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SLOVO STAROSTY
Vá ž enı́ spoluobč ané ,
blı́žı́ se se konec roku a s nı́m i doba svá teč nı́, kdy se vš ichni tě š ı́me na pohodu
vá noč nı́ch svá tků . Už ijme si je tedy co nejpř ı́jemně ji. Zapomeň me na vš ednı́ a pracovnı́
problé my a pokusme si pá r volný ch dnů už ı́t se svý mi rodinami a př áteli. Chtě jme se
společ ně setká vat a utuž ovat obecnı́ pospolitost. Budeme k tomu mı́t hodně př ı́lež itostı́.
Již 26.12. na svá tek svaté ho Stě pá na probě hne v naš ı́ kapli sv. Martina tradič nı́ koncert.
Po koncertě opě t př ipravı́me teplé obč erstvenı́. Hned druhý den se př evlé kneme do
sportovnı́ho a v sá le obecnı́ho ú ř adu svedeme bitvy ve stolnı́m tenise. Pak dle poč ası́
vyrazı́me na Velkou Javoř inu a na Silvestra se ve 23.00 hod na př ánı́ obč anů opě t
setká me př ed kaplı́ sv. Martina, kde se společ ně pobavı́me, dá me si svař ák a společ ně si
o pů l noci př ipijeme na nový rok 2019. Obč ané ř ı́kali, ž e to u kaple má me pě kné a ž e je
š koda sedě t doma. Pohá rek na př ı́pitek si vezmě te s sebou, my nachystá me svař ák.
Vš em obč anů m a č lenů m organizacı́ bych chtě l podě kovat za vš echny aktivity,
které bě hem roku 2018 vě novaly naš ı́ obci. Vě ř ı́m, ž e se zdá rně dokonč ı́ stavba potoka a
š ťastně vykroč ı́me do roku 2019. Ceká ná s opě t dost novinek. Nejprve opravı́me sbě rný
dvů r. Zavedeme provoznı́ dobu a koneč ně zač neme odpad tř ı́dit tak, jak se má a vě řte, ž e
se ně kteř ı́ specialisté na odpad budou divit, ž e taková malá obec bude mı́t svů j vlastnı́
sbě rný dvů r. Vě ř te, ž e je to do budoucna velmi dů lež ité . Zı́skali jsme dotaci 2 500 000,Kč . Otevř eme ně kdy v polovině roku. Bě hem vý stavby se budou dá le vyvá ž et vytř ı́dě né
pytle, ale jen ve vyhrazené m č ase, protož e objekt bude př edá n k vý stavbě .
V prů bě hu roku se nové ho vozidla doč kajı́ naš i hasič i. Bude to vozidlo pro devě t osob
s př ıv́ ě sem vybavený m nejnově jš ı́ technikou pro zá sah. Na toto vozidlo jsme zı́skali
dotaci 750 000 Kč . Tak ať se naš im mladý m hasič ům lé pe dař ı́ v zá vodech, když teď
budou jezdit v nové m.
Snad se letos koneč ně podař ı́ zı́skat penı́ze na opravu š aten a zá zemı́ na hř iš ti. Je to
tam v dost š patné m stavu. Prá vě zpracová vá me ž ádost o dotaci na Ministerstvo pro
mı́stnı́ rozvoj, abychom š atny kompletně opravili. Snad se objevı́ i ně jaké mož nosti na
opravu peká rny a vnitř nı́ch prostor mateř ské š koly.
Nevı́m, zda se najdou penı́ze ješ tě na ně co dalš ı́ho, ale musı́me neustá le sledovat
mož nosti, protož e dotač nı́ obdobı́ konč ı́ v roce 2020. Pak již budou dotace jen ná rodnı́ a
z Evropské unie pro naš i malou obec pomě rně nevý hodné .
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Vš em Vá m př eji pě kné a pož ehnané Vá noce, prož ijte je ve zdravı́ a š tě stı́ mezi svý mi
nejbliž šı́mi. Př eji vá m hodně zá ž itků a prož ité radosti. Ně kdy stač ı́ má lo, tř eba jen ú smě v
na druhé ho a milé slovo, aby byl č lově k š ťastný a spokojený.
Starosta obce
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BABINEC
Za celý letoš nı́ rok ná š spolek Babinec zrealizoval 27 akcı́, př i který ch jsme vař ily a pekly
bá leš e i jiná jı́dla naš ich babič ek. Mezi naš e nejvě tš ı́ akce patř ı́ kaž doroč ně Meziná rodnı́
folklornı́ festival ve Strá ž nici a Bartolomě jský jarmark ve Veselı́ nad Moravou. Oblast
Strá ž nicko jsme reprezentovaly na Folklornı́m festivalu na Myjavě , i tam chutnaly naš e
trnkové patenty. Bá leš e a patenty jsme také pekly pro ú č astnı́ky 10. Ná rodnı́ konference
venkova ve Strá ž nici. Př i oslavě vý roč ı́ naš ı́ republiky jsme na pozvá nı́ Mě stské ho ú ř adu
Veselı́ nad Moravou uvař ily, upekly a usmaž ily 12 jı́del naš ich př edků . Vš echna jı́dla se
prodala bě hem dvou hodin a zů staly jen umaš tě né papı́rové tá cky.

