Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách
Kozárovické ročenky. Je to poprvé, kdy tímto
způsobem hodnotíme, co se nám v uplynulém
roce podařilo a kde máme ještě nedostatky.
Přál bych si, aby se tato ročenka stala nejen tradicí, ale i užitečným zdrojem informací.
Za každou akcí bylo skryto mnoho úsilí, času
a zájmu všech nejmenovaných organizátorů,
kteří se prezentovali nezištně pro nás všechny a měli radost z toho, že se podařilo dát
občany této obce dohromady. Každý nový
nápad, se kterým zástupci občanů přišli na
obecní úřad, byl a bude vždy vítaný a dle
možností i finančně podporovaný z obecních
zdrojů. Jsme přístupni kritice na naši činnost,
na činnost zastupitelstva. Máme zájem na
dalším rozvoji obce, ale naše plány mají své
finanční limity, které nejsou neomezené.
Dvě velké investice z posledních let zatížily
obec půjčkou 16 milionů Kč, což se muselo
projevit v loňském rozpočtu. Nemohli jsme
proto zatížit obec dalším dluhem. Podařilo se
nám ale získat do obecního rozpočtu finanční
prostředky z různých dotací a některé plánované akce dokončit. Přejme si, aby rok 2014
byl na dotace úspěšnější. Dětské hřiště a oprava komunikací jsou naše priority.
Vážení spoluobčané, rád bych poděkoval
za nezištnou práci pro obec všem aktivním
občanům a členům zájmových sdružení, kteří
jsou hybnou silou většiny akcí. Tradičně jsou
to místní dobrovolní hasiči, kteří pomáhají
všude tam, kde nám přírodní živly komplikují
život, ale i při organizaci různých akcí v obci.
Aktivitou také hýří místní TJ Sokol i místní
členové ČRS. Dík patří i členům zastupitelstva
obce za práci a organizaci různých zájezdů
spojených s kulturní náplní nebo příležitostným nákupem.
Jsem přesvědčen, že se nám podařilo
hlavní úkoly splnit. Chci vyslovit přání, aby
celá naše obec nadále šla směrem dalšího
rozvoje, abychom byli prosperující obcí,
která předá svoji štafetu s hrdostí dalším
generacím. Přeji Vám hodně zdraví a po
všech stránkách úspěšný celý rok 2014.
Pavel Burda, starosta
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Společenská kronika 2013
Na začátku roku měla obec 388 obyvatel, k trvalému
pobytu se během roku přihlásilo 12 občanů, odhlášeno
z trvalého pobytu bylo 11 občanů.
Přivítali jsme nové občánky
Barboru Šípovou
Matyáše Lexu
Patrika Kulandu.
Opustili nás navždy
Stanislav Korecký, zemřel 8. 1. 2013
Otta Chochola, zemřel 21. 8. 2013
Bohumil Štětina, zemřel 8. 10. 2013
Zajímavost:
průměrný věk obyvatelstva obce je 44 let
průměrný věk žen v obci je 45 let
průměrný věk mužů v obci je 43 let
v roce 2013 bylo v obci 49 dětí do 15 let
Na konci roku bylo v obci hlášeno 389 občanů.
Starosta předává cenu nejlepšímu brankáři turnaje
v malé kopané, a to Zdeňku Čejdíkovi (domácí tým)
foto: E. Tesař

Obecní úřad informuje
• Úřední hodiny obecního úřadu jsou
v pondělí od 7:30 do 16:00 hodin a ve
středu od 7:30 do 18:00 hodin. Polední
pauza od 12:30 do 13:00 hodin.
• Připomínky, náměty a dotazy můžete řešit
i prostřednictvím e-mailu obecního úřadu:
kozarovice@obecni-urad.net
• Informace jsou uveřejňovány na webových
stránkách obce www.kozarovice.cz
• Na obci funguje pracoviště Czech POINT.
V úředních hodinách Vám může být
vystaven výpis z katastru nemovitostí,
rejstříku trestů, obchodního rejstříku,
výpis z bodového hodnocení registrů
řidičů apod. Cena jedné stránky je 100,–
Kč, každá další stránka 50,– Kč.
• Na obci je možno provést
legalizaci – ověření pravosti podpisu
a vidimaci – ověření shody opisu nebo
kopie s listinou.
• Poplatek za jednoho psa činí 100,– Kč.
• Poplatek za stočné se vybírá dle vodoměru
2× ročně, a to v 7. měsíci a ve 12. měsíci
daného roku. Paušální výběr se vybírá
ročně, pololetně nebo kvartálně.
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Slovo redakce
Vážená čtenářko, vážený čtenáři,
dovolte mi, abych se touto cestou ve stručnosti představil
a pokusil se objasnit vznik a smysl projektu ročenka 2013.
Mé profesní CV víc než 20 let obsahuje polygrafii a reklamu tuto technologii využívající. V rámci živnosti i kooperací jsem zajistil kompletní výrobu několika knih, publikoval
jsem v oblasti hygiena a gastronomie (např. Food Service:
seriál článků Zelené hoteliérství).
Myšlenka využít moderní technologie jako je klasické nebo
elektronické publikování pro potřeby komunikace subjektů
obec – občan, byla tématem hovoru už s bývalým starostou Jaroslavem Čarkem, a to nejen v souvislosti s webovými stránkami TJ Sokol Kozárovice, jehož byl tehdy „zapáleným“ členem. Byla však uskutečněna až letos na základě
požadavků současného starosty Pavla Burdy, který přišel
s konkrétním požadavkem na polygrafickou propagaci obce
a komunikaci s občany, navíc částečně finančně pokrytou
inzercí a sponzorstvím podniky v okolí. Následovalo naplánování harmonogramu, mé absolvování akreditovaného semináře Obecní zpravodaje v pražském Vzdělávacím centru
pro veřejnou správu ČR, o.p.s., realizace malonákladového
kalendáře 2013 autorek Marie Klímové a Štěpánky Černé,
novoročenka PF 2014 s málo známým interiérem kozárovické kapličky a nakonec ročenky 2013, kterou právě čtete.
A ještě poznámka – zprávy z konkrétních činností, akcí
nebo zájmových skupin vždy uzavírá informace, zda obec
finančně přispěla, či nepřispěla. Jsou zde pro jednoznačnou informovanost využití obecních prostředků, tedy
financí každého z nás.
Emanuel Tesař, šéfredaktor projektu Ročenka 2013
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Vý z n a m n á
ž i vot n í j u b i l e a
60 let Svašková Soňa
Běloch Jiří
Čarek Jaroslav
Zajíček Karel
Čarková Hana
Moučková Helena
65 let Suchanová Božena
Zajíček Jiří
70 let Kovář Jan
Havelka Miloš
Bernatíková Marie
75 let Novák Evžen
80 let Tóth Anton
Kenseková Marie
81 let Dolníček František
Kocík Bohumil
82 let Krotký Karel
Kratochvílová Jaroslava
Zábojníková Věra
83 let Glenda Josef
Konderlová Marta
Benešová Marie
Hadravová Libuše
84 let Kliment Jaroslav
Kotápiš František
Halušková Irena
85 let Kotápišová Zdeňka
86 let Hadrava Karel
87 let Valtrová Vlasta
88 let Houdková Jiřina
93 let Hřebíček Oldřich
94 let Plevková Anna
96 let Nováková Nina
Všem, kteří se v roce 2013
dožili významného jubilea,
přeje obecní úřad ještě jednou
všechno nejlepší do dalších let
a ještě hodně příjemných chvil
v naší obci.

