Ještě před koncem roku jsme trochu vylepšili osvětlení obce a začali s výstavbou
inženýrských sítí pro novou zástavbu. Stavba bude dokončena ještě letos a nějaké
drobné úpravy popřípadě brzy na jaře tak, aby se začátkem teplých dní mohlo začít
stavět. Trvalo to 7 let.
A co nás čeká v roce 2018? V investicích nevím. Záleží na tom, zda seženeme nějaké
peníze. Rýsuje se cyklostezka kolem sklepů a rybníčku do Žeravin a výstavba řádného
sběrného dvoru. Toto pokládáme za absolutní prioritu, neboť někteří občané jsou v
nakládání s odpady nepoučitelní. Rádi bychom opravili vnitřní prostory mateřské školy
a budovu šaten ve sportovním areálu. A pak by už bylo v Kozojídkách skoro všechno
hotovo. No, ono by se zase něco dalšího našlo:-)
Přeji Vám všem požehnané Vánoce. Prožijte je co nejradostněji. Po Štědrém dnu
přijďte na sv. Štěpána v 17.00 hodin na náš vánoční koncert. Bude určitě pěkný. Naši
vystupující do toho určitě dají srdce a my zase připravíme něco dobrého na zahřátí. A
na Nový rok bychom si mohli připít ve 12.00 na Radošově s obyvateli okolních obcí.
A těšte se na leden! Po delší odmlce proběhne 19. ledna 2018 Obecní ples. Již dnes
vím o nějakých překvapeních, která jsou ale zatím tajná.
Otakar Březina
starosta obce
.

ZO ČZS KOZOJÍDKY
V tomto roce oslavil Český zahrádkářský svaz 60 let své existence. Naše Základní
organizace ČZS v Kozojídkách svojí působností a aktivní činností patří k významným
organizacím v republice. Proto také obdržela za svoji činnost od Republikové rady ČZS
vysoké vyznamenání - "zlatou medaili".
Z významných úkolů a činností uskutečněných v roce 2017 lze uvést např.:
- V měsíci březnu proběhla výstava vín, při níž bylo 31 degustátory z 8 obcí hodnoceno
celkem 219 vzorků vín, z toho 151 bílých, 17 růžových a 54 červených.
- Podíleli jsme se na organizaci a na zdárném průběhu návštěv státních představitelů
naší republiky, a to v souvislosti s úspěchem obce Kozojídky v soutěži „Vesnice roku
2016“.
- Na začátku měsíce října byla uspořádána Výstava ovoce a zeleniny. I přes nižší úrodu

některých druhů ovoce bylo vystaveno 731 exponátů, výstavu navštívilo 488
návštěvníků.
ZO ČZS Kozojídky má v současnosti 31 členů, z toho 12 čestných členů (čestným
členem je ten, jenž dosáhl 75 a více let). V roce 2017 se dožili významných životních
jubileí tito členové:
60 let - Ing. Josef Grombíř, Josef Šrahůlek,
70 let - Josef Pavlica, Karel Schwarzbier, Jan Špiruda,
75 let - Antonín Hanák, Marie Kucharičová,
80 let - František Hlahůlek,
85 let - Ing. Josef Šantavý.
Po dlouholeté činnosti skončil ze zdravotních důvodů pan Antonín Jurček ve funkci
jednatele.
Výbor ZO všem děkuje za jejich dosavadní práci pro organizaci.
ZO ČZS Kozojídky děkuje za spolupráci a podporu Obecnímu úřadu Kozojídky,
místním organizacím, spolkům i všem sympatizantům.
Zahrádkáři z Kozojídek přejí všem občanům naší obce klidné a spokojené prožití
svátků vánočních a hodně zdraví, pohody a božího požehnání do roku 2018.
Antonín Jurček, Josef Grombíř

SDH KOZOJÍDKY
I náš sbor Vás rád informuje o celoroční činnosti SDH Kozojídky.
Ač se to zdá nemožné, podařilo se nám počátkem roku uspořádat večerní sáňkování
pod Kříbem. Sněhu bylo poskromnu, ale několik vleček jsme na svah navozili, a tak se
mohlo sáňkovat.Přestože sníh pomalu odtával, několik dětí si svah na sáňkování a
bobování užívalo. Dětem jsme podávali na zahřátí čaj, rodiče mohli vychutnat svařák.
Pokud počasí dovolí, budeme se snažit akci opakovat.
V únoru jsme se v historických uniformách účastnili mezinárodního fašanku v
Žeravinách. Den na to jsme pořádali maškarní karneval pro děti. Následující víkend
byla sobotní fašanková zábava a nedělní obchůzka po obci v maskách. Jsme moc
vděčni všem, kteří se s námi veselí a přijdou v maskách, i těm, kteří nás při této
obchůzce podpoří a přispějí nám na činnost sboru.

