
Obrovský úspěch jsme zažili na celos-
tátní soutěži recitátorů v Hlinsku, kdy Běla 
Havlíčková (5. tř.) vyhrála 1. místo a Eliška 
Havlová (5. tř.) se umístila na 3. místě. 

V nejstarší kategorii získala čestné 
uznání Patricie Hodková (7. tř.), což zna-
mená obsazení 4. místa. Za reprezen-
taci školy děkuji ještě Natálii Soukupové 
a Nele Součkové, které též potěšily svým 
vystoupením porotu i další soutěžící z celé 
republiky. Velké poděkování patří i panu 
Pavlu Soukupovi, řídícímu mikrobus, který 
jsme vyhráli před dvěma lety v soutěži 
Nejúspěšnější škola Plzeňského kraje.

Eva Doležalová, ředitelka školy

V neděli 17. října 2021 se již podruhé 
v letošním roce uskutečnil slavnostní obřad 
„Vítání dětí do života“. 

Přivítáni byli čtyři noví občánci, pátý 
se z důvodu nemoci nemohl účastnit. 
Z Kozojed se jedná o Petra Drevňáka, 
Barboru Prusíkovou, Matyáše Slacha, Pavla  
Zahradníka a z Lednice Antonína Pícla.

1., 3. a 4. místo 
na celostátní 

recitační soutěži – 
Ležácké veršování 

– 4. 11. 2021

Vítání občánků

Po slavnostním projevu paní starostky  a 
podpisu rodičů do pamětní knihy následova-
lo obdarování vítaných občánků i rodičů 
drobnými dárečky a menším finanční darem. 

Celou akci doprovodili krásným kulturní 
pásmem žáci ze základní školy, které si 
připravili pod vedením paní učitelky Hany 
Oliveriusové.                                   OÚ

Vážení občané, čtenáři našich 
kozojedských novin. 

Jako každý rok touto dobou Vám 
v předstihu přinášíme první číslo nového 
ročníku 2022.  Čas letí a stojí za to si 
připomenout, že v současné grafické 
podobě vyšly noviny  ve třetím čtvrtletí 
roku 2009.  

Za dalších uplynulých víc než dvanáct 
let tak vyšlo v této grafice celkem 51 
čísel vždy po osmi stranách, to je celkem 
408 stran textů, obrázků a nejrůznějších 
informací.  Zcela první číslo novin má 
datum  1. června 2002, a to značí, že 
příští rok se přiblíží již dvacáté výročí 
existence tohoto tisku.  

Za dvacet let se v našich novinách 
odprezentovalo velké množství uply-
nulých  společenských, kulturních i spor-
tovních událostí, které podávají rozsáhlý 
a pestrý přehled o životě v regionu naší 
obce a blízkém okolí.  

Rádi bychom Vám všem poděkovali 
za  dosavadní pozornost a všem autorům 
za spolupráci na přípravě novin.  Úplně 
všechna vydání novin od prvního čísla 
jsou v archivu umístěném na webových 
stránkách Kulturního spolku Kozojedy  
www.kozojedy.eu.  

Vladimír Steiner



Vánoční vystoupení dětí z MŠ
Od poloviny měsíce listopadu se to 

v naší školce hemží malými čertíky. To obě 
třídy začaly nacvičovat čertovské pásmo 
plné básniček, písniček a tanečků. Vánoční 
vystoupení našich dětí v MŠ jsme měli na-
plánováno na 14. a 16. 12. 2021. Bohužel 
vzhledem k protiepidemiologickým opatření 
jsme se rozhodli vánoční vystoupení pro 
rodiče dětí zrušit. 

Aby to dětem i rodičům nebylo líto, 
rozhodli jsme se tato vystoupení natočit a 
poslat rodičům dětí jako první vánoční dárek. 
Perfektní práci odvedli pánové Jan Karban 
a Radek Rousek z Rousek videography. 

Tento náš malý velký dárek jsme také 
poslali společně se 130 přáníčky do DSS 
Liblín. Snad babičky, dědečky i personál 
potěšil. V den natáčení se u nás ve školce 
také zastavil Ježíšek a odměnil děti za 
jejich snahu a chování. Z nových hraček 
a didaktických pomůcek měly děti velkou 
radost, protože jim splnil spoustu tajných 
přání. Ověřili jsme si, že nás Ježíšek 
opravdu sleduje celý školní rok a všechna 
naše přání slyší. 

Všem našim školkovým Ježíškům – 
zřizovateli Obci Kozojedy, rodičům dětí, 
podnikatelům, místním spolkům a dalším 
sponzorům bychom chtěli moc poděkovat, 
že nám tato přání pomohl splnit. 

Za MŠ Kozojedy  
Mgr. Slavěna Razýmová

Budu kameníkem, 
řezbářem, 

restaurátorem?
Na to si mohli odpovědět žáci I. stupně 

naší školy, když  5. 11. 2021 v rámci pro-
jektového dne navštívili ateliér pí Heleny 
Jahodové, MgA. Zde viděli mnoho soch a 
zařízení z interiérů kostelů, které pod rukama 
pí Jahodové a Tajblové získávají původní po-
dobu. Děti si vlastnoručně zkusily broušení, 
natírání, míchání barev a zlacení.

Potom děti přešly do dílny manželů Jany a 
Bartoloměje Štěrbových. Zde si venku zkus-
ily s p. Štěrbou fyzicky náročné opracování 
pískovce a v dílně paní Jany Štěrbové naopak 
jemné opracování dřeva.

Zážitků z celého dopoledne měli žáci 
opravdu mnoho. Je příjemné vidět rodiče 
svých spolužáků při práci. Všem našim 
hostitelům děkujeme!

Hana Oliveriusová

Mikulášská nadílka v MŠ
V pátek 3. 12. 2021 naši mateřskou 

školu navštívil Mikuláš se svými pomocníky 
andílky a čerty. Mikuláš nejdříve ve své 
knize hříchů zkontroloval, zda se děti od 
minulého roku polepšily a jak se tento rok 
ve školce chovaly. Každý dostal od anděla 
odměnu. Děti ze třídy Kuřátek poděkovaly 
za mikulášskou nadílku písničkou a 
tanečkem, děti ze třídy Lištiček zarecitovaly 
básničku. Odvážné děti si mohly sáhnout 
na čerty a dostaly za to pekelný podpis na 
tvář. Doufáme, že nás příští rok Mikuláš 
opět navštíví, budeme se těšit.