naše knihovna

foto: E. Tesař

Knihovna v Kozárovicích je
otevřena pro veřejnost každou středu od 16:00 do 18:00
hodin. Je umístěna v patře
Obecního úřadu. Čtenářů přibývá a výběr knih je bohatý.
Lze vybírat z vlastního knižního fondu o počtu 1867 knih
a z knih nových, zapůjčených z knihovny J. Drdy
z Příbrami. Výměnné soubory
knih jsou k dispozici 2× ročně, na jaře a na podzim. Zápisné/výpůjčné činí 10,– Kč
na rok pro dospělé, pro děti zdarma. V knihovně je veřejně přístupný internet zdarma. V roce 2013 bylo vypůjčeno 409 knih šestnácti registrovaným čtenářům (z toho
jsou 4 čtenáři do 15 let). Internet byl v minulém roce využit 53 návštěvníky. Na setkání
s Vámi se těší Milena Dudková, knihovnice. (Provoz knihovny je finančně podporován
obcí.)
Pavlína Dudková

O becn í zastu pitelstvo

Obecní zastupitelstvo bylo zvoleno ve volbách 15. a 16. října. 2010. Kandidovaly dvě strany. Strana č. 1 (VS 1) Sdružení nezávislých občanů pro Kozárovice obdržela celkem
602 hlasů. Strana č. 2 (VS 2) Lepší zítřek získala 820 hlasů.
Následně uvádíme jméno kandidáta, příslušnost k volební
straně a počet získaných hlasů. Pavel Burda VS 2 – 129 hl.;
Jaroslav Čarek VS 2 – 113 hl.; Josef Suchan VS 2 – 100 hl.;
Karel Volf VS 2 – 99 hl.; Pavlína Dudková VS 1 – 98 hl.; Hana
Klimentová VS 1 – 97 hl.; Karel Šašek VS 2 – 98 hl.; Vlastimil
Čejdík VS 1 – 76 hl.; Jiří Staněk VS 2 – 75 hl.; Jan Kliment VS
2 – 73 hl.; Miroslav Hodouš VS 1 – 71 hl.; Petr Hájek VS 2 –
68 hl.; Jaroslav Štegr VS 2 – 66 hl.; Milan Zloch VS 1 – 63 hl.;
Martin Ráža VS 1 – 53 hl.; Jiří Kubricht VS 1 – 49 hl.; Milan
Suchan VS 1 – 49 hl.; Zdeněk Šíp VS 1 – 46 hl.

Funkce

Starosta: Jaroslav Čarek (do 31.3.2013), Pavel Burda (od
15.5.2013); místostarosta: Pavel Burda (do 15.5.2013), Jiří
Staněk (od 15.5.2013); členové zastupitelstva: Vlastimil
Čejdík, Pavlína Dudková, Miroslav Hodouš, Hana Klimentová, Jan Kliment, Josef Suchan.

Výbory

Výbor kontrolní – J. Suchan, V. Čejdík, předsedkyně P. Dudková; výbor finanční – H. Klimentová, J. Kliment, předseda
J. Staněk.

Komise

Komise kulturní a sportovní – J. Suchan, P. Dudková,
předseda J. Kliment; komise bytového hospodářství – M.
Hodouš, J. Čarek, předsedkyně H. Klimentová; komise sociální – P. Burda, M. Hodouš, předseda V. Čejdík; komise
životního prostředí – P. Burda, J. Suchan, předseda M. Hodouš; komise odpadového hospodářství – J. Dudek, J. Staněk, předseda J. Suchan.
-et- (zdroj: materiály OÚ)
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Obecní zastupitelstvo v r. 2012 zleva:
J. Čarek, J. Suchan, P. Dudková,
P. Burda, J. Staněk, H. Klimentová,
V. Čejdík, M. Hodouš, (chybí J. Kliment)
foto: Lucie Staňková

Vyšlo tiskem

Vydání vlastního tématického kalendáře 2014 málo obvyklého formátu a provedení
bylo uskutečněno závěrem
roku 2013 a rozneseno do
schránek spolu s novoročenkou. Autorkou většiny
fotografií je Marie Klímová,
přispěla i Štěpánka Černá.
V kalendáři jsou navíc vyznačeny akce plánované obcí
i zájmovými sdruženími.
Ročenka spatří světlo světa
na jaře 2014 a její význam
je mimo kulturního přínosu
i v informacích, co obec finančně, morálně a jinak podporuje a preferuje. (Kalendář
byl finančně podpořen obcí
a sponzorem; ročenka byla
financována obcí.)
-et-

Obecní kronika

Pamětní kniha obce Kozárovice, jak se původně jmenovaly kroniky, byla založena
řídícím učitelem J. Dvořákem roku 1926.
Ta první má 19 nečíslovaných popsaných
stran, jejichž text je přepsán do knihy druhé. V té bylo několika kronikáři pokračováno až do roku 2001, kterým na straně číslo
372 zápisy končí. Události od roku 2002
do současnosti jsou v nové knize. Píše je,
respektive zápisy připravuje Karel Hadrava, který kroniku vede od roku 1968, tedy
nepřetržitě 45 roků (v r. 2013). Je rodák
z Touškova, ročník 1927, kde se narodil mirovickému kočímu. V Mirovicích chodil do
školy a nutno podotknout, že mezi jeho peKarel Hadrava (86 let) kozárovický kronikář, foto: E. Tesař
dagogy z té doby nalezneme Jana Tomana,
jehož rukopis dějin Kozárovc a Bukovan dodnes nebyl vydán. Vyučil se v Písku pánským
krejčím a než začal šít u mirovického soukromníka, vysloužil si i tovaryšský list, glejt dnes
obecně upadající v zapomnění. Vojákoval jako kuchař na „čáře“ v Železné Rudě, v Modravě
a dalších posádkách Šumavy a okolí v době, kdy se formovala totalita se svojí železnou
oponou. Jeho záliba ve fotografii mu tehdy mohla přivodit značnou nemilost vojenských
orgánů, což dodává albu fotek z té doby, které předvedl při naší návštěvě, punc výjimečnosti. Po vojně šil v Kozárovicích pro Oděvu Písek, při stavbě zdejšího kulturního domu byl
zednický mistr, později tam i topil v kotelně. Kroniku převzal, jak již bylo uvedeno, v době
začátku naší okupace spojeneckými vojsky Varšavské smlouvy, po zemřelém Josefu Klímovi. Stalo se tak zvláště pro jeho trvalou zálibu ve fotografování a regionální historii. Pan
Karel Hadrava se těší pevnému zdraví („...já k doktorům nechodím...“) i veselé mysli a na
nás připadá příjemná povinnost popřát mu velikou porci obojího do mnoha dalších roků nejen nad stránkami kozárovické kroniky. (Vedení obecní kroniky je finančně podporováno
obcí.)
-et-
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Volby 2013