Koncem dubna jsme opět uspořádali zájezd na hasičskou pouť na Svatý Hostýn. Jsme
rádi, že s námi jezdí i nehasiči a užijí si toto krásné poutní místo aspirující na památku
UNESCO. Zájezd se bude konat i následující rok.
Dne 30. dubna u nás proběhla okresní soutěž mladých hasičů. Družstev přijelo hodně,
takže se soutěžilo pouze na jeden pokus. Je příjemné vidět, obzvláště v dnešní době,
kolik dětí se tomuto sportu věnuje. Všem, kteří se o děti starají mnohokrát děkuji.
Poděkování patří i dětem, které naši obec reprezentují.
Nejen pro nás hasiče byla největší událostí návštěva prezidenta České republiky. Po
debatě s občany nám pan prezident věnoval podpis do kroniky sboru.
Každoročně navštěvujeme na den dětí zdejší mateřskou školu. Dětem předvádíme
něco málo z hasičských činností, jako je například rozhazování a motání hadic, různé
způsoby uzlů i stříkání vodou. Děti si to všechno mohou vyzkoušet.
Mezi další činnosti patří i technická pomoc. Na červnových koncertech, pořádaných p.
Janem Smištíkem, jsme dělali požární dohled. V pátek na kapele ČECHOMOR, a
v sobotu na kapele RYBIČKY48.
V červenci se u nás konala okrsková soutěž mužů a žen. „Zlatým hřebíkem“ bylo
mimosoutěžní klání o sud piva mezi mladýma- do 35let a staršíma. Starším se podařilo
zvítězit i se stříkačkou z r. 1950, kterou sbor udržuje ve funkčním stavu. Za sebe si
myslím, že mladí nechali starší vyhrát, ale hodně lidí, kteří klání sledovalo, tvrdí, že ti
starší byli opravdu lepší…
V srpnu jsme vyjeli na mezinárodní setkání hasičských sborů SDH Kozojídky a DHZ
Lendak. Hostitelé pod Tatrami nás vřele přivítali a starali se o nás celou dobu pobytu.
V následujícím roce bychom je rádi uvítali u nás v Kozojídkách.
Koncem prázdnin pořádala Obec pro děti zábavný den, na němž jsme prezentovali
činnosti mladých hasičů.

Závěrem děkuji všem našim sponzorům, příznivcům a Obci Kozojídky za materiální a
finanční podporu.
Do roku 2018 Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, Božího požehnání a rodinné
pohody.
Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci.

za SDH Ladislav Smetka

MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR MALINA
Seznam akcí MS Malina v roce 2017
Datum

Místo

Akce

so 18.2.

Žeraviny

II. Moravsko - slovenský fašank

ne 19.3.

Kozojídky

Křížová cesta

pá 24.3.

Kozojídky

Návštěva ministryně K. Šlechtové

so 29.4.

Veselí nad Moravou Zpívání na koštu vín

pá 19.5.

Kozojídky

Zpívání u kameňa

ne 21.5.

Kozojídky

Den matek

ne 28.5.

Žeraviny

Výročí posvěcení kaple sv. Alžběty

út 30.5.

Kozojídky

Návštěva prezidenta M. Zemana

pá 16.6.

Ostrožská Nová Ves

10. výročí místního sboru

so 17.6.

Mutěnice

Zpívání Pod Búdama

so 24.6.

Strážnice

72. MFF ve Strážnici

so 29.7.

Kozojídky

Kozojídská lávka

ne 30.7.

Kozojídky

Výročí posvěcení kaple sv. Martina

so 12.8.

Hroznová Lhota

Folklorní odpoledne

so 19.8.

Kozojídky

Návštěva premiéra B. Sobotky

so 19.8.

Velká nad Veličkou

Ozvěny Horňácka

so 9.9.

Strážnice

Strážnické vinobraní

čt 28.9.

Praha

Zpívání na MMR

so 30.9.

Veselí nad Moravou Andělské hody

čt 5.10.

Veselí nad Moravou Zpívání - „Osvětou proti rakovině“

so 28.10.

Kozojídky

pá,ne 10.,12.11. Kozojídky

Vznik ČSR - lampionový průvod
Martinské hody

ne 19.11.

Žeraviny

Alžbětinské hody

so 25.11.

Lipov

Katerinské zpívání

ne 3.12.

Bzenec

Adventní zpívání

po 25.12.

Hroznová Lhota

Živý Betlém

út 26.12.