Babinec se rovně ž zapojil do oslav sté ho vý roč ı́ republiky i v naš ı́ obci tı́m, ž e uspoř ádal
vý stavku dobový ch fotografiı́ z naš ı́ obce v sá le obecnı́ho ú ř adu. Zeny z Babince zajistily
obč erstvenı́ př i odpolednı́ besedě nad kronikou obce. Kromě vař enı́ a peč enı́ jsme
př ipravily zá bavný program na obecnı́ ples u ná s a ples farnosti v Hroznové Lhotě . Na
oba plesy jsme darovaly hodnotné dá rky do tomboly.
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Darovaly jsme také peně žnı́ č ástku na varhany v chrá mu sv. Vı́ta v Praze a na opravu
kně žské ho hrobu v Hroznové Lhotě .
Babinec se doká ž e i sá m odmě nit. Má me společ né zá ž itky z plavby po Baťá ku v Petrově ,
z muziká lu na ledě ve Zlı́ně , z koncertu CM Danaj „Desatero“ v kostele sv. Martina ve
Strá ž nici a z př edvá noč nı́ho koncertu Moravia Grande ve Veselı́ nad Moravou.
Poslednı́ akcı́ tohoto roku bude dranı́ peř ı́ a obchů zka Lucı́ v Mě stské m muzeu ve Veselı́
nad Moravou.
Babinec by tuto č innost nemohl provozovat bez pochopenı́ rodin a tě ch nejbliž šı́ch, za
což srdeč ně dě kujeme. Také dě kujeme panu starostovi za pochopenı́ a trpě livost.
Srdeč ný dı́k patř ı́ i tě m, kteř ı́ ná m pomá hajı́ s dopravou.
Do roku 2019 př ejeme vš em naš im spoluobč anů m hodně zdravı́, pohody, Bož ı́ho
pož ehná nı́ a toto vš e si př ejeme i my, tetič ky, babič ky a prababič ky z Babince.
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ZAHRADKARI
Vý bor organizace se seš el v tomto roce 6x, projednal ř ad ú kolů potř ebný pro jejı́ chod.
Vý roč nı́ č lenská schů ze byla 21.1.2018 v sá le OU s programem:
-

zhodnocení roku 2017
vyhodnocení a předání dárků pro jubilanty
návrh akcí pro rok 2018
seznam jubilantů pro rok 2018
schválení obou posledních bodů
občerstvení, závěr

Hlavnı́ akcı́ 1. pololetı́ 2018 byl Koš t vı́na. Komise vyhodnotila vzorky vı́n a konstatovala
zvyš ujı́cı́ se kvalitu vı́n. Př iš lo hodně lidı́, sá l byl plný a zbytek sedě l v př ı́sá lı́. Degustace
byla 4.3 a samotná vý stava vı́n byla 10.3.2018.
Zahrá dká ř i se př ipojili k organizaci setká nı́ s č eský mi Kozojı́dkami. Dne 5.8.2018 bylo
odpolednı́ posezenı́ u piva. Beč ku ná m př ivezli č eské Kozojı́dky.
Dle potř eby byly brigá dy na př ı́pojce vody a kanalizace pro ná š sklep.
Ve dnech 7. - 8. 10. 2018 byla tradič nı́ vý stava ovoce a zeleniny v budově OU Kozojı́dky.
Protož e č lenové vý boru jsou rok od roku starš ı́ a nemocně jš ı́, byly zruš eny soutě že
kromě Soutě že o nejlepš ı́ jı́dlo a nejlepš ı́ vý tvarné prá ce ž áků ZS Hr. Lhota. Vystaveny byl
již tradič nı́ ná dherné vý tvarné dı́la ž áků MS Kozojı́dky, Hr. Lhota a Tasov. Poč ty exponá tů
a divá ků byly trochu menš ı́.
Na konci roku, to je 28.12.2018 bude v sá le OU zá vě r roku s več eř ı́ za ú č asti manž elek.
Zahrá dká ř i dě kujı́ OU Kozojı́dky a vš em sponzorů m, soutě ž ı́cı́m dě tem a divá ků m za
ú č ast a zveme Vá s k ú č asti na naš ich akcı́ch v roce 2019.
Př ejeme vš em krá sné prož itı́ vá noč nı́ch svá tků a Nové ho roku, hodně zdravı́, pokoje a
ochrany Panny Marie.
Zahrá dká ř i z Kozojı́dek
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JAHODA
V uplynulém roce jsme si pořádně zazpívaly a naše kroje náležitě propotily. V lednu jsme
spoluobčanům namíchaly chutné nápoje v baru na plesu obce a také jsme se předvedly
v taneční „černobílé variaci“.
Kněždubské pěvecké sbory nás v březnu pozvaly oslavit svá výročí. Pozvání jsme rády přijaly
a svým pásmem jsme se připojily k ostatním gratulujícím sborům.
V květnu jsme putovaly po Blatnických búdách, ovšem ne jenom s pohárkem v ruce, ale také
s písní na rtech k prezentaci přítomným turistům a posluchačům.

