišti, 
dokončení chodníku v ulici 
K Martinu a v neposlední 
řadě rekonstrukce 
veřejného osvětlení...
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Vraťme se k našim místním záležitostem. 
V roce 2021 obec hospodařila s příjmy 
ve výši 18 643 877 Kč, výdaje činily 
15 057 846 Kč. Z toho vyplývá převaha 
příjmů nad výdaji za rok 2021 a značí 
to úsporu 3 585 731 Kč. Celková úspora 
k 31. 12. 2021 i za předchozí období byla 
13 644 059 Kč. Daňové příjmy od státu 
činily za loňský rok 13 694 114 Kč – to 
představuje příjem na každého trva-
le přihlášeného obyvatele 14 568 Kč 
a neopomenu připomenout, že o tuto 
částku obec připravuje každý občan zde 
žijící a nepřihlášený k trvalému poby-
tu. Vedle rozpočtových příjmů obdr-
žela obec v roce 2021 i dotaci ve výši 
1 240 562‚59 Kč na pořízení kompostérů 
pro majitele nemovitostí na území obce. 
Celkové hospodaření obce za rok 2021 
bude uzavřeno po auditu, který provádí 
Krajský úřad Středočeského kraje a dva-
krát ročně kontroluje hospodaření obce. 
Poté bude zastupitelstvo projednávat 
a schvalovat účetní závěrku obce, účetní 
závěrku mateřské školy a závěrečný účet 
obce za rok 2021.

Na další období zastupitelé schválili 
plán investičních akcí s hrubým odha-
dem nákladů a předpokládaných termí-
nů tak, aby byly připravené projekty pro 
stavební povolení a podklady pro pří-
padné dotace. V nejbližší době se chystá 
úprava okolí obecního úřadu – to je opra-
va oplocení a zpevněných ploch. Dále je 
v přípravě rekonstrukce budovy č. p. 25 – 
prodejna a ubytovna, navýšení kapaci-
ty čistírny odpadních vod, dokončení 
sportovního areálu, kde je připravována 
výstavba budovy sloužící jako technické 
zázemí obce s bytem pro správce a in-line 
hřiště, skatepark, dále oprava střechy 

tělocvičny, kabiny na fotbalovém hřišti, 
dokončení chodníku v ulici K Martinu 
a v neposlední řadě rekonstrukce veřej-
ného osvětlení. Vedle investičních akcí 
jsou průběžně zajišťovány údržbové prá-
ce a opravy.

Pokračují práce na novém územním 
plánu obce tak, aby byly připraveny pod-
klady pro jeho veřejné projednání.

V oblasti odpadů se velice osvědčil pro-
voz sběrného místa, kam lze odkládat 
objemný odpad, elektroodpad, pneuma-
tiky osobních vozů bez disků a bioodpad. 
Provozní doba sběrného místa je v obdo-
bí od března do listopadu vždy středa 
a sobota v čase 15–18 hodin. Žádám 
o důsledné dodržování pokynů obsluhy 
neodkládat do sběrného místa nepří-
pustné druhy materiálů. V poslední době 
se vyskytly v prostoru sběrného místa 
projevy vandalismu, proto žádám o ukáz-
něnost, dodržování pořádku a dohled 
veřejnosti. K odkládání bioodpadu je na-
dále možné využívat služeb Kompostár-
ny ve Struhařově a svozu biopopelnic, 
které budou sváženy počínaje 7. 4. 2022 
a konče 17. 11. 2022 vždy ve čtvrtek v su-
dém týdnu. U separovaného odpadu 
bude i nadále probíhat pytlový svoz plas-
tů (žluté pytle jsou k dispozici na obec-
ním úřadě), pro likvidaci ostatních složek 
slouží kontejnery. Jsme si vědomi, že by 
bylo vhodné počty jednotlivých kontej-
nerů navýšit, ale narážíme na problém 
s jejich umístěním. K umístění na zvažo-
vaná místa nedošlo z důvodu masivního 
nesouhlasu vlastníků přilehlých nemo-
vitostí. Proto je nezbytné maximálně 
efektivně využívat objem instalovaných 
kontejnerů.
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Mohu konstatovat, že nejspíš v dů-
sledku zajištění likvidace bioodpadu 
nedochází k pálení rostlinného ma-
teriálu na zahradách. V souvislosti 
s ochranou ovzduší připomínám po-
vinnost výměny neekologických kot-
lů na pevná paliva. Bližší informace 
i rady, jak postupovat v případě žá-
dosti o dotaci, lze získat mimo jiné na 
stránkách Středočeského kraje (kon-
takty: kotliky@kr-s.cz, tel.: 257280991) 
a na stránkách Ministerstva životní-
ho prostředí (linka 800 260 500 nebo 
www.kotlikydotace.cz) a také v tomto 
zpravodaji.

Nadále platí zejména pro seniory na-
bídka možnosti obrátit se na obecní úřad 
s žádostí o pomoc při registraci na očko-
vání proti koronaviru.

I v letošním roce bude obdobně jako 
v minulosti pokračovat deratizace. Za-
registrovaní zájemci o tuto službu budou 
včas informováni. V jarním období do-
jde opět k naplnění návnad do staniček 
a tyto budou dodány vlastníkům ne-
movitostí, kteří se zapojili do snižování 
populace hlodavců. Opět bude tato akce 
v režii obce.

Připomínám informaci, kterou jste již 
obdrželi na přelomu roku 2021/2022, 
týkající se stočného. U plateb stočného 
paušálem je cena 1 200 Kč za rok a oso-
bu a za letošní rok je splatná do konce 
měsíce června 2022. U plateb dle údajů 
vodoměru je cena 40 Kč/m3 množství 
odebrané vody z vodovodu, u tohoto 
typu plateb jsou průběžně hrazeny zá-
lohy a k vyúčtování dojde po odečtech 
vodoměrů, které se uskuteční v srpnu t. r. 

Všechny platby je nejlépe platit převo-
dem na účet obce 6626151/0100. Va-
riabilní symbol je číslo nemovitosti, 
případně lze uhradit i složenkou či v ho-
tovosti na obecním úřadě.

Začíná sezona venkovních prací na za-
hradách a jako každý rok přinese zvý-
šenou aktivitu a využívání motorových 
sekaček, křovinořezů, pil a dalších strojů. 
V této souvislosti opakuji výzvu k do-
držování nedělního klidu tak, aby byl 
alespoň jeden víkendový den bez obtě-
žujícího hluku. Věřím, že při troše dobré 
vůle lze zorganizovat práce tak, aby hluč-
né činnosti nemusely být prováděny prá-
vě v neděli. Předem děkuji za dodržování 
klidu v rámci příjemného spolužití a vzá-
jemné ohleduplnosti vůči svému okolí.

Dovolte, abych poděkoval Vám, obyva-
telům naší obce, za spolupráci a popřál 
pevné zdraví, mnoho důvodů ke spokoje-
nosti a úsměvu ve tváři. Závěrem si dovo-
lím jménem asi nás všech vyjádřit přání, 
aby došlo k uklidnění válečné situace 
a nastolení míru.

Pavel Piller
starosta obce Kozojedy
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drobné spotřebiče, sportovní potřeby 
pro děti, hudební nástroje atd. Například 
Fara Říčany (Masarykovo náměstí 70, 
Říčany 251 01, koordinátorky charity 
H. Špačková, tel. 725 098 795 a M. Vavřin-
cová, tel. 739 989 672), Koloběh Říčany 
(Masarykovo náměstí 13, Říčany 251 01, 
kontaktní osoba M. Vavřincová, 
tel. 739 989 672), Fara Český Brod 
(Náměstí Husovo 78, Český Brod 282 01, 
koordinátorka charity Patricie Červená, 
tel. 603 906 957), Radnice Český Brod 
(více informací u Patricie Červené, 
tel. 603 906 957).

2. Poskytnu finanční pomoc 
ověřené a důvěryhodné insti-
tuci

V ČR se nejvíce zapojuje Člověk v tísni,  
www.clovekvtisni.cz/darujte, SOS 
Ukrajina – č. ú. 0093209320/0300;
Adra, www.adra.cz,  ADRA – POMOC 
UKRAJINĚ, č. ú. 66888866/0300, varia-
bilní symbol 500

Chci pomoci,  
ale nevím jak

Jak je možné 
v současné době 
pomáhat osobám 
zasaženým válkou 
na Ukrajině?  
Způsobů je několik 
a tak nabízíme náhled 
na několik z nich, 
které se osvědčily.

1. Poskytnu materiální 
pomoc

V okolí existují sběrná místa, kam lze 
i bez předchozí domluvy vozit především 
ošacení (hlavně dámské a dětské), hračky, 
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3. Zapojím se jako 
dobrovolník

Aktuálně se lze jako dobrovolník při-
hlásit na výpomoc např. při příjmu 
a výdeji materiální pomoci v Říčan-
ské faře (koordinátorka M. Vavřincová, 
tel. 739 989 672) nebo také v Asistenč-
ním centru pomoci Ukrajině v Kongreso-
vém centru Praha (to se má v nejbližších 
dnech stěhovat). Další možností zapo-
jení se jako dobrovolník je ve spoluprá-
ci se Sdružením pro integraci a migraci, 
aktuálně konkrétně při on-line doučo-
vání žáků-migrantů (kontaktní e-mail: 
poradna@migrace.com).

4. Budu šířit aktuální 
informace z věrohodných 
a ověřených zdrojů

www.vlnapomoci.cz – digitalizovaný 
rozcestník dobrovolnické pomoci
www.mvcr.cz – informace o tom, jak stát 
pomáhá ukrajinským občanům na úze-
mí ČR 
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine – 
baliček instrukcí a informací o pomoci 
pro občany 
www.nasiukrajinci.cz – zde Ministerstvo 
vnitra spustí web koordinující nabídky 
i žádosti o pomoc pro Ukrajinu
www.praha.eu  – Asistenční centrum 
pomoci Ukrajině čeká stěhování z Kon-
gresového centra Praha na Vyšehradě do 
budovy bývalé Komerční banky ve Vy-
sočanech, údajně během následujících 
několika dní.

Radka Vaňková

Body 1. až 3. se nemusí vztahovat pouze 
na pomoc ukrajinskému lidu. Jsou to in-
stituce, které průběžně pomáhají lidem, 
kteří to aktuálně potřebují. V tuto dobu 
je to nejvíce zmiňovaná Ukrajina, ale to 
neznamená, že by skončila pomoc na ji-
ných místech. 