Za MŠ Kozojedy  
Mgr. Monika Střechová, DiS

Dne 18. 11. 2021 jsme pro rodiče s 
dětmi v MŠ Kozojedy připravili vánoční 
tvoření. Sešlo se nás dost a každý si rychle 
našel svou práci. K dispozici bylo malé 
občerstvení i nápoje. Atmosféra byla velmi 
příjemná. Děti si mohly pohrát s kamarády 
a pomoci maminkám při tvoření. 

Maminky i tatínkové byli moc šikovní. 
Vytvářeli spolu s dětmi adventní věnce, 
vánoční truhlíky, svícny, dekorace, vánoční 
ozdoby na stromek nebo také zdobili již 
upečené perníčky. Hotové výrobky měly 
být ke koupi na vánočním jarmarku, který 
se bohužel kvůli vládním opatřením musel 
zrušit. Nicméně jsme si poradili a výrobky 
vystavili i s cenovkami v naší školce. K naší 
radosti se vše velmi rychle prodalo. Tímto 
bychom chtěli poděkovat všem rodičům, 
kteří společně s námi tvořili a také těm, kteří 
si náš výrobek zakoupili. Děkujeme.

Za MŠ Kozojedy Iveta Borkovičová

Dne 3. prosince se jako každým rokem 
do Kozojed přišel podívat Mikuláš s čerty a 
anděly. Celý den probíhal následovně.

 Nejprve navštívili všechny třídy prvního 
stupně základní školy. V každé třídě byly hod-
né děti obdarovány adventním kalendářem 
plným výborné čokolády. Poté Mikuláš udělil 
zlobivým dětem balíček s uhlím. 

Ovšem dostaly také nabídku, že si 
své uhlí mohou vyměnit v temném pekle 
u samotného Lucifera za kalendář. 

K velkému překvapení si pro svůj 
kalendář přišly všechny zlobivé děti. Aby 

Tvoření s rodiči v MŠNávštěva Mikuláše v základní a mateřské škole
odčinily své hříchy, musely Luciferovi zazpí-
vat. Potom se celá parta v čele s Mikulášem 
odebrala na návštěvu do školky. 

Zde byly dětem rozdány odměny a 
stateční jedinci si pohladili čertův kožich. 
Na druhém stupni si čerti do pekla odvedli 
nejen hříšníky, ale i některé paní učitelky. 
Když všichni odčinili své hříchy, vrátili se z 
pekla zpět do školy. 

Unavení čerti s vyčerpanými anděly a 
Mikulášem se po náročném dni uchýlili 
k  dlouhému spánku a vrátí se zase za rok.
Ondřej Lomička, Adéla Heidenreichová



 Postavy Matky a Syna Božího čili 
Madony a Ježíška jsou odedávna neodmys-
litelným vizuálním symbolem Vánoc v  pís-
ních i dílech výtvarného umění. Sousoší 
Madony s Ježíškem je jedním z důležitých 
motivů křesťanského sochařství. V českém 
prostředí se to výrazně projevilo už ve vr-
cholném středověku. Tehdy vznikla celá 
řada soch Madon držících Ježíška a jedna 
z nich je tradičně spojována s Kozojedy. 

Už asi sedmdesát let však není umístěna 
ve farním kostele svatého Mikuláše, 
především z bezpečnostních důvodů. Dnes 
je výraznou součástí sbírky uměleckých 
prací vystavených v Okresním muzeu a 
galerii severního Plzeňska v Mariánské 
Týnici u Kralovic. Nedávno ji však čekala 
delší cesta do krajské metropole. Stala se 
totiž jedním z exponátů na výstavě Slavné 
plzeňské Madony a dalších podobně kon-
cipovaných soch z období tzv. krásného 
slohu, vzniklých na přelomu 14. a 15. století. 

Výstava nazvaná Nad slunce krásnější, 
na kterou zapůjčilo exponáty několik de-
sítek institucí, se měla konat v plzeňských 
Masných krámech od konce listopadu mi-
nulého roku do sklonku letošního března. 
Tento záměr však nepříjemně pozměnila 
covidová epidemie, která zkompliko-
vala i tuto část českého kulturního života. 
Nakonec bylo možno výstavu navštívit jen 
po značně omezenou dobu v druhé polovině 
jara, což se ne každému podařilo. Naštěstí 
byl vydán dvojjazyčný, česko-anglický kata-
log stejného jména jako výstava a ten bude 
tuto akci připomínat trvale. 

V této poměrně útlé publikaci (nemá ani 
sto stran) najdeme i stručný popis Madony 
kozojedské, sepsaný Alešem Mudrou. 
Tento umělecký historik se pokusil zhod-
notit význam „naší“ Madony čtvrt století po 
jiné, ještě rozsáhlejší výstavě. Kozojedská 
madona byla předtím popsána v r 1996 
v třetím svazku rozsáhlého výstavního kat-
alogu Gotika v západních Čechách. 

V drobnostech se dnešní odborné hod-
nocení sochy trochu změnilo, pro laika však 
nemají tyto posuny příliš velký význam, 
protože jazyk uměleckého historika mu 
sotva bude do všech detailů srozumitelný.

Nynější hodnocení Madony kozojedské 
lze stručně shrnout tak, že tato socha byla 
vyřezána z lipového dřeva někdy v 80. letech 
14. století v Praze, tedy nedlouho po smrti 
císaře a krále Karla IV. Jak konstatuje od-
borník, „patří k nejlepším ukázkám kvality a 
bohatství sochařské  tvorby v Čechách v ob-
dobí formování krásného slohu.“ Zajímavá 
je úvaha o tom, že dílo mělo být umístěno na 
konzoli a určeno k obcházení, pozorování a 
vnímání z různých stran. 