Účasti na realizaci tradiční veselské svatby v úvodu června jsme si skutečně považovaly.
Přípravě repertoáru pro tuto příležitost jsme věnovaly patřičnou vážnost. Vhodné svatební
písně jsme pečlivě vybíraly. Těšily jsme se ze spolupráce s doprovázející cimbálovou
muzikou s primášem Alešem Smutným. Užívaly jsme si také vození a prodávání duchen.
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Svatební průvod jsme, věříme, stejně jako ostatní zúčastnění ozdobily slavnostní variantou
našeho kroje.
Na konci měsíce června jsme zavítaly na Javornické zpívání na Horňácko.
V létě jsme samozřejmě nesměly chybět při oslavě Maliny.
Úvod září máme již tradičně vyhrazený pro účast na strážnickém vinobraní, ani letos jsme
tam nechyběly. A zavítaly jsme tam také později v měsíci, abychom zpěvem podbarvily
atmosféru klasického slováckého veselí při koštování vín v tamějších Zámeckých sklepech,
které bylo organizováno pro účastníky 10. Národní konference venkova.
Poslední zářijovou sobotu jsme se připojily k hodařům ve Veselí.
V říjnu jsme s ostatními spoluobčany besedovali nad kronikou obce, abychom se dozvěděli
zajímavosti z historie a připomněly jsme také zpěvem oblíbenou Masarykovu píseň Teče
voda, teče.
Naše letošní vystoupení jsme zahájily na plese na domácí půdě a na domácí půdě jej i
ukončíme. Rády vám, milí spoluobčané, opět zazpíváme v naší kapli na tradičním
svatoštěpánském koncertě.
Děkujeme obci a rodinným příslušníkům za laskavou podporu v naší pěvecké činnosti,
přejeme požehnané svátky a „veselou notu“ pro nadcházející nový rok.
Zpěvačky z Jahody

Str. 7

ZPRAVODAJ OBCE KOZOJÍDKY 2018
SPORTOVNI KLUB KOZOJIDKY
Sportovnı́ klub Kozojı́dky mě l rok 2018 velmi zdař ilý. Jako nová č ek 1B tř ı́dy jsme se
umı́stili na krá sné m 2. mı́stě . Bohuž el v lé tě doš lo v naš em tý mu k vý razný m změ ná m,
kdy z muž stva odeš li 4 hrá č i – Petr Bı́la, Ondř ej Bı́la do Tasova. Milan Fury do Kně ždubu
a Martin Chytka do Veselı́ nad Mor. Bohuž el svoji hrá č skou karié ru ukonč il z pracovnı́ch
dů vodů Patrik Banč ák. Muž stvo se podař ilo doplnit o hrá č e Ondř eje Brá koru, Jana
Hodonské ho a Vı́tě zslava Valentu. V lé tě pak zač alo př ı́pravu pod nový m trené rem
Petrem Hozá kem. V př ı́pravě hrá č i př edvá dě li velmi dobrou hru a zač átek podzimnı́
sezony ná s př edurč oval k př ednı́m př ı́čká m tabulky. Bohuž el ná s zač aly trá pit zdravotnı́
a pracovnı́ potı́že naš ich klı́čový ch hrá č ů a spoustu utká nı́ jsme sehrá li v kombinovaný ch
sestavá ch. Př esto se ná m podař ilo uhrá t 23 bodů a skonč ili jsme v polovině soutě že na
5. mı́stě .
Ná š oddı́l ješ tě uspoř ádal dva tenisové turnaje, pá lenı́ č arodě jnic a tradič nı́ memoriá l
„Pá ji“ Srahů lka. Velkou mě rou jsme se podı́leli na poř ádá nı́ tradič nı́ch hodů .
Vá ž enı́ spoluobč ané , př eji Vá m krá sné a pož ehnané vá noce a ú spě šný vstup do
Nové ho roku 2019.
Viktor Kolů ch, Př edseda SK Kozojı́dky

MYSLIVECKE SDRUZENI POTOKY
MS "Potoky" Kozojı́dky - Zeraviny má 11 č lenů , 5 č lenů pochá zı́ z Kozojı́dek, 3 č lenové
jsou z Veselı́ nad Moravou, po 1 č len ze Zeravin, Hroznové Lhoty a Vnorov.
Vý bor pracuje v tomto slož enı́:
Př edseda - Stanislav Hudeč ek