Buďte obezřetní, ze kterých zdrojů in-
formace čerpáte a čemu věříte. Zárukou 
nezkreslených zpráv by měla být – jako 
čtvrtý pilíř naší demokracie – veřejno-
právní média, která jsou díky příjmu 
z veřejných peněz nestranná. V ČR je to 
Český rozhlas, Česká televize a Česká tis-
ková kancelář. Důvěryhodné zprávy na-
bízí i naše největší soukromé stanice.  
Velký pozor dejte na sociálních sítích, 
kde se podvodné, poplašné nebo falešné 
zprávy, kterým říkáme hoax, šíří nesku-
tečnou rychlostí. Lidé je bez ověření pře-
posílají dál, aniž by si jejich pravdivost 
ověřili. V poslední době se tam objevuje 
například: falešné předvolání na minis-
terstvo obrany, poděkování od železničá-
řů cestujícím imigrantům našimi vlaky, 
bonsai koťátka nebo v nouzi zadej PIN 
opačně a mnohé další. Většina nepravdi-
vých zpráv je vypsaná na webu: hoax.cz, 
kde najdete nejen jejich seznam, ale také 
vyjádření a vysvětlení kompetentních 
osob k danému problému. 

Nově má podobnou aktivitu také 
rozhlas.cz, pod heslem OVĚŘOVNA.

Řiďte se dávným rčením:  
Důvěřuj, ale prověřuj. 

Petra Škarková
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Jak to bude 
s kotly na tuhá 
paliva?

Máte doma starší kotel na tuhá paliva? 
Pak se vás možná týká zákon o ochraně 
ovzduší, který zakazuje používání všech 
kotlů 1. a 2. emisní třídy. Od září 2022, 
dle Zákona o ochraně ovzduší z roku 
2012, nebude takové kotle ani možné 
provozovat. Tomu, kdo zákaz poruší, 
bude hrozit pokuta až do výše 50 tisíc 
korun. Informuje o tom ministerstvo ži-
votního prostředí.

Jak poznám, že musím 
kotel vyměnit?
Pokud si nejste jisti, zda se legislativní 
změny vztahují i na váš kotel, stačí na-
hlédnout na výrobní štítek nebo do do-
kumentace, kde najdete označení emisní 
třídy. Od září 2022 mohou v provozu zů-
stat pouze ty kotle na tuhá paliva, které 
splňují minimálně 3. emisní třídu. Když 
není možné údaj dohledat, kotel s největ-
ší pravděpodobností nevyhovuje a měli 
byste začít řešit výměnu.

Proč je výměna nutná?
Hlavním cílem zákona na ochranu 
ovzduší je, aby se nám všem lépe dý-
chalo. Staré kotle, hlavně ty na hnědé 
uhlí, mají negativní vliv jak na domác-
nost, tak i na široké okolí. Jsou zdrojem 
mikroskopického polétavého prachu 
a karcinogenního benzo[a]pyrenu, který 
škodí lidskému zdraví. O nic bezpečnější 
však není ani topení dřevem. To zase při 

vysychání uvolňuje do vzduchu terpeny 
pryskyřic a může způsobovat množení 
toxických plísní v domě.

Výměnou kotle to nekončí
Nabízí se otázka, zda vůbec máte šan-
ci to stihnout, pokud jste ještě nezačali 
na výměně pracovat, nebo minimálně 
nehledali firmu či jednotlivce, který se 
o všechno postará. Topenáři často neví, 
kam dřív skočit a jsou vytížení na dlou-
ho dopředu. Proto určitě doporučujeme 
nelenit a začít aktivně jednat. Často totiž 
nejde jen o pořízení nového kotle, ale 
může přijít potřeba i měnit komín nebo 
minimálně jeho vyvložkování a revize. 
Pro nové kotle je typická nižší teplota 
spalin a u nevyhovujících komínů by 
hrozila kondenzace vlhkosti. Samozřej-
mě se může stát, že stávající komín bude 
vyhovovat. Také možná budete chtít pře-
jít na jiný druh paliva a tam mohou na-
stat další prodlevy.

Zkuste kotlíkové dotace
Cena výměny kotle a všech prací kolem 
není právě levnou záležitostí, a ne každý 
si to může dovolit. Právě proto to mno-
ho lidí odkládá, dokud to jde, jednoduše 
proto, že na to nemá. Nízkopříjmové do-
mácnosti ovšem mohou využít kotlíkové 
dotace z programu Nová zelená úsporám. 
O peníze mohou požádat ti, kde průměr-
ný roční čistý příjem na jednoho člena 
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domácnosti nepřesáhne 170 900 Kč. 
Získat lze až 95 % relevantních nákladů. 
Ostatní mohou žádat o peníze ze zmí-
něného programu ve výši od 30 000 do 
100 000 Kč.

Ať už vyberete jakýkoliv druh topení 
proveďte výměnu včas nebo minimál-
ně začněte aktivně jednat. Pokud svou 
aktivitu prokážete, můžete dostat lhůtu 
navíc v délce jednoho roku.

Ve zmíněném programu jsou nyní stá-
tem dotované čtyři druhy vytápění, tedy 
plynový kondenzační kotel, tepelné čer-
padlo elektrické nebo plynové s ener-
getickou třídou A+ a kotel na biomasu 
s ruční či samočinnou dodávkou paliva. 
Před instalací nového kotle je důležité 
zohlednit typ budovy, která bude vytápě-
na. Staré kamenné domy potřebují vyšší 
topný výkon oproti zatepleným domům 
nebo nízkoenergetickým novostavbám. 
Svou roli hraje i velikost vytápěného pro-
storu a počet osob v domácnosti.

„Riskovat pokutu 
se příliš nevyplatí, 
protože probíhají 
kontroly, zda kotle 
neznečišťují ovzduší.“

Více jak žádat o kotlíkové dotace zjistíte na 
www.mzp.cz
Informace čerpány z www.mzp.cz

V době uzávěrky zpravodaje se na Ministerstvu životního 
prostředí aktuálně řešilo, že ministryně životního prostředí 
Anna Hubáčková (KDU-ČSL) předkládá návrh na odklad 
o 2 roky s ohledem na fakt, že zhruba 150 tisíc domác-
ností, ještě nevyměnilo kotel i s ohledem na současnou 
energetickou krizi. Pozor, je to pouze návrh, který zatím 
NEBYL schválen.

Monika Hrubalová
Z Českého hydrometeorologického 

ústavu, který kromě jiných oborů, jakými 
je meteorologie, klimatologie a hydrologie, 

monitoruje kvalitu ovzduší v Česku, 
obyvatelka Kozojed.
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Masopustní rej 
masek
V roce 2016 se v naší obci po dlouhých 
20 letech obnovila tradice masopustu. 
Koná se vždy po dvou letech. Letos vyšel 
čtvrtý ročník na 26. února, tedy na so-
botu před Popeleční středou, kdy začíná 
velikonoční půst. Samotné akci předchá-
zely týdny příprav, aby vše proběhlo bez 
komplikací.

Účastníci průvodu se před polednem 
sešli před hospodou U Heřmanů, kde se 
seskupili k hromadné fotce na památku. 
Poté se průvod vydal k obecnímu úřadu, 
kde čekal starosta obce. Strakatý (mluvčí 
celého průvodu) požádal pana starostu 
o zapůjčení klíče od vesnice na ten jediný 
den v roce. Klíč byl předán, a tím byla 
obec svěřena do rukou masopustního 
průvodu a všeobecné veselí mohlo začít. 
Po tanečku pana starosty s nevěstou po-
hostila průvod dobrotami paní starosto-
vá. Průvod měl v čele povoz s cikánkami, 
které nabízely dobroty pro přihlížející.

Průvod po celou dobu doprovázela 
hudba z traktoru, který zapůjčil, a role ři-
diče se zhostil, pan Ladislav Šimůnek st.

Na klid na silnici dohlíželi tři strážci 
veřejné bezpečnosti a smrtky, kteří přes 
obec nepustili nikoho, aniž by se vykou-
pil. Podle tradice místní obyvatelé pro 
masky připravili „něco na zub“ a trochu 
dobrého moku ke svlažení hrdla. Spo-
lečně s kolemjdoucími pak obdivovali 
hojnou účast krásných masek. Medvě-
da, který po celou cestu trasy tancoval 
s místními ženami a děvčaty, čekalo na 
konci průvodu tradiční setnutí hlavy. Leč 
se bránil a prosil, lid přemlouval, že už 

bude hodný, poslední slovo měl kat. Po 
setnutí hlavy medvědovi pokračovala 
zábava na sále hospody U Heřmanů, kde 
hrála sličná selka DJ Jenda.

Pravidlem pro masopust je, že ženy 
chodí v mužském přestrojení a páni 
v dámském. Poděkování patří všem, kdo 
se podíleli na přípravě a celkové organi-
zaci celého masopustu.

Za masopustní tým
Jana Masluková Šimůnková
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Začátkem roku byla v knihovně založena 
semínkovna. Jde o místo, kde zahradníci 
mohou mezi sebou bezplatně sdílet 
osivo ze svých zahrádek. Osivo by 
mělo být výhradně v „Bio“ kvalitě, tedy 
nemořené a z chemicky neošetřovaných 
rostlin. Mělo by jít o výsledek domácího 
semenaření. Semínka jsou nabízena 
bezplatně v malých dávkách pouze pro 
osobní spotřebu.

Velký dík patří paní Janě Seifertové, 
která vše připravila. Na mě už zbylo jen 
naši semínkovnu registrovat.

Semínkovna v Kozojedech je už 
41. semínkovna ve Středočeském kraji 
a první semínkovna roku 2022. Je pří-
stupná po otevírací dobu knihovny, 
tedy každou středu od 16:30 do 18:00 h. 
Více informací najdete na stránkách 
seminkovny.com.

Pavla Houštěková

Semínkovna 
v Kozojedech
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Novinky 
v knihovně
Již tradičně si v březnu do knihovny 
nadělujeme nové knihy. Tento rok padl 
výběr na čerstvě vydaný román Karin 
Lednické, historickou detektivku Vlasti-
mila Vondrušky a třetí pokračování napí-
navé série Prašina.

Seznam knih, které přibyly do knižního 
fondu knihovny od začátku roku 2022:

Dospělí:
K. Lednická: Životice: obraz (po)zapome-
nuté tragédie
V. Vondruška: Morový testament – Hříšní 
lidé Království českého
B. Aaronovitch: Měsíc nad Soho
G. Flynnová: Zmizelá / Gone Girl
L. Kepler: Zrcadlový muž, Paganiniho 
smlouva

J. Stoklasa: Odkaz Stiega Larssona. Po 
stopách vraždy Olofa Palmeho
M. K. Krefeld: Tonutí
J. Hazel: Jepice
P. Hawkins: Do vody, Dívka ve vlaku
A. Doerr: Jsou světla, která nevidíme
K. Tučková: Žítkovské bohyně, Vyhnání 
Gerty Schnirch

Děti a mládež:
V. Matocha: Prašina‚ Bílá komnata
P. Čech: Dědečkové 
I. Muñoz: Génius Pablo Picasso
M. Rezková: To je metro, čéče!
M. Säfströmová: Ilustrovaný atlas neuvě-
řitelných faktů o zvířatech
T. Vostradovská: Hravouka
P. Wohlleben: Slyšíš, jak mluví stromy?