Na jiném místě textu o Madoně najdeme 
konstatování, že jde o zcela suverénní a 
vyváženou řezbu. Původně byla opracována 
i ze zadní strany, ale tam ji poškodilo pozdější 

seříznutí. Změn původního stavu bylo však 
víc: Panně Marii dnes chybí koruna, při 
restaurování v r. 1953 musela být doplněna 
pravá ruka Ježíška. Několik dalších detailů 
potvrzuje, že více než šestisetletý život tohoto 
výtvarného díla rozhodně nebyl jednoduchý. 

Aleš Mudra pak naznačuje, že objedna-
vatelem sochy mohl být teoreticky Albrecht 
starší z Kolovrat, který snad v době vzniku 
Madony vlastnil krašovské panství. To je 
však pouhá teorie, protože ve skutečnosti 
nelze s jistotou říci, že na Krašově či 
v Kozojedech byla socha umístěna 
už před husitskými válkami. Daleko 
pravděpodobnější je to, ,,že se mohla do 
našeho kraje dostat až daleko později, 
nejspíše až po třicetileté válce“. 

Zajímavé je ještě to, že v kozojedském 
kostele bylo podle už zmíněného katalogu 
z r. 1996 umístěno po určitou dobu dalších 
šest gotických soch. Konkrétně tu v této 
podobě pobývali svatý Vojtěch, Václav, 
Anna Samotřetí, Barbora a Kateřina. 
Všechny tyto plastiky vznikly až v pozdější 
době (zhruba mezi lety 1450 a 1530) a ani 
v jejich případě nevíme, kdy, odkud a jak 

se do Kozojed dostaly. Také tato díla jsou 
dnes z bezpečnostních důvodů umístěna 
mimo obec. 

Odborníci se věnovali popisu a hodno-
cení Kozojedské madony už od roku 1909. 
Pojednání o ní napsali nebo ji v šíře kon-
cipovaných dílech zhodnotili i nejčelnější 
umělečtí historici, např. profesoři pražské 
a brněnské univerzity Jaromír Homolka a 
Albert Kutal. 

Uvažovali také o tom, v které dílně mohla 
být Madona vyřezána, ale ani v této věci se 
nelze dobrat jistoty. Jak píše Aleš Mudra, 
tehdejší řezbářská produkce je dnes do-
chována v nepatrných zbytcích. Jejich 
vzájemné srovnávání tedy při nejlepší 
vůli nedovolí stanovit autora – ostatně ani 
neznáme přesná jména tehdejších řezbářů. 

Podstatná část otázek, která Kozojedská 
madona vzbuzuje, zůstane určitě navždy 
zastřena tajemstvím. Nesporné je to, že 
toto krásné dílo svým pojmenováním 
reprezentuje navenek naši obec a jistě 
tomu tak bude i nadále. V každém případě 
zaujala tato řezba na plzeňské výstavě 
v zástupu mnoha dalších Madon velmi 
důstojné místo. 

dr. Bohdan Zilynskyj

Kozojedská Madona na výstavě v Plzni

Divadelní představeni „Lijavec“
Po delší odmlce zavítal 6. listopadu do 

místního kulturního domu divadelní soubor. 
Tentokrát soubor TRUS z Trnové, který se 
zabývá výhradně dílem českého velikána 
Járy Cimrmana, s představením Lijavec 
„hra s opravdovým deštěm“.  

Autorem hry jsou Zdeněk Svěrák a 
Ladislav Smoljak a jako spoluautor je 
uváděn rovněž fiktivní český vynálezce, 
filosof a dramatik Jára Cimrman.  
Představení se skládalo ze dvou částí. 
První část byla menší beseda o následu-
jící hře a druhá samotné představení. Hra 
je tzv. psychodrama, kdy se v útulku pro 
pocestné za jedné deštivé noci setkávají 
vrchní inspektor všech starobinců, porodní 
dědek Formánek, poručík Pihrt a mlynář, a 
to vše za velmi neochotné asistence ner-
udné paní správcové. Během hry vychází 
najevo, že hru sehrávají samotní obyvatelé 
starobince a léčebné divadlo jim má pomoci 
zbavit se psychických problémů. 

Členové divadelní společnosti TRUS 
opět předvedli skvělý herecký výkon 
o  čemž svědčil i závěrečný bouřlivý potlesk 
téměř sedmdesáti diváků.   OÚ



Dne 22. listopadu 2021 oslavil 85. naro-
zeniny dlouholetý člen Mysliveckého spolku 
Kozojedy, pan František Hykyš.  Členem 
Českomoravské myslivecké jednoty je od 
roku 1956, tj. 65 roků. 

Řadu let pracoval ve výboru spolku kde 
vykonával především funkci mysliveckého 
hospodáře. Má tak významný podíl na 
založení, rozvoji a výrazném zkvalitnění 
chovu daňčí a mufloní zvěře v naší, ale také 
v sousedních honitbách. 

O vysoké kvalitě chovu této zvěře 
v  naší honitbě svědčí výsledky výstav tro-
fejí ulovené zvěře pořádaných každoročně 
Oblastním spolkem v Plzni, ale také na 
výstavě těchto trofejí pořádané v rámci 
Mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství 
a včelařství v Lysé nad Labem. Trofeje 
vystavované kozojedskými myslivci patří 
podle metody hodnocení Mezinárodní 

František Hykyš - 85. narozeniny
rady pro lov a ochranu zvěře (CIC), k těm 
nejkvalitnějším.

V pozdějších letech vedl pan Hykyš 
několik roků při zdejší ZŠ kroužek mladých 
myslivců. Také k této činnosti přistupoval 
velice zodpovědně, s veškerou energií a 
dokázal předat svým svěřencům bohaté 
vědomosti a zkušenosti ze znalosti přírody 
a života v ní. Děti z kozojedského kroužku 
mladých myslivců pod jeho vedením získaly 
řadu vynikajících úspěchů v oblastním 
kole, ale také v celostátním kole soutěže o 
„Zlatou srnčí trofej“. Pan František Hykyš 
má tak významný podíl na výchově mladé 
kozojedské myslivecké generace. Mnozí Na naháňce se synem Vladimírem a vnukem Davidem

členové kroužku zůstali svému koníčku věrni 
i v  dospělosti a stali se členy našeho spolku. 