Mı́sto-př edseda - David Haná k

Mysl. hospodá ř - Zdeně k Srahů lek

Finanč . hospodá ř - Josef Fera

Jednatel - Stanislav Svoboda

Kynolog - Josef Srahů lek

Př edseda Reviznı́ komise - Karel Studnič ka
MS Potoky má pronajatou honitbu o vý mě ř e 571 ha. Starostou je Josef Solař ı́k. MS Potoky
obhospodař uje na pronajaté honitbě zvě ř. Tato č innost se sklá dá z př ikrmová nı́,
zajiš ťová nı́ zá sypů , krmelců a vodnı́ch napajedel. Dá le zvě ř prů bě rně lovı́me podle
chovatelský ch zá sad. V roce 2018 jsme ulovili 10 ks srnč ı́ zvě ře a na hlavnı́m honě 43
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zajı́ců . Baž anty jsme letos nelovili z dů vodu zachová nı́ kmenové ho stavu pro dalš ı́ lé ta.
Tě šı́ ná s dobrá spoluprá ce s OU Kozojı́dky a Zeraviny, které ná m v č innosti pomá hajı́ a
vychá zejı́ ná m vstř ı́c.
Za MS Potoky př edseda Stanislav Hudeč ek
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SBOR DOBROVOLNYCH HASICU
Vá ž enı́ spoluobč ané ,
rá d bych Vá s sezná mil s č innostı́ naš eho sboru v uplynulé m roce. Byl to rok ve znamenı́
oslav 100. vý roč ı́ naš ı́ republiky. Ale zač nu chronologicky.
V ú noru jsme uspoř ádali pro dě ti maš karnı́ karneval a ná sledujı́cı́ vı́kend faš ankovou
zá bavu s nedě lnı́ maš karnı́ obchů zkou po obci. Př ed velikonocemi se konal sbě r
kovové ho odpadu po obci. Za vě novaný ž elezný odpad vš em dě kujeme.
Od jara zač ala naš im mladý m hasič ům soutě ž nı́ sezona. Prvnı́ dvě kola byly ješ tě v hale,
ale koncem dubna se už soutě ž ilo venku a to u ná s na hř iš ti. Pak na mladé hasič e č ekalo
ješ tě 9 kol. Branný zá vod v Hodonı́ně byl vyvrcholenı́m sezony.
Sbor uspoř ádal autobusový zá jezd na Sv. Hostý n. Letoš nı́ rok byla jubilejnı́ 25., takž e se
tam seš lo hodně sborů a to i z ciziny.
Dne 26.kvě tna, u př ı́lež itosti 90. vý roč ı́ založ enı́ BVV (brně nské vý staviš tě ), se sbor
ú č astnil setká nı́ praporů Sborů dobrovolný ch hasič ů, vč etně praporů slož ek IZS JMK. Na
pamá tku se ná š prapor obohatil o stuhu k 100. vý roč ı́ republiky.
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Kaž doroč ně zajı́ždı́me za dě tmi do š kolky. Dě tem uká ž eme naš i techniku, nechá me je
smotat si hadici, zastř ı́kat si ze dž berovky, uká ž eme ně jaké uzlová nı́. Co dě ti nejvı́c potě šı́
je jı́zda v zá sahové m autě .
V č ervenci do Kozojı́dek zavı́tal spř átelený sbor ze slovenské ho Lendaku. Strá vil u ná s
soutě ž nı́ vı́kend a zú č astnil se okrskové soutě ž e, která se konala pod Kř ı́bem. Več er
k tanci a poslechu zahrá la DH Svitorka.
Na ř ı́jnový ch oslavá ch jsme se podı́leli na Masarykový ch vatrá ch. Ač poč ası́ nepř álo,
pomohli jsme tam dopravit naš e dů chodce. Naš emu panu starostovi se to velmi lı́bilo,
tak ná s pož ádal, abychom v té to tradici pokrač ovali i v ná sledujı́cı́ch letech. Budeme se
snaž it vyhově t. Kaž dá akce, př i které se setkajı́ byť jen dva spoluobč ané a popovı́dajı́ si,
tak je to pro naš i obec př ı́nosné . A ne jen pro obec, ale pro kaž dé ho z ná s.
Na zá vě r bychom chtě li podě kovat vš em sponzorů m, OU za finanč nı́ i materiá lnı́
podporu i vš em spoluobč anů m, kteř ı́ ná s jakkoli podporujı́.
Vš em Vá m př eji do nové ho roku hodně zdravı́, Bož ı́ho pož ehná nı́, rodinné pohody a
pracovnı́ch i osobnı́ch ú spě chů .
Bohu ku cti, bliž nı́mu ku pomoci.
Za SDH Ladislav Smetka
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MALINA si letos př ipomně la 30. vý roč ı́ založ enı́
Př estož e vı́m, ž e vě tš ině dř ıv́ e narozený ch spoluobč anů nemusı́m Malinu a jejich č leny
př edstavovat, rozhodl jsem se o naš em muž ské m sboru a jejı́ krá tké historii ně co napsat,
vzhledem k tomu, ž e ti mladš ı́ ale i ti nově se zde usadivš ı́ obč ané o ná s toho zase tolik nevě dı́ (a
tř eba by chtě li o ná s ně jaké informace zı́skat), rá d jim prostř ednictvı́m tohoto zpravodaje
poskytnu v retrospektivě ty nejzá kladně jš ı́ ú daje i aktivity, jenž jsme bě hem tě ch TRICETI
plodný ch let vyprodukovali a zaž ili.
Vznik MPS Malina se datuje k roku 1988, když v poř adu nazvané m Okolo Strá ž nice
poprvé vystoupil MPS z Kozojı́dek na slá vou ově nč ený ch Strá ž nický ch slavnostech. Zdař ilé
vystoupenı́ podnı́tilo chlapy k dalš ım
́ u zpı́vá nı́. Vrcholem prvnı́ho obdobı́ č innosti MPS byla pak
ú č ast př i nahrá vá nı́ gramodesky Ná vš tě va ve stá tnı́m podniku Zelezá rny Veselı́ nad Moravou,
kde sbor spoluú č inkoval kupř. s HCM Martina Hrbá č e a dalš ım
́ i akté ry. Po krá tké odmlce byla
č innost Maliny obnovena v roce 1998. Od tohoto roku se sbor pravidelně schá zı́ kaž dé ú terý.
S intenzitou zkouš ek i jednotlivý ch vystoupenı́ neustá le roste i umě lecká ú roveň MPS. Malina
kaž doroč ně ú č inkuje na Strá ž nické m vinobranı́, č asto na Strá žnický ch slavnostech, Ozvě ná ch