Pavla Houštěková
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Kozojedský scuk

Co je to Scuk? 
Scuk je komunitní online farmářské tr-
žiště, kde nabízíme produkty především 
menších lokálních farmářů a výrobků. 
Pro občany Kozojed se snažíme zajis-
tit i produkty zdravé výživy od českých 
farmářů. Zákazníky sdružujeme do ná-
kupních skupin, z nichž každá má svého 
organizátora a výdejní místo. 

Pro Kozojedy je organizátorkou paní 
Barbora Šourková, výdejní místo je na 
adrese 1. máje 54, Kozojedy.

Jak můžete na Scuku 
nakoupit?
Stačí do internetového vyhledávače zadat 
adresu www.scuk.cz/kozojedy.

Nebo je zde druhá možnost, do vyhle-
dávače zadáte www.scuk.cz.

Otevřete stránku a vlevo vedle loga 
Scuk, vyberete skupinu pro nákup a to 
Kozojedskýscuk.  Do této skupiny se při-
hlásíte, abyste mohli nakupovat. 

Poté již následuje váš výběr zboží, které 
chcete nakoupit, zaplatíte on-line a každé 
úterý od 16 do 18 hodin si zboží se svou 
taškou přijdete vyzvednout na výše uve-
denou adresu. 

Budu se na Vás těšit každé úterý. 

Vaše organizátorka 
Bára
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SK Vyžlovka 
oslaví 10. výročí
V zimním období naše mužstva nezahá-
lela a věnovala se intenzivní tréninko-
vé činnosti v rámci pilování dovedností, 
u starších kategorií už byl věnován velký 
prostor i zlepšování kondice. Mimo jiné 
plochy bylo využíváno i multifunkční 
hřiště v Kozojedech, za což patří všem 
zainteresovaným velké díky. Aktuálně se 
přechází na jarní režim a některé kate-
gorie budou pokračovat v tréninkovém 
procesu i na fotbalovém hřišti TJ Kozo-
jedy. Konkrétně se bude jednat o katego-
rie mladších a starších žáků a mladších 
a starších přípravek, ve kterých samozřej-
mě působí celá řada místních „rodáků“.

Tento rok slaví mládež na Vyžlovce 
menší jubileum – 10 let od znovuzalo-
žení a určitě budeme chystat nějakou 
menší, ale důstojnou oslavu. Celkem 
170 sportujících dětí – to je nepochyb-
ně důvod k oslavě. Rozhodně pro-
běhne i tradiční Dětský den, jehož je 

SK Vyžlovka spolupořadatelem – ve čtvr-
tek 2. 6. 2022. Jste srdečně zváni!

V letním období bude SK Vyžlovka or-
ganizovat tradiční triatlonový závod Želez-
ný muž Vyžlovky (23. 7. 2022) a sportovní 
kemp (25.–29. 7. 2022) pro mladší katego-
rie, kde si děti během týdne vyzkouší ce-
lou řadu sportovních aktivit i netradičních 
sportů. Druhý v pořadí bude fotbalový 
kemp (1.–5. 8. 2022) pro starší kategorie. 
Zde již budou hráči pilovat individuální 
dovednosti a prostor bude i pro týmo-
vou kombinaci. Oba kempy proběhnou 
na hřišti SK Vyžlovka a v jeho nejbližším 
okolí. Ještě máme pár míst volných, tak 
neváhejte. Na kempy pak budou navazo-
vat soustředění, kdy má část hráčů naplá-
nováno to své právě v Kozojedech a start 
nového ročníku mistrovských soutěží.

Martin Zeman 
a kol. SK Vyžlovka
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V dnešní exkurzi do minulosti Kozojed 
se podíváme na zoubek Berní rule z roku 
1654, sestavené za účelem vyměření 
a zdanění poddanských nemovitostí obcí 
na území Čech. Pramen uložený v 1. od-
dělení Národního archivu v Praze evidu-
je sedláky, chalupy a opuštěné zničené 
usedlosti, po nichž v Kozojedech zůstaly 
v důsledku třicetileté války (1618–1648) 
pouze obvodové zdi. Obsahuje výměry 
všech poddanských orných polí a schop-
nost jejich částečné kultivace (osevu), ale 
sčítá také hospodářská zvířata držená 
k potahu (koně a voly) a chovu (krávy, 
jalovice, prasata). Získané informace 
dohromady vykreslují obrázek o tom, 
jak značně byly Kozojedy poškozeny 
válkou. Téměř polovina vsi byla rozboře-
ná, ohněm zničená a opuštěná. Drtivou 
většinu polí zarůstal mladý les, protože 
v obci nebylo dostatek hospodářů, kteří 
by pole obdělali a využili jejich kapacitu. 
Z počtu 19 usedlostí (14 sedláků a 5 cha-
lup) přečkalo válku 12 usedlostí, na nichž 
byla podle urbáře z let 1672–1677 vá-
zána povinnost odvádění pravidelných 
peněžitých úroků do knížecího důchodu 
na zámku v Černém Kostelci a úročních 
slepic, které se rovnaly 4 míšeňským 
grošům za kus (3 ½ krejcaru). Sedláci 
z výjezdních gruntů byli navíc povinni 

3 dny v týdnu vyjíždět s potahem na ro-
botu a vysílat po celý týden 1 robotníka 
(pracujícího člověka). Chalupníci byli 
povinni každý den v týdnu docházet do 
panských stodol k mlácení (obilí) a jiné 
práce, jako sečení, hrabání, nakládání 
sklizně apod. Obnova vsi probíhala již 
během sepisování Berní ruly, kdy se po-
dařilo osadit dvě usedlosti (1652 – čp. 11, 
1654 – čp. 13). Osazení zbývajících pus-
tých usedlostí proběhlo v následují-
cích několika letech (1657 – čp. 14, 1669 
– čp. 17, 1686 – čp. 6, 1687 – čp. 1, čp. 9, 
čp. 21 a 1688 – čp. 10), ale obnova zarost-
lých polí trvala mnohem déle, až několik 
desetiletí. Berní rula jako zdroj přináší 
prostřednictvím pozdějších přípisů také 
informace o požárech usedlostí, zachy-
cující jeden z největších požárů Kozojed 
roku 1691, kdy vyhořelo 5 usedlostí.

Protože domy v Kozojedech získaly 
popisná čísla teprve v prosinci 1770, 
kdy bylo v obci křídou a později tr-
valejší metodou očíslováno přibližně 
22 domů (čp. 1–24, bez popisných čísel 
2 a 16), využil jsem k propojení nečís-
lovaných usedlostí z Berní ruly s mlad-
ším obdobím s popisnými čísly soudobé 
Pozem kové knihy a Subrepartici (před-
pis platebních povinností) uložené ve 

KOZOJEDY V ZRCADLE DĚJIN 
8. díl: Obnova vsi po třicetileté válce
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Státním oblastním archivu v Praze na 
Chodově. V nich jsem sledoval chrono-
logické střídání držitelů jednotlivých 
usedlostí až do očíslování domů. Díky 
tomu se podařilo retrospektivně loka-
lizovat usedlosti z Berní ruly na území 
dnešní obce. Pro každou usedlost jsem 
vypsal co o ní uvádí Berní rula z roku 
1654, urbář Zlatá kniha se stavem vsi 
k roku 1673 a připojil stručnou chrono-
logii jednotlivých držitelů od Berní ruly 
až po očíslování domů, čili pro období 
1654–1770. Všechny ztotožněné domy 
lemovaly s větším rozestupem obvod 
historické návsi s velkým nezastavěným 
prostranstvím ve tvaru písmene „D“. Nej-
větší sedlák ve vsi se nacházel v usedlosti 
čp. 5, zatímco výsadní krčma (hostinec) 
s rychtou se nacházela v usedlosti čp. 3, 
kde krčmář býval také myslivcem (rozu-
měj správcem lesa a lovcem).

[čp. 1]
– pustá Kryštofovská selská usedlost 
s 90 korci [25 ha 5 330 m²] polí, po níž 
roku 1654 zůstalo pouze místo kde stá-
vala.
Pustý výjezdní grunt Kryštofa Khellera 
o 1 ½ lánu měl roku 1673 celkem 1 kopu 
12 záhonů (6 korců) orných polí, 8 záho-
nů luk s výnosem 1 vozu sena, bez zahra-
dy a celkem 13 kop 40 záhonů zarostlých 
pozemků. Z usedlosti platil vrchnosti 
pololetní úrok po 1 kopě 44 míšeňských 
groších a odváděl 6 úročních slepic.
Držitelé: Kryštof Keller, 1687 Jiřík 
Novotný, 1714 syn Vojtěch Novotný 
a nejpozději od 1764 František Hrdlička.

[čp. 3]
– Matouš Buchta, sedlák s 60 korci 
[17 ha 220 m²] polí, dokázal roku 1654 
osévat jen 12 korců [3 ha 4 044 m²] polí 
na zimu a 13 korců [3 ha 6 881 m²] na 
jaro. Na usedlosti mohl chovat 3 koně 
nebo voly, 3 krávy a 4 jalovice.
Jiří Čírek měl roku 1673 výjezdní grunt 
o 1 lánu s výsadní rychtou, krčmou (hos-
tincem) a studnicí s dostatkem vody. 
K němu držel 6 kop 30 záhonů (32 korců 
2 věrtele) orných polí, 15 záhonů luk 
s výnosem 2 vozů sena, 6 záhonů travna-
té štěpnice se 3 štěpy (jabloněmi) a cel-
kem 2 kopy 29 záhonů rozdílným lesním 
dřívím zarostlých pozemků. Na usedlosti 
měl na 40 záhonech 4 rybníčky (z toho 
1 pustý), napájené pramenitou vodou 
z obecní studnice, protékající zahradou 
Jiříka Žaloudka a Jiříka Kočího. Z used-
losti platil vrchnosti pololetní úrok po 
2 kopách míšeňských grošů. Jako mysli-
vec se za nevykonávání roboty vyplácel 
ročně po 1 kopě míšeňských grošů.
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Držitelé: za války Vavřinec Buchta 
zvaný Smetana, 1657 syn Matouš Buchta 
zvaný Smetana, usedlost 1. ledna 1660 
vyhořela, 1666 Jiřík Čírek, usedlost na 
podzim 1671 a roku 1691 vyhořela, 
1701 Václav Jásek (Ďásek), 1712 syn Jiřík 
Jásek který provozoval krčmu (hostinec), 
usedlost roku 1732 vyhořela, 1743 Václav 
Jásek a 1772 Matěj Procházka.