Volba prezidenta České republiky na území
České republiky konaná dne 11. a 12.ledna 2013 proběhla v Kozárovicích za účasti
189 voličů z celkových 326 uvedených na
seznamu. Počet odevzdaných obálek i platných hlasů byl shodný s počtem účastníků,
tedy 189, to znamená 58 %. V Kozárovicích
zvítězil Karel Schwanzenberg se 48 hlasy,
druhý byl Jan Fišer 39 hlasů, třetí byl Jiří
Dienstbier. Miloš Zeman s 35 hlasy na 4.
příčce. V zemi ovšem zvítězil a stal se prezidentem. O další hlasy voličů se dělili: V.
Franz (11), Z. Roithová (9), J. Bobošíková (8),
T. Fischerová (2), P. Sobotka (1).
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 25. a 26.října 2013 se v naší obci
uskutečnily za účasti 203 voličů z celkového počtu 345 zapsaných v seznamu. Počet

platných hlasů byl ovšem 202, tedy 58,6 %.
1., 2. a 3. kozárovické místo – Česká strana
sociálně demokratická (46 hlasů), Komunistická strana Čech a Moravy (43), ANO 2011
(40). Dále se umístily strany a hnutí: TOP 09
(20), Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (10), Křesťanská a demokratická unie
–Československá strana lidová (9), Dělnická
strana sociální spravedlnosti (9), Občanská
demokratická strana (8), Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI (4), Strana zelených (4), Česká
pirátská strana (3), Suverenita - Strana zdravého rozumu (3), Strana svobodných občanů
(1), HLAVU VZHŮRU – volební blok (1), Strana soukromníků České republiky (1). Žádný
kozárovický hlas: Romská demokratická strana, politické hnutí Změna, Aktiv nezávislých
občanů, LEV 21 – Národní socialisté, Koruna
Česká (monarchistická strana Čech, Moravy
a Slezska).
-et- (podle materiálu OÚ)

Dotaci ze Středočeského kraje pro hasiče ve výši 99.500,00 Kč a ve výši 50.729,00 Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup 9 ks zásahového kompletu Zahas V, 9 párů zásahové obuvi Lukov s membránou YUMA a 9 párů zásahových rukavic Karla.
Dále obec obdržela od Středočeského kraje příspěvek na výkon státní správy ve výši
60.000,00 Kč.
Dotované MZe jsou také v plné výši úroky z úvěru na ČOV.
Před koncem roku 2013 jsme opět zažádali o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje pro rok
2014, a to pro hasiče na doplnění zásahové výstroje a výzbroje pro zásahovou jednotku v celkové výši 135.000,00 Kč.
Dále jsme zažádali o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2014 na rekonstrukci
dětského hřiště (požadovaná dotace je ve výši 500.000,00 Kč) a na opravu zdiva a fasády
kapličky Nanebevzetí Panny Marie (požadovaná výše 130.000,00 Kč).

Co se v roce 2013 nepodařilo
Výstavba dětského hřiště
Rekonstrukce obecního úřadu
Doufáme, že se podaří v roce 2014.

R. Hlavínová

Hospodaření obce v roce 2013

Hospodaření obce v roce 2013

Příjmy

Obec je zatížena úvěrem na obecní byty, zůstatek k 31.12.2013 je 10,175.229,04 Kč a úvěrem na ČOV, zůstatek k 31.12.2013 je 5,524.782,75 Kč. Oba úvěry jsou u Raiffesen stavební
spořitelny, a.s..

Daňové příjmy

4 616 676

Běžné provozní výdaje

Nedaňové příjmy

3 114 685

Kapitálové výdaje

Kapitálové příjmy

33 200

Co se v roce 2013 podařilo

Přijaté transfery

Geodetické zaměření lokality pod KD pro vybudování kanalizačního vedení, včetně projektové dokumentace, územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro stavební povolení pro
rozšíření kanalizačního řádu v lokalitě pod KD.
Částečná oprava elektrické instalace v KD .
Oprava sociálního zázemí pro personál restaurace v KD.
Oprava komunikace k Samotám.
Zpevnění části cesty do Strašně.
Přefinancování úvěru na obecní byty. Původní banka Česká spořitelna, výběrovým řízením
byla vybrána Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
Dokončení Změny č. 1 územního plánu obce, nabývá platnost dne 11.12.2013.
Nákup zahradního stroje STIGA PARK PRO 20 a sběrače na trávu.
Nákup kompresoru Bluewind Pro 50 DM2P pro hasiče.
Nákup vysokotlakového čističe K 5.530 T na ČOV.
Nákup řezačky Topline PRO 630 mm ALU, washbou Expert.
Nákup vánoční hvězdy na vrchol vánočního stromu.