Horň á cka, zú č astň uje se př ehlı́dek i př ı́lež itostné ho zpı́vá nı́ muž ský ch sborů a sama je i
organizuje. Poř ádá vá nočnı́ vystoupenı́ a koledová nı́, bez sboru se neobejde ž ádná kulturnı́ a
společ enská udá lost v Kozojı́dká ch a sousednı́ch vsı́ch.
Maliň á ci z Kozojı́dek zpı́vali rovně ž př átelů m v Olomouci, Blansku, Brně , Bzenci, Praze a
celé m š iroké m okolı́ Slová cka, ba až na meziná rodnı́m folkloristické m festivalu v holandské m
Odoornu, ale té ž i prezidentu Miloš i Zemanovi, ministryni Karle Slechtové , premié ru Bohuslavu
Sobotkovi, č i hejtmanu Michalu Haš kovi, Stanislavu Jurá nkovi, s Malinou si prozpě voval i zlı́nský
hejtman Jiř ı́ Cunek, když se př ijel podı́vat na dů m, v ně mž bydlela jeho babička. Malina rovně ž
prozpě vovala i hodnotı́cı́m komisı́m, které do naš ı́ vesnice, v rá mci hodnocenı́ soutě že „Vesnice
roku 2016“, zavı́taly. Kozojı́dky v té to soutě ži zı́skaly titul Vesnice Jihomoravské ho kraje, a pak
ná sledně i bronzovou medaili v celorepublikové m klanı́.
Sbor se také podı́lel na natá č enı́ televiznı́ho dokumentu nesoucı́ ná zev Zvony, jež uvá dě la
CT v poř adu Ná š venkov, Malina vystupovala i v televizi NOE, kupř. v poř adu U ná s. V souč asnosti
ná s mů ž ete obč as slyš et i ve vysı́lá nı́ Ceské ho rozhlasu Brno a to ve folklornı́m poř adu „Na
moravskou notu“.
Př estož e sbor př i zpı́vá nı́ inklinuje k autentič nosti a dodrž uje folklornı́ tradice, má jako
dobrý sbor i své umě lecké vedoucı́. V poč átcı́ch sbor vedl a ř ı́dil Josef Pavlica, nynı́ již dvacet let
je sbormistrem Antonı́n Benedı́k, jemuž patř ı́ podě ková nı́ za trpě livost a obě tavost. Malina má
také pokladnı́ka, manaž era, mluvč ı́ho, sklepmistra, ba dokonce i prezidenta. Podle toho jak
zpě vá ků m chutná vı́no, by se mě l sbor spı́še jmenovat Ré va, Hrozen nebo Burč ák, nikoliv Malina.
To by ale naš e ně žné polovič ky nepř ipustily, proto si poetický ná zev i nadá le ponechá me,
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abychom nejen uspokojili je, ale té ž proto, ž e ž enský sbor z Kozojı́dek si ř ı́ká Jahoda a vı́ce jak
polovič ku tě chto zpě vač ek tvoř ı́ dcery č i snachy Maliň á ků , které zase naopak vyprodukovaly
naš e vnuč ky, jež zpı́vajı́, hrajı́ a tvoř ı́ pod znač kou Ró zinky z Kozojı́dek jak folklornı́ tak folková
vystoupenı́. I s mı́stnı́m sdruž enı́m Babinec dobř e spolupracujeme, obzvlá š tě , když ná m dajı́
ochutnat patenty č i bá leš e, ať v Praze, ve Veselı́ nebo ve Strá ž nici.
Repertoá r Maliny vytvá ř ı́ pı́sně ze samotný ch Kozojı́dek, ale i Hroznolhotska, Strá žnicka,
Veselska, Horň á cka, Podluž ı́ i myjavský ch Kopanic. Sbor se svý m zpě vem snaž ı́ oslovit vš echny
vě kové kategorie, jak ž eny tak muž e, zamilované i tá pajı́cı́ bytosti. Kupř. pı́sně na jejich CD, jež
nese ná zev Tá kozojdská cesta, pě jı́ o lá sce, o vojně a verbová nı́, o zbojničenı́, o prá ci, té ž o
neš ťastné lá sce a manž elstvı́, prostě o vš em, co do svý ch pı́snı́ kdysi zakleli naš i nezná mı́
př edkové .
Za dobu své tř icetileté existence Malina spolupracovala př i svý ch vystoupenı́ch s CM
Petra Galeč ky i Jož ky Staš i a za doprovodu HCM Petra Mič ky nazpı́vala CD Tá kozojdská cesta.
V souč asné době sbor obč as doprová zı́ i v Kozojı́dká ch vzniknuvš ı́ CM Capella.
Letoš nı́ poř ad zamě řený k 30. vý roč ı́ zrodu Maliny se uskuteč nil v sobotu 28. č ervence a
to za ú č asti pozvaný ch muž ský ch sborů z Hroznové Lhoty, Hrubé Vrbky, Nedakonic, Veselı́ nad
Moravou, Bohunické chasy z Brna, ž enské ho sboru Bzenecké drmolice, mı́stnı́ Jahody, Ró zinek,
Babince i strá ž nické CM Pavla Mú č ky – a za poutavé ho moderová nı́ manž elů Jitky a Franty
Pavlicový ch. Dı́k takté ž patř ı́ i ing. Josefu Cerné mu, jehož př ič ině nı́m byla poř ı́zena kniha
fotografiı́ nazvaná MPS Malina 30 let (1988 – 2018), která v obrazech zachycuje č innost Maliny
od jejı́ho vzniku až do dneš nı́ doby. Je opravdu krá sná a zajı́mavá .
Vš ichni zú č astně nı́ př edvedli divá ků m i jubilantů m svá programová č ı́sla v té nejlepš ı́
kvalitě , za což jim patř ı́ naš e podě ková nı́. Př i organizová nı́ a zabezpečenı́ oslavy ná m vstř ı́cně a
ochotně pomá hali i dalš ı́ naš i př ı́znivci z ř ad mı́stnı́ch spolků a organizacı́. Za zdá rné zabezpeč enı́
té to akce dě kujeme i Obecnı́mu ú ř adu Kozojı́dky, který ná s dlouhodobě morá lně i finanč ně
podporuje.
Podě ková nı́ ná lež ı́ zejmé na naš im polovič ká m, neboť bez jejich lá skyplné pomoci a
vstř ıć nosti bychom nebyli schopni naš e vystoupenı́ -vybaveni č istý m a bě lostný m krojem zvlá dat tak, jak je doposud vž dy dobř e naladě ni a č istě krojově vybaveni produkujeme.
MPS Malina touto cestou př eje vš em spoluobč anů m a vš em lidem dobré vů le krá sné
prož itı́ svá tků vá noč nı́ch a v roce 2019 pak hodně zdravı́, spokojenosti, lá sky a vzá jemné ho
porozumě nı́.