[čp. 4]
– Matěj Žaloudek, sedlák se 60 korci 
[17 ha 220 m²] polí, dokázal roku 1654 
osévat jen 8 korců [2 ha 2 696 m²] polí na 
zimu a 7 korců [1 ha 9 859 m²] na jaro. 
Na usedlosti mohl chovat 2 koně nebo 
voly, 2 krávy a 3 jalovice.
Jiří Žaloudek měl roku 1673 výjezd-
ní grunt o 1 lánu se studnicí s dostat-
kem vody. K němu držel 2 kopy záhonů 
(10 korců) orných polí, 15 záhonů luk 
s výnosem 2 vozů sena, 5 záhonů orné 
a travnaté zahrady a celkem 7 kop 40 zá-
honů lesem zarostlých pozemků. Z used-
losti platil vrchnosti pololetní úrok po 
56 míšeňských groších a odváděl 4 úroč-
ní slepice. 
Držitelé: 1638 Jan Znenáhlo, Matěj 
Žaloudek od otce Jana, 1669 syn Jiří 
Žaloudek, usedlost roku 1691 vyhořela, 
1695 Matěj Stejskal přiženěním ke vdově 
Kateřině Žaloudkové, 1701 Jiřík Stehlík, 
1705 Bartoloměj Navrátil, usedlost roku 
1710 vyhořela, 1713 Adam Klempera 
po † Bartolomějovi Navrátilovi, 
1743 Vojtěch Pivoňka handlem (směnou 
usedlostí) s Josefem Navrátilem, 1772 Jan 
Pivoňka, 1789 Josef Svoboda handlem 
s Pivoňkou.

[čp. 5]
– Jiří Kočí, největší sedlák se 105 korci 
[29 ha 7 885 m²] polí, dokázal roku 1654 
osévat jen 5 korců [1 ha 4 185 m²] polí 
na zimu a 4 korce [1 ha 1 348 m²] na jaro. 
Na usedlosti mohl chovat 3 krávy a 3 ja-
lovice.
Jiřík Kočí měl roku 1673 výjezdní grunt 
o 1 ¾ lánu se zděnou zčásti zarumova-
nou (zasypanou) studnicí. K němu držel 
2 kopy 50 záhonů (14 korců) orných polí, 
40 záhonů luk a zahradu s výnosem 
7 vozů sena a celkem 13 kop 55 záhonů 
lesem zarostlých pozemků. Z usedlosti 
platil vrchnosti pololetní úrok po 1 kopě 
38 míšeňských groších a odváděl 7 úroč-
ních slepic.
Držitelé: 1670 syn Jiřík Kočí, 1686 Tomáš 
Černý po zběhlém Jiříkovi Kočím, 
1704 Jan Černý, 1707 Martin Jásek, 
1740 Václav Jásek, 1741 bratr Martin 
Jásek po † Václavovi, 1768 Matěj Jásek.

[čp. 6]
– pustá Mrkvičkovská selská usedlost 
s 50 korci [14 ha 1 850 m²] polí, po níž 
roku 1654 zůstalo pouze místo kde stá-
vala.
Pustá chalupa po Tomášovi Mrkvič-
kovi o ¾ lánu roku 1673 měla 24 záho-
nů (2 korce) orných polí, 8 záhonů luk 
s výnosem 1 vozu sena, 12 záhonů orné 
a travnaté zahrady a celkem 6 kop 46 zá-
honů lesem zarostlých pozemků. Z used-
losti platil vrchnosti pololetní úrok po 
42 míšeňských groších a odváděl 3 úroč-
ní slepice.
Držitelé: Tomáš Mrkvička, 1686 Pavel 
Hospoda, 1689 Jan Zalabák, 1693 Jiřík 
Zvara handlem (směnou usedlostí), 
1725 Jakub Navrátil od tchána Jiříka 
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Zvary, 1746 Franc Březina ke vdově 
Navrátilové, 1747 Matěj Navrátil, 
1757 bratr Jan Navrátil a 1760 bratr 
Václav Navrátil.

[čp. 7]
– Jan Horák, sedlák s 50 korci [14 ha 
1 850 m²] polí, dokázal roku 1654 osévat 
jen 9 korců [2 ha 5 533 m²] polí na zimu 
a 8 korců [2 ha 2 696 m²] na jaro. Na 
usedlosti mohl chovat 3 koně nebo voly 
a 3 krávy.
Jan Horák měl roku 1673 chalupu 
o ¾ lánu. K ní držel 2 kopy záhonů 
(10 korců) orných polí, 8 záhonů luk 
s výnosem 1 vozu sena, 12 záhonů orné 
a travnaté zahrady a celkem 5 kop 14 zá-
honů lesem zarostlých pozemků. Z used-
losti platil vrchnosti pololetní úrok po 
50 míšeňských groších a odváděl 3 úroč-
ní slepice.
Držitelé: Havel Mach, 1651 Jan Horák 
přiženěním ke vdově Dorotě Machové, 
1678 syn Tomáš Horák, 1686 bratr 
Jan Horák po † Tomášovi Horákovi, 
1715 Václav Hejtmánek po † Janovi 
Horákovi a před 1764 Václav Javůrek.

[čp. 8]
– Jiřík Strejček, chalupník s 25 korci 
[7 ha 925 m²] polí, dokázal roku 1654 
osévat jen 6 korců [1 ha 7 022 m²] polí na 
zimu a 5 korců [1 ha 4 185 m²] na jaro. 
Na usedlosti mohl chovat 2 koně nebo 
voly, 3 krávy, 3 jalovice a 2 svině.
Jiřík Strejček měl roku 1673 chalupu 
o ½ lánu. K ní držel 1 kopy 48 záho-
nů (9 korců) orných polí, 8 záhonů luk 
s výnosem 1 vozu sena, 12 záhonů orné 
a travnaté zahrady se 6 štěpy (jabloně-
mi) a celkem 2 kopy 52 záhonů lesem 

zarostlých pozemků. Z usedlosti platil 
vrchnosti pololetní úrok po 28 míšeň-
ských groších a odváděl 2 úroční slepice.
Držitelé: 1634 Jiří Synecký jinak 
Strejček, 1681 syn Samuel Strejček, 
1701 Josef Mlch přiženěním ke vdově 
Dorotě Strejčkové, 1707 Matěj Strejček 
do dosažení zletilosti bratra Jakuba, 
1711 Matěj Strejček od bratra Jakuba, 
1745 syn Samuel Strejček, 1746 František 
Hrdlička ke vdově a 1761 Jan Strejček.

[čp. 9]
– pustá Řezáčovská chalupa s 25 korci 
[7 ha 925 m²] polí, po níž roku 1654 zů-
stalo pouze místo kde stávala.
Pustá chalupa po Václavovi Řezáčo-
vi o ½ lánu roku 1673 měla 18 záhonů 
(1 ½ korce) orných polí, 2 záhony luk 
s výnosem ¼ vozu sena, 3 záhony orné 
a travnaté zahrady a celkem 4 kopy 37 zá-
honů zarostlých pozemků. Z usedlosti 
platil vrchnosti pololetní úrok po 31 mí-
šeňských groších a odváděl 1 ½ úroční 
slepice.
Držitelé: Václav Řezáč, 1687 Martin 
Žaloudek, 1703 Martin Toman, 
1714 Martin Pohladílek, 1745 Martin 
Navrátil, 1752 Vít Dolejš, Martin Sládek 
a 1770 Tomáš Háva.

[čp. 10]
– pustá Valouňovská selská usedlost 
s 60 korci [17 ha 220 m²] polí, po níž roku 
1654 zůstalo pouze místo kde stávala.
Pustý výjezdní grunt po Janovi Balou-
novi o 1 lánu měl roku 1673 celkem 
48 záhonů (4 korce) orných polí, louky 
s výnosem 1 vozu sena, 12 záhonů trav-
naté zahrady a celkem 9 kop 12 záhonů 
zarostlých pozemků. Z usedlosti platil 
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vrchnosti pololetní úrok po 56 míšeň-
ských groších a odváděl 4 úroční slepice.
Držitelé: Vavřinec Hnoutek (Hnátek), 
Jan Baloun, 1688 Jiřík Straka, 
1690 Jan Stranický, 1692 Jiřík Svoboda 
„nedostavěný grunt“, 1700 Martin Jásek, 
1707 Josef Mlch s vdovou po Samuelovi 
Strejčkovi, 1716 Jan Strejček, 1719 Josef 
Hospoda, 1730 Matěj Pivoňka, 1739 bratr 
Vojtěch Pivoňka, 1743 Jiřík Klempera, 
1750 Matěj Pivoňka a 1753 Jiřík Malík.

[čp. 11]
– Jan Janeček, sedlák s 26 korci [7 ha 
3 762 m²] polí, nově usazený od roku 
1652, dokázal roku 1654 osévat jen 8 kor-
ců [2 ha 2 696 m²] polí na zimu. Neměl 
žádná zvířata.
Jan Chaloupka měl roku 1673 chalu-
pu o ½ lánu. K ní držel 1 kopu záhonů 
(5 korců) orných polí, louky s výnosem 
1 vozů sena, 1 ½ záhonu travnaté zahra-
dy se 7 štěpy (jabloněmi) a celkem 4 kopy 
záhonů zarostlých pozemků. Z usedlosti 
platil vrchnosti pololetní úrok po 43 mí-
šeňských groších a odváděl 2 úroční sle-
pice.
Držitelé: Svatoš Šralda, 1667 Jakub 
Chaloupka, 1673 Jiřík Kučera, 
1676 Adam Veleba po zběhlém Jiříkovi 
Kučerovi, 1676 Jiřík Kočí po zběhlém 
Adamovi Velebovi, 1693 Matěj Břečka 
po otčímovi, 1694 Jakub Malík, 1700 Jan 
Zálabák, 1708 Jan Pivoňka, 1733 syn 
Jan Pivoňka, 1758 syn Jan Pivoňka 
a 1781 Martin Pivoňka.