Celkem příjmy

Obec v roce 2013 získala
Investiční dotaci z OPŽP na zateplení OÚ a na rekonstrukci otopné soustavy, dotaci v celkové
výši 2,798.366,00, vlastní zdroje jsou ve výši 310.931,00 Kč, celková akce je za 3,109.297,00
Kč. Začátek akce je přeložen na rok 2014.
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Výdaje

Celkem výdaje

6 417 633
207 350
6 624 983

462 948
8 227 509

financování

1 602 526

Plná verze rozpočtu a závěrečný účet jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě, elektronická verze na www.kozarovice.cz
R. Hlavínová

Rozvaha
Aktiva

72 173 925

Pasiva

Stálá aktiva

78 604 317

Vlastní kapitál

Dlouhodobý nehmotný majetek

72 173 925

676 998

Jmění účetní jednotky

Dlouhodobý hmotný majetek

77 927 309

Výsledek hospodaření

6 326 300

Korekce

10 860 865

Cizí zdroje

16 389 378

10

Dlouhodobé závazky

15 700 012

0

Krátkodobé závazky

689 366

Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
Oběžná aktiva
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

49 458 247

4 430 473
84 612
1 581 828
2 764 033
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Zdroj: Rozborový přehled stavu příjmů,
výdajů a financování 2013
R. Hlavínová

Josef Klíma, hospodář
MO ČRS Kozárovice
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Na velmi dobré úrovni lze
hodnotit spolupráci s místním obecním úřadem. Po
vzájemné dohodě uvolňuje
obecní úřad část finančních prostředků z rozpočtu
obce na zakoupení ryb do
obecního rybníku Jelínek
kam nakupuje ryby i naše
organizace ze zdrojů za zakoupené povolenky. Vstřícným krokem organizace
k finanční dotaci obecního
úřadu je opatření v úhradě
některých povolenek. Děti
do 15 let z obce Kozárovice a rovněž kozárovičtí rybáři, kteří dosáhli 65 roků
a mají zdravotní omezení
ZTP/ZTPP, mají povolenku
zdarma. Kozárovičtí občané-rybáři nad 65 let mají 50%
slevu z ceny řádné povolenky. Organizace, kterou řídí
předseda Milan Zloch svojí
více jak dvacetiletou činností dokazuje, že právem patří
ke spolkům, které dobře reprezentují obec Kozárovice.

Leden: Napadl první sníh, ale koncem měsíce roztál a přišla obleva.
Leden byl studený a srážkově nadprůměrný. Průměrná teplota byla
v lednu 2013 –1,6°C, v lednu 2002 +0,2 °C.
Únor: Nový sníh napadl 13.2. a zůstal ležet do konce měsíce a též mrzlo. Únor byl studený a srážkově nadprůměrný. Průměrná teplota byla
v únoru 2013 –2,3°C, v únoru 2002 +0,2°C.
Březen: Opět promrzl a připadl nový sníh. Březen byl studený a srážkově nadprůměrný. Průměrná teplota v březnu 2013 byla –4,9°C
a v březnu 2002 +1,3°C.
Duben: Konečně skončila zima. Od 13. 4. se začalo oteplovat a bylo
teplo až do konce měsíce. Duben byl studený a srážkově nadprůměrný. Průměrná teplota byla v dubnu 2013 +0,5°C a v dubnu 2002 +6°C.
Květen: Konečně začalo jaro. Květen byl teplý a srážkově nadprůměrný. Průměrná teplota byla v květnu 2013 +6,3°C a v květnu 2002
+12,8°C.
Červen: V Praze povodeň. Orlická přehrada musela upouštět vodu.
Červen byl studený a srážkově podprůměrný. Průměrná teplota byla
v červnu 2013 +7°C a v červnu 2002 +15°C.
Červenec: Byl celkově studený a srážkově podprůměrný. Průměrná
teplota byla v červenci 2013 +9,4°C a v červenci 2002 +16°C.
Srpen: Byl opět studený a srážkově podprůměrný. Průměrná teplota
v srpnu 2013 byla +8,6°C a v srpnu 2002 +16,1°C.
Září: Bylo celkově studené a srážkově podprůměrné. Průměrná teplota
v září 2013 byla +5°C a v září 2002 +10,5°C.
Říjen: Byl celkově studený a srážkově podprůměrný. Průměrná teplota
v říjnu 2013 byla +2,4°C a v říjnu 2002 +7,1 °C.
Listopad: Byl celkově studený, mlhavý a srážkově podprůměrný. Průměrná teplota v listopadu 2013 byla –0,5°C a v listopadu 2002 +10,3°C.
Prosinec: Byl celkově studený a srážkově podprůměrný. Průměrná
teplota byla v prosinci 2013 –2,5°C a v prosinci 2002 +1,5°C.
duben

Jiří Dudek s úlovkem – vlevo,
Strakovi s trofejí – vpravo,
obě fotografie: archiv ČRS Kozárovice

Někteří členové se velmi dobře věnovali péči o čistotu a pořádek v lokalitě obecního rybníčku.
V rámci brigádnické činnosti pravidelně sekali travinu na březích, čistili přítokovou a odtokovou strouhu, upravovali pobřežní porost jívy. Především jejich zásluhou bylo vytvořeno krásné prostředí, které je využíváno i ostatními občany nejen z Kozárovic k relaxaci a odpočinku.
K nejaktivnějším členům, a to dlouhodobě, patří Jiří Mařík. Jako správce skladuje a ošetřuje veškerou techniku a pomůcky nutné k činnosti organizace. Dobrou práci při brigádách
odvedli a vždy odvádějí i Jiří Mičan se synem. Starostí spolku je také udržet dostatek kyslíku
rybám v zimním období. Voda se čeřila použitím čerpadla. K aktivním členům patří pan Zajíc,
který má největší zásluhu na tom, že aerátor je vždy včas
zapojen. Pravidelně kontroluje jeho činnost, je také aktivní
jako člen rybářské stráže. Organizace mu děkuje i za další

Máme velmi dobrou spolupráci s Milošem Bernatíkem, který nám zabezpečuje násadu všech druhů ryb.

Josef Holý

Počasí v Kozárovicích někdy
v roce 2001 začal každodenně sledovat místní rodák (1947) Josef
Holý. Činí tak metodikou blížící se
té „opravdové“. Například teploměr
má umístěn mimo vliv okolních objektů ve výši 2 m nad zemí, srážky
měří amatérsky, nicméně zařízením
založeným na principu skutečných Josef Holý, foto: E. Tesař
přístrojů. Bydlí Na Drahách, což je
oblast považovaná v Kozárovicích za tu chladnější, odečet
provádí vždy ráno. Ze svých bohatých záznamů pro nás vybral údaje o teplotách a srážkách uplynulého roku, průměrné
teploty pro zajímavost srovnal s údaji o 11 let staršími. -et-

březen

Výroční členské schůze 23. února se zúčastnilo 43 členů, zhruba stejně jako každoročně
s obvyklým občerstvením za 70 Kč. Byla zde projednána činnost výboru za celý rok, seznámení členů s finančním hospodařením, brigádnickou činností a úspěchy v lovu ryb. Pozornost jsme věnovali rozšiřování členské základny, hlavně o děti. V roce 2013 projevily o lov
ryb zájem 4 děti. Každý nový zájemce, a to dospělý i dítě musí být teoreticky připraven na
zkoušky, které složí před komisí. Lukáš Krotký, Martin Koditek, Anna Straková i Sára Hrkalová byli úspěšní a byli přijati do spolku. O lov ryb je zájem, bylo prodáno 25 povolenek. Lovili
se především kapři v průměru kolem 2kg. Byli uloveni i kapři 70–80 cm při hmotnosti 8–10kg.
Šťastní rybáři p. Zajíc, Mařík a Straka po vylovení dali samozřejmě takovéto rybě svobodu.
Krásný amur v délce 84 cm a hmotnosti cca 7kg byl úlovkem Jiřího Dudka.