PhDr. Antonín Mička, mluvčí sboru
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SEZNAM AKCÍ MPS MALINA V ROCE 2018
Datum

Mı́sto

Akce

ú t 2.1.

Zeraviny

Vá noč nı́ koncert

ne 25.2.

Kozojı́dky

Kř ı́žová cesta

ne 11.3.

Kně ždub

Zpı́vá nı́ muž ský ch a ž enský ch sborů

so 28.4.

Veselı́ nad Moravou

Zpı́vá nı́ na koš tu vı́n

ne 13.5.

Kozojı́dky

Den matek

so 26.5.

Pruš ánky

Má jové zpı́vá nı́ v Nechorech

ne 27.5.

Zeraviny

Vý roč ı́ posvě cenı́ kaple sv. Alž bě ty

so 16.6.

Kozojı́dky

Ná vš tě va z č eský ch Kozojı́dek

so 28.7.

Kozojı́dky

„30“ MPS Malina Kozojı́dky

ne 29.7.

Kozojı́dky

Vý roč ı́ posvě cenı́ kaple sv. Martina

pá 17., so 18.8.

Mikulov

Folkornı́ akce „Sousedé “

so 1.9.

Bavory

Zpı́vá nı́ př i putová nı́ za vı́nem

č t 20.9.

Strá žnice

Venkov

so 22.9.

Bohunice

Zpı́vá nı́ na hodech

so 29.9.

Veselı́ nad Moravou

Andě lské hody

so 27.10.

Kozojı́dky

Oslavy 100. vý roč ı́ vzniku CSR

ne 28.10.

Zeraviny

Oslavy 100. vý roč ı́ vzniku CSR

pá 9., ne 11.11.

Kozojı́dky

Martinské hody

ne 18.11.

Zeraviny

Alž bě tinské hody

st 26.12.

Kozojı́dky

Vá noč nı́ koncert v kapli sv. Martina

Kromě vý še uvá dě ný ch vystoupenı́ch se Malina svý m zpě vem rozlouč ila na hř bitovech
se zesnulý m panem Antonı́nem Bendı́kem, panem Mgr. Richardem Koryč anský m,
panem uč itelem Františ kem Tyllichem a panı́ Annou Kolů chovou.
Tabulku zpracoval Ing. Josef Grombíř
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INFORMACE Z DSO COV VELICKA
DSO COV Velič ka ž ádá obč any, kteř ı́ doposud nezaplatili poplatek za stoč né za rok 2018,
ž e splatnost tohoto poplatku končí dne 31.12.2018. Zá dá me odbě ratele, aby
dodrž ovali termı́ny splatnosti poplatků – Poplatnı́ci slož enkami nebo z ú č tu jednorá zově
za kaž dý rok vž dy do 31. 12. daného roku. Poplatnı́ci př es SIPO v ř ádný ch pravidelný ch
č tvrtletnı́ch splá tká ch – poplatek je vždy po skončení každého daného čtvrtletí.
Vyzý vá me také k pravidelný m kontrolá m poč tu př ihlá š ený ch osob ve svý ch
domá cnostech. Dle smlouvy na stoč né jsou odbě ratelé do povinni písemně
informovat dodavatele (DSO ČOV Velička) o změnách majících vliv na výši
stočného a to ve lhůtě 30 dnů od doby, kdy ke změně došlo (změna počtu osob
v domácnosti, popř. změna majitele nemovitosti). Tiskopisy k ohlá š enı́ změ n jsou
k dispozici na vš ech OU dobrovolné ho svazku obcı́ a rovně ž ke staž enı́ na webový ch
strá nká ch obcı́. Př i změ ně majitele nemovitosti je nutné uzavř ı́t novou smlouvu s nový m
majitelem a pı́semně ozná mit také tuto změ nu, aby mohla bý t pů vodnı́ smlouva zruš ena.
Upozorňujeme rovněž na zákonnou povinnost být připojeni na kanalizaci v místě,
kde ve ČOV vybudována (§ 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích).
-------------------------------------------------------------------------------------------------COV Velič ka oznamuje, ž e dle kalkulace pro rok 2019 je cena m3 stoč né ho 24,86 Kč/m3
bez DPH, tj. 28,59 Kč/m3 včetně DPH. Př i smě rné spotř ebě 35 m3/osoba/rok to
vychá zı́ na:
-
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900 Kč u neobydlených domů/dům/rok
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DUCHOVNI SLOVO