[čp. 12]
– Václav Fridrich, sedlák s 54 korci  
[15 ha 3 198 m²] polí, dokázal roku 
1654 osévat jen 7 korců [1 ha 9 859 m²] 

polí na zimu a 3 korce [8 511 m²] na 
jaro. Na usedlosti mohl chovat 2 krávy 
a 2 jalovice.
Martin Kulíšek měl roku 1673 výjezdní 
grunt o 1 ½ lánu se zděnou zarumova-
nou (zasypanou) studnicí a sklepem pod 
(hlínou) mazanou podlahou. K němu 
držel 3 kopy 30 záhonů (18 korců) orných 
polí, 30 záhonů luk s výnosem 3 vozů 
sena, 24 záhonů orné a travnaté zahra-
dy a celkem 10 kop 36 záhonů borovým, 
dubovým a březovým lesem zarostlých 
pozemků. Z usedlosti platil vrchnosti 
pololetní úrok po 1 kopě 24 míšeňských 
grošů a odváděl 6 úročních slepic.
Držitelé: 1657 syn Václav Fridrich, 
1669 Martin Kulíšek, 1678 Martin Jásek, 
1699 Jakub Mlch handlem (směnou 
usedlostí) od švagra Martina Jáska, 
1715 syn Jan Mlch, 1743 syn Karel Mlch, 
1747 bratr Matěj Mlch.

[čp. 13]
– Jiřík Tejner, sedlák s 60 korci [17 ha 
220 m²] polí, nově usazený od doku 1654, 
dokázal roku 1654 osévat jen 5 korců 
[1 ha 4 185 m²] polí na zimu a 2 korce 
[5 674 m²] na jaro. Na usedlosti mohl 
chovat 1 krávu a 4 jalovice.
Matěj Strejček měl roku 1673 výjezdní 
grunt o 1 lánu. K němu držel 2 kopy zá-
honů (10 korců) orných polí, 20 záhonů 
luk s výnosem 2 vozů sena, 15 záhonů 
orné a travnaté zahrady a celkem 7 kop 
25 záhonů lesem zarostlých pozemků. 
Z usedlosti platil vrchnosti pololetní 
úrok po 58 míšeňských groších a odváděl 
4 úroční slepice.
Držitelé: 1668 Jiřík Tejnil, 1670 Matěj 
Strejček mladší, usedlost roku 1691 
vyhořela, 1715 syn Martin Strejček, 
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1726 Martin Háva starší, usedlost roku 
1731 vyhořela a 1771 Matouš Háva.

[čp. 14]
– pustá Rybářovská selská usedlost 
s 50 korci [14 ha 1 850 m²] polí, po níž 
roku 1654 zůstalo pouze místo kde stá-
vala.
Petr Sláma měl roku 1673 chalupu 
o ¾ lánu se zděnou zarumovanou (zasy-
panou) studnicí. K ní držel 1 kopu záho-
nů (5 korců) orných polí, 20 záhonů luk 
s výnosem 2 vozů sena, 5 záhonů orné 
a travnaté zahrady a celkem 6 kop 5 zá-
honů lesem zarostlých pozemků. Z used-
losti platil vrchnosti pololetní úrok po 
42 míšeňských groších a odváděl 3 úroč-
ní slepice. 
Držitelé: Václav Rybář, 1657 Petr Sláma, 
1676 Václav Mečenský, 1684 Samuel 
Maršálek, 1705 Adam (Jan) Bláha, 
1723 František Bláha, 1744 Václav Klošer 
od zetě Bláhy, 1747 Jan Vomáčka ke 
vdově Marii Klošerové a 1765 Martin 
Klošer.

[čp. 15]
– Václav Tkadlec, sedlák s 60 korci 
[17 ha 220 m²] polí, dokázal roku 1654 
osévat jen 7 korců [1 ha 9 859 m²] polí na 
zimu a dalších 7 korců na jaro. Na used-
losti mohl chovat 2 koně nebo voly, 3 krá-
vy a 2 jalovice.
Václav Ďásek měl roku 1673 výjezdní 
grunt o 1 lánu. K němu držel 2 kopy zá-
honů (10 korců) orných polí, 20 záhonů 
luk s výnosem 2 vozů sena, 12 záho-
nů orné a travnaté zahrady s 1 štěpem 
(jabloní) a celkem 7 kop 28 záhonů 
lesem zarostlých pozemků. Z usedlos-
ti platil vrchnosti pololetní úrok po 

56 míšeňských groších a odváděl 4 úroč-
ní slepice.
Držitelé: Václav Mašek, 1669 syn Václav 
Mašek (Ďásek) mladší, 1687 Jan Veselý, 
usedlost roku 1691 vyhořela, 1701 Jiřík 
Krumpát, 1750 Jan Navrátil, 1752 Josef 
Navrátil, 1757 Jan Růžička, 1770 Václav 
Baladrán a 1772 Jan Navrátil.

[čp. 17]
– pustá Znenáhlovská selská usedlost 
s 90 korci [25 ha 5 330 m²] polí, po níž 
roku 1654 zůstalo pouze místo kde stá-
vala.
Pustý výjezdní grunt po Matějovi Zne-
náhlovi o 1 ½ lánu měl roku 1673 zaru-
movanou (zasypanou) studnici a zbořený 
podzemní sklep. Měl 1 kopu záhonů 
(5 korců) orných polí, 20 záhonů luk s vý-
nosem 2 vozů sena, 12 záhonů travna-
té zahrady a celkem 13 kop 28 záhonů 
lesem zarostlých pozemků. Z usedlosti 
platil vrchnosti pololetní úrok po 1 kopě 
24 míšeňských grošů a odváděl 6 úroč-
ních slepic.
Držitelé: 1669 Matěj Strejček, ale 
„nedojal ji a jest pustý“, Martin Zne náhlo, 
1682 Jiřík Zvara po † Znenáhlo vi, 1693 
Jan Zálabák, 1700 Jakub Malík, 1721 syn 
Tomáš Malík po † otci, 1734 Pavel 
Svoboda ke vdově po † Malíkovi, 1748 Jan 
Malík a 1778 Vojtěch Malík.

[čp. 18]
– Jiřík Kulíšek, chalupník s 25 korci [7 ha 
925 m²] polí, dokázal roku 1654 osévat 
jen 6 korců [1 ha 7 022 m²] polí na zimu 
a dalších 6 korců na jaro.
Jan Kulíšek měl roku 1673 chalupu 
o ½ lánu. K ní držel 1 kopu 50 záhonů 
(9 korců) orných polí, 10 záhonů luk 
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s výnosem 1 vozu sena, 3 záhony travnaté 
zahrady a celkem 2 kopy 57 záhonů lesem 
zarostlých pozemků. Z usedlosti platil 
vrchnosti pololetní úrok po 34 míšeň-
ských groších a odváděl 2 úroční slepice.
Držitelé: 1652 Jiřík Kulich jinak Kos, 
1672 syn Jan Kulíšek, 1698 Jakub Háva 
přiženěním ke vdově Mařeně Kulíškové, 
1726 syn Jan Háva, 1728 Jan Morávek, 
1732 Jan Háva, 1752 syn Jan Háva po 
† otci do plnoletosti bratra Jiříka Hávy, 
1760 Jan Polák a 1761 Jan Háva.

[čp. 19]
– Jan Janeček, chalupník s 25 korci [7 ha 
925 m²] polí, dokázal roku 1654 osévat 
jen 6 korců [1 ha 7 022 m²] polí na zimu 
a 5 korců [1 ha 4 185 m²] na jaro. 
Jan Bakovský měl roku 1673 chalupu 
o ½ lánu se sklepem pod podlahou. K ní 
držel 1 kopy 35 záhonů (8 korců) orných 
polí, 12 záhonů luk s výnosem 1 vozu 
sena, 10 záhonů orné a travnaté zahrady 
a celkem 3 kopy 3 záhony lesem zarost-
lých pozemků. Z usedlosti platil vrch-
nosti pololetní úrok po 43 míšeňských 
groších a odváděl 2 úroční slepice.
Držitelé: 1652 Jan Janeček zvaný Zapíral, 
1664 Jan Bakovský, 1675 Jan Řídkošil, 
1681 Václav Chalupecký, 1683 Jiřík 
Navrátil po † Řídkošilovi, 1718 Jiřík 
Vomáčka, 1726 Josef Navrátil, 1748 
Martin Háva mladší po † Navrátilovi.

[čp. 20]
– Jan Pohladílek, sedlák s 60 korci [17 ha 
220 m²] polí, dokázal roku 1654 osévat 
jen 8 korců [2 ha 2 696 m²] polí na zimu 
a 9 korců [2 ha 5 533 m²] na jaro. Na 
usedlosti mohl chovat 2 koně nebo voly, 
3 krávy a 3 jalovice.

Jan Komárek měl roku 1673 výjezd-
ní grunt o 1 lánu. K němu držel 3 kopy 
30 záhonů (18 korců) orných polí, 
20 záhonů luk s výnosem 2 vozů sena, 
5 záhonů travnaté zahrady se 3 štěpy 
(jabloněmi) a celkem 6 kop 5 záhonů 
lesem zarostlých pozemků. Z usedlosti 
platil vrchnosti pololetní úrok po 1 kopě 
3 míšeňských groších a odváděl 4 úroční 
slepice.
Držitelé: 1669 Václav Jelínek, 1673 Jan 
Komárek přiženěním ke vdově Jelín-
kové, 1676 Vít Straka přiženěním ke 
vdově Komárkové, 1681 Vít Řidkošil 
přiženěním ke vdově Alžbětě Strakové, 
usedlost v letech 1688 a 1691 vyhořela, 
1723 Václav Klošer, usedlost roku 1725 
vyhořela, Martin Klempera, 1770 Václav 
Bureš a 1772 Jan Vomáčka.

[čp. 21]
– pustá Bartoňkovská chalupa s 25 korci 
[7 ha 925 m²] polí, po níž roku 1654 zů-
stalo pouze místo kde stávala.
Pustý výjezdní grunt Doroty Koubové 
o 2 lánech roku 1673 držel 2 kopy 4 zá-
hony (10 korců 1 věrtel) orných polí, bez 
luk, 24 záhonů orné a travnaté zahrady 
se 3 štěpy (jabloněmi) a celkem 17 kop 
32 záhonů zarostlých pozemků. Z used-
losti platil vrchnosti pololetní úrok po 
2 kopách 22 míšeňských groších a odvá-
děl 8 úročních slepic.
Držitelé: Matěj Vávra, Dorota Koubová, 
1687 Václav Ďásek, 1703 syn Matěj Ďásek, 
Václav Jásek, 1713 zeť Jiřík Hospoda, 
1756 zeť Václav Pivoňka (z gruntu později 
oddělena ⅓ pro Josefa Pivoňku [čp. 31].

Jan Psota



Dětské maškarní
Po dvouleté pauze se nám konečně letos 
podařilo uspořádat v sobotu 12. března 
dětské maškarní, na které dorazilo téměř 
šedesát dětí.

Kolem 15. hodiny se začali všichni 
scházet a zábava začala. U vstupu děti 
přivítala včelka s beruškou. Pro děti byly 
připravené balíčky s dobrůtkami, které 
si ale mohly vyzvednout až po skončení 
celé akce.