Počasí 2013

únor

Spolek rybářů je organizován v rámci Českého rybářského svazu (ČRS) a v současné době
sdružuje 164 členů. V kategoriích dospělých rybářů 141, mládeže do 18 let 8 a dětí do 15 let
15. Z celkového počtu je 46 členů z Kozárovic a blízkého okolí (Zalužany, Chraštice, Pečice).
Součástí všech revírů ČRS je i revír „Kozárovické nádrže“ (lom Obecní), který organizace
hospodářsky spravuje a pravidelně zarybňuje především kaprem, amurem, štikou a línem.
Využíváme i obecní rybník Jelínek. Každým rokem je zarybňován kvalitní rybou. Letos to byl
především kapr a amur.

činnost, kterou pro spolek
vykonává. Zarybňování, vedení veškeré hospodářské
agendy, evidenci členské základny, přípravu nových členů a organizování zkoušek,
rovněž výdej povolenek a
celkové roční hospodářské
vypořádání se Středočeským územním rybářským
svazem v Praze zabezpečuje
hospodář organizace Josef
Klíma.

leden

Č i n nost rybá řs kého s po l ku v Kozá rovic íc h

Sbor dobrovol ných hasičů v Kozá rovicích

Cestování s CK Trio

Sbor dobrovolných hasičů pracuje v Kozárovicích 126 roků a před stopětadvaceti postavil svou první zbrojnici a zakoupil první, tehdy ruční, požární stříkačku. O prvním zaznamenaném požáru roku 1906 se dočteme v Pamětní knize obce Kozárovice. „Téhož roku právě
o štědrém večeru zločinná ruka založila oheň ve stodole Matěje Jonáka čp. 33, který zničil
hospodářské budovy u č.p. 33 a sousedící obydelní budovu Matěje Štětiny čp. 31.“ Tolik citace. Z textu se bohužel nedozvíme, zda a jak zasahovali tehdejší dobrovolní hasiči. Jinou
zmínku o požáru v téže písemnosti nacházíme k „noci z 22. na 23. srpna“ v čp. 80 p. Jaroslava
Skopečka. „Vznikl ve stodole, rozšířil se záhy na kolnu, chlévy a půdy, v nichž svezena byla
všecka nevymlácená úroda. Jmenované části domu lehly úplně popelem. Hasičským sborům
z Kozárovic a Zalužan se podařilo při nedostatečném množství vody zachrániti alespoň bydlící stavení.“ Do třetice se dočteme: „Dne 10. června uspořádal místní sbor dobrovolných
hasičů za součinnosti okolních sborů na louce hostince ‚Myslivna‘ veřejné cvičení. I v dnešní
době raději vidíme, že dobrovolní hasiči cvičí nebo soutěží, než abychom četli o skutečných
zásazích. Patří jim náš vděk sympatie a „fandění“ i proto, že jsou chlapi skromní nijak se nechvástající svými úspěchy.
18. ledna – na výborové schůzi došlo k přijetí 1 nového člena, usneslo se zúčastnit se okrskových cvičení, spolupracovat s obecním úřadem a zajistit stavění máje a pálení čarodějnic.
30. dubna – stavění máje a čarodějnic ve spolupráci s obecním úřadem. Dozor u ohně s hasičskou technikou (autem).
18. května – okrskové cvičení Zalužany, kde naše družstvo obsadilo 5. místo.
15. června – cvičení v Tušovicích se stříkačkami PS8.
27. července – v Nerestcích slavili výročí 100 let hasičského sboru. Zúčastnili jsme se na pozvání a předvedli naši požární techniku. Sešlo se zde 8 hasičských sborů z okolí.
3. srpna – „ostrý“ výjezd s kangem. V 05:45 hodin se stala nehoda kamionu na silnici R4
(Strakonická). Naše jednotka byla na místě jako záloha.
Během srpna jsme rovněž uskutečnili sběr železného šrotu v obci.
28. srpna – námětové cvičení v Tušovicích na téma dálkové dopravy vody. Zúčastnily se sbory
z 12 okrsků.
12. října – „ostrý“ výjezd kangem do chatové oblasti Kozárovice za účelem záchrany osob.
Tolik v kostce letošní činnost dobrovolných hasičů, jak ji redakci sdělil starosta sboru Karel Suchan mladší. Za vytrvalou a pilnou dobrovolnou činnost v letošním roce touto cestou
děkuje starosta obce, obecní zastupitelstvo a samozřejmě občané. (Činnost SDH je finančně podporována obcí.)
-et-

Spolupráce s CK Triotour začala v roce 2011. Prvním výletem nejen pro obyvatele obce Kozárovice, ale i pro zájemce z okolních vesnic (Holušic, Bukovan, Chraštic, Zalužan), byl zájezd do
Českých Budějovic na prodejní výstavu Hobby. Dále následovaly zájezdy do Litoměřic na Zahradu Čech, při kterém jsme navštívili pevnost Terezín. Dalšími zájezdy byly muzikály, navštívili
jsme i Národní divadlo s představením Radúz a Mahulena. Během let jsme jezdili do Polska na
oblíbené nákupy, o adventu do Německa a Rakouska. V roce 2013 zřejmě poklesl zájem kozárovických o kutilství a zahrádkaření. Jak Hobby-jaro 2013, tak i Zahrada Čech se pro nedostatek
účastníků nekonaly. Nákupy v Polsku a předvánoční turistika v Německu i v Rakousku naopak
poptávku zaznamenaly. Pro rok 2014 opět počítáme s českobudějovickou jarní Hobby-jaro 2014
a na podzim se Zahradou Čech. Sledujte plakáty, letáčky. (Akce se konaly za finančního příspění obce.)
Pavlína Dudková