„Sláva na výsostech Bohu a
pokoj lidem dobré vůle …...“

Lidé dobré vůle naší obce Kozojídky, milí farníci …..
Opě t po roce prož ıv́ á me vá noč nı́ svá tky. Svá tky, které jsou nazý vá ny dny
pospolitosti, rodiny, př átelstvı́, lá sky, odpuš tě nı́, smı́ru, radosti, pokoje, mı́ru ….. V tomto
duchu má me nastá vajı́cı́ dny prož ıv́ at, abychom tak naplnili, uskuteč nili plnost své ho
lidstvı́, objevili smysl a krá su své ho pobytu zde na Zemi. K tomu ná s krá sně vybı́zı́ i
udá lost, která se stala př ed lé ty v Betlé mě . Narodilo se malé , nepatrné dı́tě – Jež ı́š. Jež ı́š,
Bož ı́ Syn, který př ichá zı́, aby ná s svý m př ı́kladem povzbudil smysluplně prož ıv́ at svů j
ž ivot. On se nabı́dl zcela kaž dé mu z ná s, aby ná s uč inil š ťastný mi, chce ná m pomoci –
zcela zdarma – k uskuteč ně nı́ naš eho lidstvı́, abychom se stá vali krá sný mi lidmi – lidmi
dobroty, lá sky, odpuš tě nı́, pokoje ….
Jednoho dne, když jsem se prochá zel farnı́ zahradou, padla do mé ho zorné ho pole
borovicová š iš ka. Obyč ejná š iš ka, otevř ená , z které už vypadala semı́nka, která se rozlé tla
do celé ho okolı́. Vzal jsem ji do rukou a prá vě v té to chvı́li jsem si uvě domil, ž e splnila
svů j ú kol, své poslá nı́ zde na zemi. Otevř ela se a nabı́dla svá semı́nka, z který ch mů ž e
vyrů st nová borovice.
Tak jako ona š iš ka – i my má me stejné poslá nı́. Otevı́rat se druhý m! Otevı́rat své
nitro Bohu. V kaž dé m z ná s v naš em nitru od naš eho Stvoř itele je mnoho semı́nek dobra.
Má me je rozsé vat kaž dodennı́m jedná nı́m kolem sebe. Siš ka to dě lá nená padně ,
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jednoduš e. Takto si má me poč ı́nat i my. Kaž dý den zasé vat kolem sebe dobro,
nepatrný mi skutky lá sky, pokoje. Ně kdy se mů ž e stá t jako v př ı́padě semı́nka ze š iš ky, ž e
padne na nepř ı́znivou pů du a nic z toho nevzejde. Tı́m se nemá me nechat zneklidnit.
Naš ı́m ú kolem je zasé vat dobro, pravdu, pokoj, lá sku …. Tı́m naplnı́me svů j ž ivot a
pozdě ji pozná me, ž e jsme zde než ili nadarmo.
Když jsem se vrá til ze zahrady domů , př inesl jsem si s sebou i ně kolik š iš ek, které
zatı́m nebyly otevř ené . Dı́ky své mu pobytu v teple se zač aly otevı́rat. A znovu jsem si
uvě domil velkou pravdu. V rodině , kde vlá dne teplo lá sky a porozumě nı́, č lově k se
č lově ku otevı́rá . Kde vš ak vlá dne studená a vlaž ná atmosfé ra, zů stá vá č lově k ve své
uzavř enosti.
Moc bych si přál, aby v duchu otevřenosti Bohu i jeden druhému jsme
prožívali nejen Vánoce, ale celý nový rok 2019. Budujme, vytvá ř ejme ve svý ch
domovech atmosfé ru tepla, odpuš tě nı́, pochopenı́, aby ná š ž ivot zde na Zemi nebyl
promarně n, ale naplně n.
A pokud budeme prochá zet prostř edı́m, kde jsou jehlič naté stromy a uvidı́me
spadlou š iš ku, vezmě me si ji do ruky a vzpomeň me si na tato slova.
Na zá vě r uvá dı́m slova americké spisovatelky a filmové hvě zdy z roku 1912 Dale
Evans: „Vánoce jsou láska v srdci. Pokaždé, když milujeme, pokaždé, když dáváme,
tak jsou Vánoce.“ I tato slova stojı́ za zamyš lenı́ a odhalenı́ smyslu Vá noc a vlastně
kaž dé ho dne naš eho ž ivota. Pokud budeme mít jen trochu dobré vůle, jistě se nám
to podaří.
K tomu vá m vš em ze srdce ž ehná
vá š otec Jan Zaluda, fará ř
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BOHOSLUZBY VE VANOCNIM OBDOBI 2018/2019
21. prosince 2018 – pátek
Mš e sv. v 18,15 hod. pro dě ti a mlá dež , po nı́ pak rozsvı́cenı́ vá noč nı́ho stromu u
kostela.
23. prosince 2018 – 4. neděle adventní
Mš e sv. v 7,30 hod. a v 10 hod.