Poté je přivítala pirátka s DJ Ferdou, 
začala hrát hudba a zlehka se tančilo. 
Pak veškerou aktivitu přebrali pomocní-
ci pirátky, kteří dětem předtancovávali 
na známé písničky. Došlo i na oblíbené 

soutěže. Děti si mohly během odpoledne 
zakoupit cukrovou vatu, balónky a různé 
svítící hračky.

Když se před 17. hodinou chýlilo 
maškarní ke konci, přišlo velké překva-
pení. Pro děti byly připravené padající 
barevné balónky, které se pomalu sná-
šely ze stropu dolů. Bylo krásné pozoro-
vat dětská rozjařená očička a němý úžas 
rodičů.

Úsměvy dětí jsou všem pořadatelům 
tou největší odměnou.

Za pořadatelský tým
Barbora Masluková
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Malé zprávičky 
z naší školičky
První měsíc letošního roku jsme měli 
všichni velkou radost z nových hraček 
pro děti a hlavně z interaktivní tabule – 
panelu, který je moderním zařízením 
pro vzdělávání dětí. Tabule s dotykovou 
plochou je pro práci s dětmi velkým pří-
nosem. Poskytuje zásobu vzdělávacích 
programů a aplikací, které navazují na 
náš vzdělávací program.

Za tuto tabuli děkujeme firmě Saint-
-Gobain sídlící v Kozojedech, která 
nám ji jako dar plně financovala část-
kou 69 990 Kč. Děkujeme i všem dalším 
sponzorům školy z řad rodičů a ostatním 
firmám a podnikatelům z naší obce. Díky 
jejich podpoře je školka velmi pěkně vy-
bavena a zásobena pomůckami pro děti.

V lednu i v únoru nás provázela 
témata: Cestování za Eskymáky, Zim-
ní olympiáda, Pan doktor je kamarád 
a Poznávání života na vesnici. Návštěva 

obecního úřadu v Kozojedech a setkání 
s panem starostou je pro děti hezkým zá-
žitkem. Tradiční karnevalové radovánky 
ve školce s pečením masopustních koláč-
ků nesmělo chybět.

Březen jsme společně přivítali jarními 
kvítky a tvořením sněženek. Následoval 
první projektový den – Přítel lesa, který 
byl uskutečněn ve spolupráci se Škol-
ním lesním podnikem v Kostelci nad 
Černými lesy. Do tohoto projektu jsme 
se zapojili s velkým nadšením a budeme 
pokračovat v dalších programech během 
celého roku.

Dalším projektem byla lekce Moje 
první taneční, kdy děti přišly do školky 
slavnostně oblečené, učily se základům 
etikety a první společenské tance. Pro 
velký úspěch chystáme další taneční den.

Těšíme se společně na nadcházející ob-
dobí, ve kterém připravujeme bohatý 
program.

Alena Šámalová
ředitelka mateřské školy
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Plán pohybových aktivit 
v sokolovně

pondělí 17.10–18.10 florbal
 20.00–22.00 ping-pong 
úterý  09.30–10.30 senioři
 17.00–18.50 ping-pong
 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
 18.50–19.50 kardio cvičení
 20.00–22.00 ping-pong  
pátek 16.30–18.00 skaut
 18.10–19.30 florbal 
sobota volno
pátek 17.00–18.30 krav maga 

Nové informační tabule 
v chatách
Obec nechala nově zhotovit informační 
tabuli v chatách přes hlavní silnici a brzy 
přibude i nová informační deska v dolní 
chatové oblasti pod kioskem.

Tabule budou sloužit k vyvěšení in-
formací týkajících se akcí v Kozojedech 
a různých sdělení nejen pro obyvatele 
s číslem popisným, ale i pro obyvatele re-
kreačních objektů.

Jana Masluková Šimůnková

Obecní hrobka
Zákon 256/2001 Sb. O pohřebnictví v §2, 
uvádí pod písmenem p) vypravitelem 
pohřbu je fyzická nebo právnická osoba sjed-
návající pohřbení do 96 hodin od oznámení 
úmrtí nebo obec zajišťující pohřbení podle 
§ 5 odst. 1 až 3, kde jsou následně podrob-
ně popsány podmínky.

Proto by každá obec měla mít 
tzv. obecní hrobku, která slouží nejen 
k ukládání uren ze sociálních pohřbů, 
ale také ostatků ze zrušených hrobů nebo 
ostatků nalezených při práci na hřbitově 
a rušení hrobových míst.

Místní hrobka je ve spodní části vyz-
děná se dvěma prostory na ostatky, urny 
a případnou rakev. Vrchní část je zakryta 
žulovým ochozem a náhrobkem s tex-
tem: OBECNÍ HROB KOZOJEDY.

Klub důchodců
Po dlouhé době jsme se opět sešli v Ho-
telu Na Závisti. Tradičně se scházíme 
vždy poslední středu v měsíci.

Kozojedská mateřská školka pro náš 
klub důchodců chystá besídku, tak se 
moc těšíme. Chtěli bychom obnovit výle-
ty a přivítat nové členy.

Ivana Krucká
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Máte rádi jídlo? Pak je tu pro 
vás výzva – gartrofest!
Už PÁTÝ ročník kozojedského Gastrofestu 
se bude konat poslední prázdninovou 
sobotu 27. 8. 2022.

Máte rádi dobré jídlo? Vaříte rádi? Pak 
je Gastrofest akce přímo pro vás! Naše 
improvizovaná kuchyně otevře opět 
v 11 hodin na hřišti u kiosku a nabíd-
ne široký výběr mezinárodních speci-
alit. Za symbolický poplatek zakoupíte 
degustační misku a můžete ochutnávat 
u všech stánků.

V minulých ročnících jste měli mož-
nost ochutnat slaná i sladká jídla od 
našich úžasných místních i přespolních 
kuchařů. Obětavě připravovali, vařili 
a dochucovali a pak s láskou nabízeli vy-
nikající pokrmy i nápoje.

Chcete se k nám letos přidat a uvařit 
svou specialitu? Pište na mail:  
mhristova@seznam.cz.

A nakonec dobrá zpráva pro věrné 
příznivce: mamaliga bude!

Za organizátory 
Marcela Hristová

Akce v Hotelu Na Závisti
– aktuální akce (kvíz, disco apod.) najde-
te na FB stránce: Hotel „Na Závisti“ nebo 
na webu nazavistihotel.cz

Nabídka Hotelu Na Závisti
– čerstvý chléb z kvásku a výběrové mouky
– dorty a zákusky (na objednávku)
– kompletní zajištění akcí jako jsou:  osla-
vy, svatby, křtiny, promoce, smuteční hosti-
ny, školení (vč. školící místnosti) apod.

Hotel od 18. dubna přechází na letní pro-
voz. Tzn. oběd je od 11 do 14 hodin a od 
14 do 21 hodin je k dispozici odpolední 
menu. Kdykoliv si můžete zaskočit na 
kávu s dortíkem.

Hotel nabízí denní rozvoz hotových jídel. 
Objednávky a více informací přímo v ho-
telu nebo na tel.: 777 331 658, případně 
e-mailu: nazavistihotel@gmail.com

Změna tarifu PID
Na oficiálních stránkách Pražské integrova-
né dopravy (pid.cz) se píše, zkrácená citace: 
„Od 1. dubna 2022 dochází v návaznosti 
na úpravy výše celostátních slev ke změ-
nám cen jízdného pro děti, studenty a se-
niory ve Středočeském kraji. Státní sleva 
pro vybrané tarifní kategorie (děti od 6 do 
18 let, studenti od 18 do 26 let a senioři od 65 
do 70 let) se snižuje ze 75 % na 50 %. Další 
změnou bude zavedení zlevněného jízd-
ného pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P ve 
Středočeském kraji, kteří budou mít nově 
slevu 75 % z plné ceny jízdného.

Výše ani rozsah slev na území Prahy 
se nemění. Stejně tak zůstává v platnos-
ti i po 1. dubnu 2022 možnost bezplatné 
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přepravy pro seniory nad 70 let v pří-
městských autobusech PID na území 
Středočeského kraje.

Upozorňujeme, že nebude mož-
ný zpětný odkup nevyužitých jízdenek, 
které pozbudou po 1. 4. 2022 platnosti.“ 
Celý článek včetně nových cen najdete 
přímo na stránkách www.pid.cz.

Pozn. redakce: Ve shrnutí to znamená, že až 
vám nebo vašim dětem skončí platnost aktuál-
ního kuponu, ten nový bude už o něco dražší.
 zdroj: pid.cz

Konec platnosti bankovek 
100 Kč až 2 000 Kč z let 1995 
až 1999
Česká národní banka informuje: „Dne 
30. června 2022 skončí platnost star-
ších vzorů bankovek nominálních 
hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč 
a 2 000 Kč z let 1995 až 1999. Až do 
30. června 2024 bude možné neplat-
né bankovky vyměnit na pokladnách 
všech úvěrových institucí provádějí-
cích pokladní operace a současně také 
na všech sedmi územních zastoupe-
ních ČNB. Od 1. července 2024 bude 
výměna probíhat pouze na pokladnách 
ČNB, avšak po neomezenou dobu.

Stahované starší vzory bankovek 
jsou od těch, které nadále zůstávají 
v oběhu, nejsnáze rozpoznatelné šířkou 
stříbřitého proužku – ochranného prv-
ku, který vertikálně protíná bankovku. 
Tento proužek je u stahovaných banko-
vek úzký a jeho barva se při naklopení 
nemění, zatímco nejnovější vzory ban-
kovek mají proužek širší a při naklopení 
mění barvu z hnědofialové na zelenou. 
Jednotlivé vzory od sebe dále odlišuje 

letopočet vyobrazený na lícní stra-
ně bankovky a některé další ochranné 
prvky.“

zdroj: Česká národní banka, cnb.cz

Oznámení o zápisu do 1. tříd 
do ZŠ Kostelec nad Černými 
lesy
Základní škola Kostelec nad Černými 
lesy zve rodiče s dětmi, které se chystají 
v září 2022 do první třídy, k zápisu. 

Ten se koná:
– v pátek 22. dubna od 13 do 17 hodin
– v sobotu 23. dubna od 9 do 11 hodin

K zápisu se můžete přihlásit prostřed-
nictvím elektronického rezervačního 
systému na webových stránkách školy, 
kde si vyberete termín. Přihlášení je mož-
né v období od 14. března do 20. dub-
na 2022. Pokud se nestihnete přihlásit, 
budete při příchodu do školy zařazeni do 
aktuálního pořadí.