Kozojídky

Vánoční koncert v kapli sv. Martina
Zpracoval: Ing. Josef Grombíř

I ten letošní „Maliňácký“ rok ve své působnosti nevybočil výrazně z nastavených
mantinelů. Dle přehledu našich akcí jich seznam uvádí celkem sedmadvacet. Nejsou
zde ovšem zachycena tři životní jubilea našich členů ( 60 let ing. Josef Grombíř, 19.1.
2017 + 70 let Josef Pavlica, 30.1. 2017 + 70 let Jan Špiruda, 15.9. 2017), jejichž oslav
připravených s bohatým programem jsme se též rádi v bujarém a přátelském sezení
zúčastnili.
Nejvíce (15 krát) jsme naše zpěvy předváděli kozojídským spoluobčanům a pak
taktéž i v sousední Hroznové Lhotě a Žeravinách. Zajeli jsme i do Strážnice, Lipova,
Velké nad Veličkou, či Veselí nad Moravou aj. Ovšem největší zážitky Malina prožila
(tak jako i Jahoda, Rózinky, Babinec a jiné dobrovolné organizace v obci) ve chvílích,
kdy naši obec navštívili výrazní představitelé našeho státu.
Členové mužského sboru spolu zpívají již 29 let. Za tu dobu Malina účinkovala
na mnoha folklorních pódiích (MFF Strážnice, Ozvěny Horňácka ve Velké nad Veličkou,
televize NOE, MFF v Dansfestival v holandském Odornu apod.), ale ještě nikdy
nezpívala v jednom roce ministryni, premiérovi a prezidentu České republiky. A
z každého tohoto setkání má Malina nějaký ten svůj zážitek.
Když na počátku jara prozpěvovala Malina paní Karle Šlechtové, ministryně pro
místní rozvoj, měli jsme radost z jejího lidského přístupu k nám. Každému členu sboru
podala ruku, přivítala se s ním, a co navíc každého políbila. Byly z toho ovšem i
následky a to takové, že čtyři členové sboru si pak týden obličej neumývali, aby
vzpomínka na setkání trvala co nejdéle.
Na setkání s prezidentem jsme se těšili. Hned po příjezdu pana prezidenta
Miloše Zemana do areálu vinných sklepů Pod Kříbem, když počal vystupovat z auta,
zapěla Malina píseň „Dyž sem já šel okolo vrat, zavoněl ně karafiát…“ Píseň končí
slovy „…moja céra jediná, ona modré oči má, ona roste pro zemana…“ Pan prezident
po dozpívání řekl: „Je to krásná píseň, tu jsem ještě neslyšel…“ My jsme si mysleli, že
neslyšel ještě mnohé jiné krásné písně a věci a tož jsme odpověděli: „Pane prezidente,
ale ta píseň má ještě pokračování!“ „Ano, a jaké?“ zeptal se. „Tož my vám to povíme.“
A jeden člen Maliny pokračoval v textu písně. „Zeman za ňú začal chodit, její mamce
dary vozit, Ivanku tú jedinú pojal sobě za ženu, do dneška sa majú rádi.“ Pan prezident
Zeman se zadumal, pak svým typickým způsobem jemně doleva naklonil hlavu, mírně
pozvedl pravou ruku s částečně napřaženým ukazováčkem a pronesl: „Ano, ano, už

dvacet let se máme rádi…“ No, to je přece úžasný zážitek se setkání Maliňáků
s prezidentem České republiky !!!
Necelé tři měsíce po prezidentu navštívil Kozojídky i ministerský předseda
Bohuslav Sobotka. Bylo to v sobotu dopoledne, proto se v areálu Pod Kříbem nesešlo
tolik místních občanů, jak tomu bylo při návštěvě paní ministryně a zejména pana
prezidenta. Ale i premiér si rád poslechl náš zpěv. Maliňáci se mu líbili, proto si rád
oblékl část našeho lidového kroje a pak se spolu s přítomnými členy Maliny zvěčnil na
fotografii.
Velkým zážitkem pro sbor bylo i účinkování v Praze, kde jsme zpívali dopoledne
i odpoledne v budově Ministerstva pro místní rozvoj, ale též i na starobylém a
historickém Staroměstském náměstí. Kozojídskou Malinu, Jahodu, Rózinky, Babinec i
CM Kozojídky do Prahy pozvala ministryně Karla Šlechtová, aby zde všichni tito
zúčastnění prezentovali Pražanům své umění i sami sebe a tím zde tak reprezentovali
obec Kozojídky, která se stala nejen vítězkou soutěže Vesnice roku Jihomoravského
kraje, ale která taktéž uspěla i v celostátním klaní, kde po zásluze obsadila krásné
bronzové 3. místo.
A na tomto úspěchu se podílel i MS Malina, který si bude v příštím roce
připomínat 30. výročí svého založení. Na tuto oslavu se už nyní čtyři předdůchodoví
adepti a deset k světu se majících důchodců, jejichž průměrný věk je 67,71 roků, už
pomalu připravují. Snad toto nadcházející 30. výročí existence sboru dokážeme ve
spolupráci s obecním úřadem důstojně zorganizovat.
A protože se letošní Vánoce kvapem blíží, dovolte nám, abychom všem
občanům z Kozojídek i všem dobrým lidem, samozřejmě i našim rodinám, popřáli
krásné vánoční dny plné pohody, klidu, míru i vzájemného pochopení, spokojenosti a
božího požehnání.
Do nového roku 2018 Vám všem posíláme nejen pevné zdraví, ale hlavně
vzájemné dobré mezilidské vztahy a kopu porozumění, štěstí, spokojenost a radost ze
života.
PhDr. Antonín Mička, mluvčí Maliny

ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR JAHODA
To se nám to zpívalo, když nás posílily tři členky. Naše společenství doplnila Adéla
Žůrková, Marie Kotalová a Lenka Šrahůlková (Špirudová).
Jahoda již tradičně věnuje pondělní večery pěveckým zkouškám. Ne jinak tomu
bylo
i v letošním roce. Jedna z našich zkoušek v jarním období však měla zcela odlišný
charakter. Tentokrát nám nepostačilo přejít z domu na obecní úřad, ale bylo nutno
nastartovat
auta
a vyrazit do Uherského Hradiště. Tam jsme v příjemném prostředí Jezuitských sklepů
absolvovaly zkoušku veřejnou.