SDH zajišťuje pálení čarodějnic

Foto: E. Tesař
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Country bál

Country bál s blatenskou
skupinou Š-umíci se zdá být
hlavní společenskou akcí sezóny přinejmenším co do
počtu návštěvníků. V hlavním sále kulturního domu 30.
března večer hrála zmíněná
kapela od bluegrassových
„pecek“ po klasiky country
i taneční hity typu Svařák či
Šenkýřka. Živou hudbu střídala o pauzách v sále oldies
diskotéka. Předtančení se
na výbornou zhostily dámy
z letské skupiny Lady Western. Obě vystoupení sklidila
zasloužený potlesk. Trhákem
večera byla samozřejmě velmi oblíbená a bohatá tradiční tombola, do které obec
i sponzoři investovali nemalé
peníze. Tak jsme mezi výhrami mohli vidět přenosný počítač, hi-fi věž či smart televizi, stejně jako prase domácí
i jeho nedomestikovanou formu z místních lesů.
Samotná příprava celého
večera obnášela mnoho hodin práce dobrovolníků, ať
už těch z TJ Sokol či z řad občanů a obecních zastupitelů.
Všem patří dík. (Akce se konala za finančního příspění
obce.)
-et-

obě fotografie: E. Tesař
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Obecní úřad Kozárovice 2. března uspořádal v kulturním domě pro děti Karneval 2013.
Účastníky celým odpolednem provázel kouzelník Pokustón, pomáhali mu králici z klobouku
a kamarádka víla. Sešla se spousta krásných
masek, které si pod vedením kouzelníka Pokustóna zatančily a zasoutěžily. Očekávaným
vyvrcholením karnevalového odpoledne bylo
vyhlášení nejlepších masek. Všichni nemohou
být první, přesto si každé dítě odneslo nějakou
maličkost. Ve večerních hodinách v sále pokračoval rej masek. Tentokrát se sešli někteří
místní dospěláci a jejich přátelé v různorodých
maskách na karnevalové oldies party. V sále
byla skvělá nálada, hudba hrála a masky tančily. (Dětský karneval se konal za finančního
příspění obce.)
Štěpánka Černá
foto: E. Tesař

ČARODĚJNICE

30.dubna před kulturní dům přiletělo několik čarodějnic, čarodějných pomocníků a jiná čeládka. Starší čarodějnice měly pro ostatní čarodějnou čeládku připraveno pár soutěží, vymetly
své chýše a vzaly s sebou svoje domácí miláčky a nechaly ostatní děti si s nimi pohrát.Největší
trpělivost měl obří pavouk Eda, po kterém děti házely metličky. Pro zahřátí si děti zahrály metličkovanou a samozřejmostí byla i malá odměna. Byla zde i možnost občerstvení a opečení
buřtů. Dále jsme zkoukli postavení máje, kterou stavěl místní sbor dobrovolných hasičů. Ti zajistili i oheň na kopci, na který po celou dobu dohlíželi. Díky patří Obecnímu úřadu Kozárovice
za poskytnutí přistávací plochy, děvčatům z TJ Sokol a dalším čarodějnicím za jejich aktivity.
A také místním hasičům za máj a dohled nad ohněm. (Akce se konala za finančního příspění
obce.)
Štěpánka Černá

Hasiči staví máj

foto: E. Tesař
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Slet čarodějnic

foto: E. Tesař

foto: E. Tesař

KARNEVAL

KOZÁROVICKÁ 20

Kozárovická 20 je pochod v okolí Kozárovic a Orlické přehrady, ale to zajisté každý
občan Kozárovic už ví. S první myšlenkou přišel v roce 2011 Jiří Smělý a k němu se hned
přidali další členové tzv. party přátel pochodu a začali s jeho realizací. Letos se konal již
3. rokem 25. května, jako 2. ročník. Ten v roce 2011 byl tehdy očíslován co nultý,
zkušební. Na obě trasy (10 a 20 km) vyšlo 153 pochodníků – velkých, malých a navíc
nejeden čtyřnohý miláček. Za všechna kontrolní razítka v mapce jsme byli v cíli obdarováni diplomem a odznáčkem. Občerstvili jsme se v místních podnicích, opekli buřta
a letos jsme si i zazpívali s kytarami v hospodě u Dana, neboť nás z venku zahnal déšť.
Díky patří všem, kteří se podíleli na realizaci pochodu. Obecnímu úřadu Kozárovice,
partě přátel pochodu a panu Jiřímu Dvořákovi a jeho skupině za skvěle připravené
občerstvení na trase. Za rok zase ahoj na startu! (Akce se konala za finančního příspění
obce.)
Štěpánka Černá

Kozárovickou dvacítku lze absolvovat i na koloběžce nebo v kočárku...
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foto: E. Tesař

D Ě TI S LA V ILY

Od 14 hodin čekali 15. června
zástupci TJ Sokol a rybářů na
hřišti na děti, pro které zde připravili menší oslavu jejich svátku.
Oslavovali jsme formou překonání
různých úkolů, a to nejen sportovního zaměření, ale i namáháním
hlaviček. Po absolvování kolečka
s disciplínami děti dostaly sladkou
odměnu. Po namáhavém výkonu
se mohly děti občerstvit a opéci
si špekáčky, což platilo i pro jejich
doprovod. Nakonec se chlapci pokoušeli překonat Davida v brance
a děvčata si společně zatančila.
Počasí se vyvedlo, odměn bylo
dost, protáhli jsme si tělo a hlavně jsme strávili hezké odpoledne
s kamarády.

foto: archiv Štěpánky Černé

Tímto chci poděkovat všem, kteří se podíleli na vydařeném odpoledni a Obecnímu úřadu
Kozárovice za odměny pro děti. Pozn. red: Z původního plánovaného termínu (podmáčené
hřiště) musely být oslavy dne dětí přeloženy na 15.6. To vyřadilo dlouholeté spolupracující
organizátory – SDH, kteří nemohli zrušit účast na cvičení v Tušovicích. Děti tak přišly
o ukázky hasičské techniky i o některé soutěže. (Akce se konala za finančního příspění
obce.)
Štěpánka Černá

Roztleskávačky
Možná jste si všimli, že po
hřišti při akci „turnaj v malé
kopané“ běhají a fandí místní roztleskávačky. Jsme par-

ta děvčat, slečen a žen, které
se nestydí pobavit ostatní
a udělat si legraci i samy ze
sebe. Náš tým není každý
rok ve stejném složení, trochu se mění podle životní

či zdravotní situace každé
z nás. Tento rok jsme kromě
„fandicích sloganů “ (Kozárovice hůůů!, Šakal je kouč
nejlepší...! a dalších) nacvičily sestavu na spartakiádní
Poupata a popovou Gustavo
Lima – Tche tcherere Tche
Tche (bouře ovací a vynucené opáčko – pozn. red.). Na
akci vždy nacvičujeme tak
1–2 měsíce dopředu. Děkuji
všem děvčatům, že se nestydí vyběhnout na hřiště
a pobavit ostatní, ale hlavně podpořit naše fotbalové
mužstvo. Za tým napsala Kozárovická KOZA. (Akce se konala za finančního příspění
obce.)
Štěpánka Černá