 Fakta, strohá čísla, za kterými je 
však třeba vidět skromného, pracovi-
tého člověka, ochotného vždy pomoci a „ 
přiložit ruku ke společnému dílu“, význam-
nou osobnost obce Kozojedy. Osobnost 
s  krásným vztahem k přírodě, ke zvěři, ke 
spoluobčanům, k mladé generaci. Čísla, 
za kterými se skrývají stovky, tisíce hodin 
věnovaných přírodě, lesu, myslivosti , práci 
s mládeží, ale také rodině. 

Členové mysliveckého spolku ocenili 
dosavadní činnost pana Františka Hykyše 
udělením ČESTNÉHO UZNÁNÍ.

S přáním všeho nejlepšího ke krás-
nému životnímu jubileu a s pozdravem   
„Myslivosti zdar“ členové Mysliveckého 
spolku Kozojedy

Václav Troch

I letos žáci vyššího stupně vyrazili auto-
busem do Rokycan, kde  zhlédli vzdělávací 
projekt Planeta Země 3000. Jedná se 
o  zeměpisný projekt, který je vyráběn ve 
spolupráci s časopisem Koktejl. 

Každým rokem nás autoři zavedou na  
zajímavá místa naší planety – takže jsme 
“podnikli výlet” například do Číny, Indonésie, 
Amazonie, na Filipíny, na Galapágy aj. 

Letos nás Adam Lelek svým pod-
manivým hlasem provázel na cestě po af-
rickém ostrově Madagaskar. 

Byli jsme unešeni jeho krásnými záběry 
madagaskarské fauny a flóry a dověděli 
jsme se, že 90 % všech zvířat a rostlin jsou 
endemité. Také jsme viděli nejmenšího cha-
meleona na světě a překvapilo nás, že měří 
necelé 3 centimetry.

Kromě přírody nás ale Adam seznamuje 
také s životem místních lidí. Madagaskar 
patří bohužel k nejchudším zemím světa. 
Žije zde asi 21 milionů obyvatel a 61% z 
nich musí “vyjít” s 20 Kč na den. Viděli jsme 
snahu rybářů, kteří na moři lovili ryby. Po 

pěti hodinách ulovili pouhopouhých 5 ryb, 
které si uvařili k obědu, ale neměli žádný 
zisk. Bylo mi trochu smutno, protože děti 
v naší jídelně ryby téměř nejí a množství 
výborně uvařeného jídla se vyhazuje.

Adrenalin jsme si užili s Adamem na 
zablácených cestách plných výmolů, mimo 
jiné označených prý jako silnice 1. třídy, kdy 
jeho půjčený offroad několikrát zapadl. 

Mnohem nebezpečnější však bylo 
překonávání vodních toků – dřevěný 
polorozpadlý most, kde si musel přenášet 
prkna pod kola a několik dřevěných vorů 
vyspravených různými větvemi.

Nakonec vše šťastně dopadlo a po 
čtyřměsíčním cestování jsme “přistáli” zpět 
na letišti v Praze.

A co řekli na program žáci – pěkné, hez-
ké, poutavé, zajímavé, poučné. Takže už se 
těšíme, co nám připraví Adam na příští rok. 
Víme jen, že navštívíme Magický Senegal.

A teď si užijte kvíz:
1. Madagaskar je podle velikosti: 

a/ 2. největší ostrov 
b/ 3. nejv. ostr.     
c/ 4. nejv. ostr.

2. Hlavní město Madagaskaru je:   
a/ Antananarivo   
b/ Addis Abeba    
c/ Asmara

3. Co je fosa?        
a/ hmyz     
b/ šelma       
c/ druh lemura

4. Nepěstuje se zde:       
a/ vanilka     
b/ pšenice       
c/ hřebíček

5. Malgaš sni za rok:       
a/ 100 kg rýže     
b/ 300 kg       
c/ 500 kg

6. Laterit je:         
a/  tropická půda   
b/ těžený kov       
c/ míza stromů

7. Madagaskar protíná:     
a/ obratník Raka   
b/ rovník       
c/ obratník Kozoroha

Výsledky: 1c, 2a, 3b, 4.b, 5.b, 6.a, 7.c
Hana Slachová

Planeta Země 3000



Potkáváme mnoho lidí, 
známých i neznámých, uděláme 
si o nich již od pohledu jedno-
duchý úsudek, který zapadne 
v  zapomnění nebo se někdy vy-
baví i upraví, potkáváme lidi žijící 
svým spokojeným způsobem či 
zviditelnění svojí činností, pot-
káváme se také s lidmi, kteří 
přes svůj nevýrazný projev 
mají v sobě ukryté výjimečné 
jádro s vlastním životem proje-
vující se netradičními pohledy 
na věci a s činnostmi ostatním 
připadající jako nepotřebné a 
příliš obyčejné. 

A jedním z takových byl 
i člověk pobývající často 
v blízkosti Liblínu, Borku a 
Kozojed, který své poslední 
místo na sklonku života našel 
v  Kožlanech. Jak to často bývá, 
až obvykle posmrtné hodnocení 
jedinečných výsledků práce 
takové osobnosti vnese jiné, 
obecnější mínění veřejnosti a 
nabídne nový pohled ve své 
plné šíři i kráse.

První říjnový den roku 2021 
nám byl nabídnut takový zážitek 
poznání nitra člověka, autora 
slavné karikatury profesorského 
sboru plzeňské reálky pojmeno-
vaný Kulometná rota, kterou 
před několika lety znovuobje-
vil Mgr. Jan Hosnedl a uvedl 
v  širší známost výstavami prací 

například v Plzeňském muzeu, 
v Obecním domu v Praze, 
v Muzeu Mariánská Týnice, 
v  Trnkově galerii v Plzni nebo 
v  Západočeské galerii. 

Tento člověk se jmeno-
val Bohumil Konečný někde 
podepsaný jako malíř a ilustrá-
tor Bimba. Na rodném domě ve 
Skrétově ulici, kam jsou nyní po-
síláni pacienti obvodními lékaři 
k odbornému vyšetření jako na 
bývalou Polikliniku Plzeň – sever 
nyní EUC kliniku, byla 1. října za 
přítomnosti plzeňského primá-
tora Martina Baxy, Bimbovo 
vnoučat i veřejnosti slavnostně 
odhalena pamětní deska.