Před létem jsme intenzivně připravovaly pásmo svatebních písní, se kterým jsme
účinkovaly ve strážnickém skanzenu v rámci MFF ve Strážnici, spolupracovaly jsme
zde s doprovodnou cimbálovou muzikou Fraj. O prázdninách jsme si vyhradily čas na

soustředění nebo snad by bylo příznačnější uvést na přátelský výjezd pod „Větrák“ do
penzionu
U větrného mlýna. Samozřejmě jsme nemohly chybět při letní Kozojídské lávce, kroje
jsme vyměnily za havajské kostýmy a namíchaly jsme přítomným chutné osvěžující
nápoje.
V závěru léta jsme podpořily Rózinky na jejich koncertu.
Do Strážnice jsme opět zavítaly na podzim, abychom se i zde představily společně
s Rózinkami na tradičním Vinobraní. V září jsme si dopřály kulturní zážitek
v brněnském Mahenově divadle, kde jsme obdivovaly baletní představení Spící
krasavice. Svým dílem jsme rovněž přispěly k úspěšné reprezentaci naší obce v Praze
v rámci Dnů otevřených dveří na Ministerstvu pro místní rozvoj. Hodové průvody jsme
letos absolvovaly dvakrát – poprvé ve Veselí nad Moravou, kde jsme rovněž
účinkovaly v doprovodném kulturním programu, podruhé ten náš domácí
svatomartinský.
Starší
spoluobčany
jsme
potěšily
našimi
písněmi
na setkání s důchodci. V úvodu adventu jsme přijaly pozvání od bzeneckých Drmolic
na předvánoční zpívání.
Věříme, že s mnohými z vás spoluobčanů se potkáme v Hroznové Lhotě na Živém
Betlému, v naší kapli na štěpánském vánočním koncertu a zveme vás také
do Veselí nad Moravou 29. 12., kde budeme hostovat při vánočním koncertu
cimbálové muziky Fraj. Závěr roku bychom také rády oslavily společným posezením.
Děkujeme za podporu v naší pěvecké činnosti, přejeme všem požehnaný nastávající
nový rok.
Zpěvačky z Jahody

BABINEC
Přehled akcí v roce 2017
Datum
17.1.
20.1.
28.1.
19.2.

Akce

Veletrh cestovního ruchu - výstaviště Brn
Společná večeře členek u Kubiců
O nejlepší kysané zelí na Slovácku - Blatnička
Dětský karneval v Kozojídkách

činnost- výroba
prezentace Slovácka, úkotě, patenty
posezení
zelné šlížky, karbanátky, nákyp
boží milosti

25.2.
8.3.
11.3.
19.3.
24.3.
7.4.
23.4.
4.5.
13.5.
25.5.
30.5.
30.5.
11.6.
15.6.
16.6.
16.6.
24.6.
24.6.
19.7.
29.7.
30.7.
12.8.
19.8.
19.8.
26.8.
1.9.
2.9.
3.9.
23.9.
23.9.
28.9.
30.9.
1.10.
6.10.
28.10.
18.11.
26.11.
2.12.
2.12.
9.12.
13.12.

Fašank ve Veselí nad Moravou
Oslava MDŽ – sál OÚ Kozojídky
Výstava vín – zahrádkáři
Pobožnost křížové cesty ke kříži ve Vývozku
Návštěva ministryně Šlechtové a hejtm. JMK
Seminář starostů 30 obcí, soutěž-Obec r. 2017
Návštěva zástupců z bývalého SSSR
Hotel Strážnice – turisté z Německa
Praha – Valštejnská zahrada-krojový festival
Návštěva studentů z Itálie-Mezinár.gastr.univ.
Návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana
ZUŠ OPEN Veselí nad Mor. – beseda u cimbálu
Folklorní festival Krumvíř
Gumex Strážnice – pro zaměstnance
OÚ Tasov – 800 let obce
Ochotnický spolek Hrozen-derniéra
MFF Strážnice 72 ročník, zámecký park
MFF Strážnice - skanzen
Horňácký večer na Panském dvoře ve Veselí
Tradiční Kozojídská lávka na rybníčku u JZD
Slavnostní mše svatá- výročí posvěcení kaple
Histokol města Ždánice – XIV. ročník
Návštěva premiéra ČR Bohuslava Sobotky
Dožínky Zlínského kraje – Kroměříž
Bartolomějský jarmark ve Veselí nad Moravou
Rózinky- křest 2.CD – kino Veselí nad Moravou
Zájezd do Bratislavy, Mariánky a Šaštína
Domov důchodců Strážnice-den otevř. dveří
Skanzen Rochus-Slovácký festival chutí a vůní
Den Zlínského kraje – Zlín
Ministerstvo pro místní rozvoj Praha-návštěva
Andělské hody Veselí nad Mor.-Pánský dvůr
Výstava ovoce a zeleniny na OÚ- zahrádkáři
Křest CD cimbálové muziky Capella
Lampionový průvod na místní hřbitov
Společná večeře členek ve sklepě u Kubiců
Muzikál na ledě Popelka- zimní stadion Zlín
Mikulášský trh ve Veselí n. Mor. u KD
Setkání se sv. Mikulášek u kaple v Kozojídkách
KD Veselí n. Mor. – vystoupení VUS Ondráš
Muzeum Veselí nad Moravou