Zápis se týká dětí narozených v obdo-
bí od 1. září 2015 až 31. srpna 2016 a dětí, 
kterým byl loni udělen odklad školní do-
cházky. O přijetí k předčasnému plnění 
školní docházky mohou požádat i zákon-
ní zástupci mladších dětí (§ 36, odst. 3).

Doklady potřebné k zápisu:
– průkaz totožnosti zákonného zástupce
– rodný list dítěte (cizinci – cestovní pas, 
povolení k pobytu)
– rozhodnutí o odkladu (jen pokud byl 
loni udělen na jiné škole)
– doložení trvalého bydliště dítěte (po-
kud se liší od adresy trvalého bydliště 
zákonného zástupce)
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Žádost o přijetí a zápisní list vyplníte 
ve škole nebo si je můžete stáhnout na 
stránkách školy, kde také najdete po-
drobné informace, včetně termínů zápisů 
do družiny. Více na www.zskncl.cz > ško-
la > budoucí prvňáččci

Sběrné místo a další odpady
Provozní doba sběrného místa „ve skále“ 
pro veřejnost od března do listopadu:

– středa 15–18 hodin
– sobota 15–18 hodin

Místo pro odkládání níže uvedeného od-
padu je v místě zvaném „ve skále“, přes-
něji tedy kousek pod Hotelem Na Závisti, 
kde se setkávají ulice Revoluční a 1. máje. 
Je to menší silnice mezi hotelem a rybní-
kem Pod Hotelem.
Sběrné místo, které mohou bezplatně 
využívat pouze obyvatelé obce Kozojedy 
a vlastníci nemovitostí na území obce, 
slouží k ukládání:

– bioodpadu trávy, listí, větví, pařezů
– elektroodpadu
– vyřazených pneumatik z osobních 

vozů (bez disků)
– objemného odpadu

Uvedené komodity jsou následně od-
vezeny k recyklaci nebo ekologickému 
zpracování.

Místo neslouží k ukládání stavební-
ho odpadu, suti ani zeminy. Nesmí tam být 
uloženy asfaltové lepenky, eternit ani jiné 
životní prostředí ohrožující materiály, kte-
ré lze zlikvidovat pouze ve speciálních za-
řízení.

Neodkládejte před závorou sběrného 
místa žádné odpady – znečišťujete tím ve-
řejné prostranství obce a hrozí vám pokuta.

V mimořádných a neodklad-
ných případech pro zajištění přístu-
pu předem kontaktujte obecní úřad 
na tel.: 321 677 114 nebo přímo starostu 
na tel.: 774 997 231.

Svoz plastů:
– 10. května
– 7. června
– 12. července
– 16. srpna
– 12. září
– 11. října
– 15. listopadu
– 15. prosince

Nebezpečný odpad:
– 24. května, tzn., že odpad musí být 

připraven před domem už 23. května 
do 14 hodin

– 22. září, tzn., že odpad musí být 
připraven před domem už 21. září 
do 14 hodin

Svoz pneumatik
– 21. června, tzn., že pneu musí být 

připraveny před domem už 20. června do 
14 hodin

Svoz zbytkového odpadu – 
kontejnery

– 11. června
– 3. září
– 5. listopadu
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Nahlédnutí 
k sousedům 
aneb život za 
hranicemi naší 
obce
Nejen v Kozojedech je plno akcí, ale i sou-
sední obce a města nabízejí zajímavosti.

Jevany
Víte, že v Jevanech mají kino? Pokud 
z kozojedské návsi půjdete pěšky nebo 
pojedete na kole nejkratší trasou přes les, 
máte to přesně 3‚6 km. K čemu prostory 
kina slouží nebo kde najdete program, 
nám pro náš časopis prozradila Monika 
Dvořáková.

KINO JEVANY je retro kino ze 
70. let s novou promítací technologií 
E-cinema a zároveň místo, kde se pořá-
dají i komunitní akce, koncerty, besedy 
o filmu a další.

V září 2020 Kino Jevany obnovi-
lo provoz na základě iniciativy Moniky 
Dvořákové. Nápad a projekt pravidel-
ného promítání a doprovodné kulturní 
akce podpořila obec Jevany a mj. také 
jevanský patriot Michal Bregant, ředitel 
Národního filmového archivu.

Kino najdete na náměstí, vedle re-
staurace Na Statku.

Program kina je na webových strán-
kách obce Jevany – Kino Jevany a také na 
Facebooku KINO Jevany.

Téměř pravidelně promítáme pátky 
v 19 hod. a soboty od 10 hod. pro děti, 
ale i dospělé. Nově jsou do programu 

zařazeny i poslední středy v měsíci od 
19 hod. s vybranými filmy.

Kromě nových filmů za příznivou 
cenu nabízí kino i setkání s filmovými 
tvůrci. Na základě domluvy se uskuteč-
ňují i dopolední projekce pro Mateřské 
a Základní školy. Snahou je uskutečnit 
pravidelné filmové projekce pro seniory. 
Kino je také místem oblíbených hudeb-
ních koncertů.

Prostor před kinem je využívaný pro 
komunitní akce jako např. Podzimní slav-
nosti s dlabáním dýní či letos poprvé Ve-
likonoční slavnosti s tvořivou dílnou pro 
děti i dospělé. Součástí slavností je i do-
mácí sousedské občerstvení, celá akce je 
pak zakončena filmem pro děti.

Nyní v dubnu 2022 je možnost v KINĚ 
JEVANY navštívit:

–  SOBOTA 23. 4. v 10 h animovaný film 
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK, 2021, 
USA, 107 min., 100 Kč

–  STŘEDA 27. 4. v 19 h film AMÉLIE 
Z MONTMARTRU, komedie, romantic-
ký, 2001, 117 min., 80 Kč

–  PÁTEK 29. 4. v 19 h film OKUPACE, 
drama, komedie, vhodné od 15 let, 
2021, 98 min., 100 Kč
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Změna programu vyhrazena.
Aktuální program dále najdete na webo-
vých stránkách Obce Jevany a Facebooku 
KINO Jevany.

Kostelec nad Černými lesy
V sousedním Kostelci pořádají spoustu 
akcí. Děti se zabaví na akci Pohádkový 
Kostelec, dospělí mohou navštívit koncer-
ty v Modrých dveřích a další akce, které 
najdete na oficiálním webu Kostelce nad 
Černými lesy v sekci Život – kalendář akcí.

Letos se bude 
konat už 34. ročník 
Tradičního 
keramického dne 
v sobotu 28. 5.

Proslulé jsou zejména kostelecké 
keramické trhy. Letos se bude konat už 
34. ročník Tradičního keramického dne, 
a to v sobotu 28. 5. od 9 do 17 hodin 
na náměstí Smiřických. Počítejte tedy 
s omezenou dopravou kolem náměstí 
v tuto dobu.

Štíhlice
V obci, která je tak daleko, co bys ka-
menem dohodil, také slaví čarodějnice 
a v květnu vás zvou na akci, kde si mů-
žete zkusit oběhnout lípu na chůdách 
a přeběhnout štíhlický rybníček po lávce. 
Na závěr léta je naplánován dětský den 
s bojovkou (pro děti i dospělé). Více in-
formací naleznete na webu stihlice.cz 
nebo FB stránce Štíhlická drbna.

Říčany
Město Říčany nabízí spoustu vyžití od 
kulturního, přes sportovní a oddecho-
vý, až po vzdělávací. Nabídku najdete na 
stránkách města www.ricany.cz v sekci: 
život ve městě.

Parkování v Říčanech
V loňském roce byl v Říčanech zave-
den nový parkovací systém, který byl 
1. března 2022 dočasně pozastaven. Ze-
ptali jsme se přímo u zdroje, ale podle 
referentky parkovacích karet je zatím 
vše v jednání. Aktuálně zaplatíte parkov-
né na Masarykově náměstí (za prvních 
30 minut 10 Kč, za další půlhodinu 20 Kč 
a pak za každou započatou minutu 1 Kč). 
A jak je to s novým ceníkem?  
Cituji: „Oficiální a nový ceník parkové-
ho zatím není k dispozici. Situace kolem 
projektu parkování v Říčanech je v jed-
nání, takže žádné konkrétní informace 
pro Vás nemám.“ Pro bližší informace 
jsme oslovili tiskové oddělení Říčan, ale 
do uzávěrky jsme nedostali odpověď.
Pro čerstvé informace doporučujeme 
aktuálně sledovat stránky města Říčany.

Vyžlovka
U sousedů na Vyžlovce chystají stavění 
májky spojené s čarodějnicemi. Určitě 
se můžete těšit na Vyžlovské léto, kterým 
otevírají sezonu na koupališti a nebu-
de prý chybět ani Železný muž Vyžlov-
ky. Termíny akcí najdete na plakátech 
a webu obce Vyžlovka.
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Tipy na výlety 
aneb kudy bez 
nudy!

Jaro je v plném proudu, sluníčko hraje na 
naší strunu dobré nálady a láká ven ne-
jen na toulky přírodou.

Krajina mezi řekami Labem a Sáza-
vou je jako stvořená pro všechny, kteří 
chtějí objevit něco nového, jen tak se 
toulat krajinou nebo si užít krásný den se 
svou rodinou.

Pojďme se inspirovat tipy na výlety 
nejen po okolí!

Nejblíže naší obci je údolí říčky Šembery, 
krásné nejen na jaře.

Naučná stezka údolím říčky 
Šembery
Stezka údolím říčky Šembery je dlou-
há 11 kilometrů. Na stezce je celkem 
12 zastavení s informačními panely, kte-
ré seznamují s lesním hospodářstvím, 
ochranou a významem lesa, ale také 
pivovarem nebo místním hradištěm. Ne-
chybí ani otázky a úkoly pro děti nebo 
interaktivní prvky, jako jsou ukázka půd-
ního profilu nebo ptačí budky.

Stezka vede oficiálně od pivovaru 
v Českém Brodě přes osadu Zahrady až 
k rozcestí Na Šembeře, kde následuje 
menší okruh balvanitým kaňonem Šem-
bery k hradišti Staré zámky u Doubravčic 
a pozůstatkům hrádku Šember. Z Kozo-
jed lze však využít příjemné procházky 
chatovou osadou směrem k hrádku Šem-
ber a následně pokračovat údolím říčky 
do Českého Brodu.

Národní přírodní rezervace 
Voděradské bučiny
Pokud máte údolí Šembery prošlápnuté, 
můžete se vydat jižnějším směrem do La-
dova kraje a obdivovat nejrozsáhlejší bu-
kový les ve středních Čechách v Národní 
přírodní rezervaci Voděradské bučiny. 
V této oblasti žije mnoho zvířat, zvláště 
ptáků. Lze zde vidět krásného ledňáčka 
říčního, volavku popelavou nebo čápa 
černého.