Další pozornost si zaslouží 
krásně slunečný následující den, 
podzimní 2. říjen, svým slavnost-
ním otevřením naučné stezky 
pojmenované „Krajem Bohumila 
Konečného“ s počátkem u 
prvého zastavení označeného 
informační tabulí na Tábořišti 
Kobylka u Liblína. 

Zde se sešli odpoledne v jed-
nu hodinu první návštěvníci. Byli 
přivítáni hlavním organizátorem 
akce Mgr. Hosnedlem a také 
starostkou městyse Liblín Ester 
Lipertovou. Okolí zdobily kopie 
obrazů, obrázků, skic i fotografií 
tematicky doplňujících název 
akce.

Následovalo vykročení ces-
tou kolem hřbitova k Liblínu. 
V  zátočině před mostem vedle 
mapy místního okolí a turistick-
ých tabulek je osazena druhá 
tabule. Dále po přejití mostu 
putování vedlo levý břehem 
Berounky proti proudu řeky až 
na louku u soutoku se Střelou. 

Z protějšího břehu vyrůstá 
vegetací pokrytá skála nazý-
vaná Karvanka skýtající široký 
výhled na údolí směrem k  Liblínu 
i  Kobylce. Na vyvýšeném břehu 
u  řeky nabízí poučení třetí tabule. 

Paní Olga Schwarzová, ro-
zená Piplová, ve svých devadesá-
ti a jednom roku vzpomněla, jak 
jako dítě poprvé viděla u soutoku 

Vzpomínka na 
nevšedního člověka

Tábořiště Kobylka u Liblína a prvá tabule

Vila u Piplova mlýna

Obrazy v místnosti rodičů Evy Konečné 
ve vile

3. tabule u soutoku Střely a Berounky

Bohumila Konečného s kamará-
dem, kteří zde tábořili a měli stan 
ze dvou celt tzv. jehlan. 

Po dalším kilometru příjem-
ného výšlapu již po břehu Střely 
následuje poslední zastavení 
u  mostu pod Borkem. V soused-
ství turistického rozcestníku stojí 
čtvrtá a poslední naučná tabule. 

V tomto kaňonovitém údolí Bimba 
nalezl své přátele, příjemné 
prostředí pro svoji rodinu, hlavně 
klid a inspiraci k práci.

Jako mimořádná odměna 
pro ty, kteří došli až sem, bylo 
připraveno občerstvení pod 
balkonem vily u Piplova mlýnu, 
kam Bohumil Konečný přicházel 
za svoji budoucí manželkou. 
Taktéž na tomto místě vznikla 
řada jeho prací. Jako milý a vel-
mi citlivý společník bavil ostatní, 
zvláště jeho vyprávění dokázalo 
přinést zážitky posluchačům 
všech ročníků.

Jedinečnou podívanou se 
stala návštěva opuštěných 
prostor druhého podlaží vily, 
kde Bohumil Konečný ne-
jenom některá díla vytvořil, ale 
i především často pobýval s  ro-
dinou a manželčinými rodiči. Po 
stěnách visel obrazový výběr 
z jeho práce a také fotografie 
z jeho života, například o set-
kání se spolužákem z reálky 
Miroslavem Horníčkem. Podle 
odhadu některých přítomných 
shlédlo prostory přibližně sto 
padesát návštěvníků. Poslední 
opustil vilu po 18. hodině.

Ještě se slábnoucími 

slunečními paprsky bylo třeba 
nastoupit ke zpáteční cestě, 
protože program pokračoval na 
Tábořišti Kobylka jak venkovní, 
tak i vnitřní výstavou v penzionu. 
Hudebně akci rámovalo vys-
toupení kapely Demophobia.

 Na řadu přišlo nejdříve venko-
vní promítnutí nově vytvořeného 
působivého tříminutového vid-
eoklipu s následným shlédnutím 
hodinového filmu o Bohumilu 
Konečném. 

A to byla tečka za příjemně 
stráveným sobotním odpoled-
nem 2. října 2021 v atmosféře 
vzpomínek na téměř zapome-
nutého malíře krásných žen 
Bohumila Konečného – Bimby.

Závěrem je třeba poděkovat 
za nevšední zážitek všem, kteří 
přispěli ke zdárnému průběhu 
nevšední společenské události.

Tisíce drobných překážek 
se muselo překonat a stejné 
množství organizačních opatření 
po celou dlouhou dobu přípravy 
i  v průběhu akce bylo třeba učinit 
a za to patří hlavní uznání Mgr. 
Janu Hosnedlovi, který dlouho-
dobou péčí o odkaz a zviditelnění 
díla i osobnosti Bohumila 
Konečného přispěl k  zařazení 
tohoto umělce do sbírek a také 
do péče Západočeské galerie. 

Bohuslav Pipla, 2021



Výpis usnesení  
z 28. veřejného zasedání Zastupitelstva  
obce Kozojedy, které se konalo ve čtvrtek  

24. června 2021 od 19.00 hod.  
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.

Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise, 

kontrola usnesení
3. Úprava rozpočtu
4. Závěrečný účet obce Kozojedy za rok 2020
5. Záměry obce
6. Informace k akci „Zateplení a fasáda ZŠ, 

Kozojedy čp. 37“
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr
Usnesení č. 457 - ZO schválilo program 

dnešního jednání. 
Usnesení č. 458 - ZO schválilo ověřovatele 

dnešního jednání Bc. Havlovou a MgA. 
Jahodovou.

Usnesení č. 459 - ZO schválilo návrhovou 
komisi dnešního jednání Bc. Píclovou a Mgr. 
Hirta.

Usnesení č. 460 - ZO schválilo Závěrečný účet 
obce Kozojedy za rok 2020 včetně Zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2020, a to bez výhrad.

Usnesení č. 461 - ZO schválilo užívání části 
obecního pozemku p.č. 105/5 o výměře  
2,1 m2 ostatní plocha v k.ú. Kozojedy u 
Kralovic za účelem umístění automatu 
sloužícímu k vydávání i odesílání zásilek 
- Z-BOXU a podpisem smlouvy pověřuje 
starostku obce.