koblihy, boží milosti
posezení
upečení slaného pečiva a prodej
připraveno občerstvení pro účastníky
pečení bálešů, prohlídka naší kroniky
uvaření oběda-svíčková + patenty
pečení patentů
pečení bálešů u hotelu ve Strážnici
pečení bálešů a úkotí
koblihy, patenty , krajance, pěry
pečení bálešů
patenty
pečení bálešů
vaření gulek s třešněmi
patenty
patenty
báleše
boží milosti
patenty upečené doma
účast v průvodu,“ Oda na vítězství“
účast členek v pracovním kroji
pačení bálešů
pečení patentů, beseda s hostem
pečení balešů
pečení bálešů
pečení patentů a rozdání v kině
účast členek, část cizí
pečení balešů
pečení bálešů
pečení bálešů
Den české státnosti, ochut. Patentů
pečení bálešů
saláty, pečivo a další výrobky-soutěž
zelné karbenátky, patenty, šumajzl
pečivo připr. doma a čaj pro zúčast.
zhodnocení končícího roku 2017
odměna pro členky
pečení bálešů
rozdej předem upečených bálešů
účast na koncertě
draní peří a obchůzka sv. Lucie

Celý letošní rok byl pro Babinec velmi bohatý a byl ve znamení ještě doznívající
soutěže „Vesnice roku“. Přivítaly jsme báleška ministryni Karlu Šlechtovou, krajského
hejtmana pana Šimka, pana prezidenta Miloše Zemana, bývalého premiéra Bohuslava
Sobotku. Setkaly jsme se se spoustou politiků i zajímavých lidí, a to vždy při pečení
bálešů. Všechny udivila originalita nápadu, tradiční receptura i ruční zpracování.
Nejvíce však všechny udivil náš věkový průměr.
Za celý rok jsme zrealizovaly 45 akcí. Mezi největší akce patřil folklorní festival ve
Strážnici, dožínky v Kroměříži, Bartolomějský jarmak ve Veselí nad Moravou, ve Zlíně
den Zlínského kraje, den v Senátu České republiky v Praze, oblast Strážnicko jsme
reprezentovaly na slavnostech v Kroměříži a v domově důchodců ve Strážnici jsme
rovněž napekly všem obyvatelům domova čerstvé bálešky. Náš Babinec se po práci
také dokáže odměnit a společně strávit volný čas. Letos jsme navštívily poutní místa
Marjánka u Bratislavy a na zpáteční cestě jsme se zúčastnily děkovné mše sv.
v Šaštíně. Nezapomenutelný zážitek nám zůstane ze zájezdu na lední muzikálovou
pohádku Popelka. Společně vyjedeme na vystoupení VUS Ondráš do Veselí nad
Moravou 9.12. 2017. Poslední akcí tohoto roku bude draní peří a obchůzka Lucí
v Muzeu ve Veselí nad Moravou, kde budou naše čtyři ženy účinkovat.
Na každé akci se hrdě hlásíme ke Kozojídkám a velmi nás potěší, že nás často osloví
někdo, kdo má na naši obec dobré vzpomínky, nebo zde má kořeny a přátele.
Tuto činnost nelze dělat bez pochopení a podpory rodiny, za kterou děkujeme všem.
Rovněž děkujeme panu starostovi za pochopení a trpělivost. Děkujeme také těm, kteří
nám pomáhají s přípravou a dopravou.
Do roku 2018 přejeme všem našim spoluobčanům hodně zdraví, pohody, Božího
požehnání a toto vše si přejeme i my, tetičky, babičky a prababičky z Babince.

SPORTOVNÍ KLUB KOZOJÍDKY
Vážení a milí spoluobčané, jak už to tak ke konci roku bývá, dovolte mi abych
Vás seznámil s děním ve fotbalovém klubu SK Kozojídky v uplynulém roce 2017. Při
hodnocení nebudu hodnotit jen činnost a výsledky dosažené na sportovních
kolbištích, kde rozhodují branky a body, ale zároveň se tak trochu poohlédnu za
kulturními a společenskými událostmi, které pořádáme každoročně a které doufám
máte v oblibě.
Do jarní části sezony 2016/2017 se nám podařilo kádr nejen udržet, nýbrž i
posílit. Do týmu se podařilo přivést sourozence Petra a Ondru Bílovi z Kněždubu. Po
podzimu jsme měli před dvojicí pronásledovatelů ze Vnorov a Dambořic čtyřbodový
náskok. Naším cílem byl tedy jednoznačně postup do krajské soutěže. Kvalitní zimní
příprava byla podřízena úspěchu i přípravné zápasy z celky z vyšších tříd ukazovaly, že
na postup máme. Po dvou jarních kolech poztráceli naši největší soupeři po třech
bodech zatímco naši kluci zahájili spanilou jarní jízdu, když jedenáct zápasů v řadě

vyhráli a až poslední zápas s týmem Agro Vnorovy skončil remízou. To však již nemělo
na nic vliv, postup do I.B třídy jsme si zajistili již dvě kola před koncem. Do krajské
soutěže jsme tak postoupili po dlouhých 40 letech. Nejlepším střelcem sezony se stal
se 48 brankami Ondra Březina.
Tabulka OP muži 2016/2017

Pořadí

Tým

Zápasy Výhry Remízy Prohry

Skóre

Body

1.