Bučinami prochází 8 kilometrů 
dlouhá naučná stezka, která na několika 
panelech seznámí s rostlinami a zvířaty 
žijícími v místních bučinách. Stezka začí-
ná i končí na hrázi Jevanského rybníka.

I když má tato přírodní oblast ho-
nosný název „rezervace“, lze ji projet i na 
kole po několika cyklostezkách.

Naučná stezka Markomanů
Pokud vás baví spíše propojení příro-
dy a historie, navštivte Naučnou stezku 
Markomanů v Dobřichově u Kolína. Tra-
sa stezky není moc dlouhá, má pouhých 
1‚5 km, začíná na Horní návsi v Dobři-
chově. Stezka má 8 stanovišť s moderně 
zpracovanými informačními tabulemi. 
Některé jsou i zvukové, všechny jsou pak 
opatřené QR kódy, které vás zavedou 
k dalším zdrojům.

Cílem trasy je hora Pičhora, kde už 
na konci 19. století bylo objeveno po-
hřebiště germánského kmene Marko-
manů z doby Marobudovy říše datované 
z počátku našeho letopočtu. Na stezce se 
dozvíte nejen o historii obce a životě dáv-
ných obyvatel, ale také o geologii nebo 
přírodě dané oblasti. Pro zvídavé, které 
nebaví číst informační cedule, nechy-
bí názorné ukázky kamenné pohřební 
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hranice, žárový hrob nebo markomanské 
obydlí.

Pokud historie není vaším koníčkem, 
máte rádi přírodu, potřebujete utahat 
děti, udělat hezké fotky a být včas na 
večeři doma, tak se vydejte na výlet na 
Lechův kámen nebo Klepec.

Lechův kámen
Lechův kámen je rulová skála na kopci 
nedaleko Kouřimi, cca 15 km od Kozo-
jed. Kámen je asi 3 metry vysoký, po ob-
vodu měří okolo 30 metrů a je od něho 
výhled na Kouřim.

kdo kámen na Štědrý 
den o půlnoci třikrát 
obskáčete na jedné 
noze se zadrženým 
dechem, tomu se ote-
vřou a vydají poklady 
pod ním ukryté

Tento kámen je obestřen pověstí, kte-
rá praví, že když kámen na Štědrý den 
o půlnoci třikrát obskáčete na jedné noze 
se zadrženým dechem, otevřou se vám 
a vydají poklady pod ním ukryté. Tak 
to jeďte omrknout a vyzkoušet, zda má 
smysl vážit cestu i o Vánocích.

Klepec
Klepec je lesnatý vrch nad obcí Přišima-
sy, zhruba 11 km od Kozojed. Na vrchu 
najdeme skalní útvary, které vznikly 
dlouhodobým zvětráváním žulových 
bloků. Největší ze žulových kolosů je 
balvan nazývaný „Slouha“, který je 

vysoký 7 metrů. Po 1. světové válce byl 
přeměněn na Památník svobody a na 
připevněné desce jsou uvedena jména 
občanů Přišimas, kteří ve válce pad-
li. V okolí najdeme i další obří bal-
vany. V nižších polohách Klepce se 
nachází také dvě malá jezírka, která 
vznikla zatopením lomů.

Kutná Hora
Pokud vám příroda moc neříká a jste 
raději příznivci muzeí, hradů a zámků, 
navštivte Kutnou Horu. Zde dopo-
ručujeme navštívit Chrám sv. Barbo-
ry, Kostnici, České muzeum stříbra, 
Galerii Středočeského kraje. Hned po 
návštěvě Kutné Hory se můžete zasta-
vit na nedalekém zámku Kačina, který 
nabízí zajímavou expozici v interiéru 
i exteriéru.

Gotické podzemí  
v Českém Brodě
Pokud je pro vás Kutná Hora velké sous-
to a hledáte pro zahájení sezony menší 
atrakci, tak Gotické podzemí v Českém 
Brodě by mohlo být pro vás zajímavým 
místem.

Podzemí pod Českým Brodem bylo 
budováno údajně ve 14. století, a to pře-
devším pro potřeby skladování potra-
vin a úkrytu různých cenností. Poté, co 
v roce 1360 bylo arcibiskupem Arnoš-
tem z Pardubic městu uděleno varné 
právo, sklepy začaly využívat i k ucho-
vávání piva. Každý dobrý pivař ví, že ze 
7. schodu pivo chutná nejlépe.

Jednotlivá sklepení byla propojena 
chodbami. Spojovací chodby však byly 
později zazděny či zasypány. K vyčiště-
ní některých částí sklepení docházelo 
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v 90. letech. Byla vyklizena a zpřístupně-
na část pod budovou Staré radnice a ná-
sledně prostory pod domem č.p. 12, dříve 
nazývaného U zeleného stromu.

Muzeum hrnčířství
Pokud vás v těchto krásných jarních 
dnech podzemí neláká, necháte si ho 
rádi na parné letní dny, zamiřte na ná-
vštěvu do nedalekého Kostelce nad Čer-
nými lesy do muzea hrnčířství. Muzeum 
sídlí v budově historického renesanč-
ního panského domu na Smiřického 
náměstí a můžete si tady prohlédnout 
stálou expozici Černokostelecká umě-
lecká keramika 20.–70. léta 20. století. 
Součástí muzea je i Galerie, kde se po-
řádají krátkodobé výstavy na zajímavá 
témata.

Skanzen v Kouřimi
Čeká nás krásné jarní a letní počasí, 
tak proč nevyrazit za historií předků do 
skanzenu.

Kouřimský skanzen má ve svých 
sbírkách lidovou architekturu ze střed-
ních, východních a severních Čech 
z období od 17. do 19. století. Lze tady 
vidět celkem 14 větších obytných a hos-
podářských objektů a několik menších 
památek jako je např. roubená stodola 
z Durdic z poloviny 17. století, kovárna 
ze Starého Bydžova z druhé poloviny 
18. století aj. Uvnitř domů je možné si 
prohlédnout dobové vybavení původ-
ním nábytkem a předměty. V jedné stav-
bě lze vidět dobový hostinec datovaný 
z 19. století.

Kraj Josefa Lady, Cesta 
kocoura Mikeše, Pohádkové 
Hrusice
Pokud máte malé děti, které mají rády zá-
bavu, navštivte Hrusice, kraj Josefa Lady 
a kocoura Mikeše, kde je pro děti připrave-
ná stezka po stopách Kocoura Mikeše nebo 
seznámení s pohádkovými postavičkami.

Kolínská řepařská drážka
Pokud vaše děti nejsou příznivci pohá-
dek, ale jsou cestovatelské nebo tech-
nické typy, kupte lístky na Kolínskou 
řepařskou drážku, která je zážitkem ne-
jen pro malé, ale i pro velké. Páru, vláček, 
koně, kovboje a pravé přepadení vlaku 
prostě musí prožít.

Jak je patrné, tak v kombinaci s akcemi 
v Kozojedech určitě nebudete trpět toto 
léto nudou. Zde je uveden pouze zlomek 
vyžití a atrakcí nejen v okolí pro malé 
i velké. Pokud jste si nevybrali, soused 
nebo internet poradí. Ke stažení je také 
spousta aplikací.

Výletování zdar!

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

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

Kozojedský zpravodaj
evidenční číslo MK ČR E 23640
kozojedskyzpravodaj@gmail.com

šéfredaktor: Petra Škarková
korektor: Patricie Šedivá

texty: občané Kozojed a OÚ Kozojedy
grafická úprava: Carton Clan

Kozojedský zpravodaj JARO–LÉTO 2022 
vychází v dubnu 2022

Knihovna
knihovna.kozojedy.info

za běžného provozu je knihovna 
otevřená ve středu od 16.30 do 18 hod.

Akce v Kozojedech aneb 
sousedské družení
Výpis akcí zde ve zpravodaji je pouze in-
formativní. Aktuální informace o akcích 
najdete vždy buď na plakátech, webu 
nebo facebookové stránce Kozojedská 
pavlač. Většina se také vyhlašuje obec-
ním rozhlasem.

Akce připravují kozojedští dobrovol-
níci ve svém volném čase a bez nároku na 
honorář. Proto všem pořadatelům patří 
velké uznání a poděkování obecnímu úřa-
du, bez jehož záštity by to nefungovalo.

Zamrzí, když se ozývají hlasy, které 
kritizují například průběh akcí, hlučnost 
nebo dokonce nařknou pořadatele, že se 
chtějí obohatit. Věřte, že není jednodu-
ché uspořádat akci pro obec s devíti stov-
kami obyvatel. Pořadatelé si často berou 
v práci volno, aby některé akce zajisti-
li včas, používají vlastní nářadí, stroje, 

kostýmy a další věci. Co člověk, to názor, 
ale kde končí svoboda jednoho, začíná 
svoboda druhého, proto v sobě najděme 
to nejlepší a buďme ke svým sousedům 
maximálně ohleduplní. Pojďte se také za-
pojit a pomozte při sousedském družení. 
Každý kozojeďák je vítán.

#kozojedysobe
#kozojedydopohody



Akce v Kozojedech aneb

sousedské družení

Každou poslední středu v měsíci – setkání 
důchodců v Hotelu Na Závisti, vždy od 14 h
30. dubna – Čarodějný les a čarodějnice – 
čarodějný les je pro děti, startovat se bude ve 
14 hodin od tábora a cíl bude u kiosku. Start 
bude otevřen max. do 17 hodin, později to 
kvůli narušení dalšího programu nebude mož-
né, tak přijďte včas. Dále mohou diváci obdivo-
vat umění s obručí při vystoupení Hula hoop, 
které začíná v 18.30 hodin. Následně dojde 
k zapálení čarodějnic a bude hrát živá hudba.
7. května – Den otevřených dvorů – prodej 
z vašeho dvora (cokoli chcete poslat dál do 
světa), celé Kozojedy, dvory budou vždy 
viditelně označeny
8. května – Vítání občánků
28. května – Guláše – soutěž o nejlepší 
kotlíkový guláš, u kiosku

4. června – Den dětí – bude upřesněno
18. června – Dětské rybářské závody, 
na rybníku Pod Hotelem, od 8 do 13 h
koncem července – Noční rybářské 
závody, u kiosku a u rybníka Na Pastvinách
6. srpna – Mikrouš aneb mikrotriatlon pro 
děti i dospělé, u kiosku a u rybníka Na Past-
vinách
27. srpna – Gastrofestival, u kiosku, 
pak bude následovat Lávka – aneb přejdi 
rybník a nespadni, u kiosku a na rybníku 
Na Pastvinách
10. září – Kozojedský fichtl, podzimní 
vyjížďka malých motocyklů, na návsi před 
sokolovnou
12. listopadu – Svatomartinská zábava, 
U Heřmanů