Usnesení č. 462 - ZO schválilo další navýšení 
prací na akci „Zateplení a fasáda ZŠ, Kozojedy 
čp. 37“ v celkové upravené výši 222 849,50 
bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem 
dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

Usnesení č. 463 - ZO schválilo přijetí dotace 
na akci „Rekonstrukce a zateplení střechy 
kulturního domu Kozojedy čp. 120“ ve výši 
150 000,- Kč a podpisem smlouvy pověřuje 
starostku obce.

Usnesení č. 464 - ZO schválilo přijetí dotace na 
akci „Oprava sociálního zázemí a podlah ŠJ 
Kozojedy“ ve výši 100 000,- Kč a podpisem 
smlouvy pověřuje starostku obce.

Usnesení č. 465 - ZO schválilo opravu MK 2b 
Kozojedy – Lednice z vlastních prostředků ve 
výši 1 mil. Kč. 

Usnesení č. 466 - ZO schválilo objednávku 
herních prvků do obce Lednice a areálu MŠ 
v Kozojedech za cenu 100 097,25 Kč na rok 
2022. 

Usnesení č. 467 - ZO schválilo nákup elektrické 
pánve pro potřeby kuchyně v KD Kozojedy za 
cenu 54 450,- Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 468 - ZO schválilo ceny pronájmu 
sálu KD v Kozojedech 3 000,- Kč bez DPH 
mimo topnou sezónu, v topné sezóně 5 000,- 
Kč bez DPH a při pořádání maturitního plesu 
8 000,- bez DPH.

Usnesení č. 469 - ZO schválilo Směrnici pro 
nakládání s osobními údaji pro obec Kozojedy.

Usnesení č. 470 - ZO schválilo přijetí dotace 
na akci „Obnova areálu kostela sv. Mikuláše 
v Kozojedech – Obnova ohradní zdi“ ve výši 
330 000,- Kč.

Výpis usnesení 
z 29. veřejného zasedání Zastupitelstva 
 obce Kozojedy, které se konalo ve středu  

7. července 2021 od 19.00 hod.  
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.

Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise, 

kontrola usnesení
3. Výběrové řízení 
4. Různé
5. Diskuse
6. Usnesení a závěr 
Usnesení č. 471 - ZO schválilo program 

dnešního jednání. 
Usnesení č. 472 - ZO schválilo ověřovatele 

dnešního jednání p. Vlkovou a Mgr. Hirta.
Usnesení č. 473 - ZO schválilo návrhovou 

komisi dnešního jednání p. Čecha a p. 
Ouhrabkovou.

Usnesení č. 474 - ZO schválilo firmu JIPS 
stavební firma s.r.o. jako zhotovitele akce 
„Vyústění kanalizačního řadu IDTV 10281504, 
úprava území, k.ú. Lednice“ za cenu 
778 758,95 Kč bez DPH a pověřuje starostku 
obce podpisem smlouvy.

Usnesení č. 475 - ZO schválilo příspěvek obci 
Stebno ve výši 20 000,- na odstranění škod 
způsobených živelnou pohromou ze dne 
24.6.2021 a pověřuje starostku obce podpisem 
darovací smlouvy.

Usnesení č. 476 - ZO schválilo vybudování septiku 
včetně napojení na obecní kanalizaci pro budovu 
kabin TJ Sokol Kozojedy, Kozojedy čp. 162.

Usnesení č. 477 - ZO schválilo poskytnutí 10% 
finančního příspěvku na vybudování septiku 
pro budovu kabin TJ Sokol Kozojedy, Kozojedy 
čp. 162 v případě schválení žádosti o dotaci 
od Národní sportovní agentury, VÝZVA č. 
8/2021 - Kabina 2021, PROGRAM č. 162 51 
ROZVOJ MÍSTNÍCH SPORTOVIŠŤ A ZÁZEMÍ 
– Kabina 2021-2025.    

Výpis usnesení 
z 30. veřejného zasedání Zastupitelstva 
obce Kozojedy, které se konalove čtvrtek  

9. září 2021 od 19.00 hod. 
 v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.

Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise, 

kontrola usnesení
3. Úprava rozpočtu
4. Výběrová řízení 
5. Informace o investičních akcích
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr  
Usnesení č. 478 - ZO schválilo program 

dnešního jednání. 
Usnesení č. 479 - ZO schválilo ověřovatele 

dnešního jednání p. Čecha a Bc. Píclovou.
Usnesení č. 480 - ZO schválilo návrhovou 

komisi dnešního jednání Bc. Berana a Bc. 
Havlovou.

Usnesení č. 481 - ZO schválilo Ing. Tomáše 
Šlemendu, Blovice, jako zhotovitele projektové 
dokumentace na akci „Obec Kozojedy – 
kanalizace a ČOV“ za cenu 1 050 000,- Kč 
bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy.

Usnesení č. 482 - ZO schválilo firmu Eurovia 
Silba, a.s. Plzeň, jako zhotovitele akce 
„Oprava povrchu místní komunikace MK 
2b Kozojedy-Lednice, II. etapa“ za cenu 
872 457,37 Kč bez DPH a pověřuje starostku 
obce podpisem smlouvy.

Usnesení č. 483 - ZO schválilo delegáta na 
mimořádnou valnou hromadu společnosti 
Vodárenská a kanalizační a.s. konanou dne 
21.10.2021, a to místostarostu obce Kozojedy 
pana Ladislava Jakeše.

Usnesení č. 484 - ZO schválilo Ceník svozu 

separovaného odpadu s firmou Marius 
Pedersen a.s. platný od 1.9.2021.

Usnesení č. 485 - ZO schválilo zveřejnění 
záměru prodeje obecního pozemku p.č. 77 
ostatní plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Kozojedy 
u Kralovic.

Usnesení č. 486 - ZO schválilo zveřejnění 
záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 
3482/78 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 
v k.ú. Kozojedy u Kralovic.

Výpis usnesení 
z 31. veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Kozojedy, 
které se konalo 

ve čtvrtek 21. října 2021 od 19.00 hod. 
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.

Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise, 

kontrola usnesení
3. Úprava rozpočtu
4. Obecně závazná vyhláška obce Kozojedy č. 