SK
Kozojídky

26

22

2

2

107:21

68

2.

Agro
Vnorovy

26

19

4

3

79:27

61

3.

Sokol
Dambořice

26

17

5

4

81:38

56

4.

Dolní
Bojanovice

26

13

4

9

49:37

43

5.

KOVO
Ždánice

26

13

3

10

62:51

42

6.

Baník
Mikulčice

26

12

5

9

71:69

41

7.

Spartak
Svatobořice

26

11

4

11

64:53

37

8.

SK
Nenkovice

26

8

8

10

59:63

32

9.

Sokol Lipov

26

8

6

12

46:59

30

10.

SK Kostelec

26

7

7

12

43:65

28

11.

TJ Starý
Poddvorov

26

7

4

15

47:73

25

12.

Sobůlky

26

5

4

17

30:60

19

13.

Slavoj
Moravany

26

4

7

15

35:78

19

14.

FC Vracov

26

3

3

20

35:114

14

Foto týmu po postupu z přeboru

Na premiérovou sezonu v I. B třídě jsme ještě dále posilovali, v letním
přestupním termínu přišel z Blatnice zkušený Cileček, z Vracova mladý nadějný
Chytka, z Veselí Macalík a domácí dorostenec Tomčal, ale především kapitán Rohatce
Tomáš Páleník, který je podzimní části s 10 brankami nejlepší střelec týmu. Do
mistrovských bojů jsme vletěli s velkou chutí a první tři utkání jsme vyhráli. Jako
nováček jsme si dokonce drželi pár kol v tabulce první místo. Samozřejmě přišla i
méně povedená utkání, jako například v Mikulově, kde jsme schytali debakl 6:0,
v Uhřicích a ve Valticích se nám rovněž nedařilo. Přesto nám v polovině soutěže patří
druhé místo o bod za vedoucími Vacenovicemi, což je velmi slušné umístění. S bilancí
8 výher, 1 remíza a 4 porážky. Skóre 35:27 ukazuje, že dostáváme hodně gólů, hůře

jsou na tom pouze Hovorany, Křepice a Nikolčice. Zároveň jsme však druzí za
Kněždubem v počtu vstřelených branek. A to nám ještě chybí góly Ondry Březiny,
který neodehrál po postupu do vyšší třídy po operaci ani jeden zápas.
Každoročně sportovní oddíl SK Kozojídky spolupořádá Memoriál Páji Šrahůlka,
letos proběhl už jedenáctý ročník. V tomto roce se do turnaje přihlásilo 21 mužstev.
Na úvod byli hráči rozděleni do čtyř skupin, ve třech se nacházelo 5 mužstev, ve
skupině “A” pak bylo mužstev 6. Brzy odpoledne bylo jisté, kdo si zajistil postup do
play off, a které týmy se budou muset s turnajem rozloučit. Jednotlivá kole play off
pak prokládal bohatý doprovodný program. V play off viděli diváci (kterých se
prostřídalo během dne okolo 1200) spoustu zajímavých duelů, i překvapivých
výsledků. Celkovými vítězi turnaje se stal tým Agro Vnorovy, který ve finále porazil ve
vyrovnaném duelu až po penaltách Kapacity. V souboji o třetí místo byly úspěšnější
Lesby, čtvrtí skončili Banditi, bráško. Po vyhlášení vítězů se večer se v areálu hřiště
uskutečnila zábava s kapelou Ferrum a DJ Tommino. Jelikož panovalo teplé počasí,
přilákala asi 800 lidí, kteří se bavili do brzkých ranních hodin.

Vítězové letošního memoriálu Agro Vnorovy

Také tento rok jsme ve spolupráci s OÚ Kozojídky pořádali tradiční Martinské
hody, na kterých se podílíme zejména sobotní obchůzkou po obci. Těší nás stále větší
účast mladší generace v průvodu. Po obchůzce následovala taneční zábava se
skupinou Rytmus, která hrála také při hodové obchůzce a i v neděli na slavnostní mši
svaté. Za finanční podporu při vybírání na obchůzce patří dík všem spoluobčanům.
Přejeme Vám všem požehnané, pokojné prožití vánočních svátků a v roce
2018 hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody. SK Kozojídky.