Př i mš i sv. v 10 hod. zpı́vá chrá mový sbor.
24. prosince 2018 – pondělí – Štědrý den
Mš e sv. v 7 hod. (poslednı́ adventnı́ mš e sv.).
Mš e sv. pro dě ti v 15 hod. (prvnı́ vá noč nı́ mš e sv.).
Při této mši svaté bude přineseno do kostela Betlémské světlo, proto si přineste
s sebou lampičku. Betlémské světlo si bude možno odnést z kostela v době až do
16,30 hod. Pak bude kostel uzavřen.
Od 21,30 hod. zpívání koled.
Mš e sv. ve 22 hod. - tzv. pů lnoč nı́. Př i mš i svaté bude zpı́vat chrá mový sbor.
25. prosince 2018 – úterý - Slavnost Narození Páně
Zá vazný zasvě cený svá tek.
Mš e sv. v 7,30 hod. a v 10 hod. Př i mš i sv. v 10 hod. zpı́vá chrá mový sbor.
V 15 hod. v kostele „Zpı́vá nı́ u jeslič ek“.
26. prosince 2018 – středa - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Mš e sv. v 7,30 hod. (zpı́vá chrá mový sbor) a v 10 hod. (zpı́vá schó la).
V 17 hod. v kapli v Kozojídkách „Vánoční koncert“.
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27. prosince 2018 – čtvrtek – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Mš e sv. v 17 hod.
V 18 hod. žehnání vína v kulturním domě v Hroznové Lhotě.
28. prosince 2018 – pátek – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Mš e sv. v 18,15 hod
29. prosince 2018 – sobota – sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
Mš e sv. v 7 hod. ve farnı́m kostele v Hroznové Lhotě .
Mš e sv. v 18 hod. v kapli v Kozojı́dká ch.
30. prosince 2018 – neděle – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Mš e sv. v 7,30 hod. a 10 hod.
31. prosince 2018 – pondělí – sv. Silvestra I., papeže
Mš e sv. na podě ková nı́ za uplynulý rok 2018 v 16 hod.
Pů lnoč nı́ mš e svatá ve 24 hod. - vstup do Nové ho roku 2019.
1. ledna 2019 – úterý – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Závazný zasvěcený svátek.
Mš e svatá v 8,30 hod. a v 10,30 hod.
6. ledna 2019 – neděle – Slavnost Zjevení Páně
Mš e sv. v 7,30 a 10 hod. Př i mš i sv. se koná ž ehná nı́ vody, kř ı́dy a kadidla.
Př i mš i sv. v 10 hod. zpı́vá chrá mový sbor z Veselı́ nad Moravou – Františ ek
Kolař ı́k: „Ceská mš e koledová “.
8. ledna – úterý – Úterý po Zjevení Páně
Mš e sv. v 17 hod. v kapli v Zeraviná ch. Po nı́ pak „Vá noč nı́ zpı́vá nı́“.
13. ledna 2019 – neděle – Svátek Křtu Páně
Mš e sv. v 7,30 a 10 hod.
Dnešním dnem končí vánoční doba.
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----------------------------------------Tříkrálová sbírka
V naš i farnosti se uskuteč nı́ „Tř ı́krá lová sbı́rka“ v sobotu 5. ledna 2019.
----------------------------------Návštěva našich nemocných v lednu 2019 se uskuteční ve dnech:
pondě lı́ 7. ledna 2019 - od 8,30 hod. Kozojı́dky, Zeraviny
stř eda 9. ledna 2019 - od 8,30 hod. Kohutince, Tasov
pá tek 11. ledna 2019 - od 8,30 hod. Hroznová Lhota
---------------------------------POZVÁNKA
Nenechte si ujı́t …..

PLES

FARNOSTI

V sobotu 9. ú nora 2019 se koná XIX. ples farnosti na KD v Hroznové Lhotě .
K tanci i poslechu hraje dechová ZUS ve Veselı́ nad Moravou.
Zač átek již v 18 hod.
Tě šı́me se na Vaš i ú č ast.
----------------------------------

STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL
Ke dni 1.1.2018 515 obyvatel.
Narodilo se: 0 dě tı́
Zemř elo:

8 obč anů

Př istě hovalo se:

6 obč anů

Odstě hovalo se:

10 obč anů

Ke dni 17.12.2018 má naš e obec Kozojı́dky 503 obyvatel.
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Př edá nı́ dá rků od dě tı́ z Kozojı́dek do Dě tské nemocnice v Brně
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