Domácí opět na „bedně“
David Burda, kapitán domácího týmu

Jak se již stává tradicí, uskutečnil se první
srpnovou sobotu, letos třetího, kozárovický turnaj v malé kopané. Počasí bylo opravdu tropické a proto je třeba ocenit všechny
účastníky, bez ohledu na umístění. Účastníky
byly jak týmy z blízkého okolí tak z odlehlejších koutů. Navštívili nás například zástupci
Orlíka nad Vltavou, Višňové, Dobříše, ale
i různé party nadšenců z Příbrami a Prahy.
Navíc nás nesmírně potěšila i pobavila podpora, neustále se rozrůstajícího a chorály
zdokonalujícího, domácího fanklubu (viz Roztleskávačky str. 10), který své favority neúnavně podporoval v průběhu celého turnaje.
obě fotografie: E. Tesař
Vítězem se nakonec stal příbramský tým
Inter Buldogs, který ve finále porazil hochy
z Orlíka. Domácímu týmu, který obhajoval loňské vítězství, se nakonec podařilo vyválčit třetí
místo, když v posledním zápase porazil tým z Višňové. Tím Kozárovice neporušily sérii umístění na stupních vítězů. Jako nejlepší hráč byl vyhlášen, pro domácí velmi dobře známý, Oldřich
Suchan, který reprezentoval svůj příbramský tým Inter Buldogs. Jako nejlepší gólman byl po
zásluze vyhlášen domácí Zdeněk Čejdík.
Po skončení turnaje jsme pokračovali kulturní zábavou, která se protáhla až do brzkých
ranních hodin. Její náplní byla jak reprodukovaná, tak živá hudba a jako překvapení pečený
divočák zdarma. Akci všichni zúčastnění hodnotili velmi pozitivně. Doufejme, že se za rok
sejdeme alespoň ve stejném počtu. A že si tentokrát „zapaříme“ s naším favoritem hudební
scény, skupinou The Metuzalém. Ta letos, jak víme, přes velkou lítost jak kapely, tak i návštěvníků, ze zdravotních důvodů vystoupit nemohla. Závěrem bych chtěl poděkovat celému realizačnímu týmu, který tvořili převážně sokolové. Snad se nám i za rok podaří vytvořit stejně
kvalitní hru i podívanou.
(Akce se konala za finančního příspěníobce.)

foto: E. Tesař
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N a Zv í kov v p e d á l e c h
Týden po turnaji za
značné přízně počasí
(vedra polevila) se uskutečnila
cyklovyjížďka
z Kozárovic na Zvíkov a zpět. Průkopníky bylo
12 sokolů i nesokolů z Kozárovic i přespolních.
Trasa, kterou připravil a projel před akcí autor
textu se vešla do 50 kilometrů, bajkeři čelili třem
osvěžovnám a vrátili se tudíž svěží a v pohodě.
Zopákneme si za rok v hojnějším počtu? Zasvěcení spekulují pro příští rok i s cykloturistikou
v našem nejbližším okolí při známé akci Kolo
pro život. Jakmile bude ve věci jasno, slibují sokolové, uveřejníme informace na našich stránkách v sekci kalendář akcí. (Podrobnosti a trasa
cyklopadesátky na www.sokolkozarovice.com;
akce se konala bez finančního přispění obce.)
Emanuel Tesař, organizační výbor akce
foto: E. Tesař

Pouťová diskotéka – klobása s pivkem zdarma táhly!
Letošní pouťová zábava 24. srpna byla po oprávněné kritice minimální účasti v roce 2012 pojata
ve stylu diskotéky pro oba sály. Snad přitáhla reprodukovaná hudba, snad klobása s pivkem v
ceně vstupenky, bylo našlapáno. Pro vyjádření dobré nálady použijme výrok jednoho příbramského seniora:„ Teda, když jsem šel do důchodu, netušil jsem, že ještě někdy v životě budu tancovat techno mezi šestnáctkama!“ (Akce
se konala za finančního příspění
obce.)
-et-

Nohejbal
Po několik let dlouhé pauze se TJ Sokol
pokusil 24. srpna vrátit k tradici pouťového nohejbalu v Kozárovicích. Akce
byla pojata především jako zabavení se
před pouťovými radovánkami večerní
diskotéky. Turnaj jsme odvážně nazvali
turnajem hvězd a dodatkem bylo, že se
ho zúčastní především místní celebrity. Osloveno bylo 5 místních nadšenců
s úkolem postavit své „manšafty“, což
se jim podařilo. Jedinými přespolními
účastníky byli chlapci z Orlíka. (Akce
se konala za finančního příspění
obce.)
David Burda, organizační výbor akce

TJ Sokol Kozárovice – oddíl dětí a mládeže

S novým školním rokem se sokolové vydali od jara plánovanou cestou náboru dětských přírůstků. Vzhledem k tradici byla původní koncepce zamýšlena jako kroužek fotbalu, míčových
her a všeobecné sportovní přípravy. Šéftrenérství se ujal David Burda, asistovali jsme mu my
ostatní. Začátek po několika náborových schůzkách byl slibný, byť nízký věk dětí a značný
zájem dívek napovídal, že fotbálek nebude priorita.
Zároveň vedení TJ zjišťovalo, jak se k všeobecným sportovním aktivitám staví ČSTV, jehož jsme členové, jako celek. Po poznání, že odvětví ve svazu jsou jen ta specializovaná
a s pojištěním či příspěvky na činnost to není dvakrát růžové, bylo nutné zapátrat jinde, v dětských organizacích. Šlo nám především o pojištění dětí i vedoucích a o pedagogické vzdělávání „šéfů“. Naše snaha našla odezvu u A-TOMu čili Asociace turistických oddílů mládeže
(www.a-tom.cz), jejichž osm tisícovek členů v ČR se všeobecným sportováním, převážně
v přírodě, zabývá. Rovněž se zaměřují na kulturní počiny a hravou zábavu, což u nás vykrystalizovalo drobné změny organizační.
Hlavního vedení oddílu se ujala Štěpánka Černá s fundamentem zkušeností z oblasti
dětské hravosti a organizování, místopředsednictví s prioritou zdravotnictví bude provádět Lucie Tesařová, totéž pro outdoorovou metodiku a hospodaření Eman Tesař. David
pak nespustí ze zřetele svou parketu míčových her. Co je však podstatné – ještě letos se
chce pro práci s dětmi vyškolit sokolský dorost. Vzdělání mladší instruktorky chtějí získat
Karolína Krotká a Lucie Tesařová ml., na instruktorku vyšší věkové hranice se zaměří
Katka Černá.
Během ledna 2014 proběhne oficiální založení oddílu dětí a mládeže s názvem
TOM TJ Sokol Kozárovice.
Jeho řady jsou stále otevřené a členové i vedoucí se těší
také na Vaše děti či vnoučata. (Akce se konaly za materiální podpory a částečného finančního přispění
obce.)
Emanuel Tesař, TOM TJ Sokol