1/2021, o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství

5. Informace o investičních akcích
6. Záměr – prodej pozemku
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr  
Usnesení č. 487 - ZO schválilo program 

dnešního jednání. 
Usnesení č. 488 - ZO schválilo ověřovatele 

dnešního jednání Mgr. Hirta a Bc. Berana.
Usnesení č. 489 - ZO schválilo návrhovou 

komisi dnešního jednání p. Vlkovou a MgA. 
Jahodovou.

Usnesení č. 490 - ZO schválilo rozpočtové 
opatření obce Kozojedy č. 7.

Usnesení č. 491 - ZO schválilo obecně 
závaznou vyhlášku obce Kozojedy č. 1/2021, 
o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství.

Usnesení č. 492 - ZO schválilo zatím známé 
vícepráce při akci „Oprava sociálního zázemí a 
podlah ŠJ Kozojedy“ v maximální výši 60 000,- 
Kč včetně DPH.

Usnesení č. 493 - ZO schválilo prodej 
obecního pozemku p.č. 77 (ostatní plocha) o 
výměře 24 m2 a části obecního pozemku p.č. 
3482/78 (ostatní plocha) o výměře cca 15 m2 
v k.ú. Kozojedy u Kralovic. Prodej se uskuteční 
za odhadní cenu a veškeré náklady spojené 
s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 494 - ZO schválilo nákup části 
pozemků p.č. 4172/2 a p.č. 4737 v k.ú. 
Kozojedy u Kralovic od soukromého vlastníka 
za cenu 200,-Kč za m2. Přesná výměra bude 
zjištěna na základě geometrického plánu. 
Veškeré náklady spojené s nákupem bude 
hradit kupující. Podpisem smlouvy je pověřena 
starostka obce.

Usnesení č. 495 - ZO schválilo napojení a 
vypouštění odpadních vod z domovní ČOV do 
obecní kanalizace u rodinného domu Kozojedy 
čp. 69. 

Usnesení č. 496 - ZO schválilo pronájem 
sálu na křest CD Morgiana Project na den 
18.12.2021.

Usnesení č. 497 - ZO schválilo nabídkovou 
cenu na zhotovení autobusové čekárny pro 
obec Borek ve výši 95 913,- Kč. 



Pozvání 
do našich knihoven 
Covidová doba negativně zasáhla i 

knihovny. Po uvolnění opatření se vrátila 
jen hrstka čtenářů. Je to obrovská škoda. 
Naše knihovna je velice slušně zásobena 
zajímavými tituly knih a tyto se ještě for-
mou výměnného fondu stále obměňují.  Po 
domluvě je knihovna schopna Vám zajistit i 
četbu  přímo na míru. Výměnný knižní fond 
a další služby nám pro všechny knihovny 
zajišťuje Městská knihovna Kralovice, se 
kterou máme vynikající spolupráci.  

Místní lidová knihovna Kozojedy, 
Kozojedy 100 (v přízemí budovy OÚ) Vám 
nově nabízí doporučenou školní četbu 
pro děti druhého stupně základní školy. 
Připomeňte si svoji školní četbu, jejíž základ 
se nemění.  K dispozici je rovněž současná 
literatura.

Vybrat si zde mohou i menší děti, 
předškoláci, školní děti i dospělí. Je zde 
mnoho knih od obrázkových dětských titulů 
až po knihy pro náročnějšího čtenáře.  

V současné době máme pro čtenáře 
vyčleněný soubor knih školní četby, 
především pro žáky druhého stupně 
základní školy a z tohoto souboru si můžete 
vybrat i vy. Pro čtenáře jsou zde ještě dvě 
knihovny, a to v Břízsku a ve školní družině.

Naučme se znovu číst, četba zbystřuje 
smysly, slovní zásobu a celkový rozhled.

Na Vaši návštěvu se těší Vaše knihovny.
Otevírací doba: 
Místní lidová knihovna Kozojedy, 

Kozojedy 100 pondělí 15 – 18,  
knihovnice paní Jaroslava Procházková

Místní lidová knihovna Kozojedy, Kozojedy  1 
(školní družina) knihy po domluvě 
s knihovnicí paní Věrou Kovářovou

Místní lidová knihovna Břízsko 
středa  18 – 20, knihovnice paní Jarmila 
Lomičková

23. 10 2021 obec Kozojedy ve spolupráci 
s Městysem Liblín pořádala zájezd do divadla 
Broadway v Praze, tentokrát na muzikál Láska 
nebeská. Scénář a režie této zamilované duchař-
ské komedie s nejznámějšími hity Waldemara 
Matušky je dílem Zdeňka Zelenky. 

V hlavních rolích se mimo jiné představi-
li Ondřej Bábor, Vojtěch Drahokoupil, Josef 
Vojtek, Dana Syslová, Karolina Gudasová, Jan 
Kopečný.

Téměř celý autobus se naplnil natěšenými 
diváky, kteří se nenechali odradit protiepide-
miologickými opatřeními, jako byla kontrola 
covid testů před vstupem do divadla a nasaze-
ním respirátorů po celou dobu vystoupení.

Vynikající výkony všech herců si vysloužily 
velkou spokojenost diváků v hledišti, kteří se 
jim odměnili bouřlivým potleskem.    OÚ

Návštěva divadla

V listopadu letošního roku oslavili manželé Vladimír a Věra Krevovi z Kozojed jedno 
z nejkrásnějších a nejvýznamnějších výročí společného života, diamantovou svatbu, 
neuvěřitelných šedesát let od uzavření sňatku. Ještě jednou blahopřejeme k nádherným 
šedesáti rokům společného života! Diamanty jsou velmi tvrdé a vzácné. A stejně pevné 
a cenné je i vaše manželství.   Do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví!               OÚ

Diamantová svatba

Ve spolupráci se svozovou společností 
Marius Pedersen a.s. jsme pro Vás připravili 
krátké shrnutí změn, které nastaly v letošním 
roce v souvislosti se změnou odpadové legis-
lativy. Nový zákon o odpadech, který vstoupil 
v  platnost 1. 1. 2021, klade vyšší důraz na třídění 
odpadů a tuto povinnost přenáší i na obce jako na 
původce odpadu. Od roku 2025 je obec povinna 
zajistit, aby recyklovatelná složka (papír, plast, 
sklo, bioodpad, kovy apod.) tvořila alespoň 60 % 
všech vyprodukovaných komunálních odpadů. 
Požadavky na recyklaci se budou v dalších letech 
zvyšovat, a to až na 70 % v roce 2035.