SPOLEK PŘÁTEL KOZOJÍDSKÉHO RYBNÍČKA
Spolek přátel Kozojídského rybníčku jako vždy zahajuje sezónu rybářskými závody.
Jestli se vydařili? Myslíme si, že jo. Spokojených rybářů, kteří využily všechna místa k
lovu ,ale i ostatních, co přišli na naše rybí speciality, které jako každý rok nezklamaly.
Letos se taky pořádala "Lávka" na které jsme se velkou mírou podílely. Letošní rok
pro nás končí "uzavíráním" vody na sklonku roku.
Přejeme všem občanům Krásné Vánoce a hodně štěstí v Novém roce 2018

INFORMACE z DSO ČOV Velička
Pro rok 2018 bylo Valnou hromadou DSO ČOV Velička schváleno, stočné pro fyzickou
osobu ve výši 22 Kč/m3. Tzn. je o 1 Kč vyšší než minulý rok. Na osobu a rok je tedy
stočné upraveno na částku 768 Kč/rok/osoba.
Vzhledem k tomu, že není možné množství vypouštěné vody v jednotlivých domech
měřit, je množství vypouštěné vody bráno ze Směrných čísel roční potřeby vody
uvedené v zákoně o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v aktuálním znění.
Z tohoto zákona je vzata hodnota 35m3 vypouštěné vody do kanalizace na osobu a
rok.
Uvědomme si, že uvedené množství není skutečné, ale jen tabulkové. Ve skutečnosti
vypouštíme do kanalizace min. 2x více vody a splašků. Jedním z důvodů je svedení
dešťových vod ze střech a zpevněných ploch do kanalizace a tím odvedení vody mimo
naše blízké okolí a vysoušení pozemků. Blíží se doba, kdy za všechnu tuto odváděnou

vodu budeme muset zaplatit. Popřemýšlejme každý, jestli nemůžeme tuhle vodu
zadržet ať už v sakováním do půdy nebo v jímkách využít pro další naši potřebu …
Dalším problémem jsou splaškové vody a využití ČOV. Stále spousta z vás má přípojku
napojeno do kanalizace přes septik. Když pominu to, že je to zákonem zakázané, tak
dochází k předčištění splaškové vody. Důsledkem je, že vás to bude stát peníze za
vyvezení septiku a ČOV neplní plně svou funkci za kterou platíme ve stočném. Může
to mít i jiné následky vzhledem k poskytovateli dotace a podmínek dotace. Proto
žádáme všechny, kdo jsou takto napojeni, aby se snažili dát přípojku do pořádku a
napojili se na kanalizaci napřímo bez septiku.

OKÉNKO NAŠÍ FARNOSTI HR. LHOTA
Bohoslužby ve vánočním období 201/2018
22. prosince 2017 – pátek:
Mše sv. v 18,15 hod. pro děti a mládež, po ní pak rozsvícení vánočního stromu u
kostela
24. prosince 2017 – neděle - 4. neděle adventní – Štědrý den:
Mše sv. v 7,30 hod. a v 10 hod. Po každé mši sv. je možné si odnést domů betlémské
světlo k štědrovečerní večeři. Při mši sv. v 7.30 hod. zpívá chrámový sbor.
Od 21,30 hod. zpívání koled.
Mše sv. ve 22 hod. - tzv. půlnoční. Při mši sv. zpívá chrámový sbor.
25. prosince 2017 – pondělí - Slavnost Narození Páně (Závazný zasvěcený svátek):
Mše sv. v 7,30 hod. a v 10 hod. Při mši sv. v 10 hod. zpívá chrámový sbor.
Ve 14 hod. „Živý Betlém“.
26. prosince 2017 – úterý - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka:
Mše sv. v 7,30 hod. (zpívá chrámový sbor) a v 10 hod. (zpívá schóla).
V 17 hod. v kapli v Kozojídkách „Vánoční koncert“.
27. prosince 2017 – středa – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Mše sv. v 17 hod.
V 18 hod. žehnání vína v kulturním domě v Hroznové Lhotě.
31. prosince 2017 – neděle – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa; sv.
Silvestra I., papeže
Mše sv. v 7,30 hod. a 10 hod. Po každé mši sv. poděkování za přijatá dobrodiní v
tomto roce 2017.
Půlnoční mše sv. ve 24 hod. - vstup do nového roku 2018.
1. ledna 2018 – pondělí – Slavnost Matky Boží, Panny Marie (Zasvěcený svátek)
Mše svatá v 8,30 hod. a v 10,30 hod.
2. ledna 2018 – úterý – sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů
církve
Mše sv. v 7 hod. ráno ve farním kostele.
V 17 hod. mše sv. v kapli v Žeravinách a po ní „Vánoční koncert“.
6. ledna 2018 – sobota – Slavnost Zjevení Páně (Doporučený svátek)
Mše sv. v 8 hod. Při mši sv. se koná žehnání vody, křídy a kadidla.
V 18 hod. mše sv. v Kozojídkách.
7. ledna 2018 – neděle – Svátek Křtu Páně
Mše sv. v 7,30 a 10 hod. Při mši sv. v 10 hod. zpívá chrámový sbor z Veselí nad
Moravou – F. X. Brixi: „Missa in De pastoralis“.
Dnešním dnem končí vánoční doba.
-------------Tříkrálová sbírka
V naši farnosti se uskuteční „Tříkrálová sbírka“ v sobotu 6. ledna 2018.
(http://www.trikralovasbirka.cz/)
-------------Návštěva našich nemocných v lednu 2018 se uskuteční ve dnech:

-

pondělí 8. ledna 2018 - od 8,30 hod. Kozojídky
středa 10. ledna 2018 - od 8,30 hod. Hr.L. Kohutince, Tasov
pátek 12. ledna 2018 - od 8,30 hod. Hroznová Lhota
sobota 6. ledna 2018 - od 10 hod. Žeraviny
-------------POZVÁNKA
Nenechte si ujít ….. P L E S F A R N O S T I

V sobotu 3. února 2018 se koná XVIII. ples farnosti na KD v Hroznové Lhotě.
K tanci i poslechu hraje dechová ZUŠ ve Veselí nad Moravou.
Začátek již v 18 hod.
-------------A ještě malé vánoční zamyšlení
Vánoce, vánoce přicházejí, šťastné a veselé …..
Slova této písně všichni dobře známe. Slyšíme je v těchto dnech na každém
kroku. Vánoce jakoby už byly – jsou všude! V televizi, ve výkladních skříních, v ulicích,
na náměstích, slyšíme zvuk koled, vánočních písní ….. Opravdu už jsou Vánoce? Kdyby
k nám přijel někdo neznámý, zdaleka – možná by se ptal: „Vy už slavíte Vánoce? Není
to nějak brzy?“ Jistě bychom mu odpověděli, že nikoliv, i když vnějšek tomu odpovídá.
Ty pravé Vánoce teprve přijdou. Ale jaké budou? Budou šťastné a veselé?
Je užitečné se zeptat sama sebe, na jaké úrovni chci prožít letošní vánoční dny.
Spokojím se s prožitkem jen na hmotné úrovni (dobré jídlo, pití, cukroví, stromeček,
dárečky, chvíle u televize ….)? Nebo k tomu ještě přidám kulturní úroveň prožívání
Vánoc (zachovávání zvyků a tradic, návštěva vánočních koncertů, zpěv koled, návštěva
betléma …)? Toto prožívání vede ještě k další úrovni – duchovní úrovni – prožívat dny
s Tím, který přišel mezi nás na tento svět. Jednotlivé koledy nám napovídají, kde je
střed, jádro Vánoc – v příchodu Ježíše, Božího Syna. Nám, nám narodil se…. To jsou
pravé Vánoce. Neochuzujme sebe i své blízké o pravdivé, plné prožití Vánoc. Otevřme
své nitro, srdce Bohu!
Nestačí, když napečeme hory cukroví, naděláme plné mísy salátu, usmažíme
kapry, nanosíme různé nápoje, rozvěsíme jmelí a větvičky. To vše je dobré, ale to vše
nestačí.
Vánoce jsou svátky přijetí a lásky! Přijetí jeden druhého v lásce, přijetí Boha do
svého srdce. Betlém, kde se Ježíš narodil, byl naplněn láskou. Po narození byl položen
do láskyplné náruče Mariiny a obklopen péčí starostlivého Josefa. Zde zářila tři milující

srdce – Ježíšovo, Mariino a Josefovo. I v našich domovech můžeme vytvořit tuto
krásnou, milující atmosféru. Záleží jenom na nás!
Milující a mocný Bůh přišel jako bezmocné dítě, bohatý Bůh se nechal uložit
skoro nahý v chudých jeslích. To vše proto, abychom uvěřili, že nás neohrožuje,
nevykořisťuje, že nechce nic pro sebe. To vše proto, abychom uvěřili, že má s námi
dobré úmysly a plány. To vše proto, abychom uvěřili, že zná důvěrně každého z nás, že
nám rozumí, záleží mu na nás a má nás tak rád, že za nás vyměnil i nebeskou slávu.
Proto Vánoce jsou dobrou zprávou, že Bůh v Ježíši Kristu solidarizuje s lidmi. Přichází,
aby nám pak svým životem na zemi odhalil smysl lidského života, který nespočívá v
postoji, co nejvíce mít, ale co nejvíce být – být člověkem dobroty, lásky, vděčnosti,
radosti, obětavosti pro druhé, služby, pravdy, poctivosti. Člověkem, který nezapomíná,
že byl obdarován samotným Bohem. Takoví lidé - vánoční - jsou vždy přínosem pro
lidskou společnost v každé době a generaci. Rozšiřme řady vánočních lidí!
Ze srdce vám všem, vašim rodinám přeji opravdové Vánoce, prožité s Bohem
v postoji vděčnosti a radosti.
Modlím se za vás a svou modlitbou vám všem vyprošuji Boží požehnání, pokoj,
ochranu a mocnou přímluvu Panny Marie do každého dne příštího roku 2018.
P. Jan Žaluda SDB

STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL
Ke dni 1.1.2017 516 obyvatel.
Narodilo se:
Zemřeli:
Přistěhovalo se:
Odstěhovalo se:

7 dětí
4 občané
6 občanů
9 občanů

Ke dni 15.12.2017 má naše obec Kozojídky 516 obyvatel.