Ročenka Kozárovice 2013
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vydala v r. 2014 Obec Kozárovice,
Kozárovice 181, 262 84 Zalužany.
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sazba, zlom a titul: Emanuel Tesař; red.
zkratky: -et- (E. Tesař); autoři uvedeni
u příspěvků, jazykový dozor: Marie Klímová.
Výroba: Wellmedic, s.r.o., Poděbradská 777,
190 00 Praha 9-Vysočany, v roce 2014.
©2014 Obec Kozárovice
©2014 autoři příspěvků

foto: E. Tesař
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po uzávěrce

David Burda s dětmi dětského
oddílu na hřišti TJ Sokol.
foto: E. Tesař

Asociace turistických oddílů mládeže ČR,

TOM 21111 TJ Sokol Kozárovice
(dětský oddíl TJ Sokol)
pořádá stálý nábor dětí 6 – 14 let
a zájemců z řad rodičů s dětmi
předškolního věku
schůzky, akce, kontakty na

www.sokolkozarovice.com
Poděkování obecním zastupitelům a starostovi
Pavlu Burdovi za podporu činnosti a přidělení
nebytových prostor obce na zřízení klubovny
TOM TJ Sokol Kozárovice
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ZUMBA®

je dynamický ZÁBAVNÝ fitness program,
který v sobě spojuje prvky aerobního cvičení a latinskoamerických tanců. Cvičí se na
úžasnou veselou motivující hudbu, která Vám
sama hýbe tělem.
Každou středu v září a říjnu jsme se scházely s děvčaty na sále v KD Kozárovice. Při
taneční hudbě pod vedením cvičitelky Lucie Kutlákové, která za námi dojížděla z Příbrami, jsme si nejenom protáhly těla, ale
užily jsme si i spoustu legrace. Škoda, že
počasí (teplota na sále a finanční problémy
spojené s jeho vytápěním) nám nedovolí
cvičit déle, ale na jaře se určitě opět sejdeme. Díky všem ženám a děvčatům, které
cvičily s námi i vstřícnosti obce a FA Heart - Plus, trading s.r.o. se zapůjčením sálu.
(Akce se konala bez finančního příspění
obce.)
Štěpánka Černá

foto: E. Tesař

ZAHÁJENÍ ADVENTU

Slavnostní rozsvícení kozárovického vánočního stromu u Obecního úřadu bylo letošního
1. prosince provedeno již třetím rokem. Občerstvení poskytla obec, nasvícení a ozvučení tradiční sponzor kulturních akcí FA Heart - Plus, trading s.r.o., poetické dětské pásmo nastudovala Marie Klímová, starosta Pavel Burda pronesl proslov. Symboliku tradice čtyř svící
na adventním věnci přednesla Ing. Naděžda Voborská.
S vánočními koledami vystoupil houslový duet z příbramské ZUŠ Antonína Dvořáka,
Lucie Tesařová s Vojtěchem
Ježkem. Na zobcovou flétnu
doprovodila slavnostní světelný efekt Kateřina Černá.
(Akce se konala za finančního příspění obce.)
-etMarie Klímová a kozárovické děti.
foto: E. Tesař

„Zasvítí – a jsem v pytli,“
pomyslel si nejeden malý „hříšník“, když 7. 12.
povinně vstoupil na pekelnou váhu v kulturním
domě v Kozárovicích. Pak do mikrofonu čertice
Štěpánky odříkal básničku, od Mikuláše a obce
Kozárovice dostal balíček dobrot a šťastně pelášil
ke svým blízkým. Zájem byl obrovský, lidstva plný
sál. To večerní tancovačka (když už se kulturák
vytápí) dopadla neslavně. Ani příbramská kapela
Signál nepřetáhla publikum pořadatelům plesů
v okolí. Hudebníci téměř v přesile. Na přípravě
obou částí pracovali členové i nečlenové TJ Sokol.
(Akce se konala za finančního příspění obce.) -et-

D R AKIÁDA
V sobotu 5. října Obecní úřad
Kozárovice a TJ Sokol pořádal
drakiádu 2013. Na louku nad Kozárovice přišlo několik dětí s rodiči a prarodiči pouštět draka.
Tam na ně čekali zástupci Sokolů s občerstvením a s cenami za
nejhezčího „domácího draka“.
Tuto soutěž vyhráli Příbramáci.
(Že by místní tátové nezvládli
ulepit draka?) I když vítr foukal
slabě a nárazově odlepili se draci od země a vzlétli vzhůru, i ten
domácí. Koho už nebavilo běhat
po louce, ten se zúčastnil soutěže „namaluj mi draka“ nebo si
opekl špekáček. Všechny obrázky byly hezké, a proto všechny
děti dostaly odměnu.
Děkuji obecnímu úřadu za
ceny a špekáčky pro děti, sokolům za realizaci akce a firmě
FA Heart - Plus, trading s.r.o. za
zapůjčení stanu a setů. (Akce se
konala za finančního příspění
obce.)
Štěpánka Černá

foto: E. Tesař

foto: archiv Š. Černé
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Vánoční procházka
Oproti loňsku se počet účastníků
již tradiční Vánoční vycházky více
než zdvojnásobil a dosáhl téměř
čtyřicítky dětí a dospělých. Zatímco dospěláci okusili svou obvyklou porci kolem 15 kilometrů, pro
dětský oddíl TJ Sokol Kozárovice
a další malé kamarády i jejich doprovod byla připravena kratší varianta trasy, zdéli zhruba půlosma.
Díky nějaké té zábavě či hříčce
dětské části expedice skončily obě
skupiny společně pečením uzenin
z vlastních zásob na hřišti. (Akce
bez finančního příspění obce.) -et-

Letos bez sněhu
Tradiční sešlost členů a příznivců TJ Sokol a fotbalu v poslední den roku se konala po třinácté
hodině na hřišti. Sešli se nejen hráči, ale i příznivci v hojném počtu a kromě hry a fandění se
občerstvili horkými nápoji a popřáli si pohodový závěr roku a mnoho štěstí v tom příštím.
foto: Š. Černá (dole), E . Tesař (nahoře a titul)
(Akce bez finančního příspění obce.) -et-