Lze říci, že v naší obci je systém sběru re-
cyklovatelných složek nastaven správně a 
už v letošním roce plníme tyto cíle na 46 %, 
v loňském roce bylo toto číslo o jedno pro-
cento nižší. Je vidět, že třídění v naší obci má 
vzrůstající tendenci.

Vzhledem k tomu, že je v naší obci zajištěn 
svoz všech recyklovatelných složek odpadu – 
papír, plast, sklo, tráva a listí, dřevo, kovy, oleje, 
nápojové kartony, je jedinou cestou ke splnění 
recyklačních cílů snížení produkce směsného 
komunálního odpadu. 

Předpokládaná produkce směsného komunál-
ního odpadu na jednoho obyvatele je pro letošní 
rok dle nového zákona 200 kg. V dalších letech 
bude toto číslo dále klesat. Kromě směsného 
komunálního odpadu, který občané ukládají do 
svých nádob, se do této produkce započítává 
i  objemný odpad (nábytek, matrace apod.). 

Odpadové hospodářství v naší obci
V obci Kozojedy činila k 30. 09. 2021 

produkce tohoto odpadu na jednoho obyvatele 
280,67 kg. Z toho je jasně patrné, že limit 
stanovený novým zákonem, bude v tomto roce 
výrazně překročen. 

Naším cílem do budoucna je ještě zlepšit sep-
araci odpadu v naší obci tak, aby recyklovatelné 
složky odpadu končily ve správných barevných 
nádobách, čímž by poklesla produkce směsného 
komunálního odpadu. Dalším krokem by pak 
mohlo být snížení frekvence vývozu směsného 
komunálního odpadu a případné posílení sběrné 
sítě separovaného odpadu. Tím by se ulevilo i 
rozpočtu naší obce, která každým rokem dop-
lácí na svoz a likvidaci odpadu. 

Další novinkou, kterou nový zákon přináší, 
je povinnost původce odpadu, kterému vznikne 
stavební nebo demoliční odpad, mít ještě před 
vznikem tohoto odpadu zajištěno smluvně 
předání tohoto odpadu oprávněné osobě (svozové 
společnosti, sběrnému dvoru, recyklačnímu cen-
tru apod.) a toto při případné kontrole prokázat - 
Zákon o odpadech č. 541/2020, § 15, odst. 2 b), c). 

V případě potřeby uzavření smlouvy se 
můžete obrátit na provozovnu společnosti 
Marius Pedersen a.s. v Kralovicích, tel: 493 647 
106, případně na e-mailu: lenka.tyrova@mari-
uspedersen.cz.  Věříme, že společnými silami 
dokážeme nastavené cíle splnit.

Obec Kozojedy



Obecní úřad Kozojedy
Zavřeno od  27.12.2021 do 31.12.2021

Důvod – čerpání řádné dovolené

MUDr. Havlín -  
Praktický lékař v Kozojedech

Dovolená   31. 12. 2021   

Z kroniky Vlastivěda obce 
Kozojed a okolí – z r. 1930

Správa obce 
Obecní zastupitelstvo má 15 členů. Starostou je od r. 1928 J. Bajt, 
náměstkem V. Prusík, radní: V. Šimice, V. Šour, V. Šemokrouch. 
Členové obecního zastupitelstva: B. Šour, V. Šnajdr, Fr. Šour, V. 
Lipert, J. Franěk, J. Spurný, V. Beneš, B. Fröhlich, V. Procházka, 
J. Beneš. Ve finanční komisi zasedají: F. Frič, V. Matějka, V. 
Šimice, Fr. Soukup, J. Procházka, J. Spurný. (Dopsáno později: 
Obec. zastup. do roku 1938: Starosta Frant. Bulín, náměstek: 
…, členové obec. zastup.: Boh. Šour, V. Šnajdr, V. Lipert, V. 
Matějka, V. Šimice, Josef Volín, Josef Bech, Josef Šour. Obední 
zastupitelstvo od r. 1938: Starosta Boh. Šour, nám. Václav 
Kolman, členové: Fr. Bulín, arcib. vikář Josef Martinů, Rob, Jos. 
Volín, Lipert, Oliverius, Václav Šnajdr, Frant. Niče.) 
Působení obecního zastupitelstva 
Obecní zastupitelstvo spravuje obecní jmění, k němuž se počítají 
pole, louky, lesy, pastviny, cihelna, kovárna a chudobinec. Pole 
10 ha 39 a, louky 1 ha 14 a, zahrady 79 a, pastviny 59 ha 81 a, 
lesy 94 ha 21 a, stavební plocha 8 a, jiné 13 ha 77 a, celkem 180 
ha 19 a. Cena těchto pozemků se odhaduje podle prodaných zde 
statků asi na 526 Kč. Užitek roční z tohoto je však malý. Hotový 
kapitál obce čítá 34 000 Kč a je uložen v místní Kampeličce. 
Výdělečné podniky obce, jejich správa a užitek 
Výdělečným podnikem je místní cihelna, kterou spravuje obecní 
zastupitelstvo. Dohledem na ni pověřen je pan Lipert. Roční 
užitek odhaduje se přibližně na 10 000 Kč. Kovárna pronajímá 
se a nese ročně 1360 Kč za nájem. Obecní váha, již spravuje p. 
J. Volín, nenese užitku. Příjmem musí se hraditi veškeré opravy 
a zkoušení váhy. 
Péče o bezpečnost v naší obci 
Policie zde není. V nočních hodinách obstarává bezpečnost 
ponocný, který od 10 – 2 chodí po vsi a zároveň ohlašuje 
troubením každou hodinu. Obec se vůbec neosvětluje. Při 
zábavách a divadlech udržují bezpečnost hasiči. Při požáru je 
také vždy pohotově sbor hasičů. (Dopsáno později: V únoru 
1938 zavedena elektrisace obce. Je po obci 13 veřej. světel.


