OBECNÍ ÚŘAD KOZOJEDY
Kozojedy 40, pošta Kostelec nad Černými lesy, PSČ 281 63, okres Praha -východ; telefon 321 677 114
bankovní spojení KB Kolín – č.ú. 6626-151/0100, IČO 00235491,
info@obeckozojedy.cz, obec.kozojedy@volny.cz , www.obeckozojedy.cz ,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne : 31. října 2011
Věc: Oběžník – informace pro občany
Vážení občané,
Jsou to tři dny od doby, kdy nám naše mládež připravila velkolepou podívanou s doprovodnými
programy a to Den a noc čarodějnic. Je na místě jim všem poděkovat.Pro vedení obce je vždy
nejcennější péče o zábavu dětí a mládeže ,pro nedostatek dobrovolníků byl zvolen profesionální
program. Maminky však upřednostňuji více soutěží a jsme velmi rádi, že se na místě samém
ucházely dvě maminky z naší obce o takovouto aktivitu, s tím, že příští rok zorganizují soutěže
v čarodejném lese, které se líbí vždy. Vedení obce jim zajistí kompletní materiální podporu,
děkujeme jim.
Hlavním poutačem byla však čarodějná hranice a koncert čtyř kapel.Nám ve vedení obce je vždy
záhadou, kde ta naše mládež bere úžasnou vynalézavost při tvorbě hranice, letos by se dala nazvat
Tančící hranicí . Tak krásná stavba se málokdy vidí a vždy nám je líto, že to umělecké dílo shoří.
Hranici lze shlédnout na stránkách obce Kozojedy na internetu.Jednalo se o kolektivní spolupráci
většího počtu lidí a to včetně úklidu následující den což velmi oceňujeme.
Doprovodným programem bylo vystoupení čtyř hudebních skupin, které mají vazbu na Kozojedy.
Obavy z hlučné produkce se nepotvrdily a i starší generace nalezla přístup k takovéto produkci a
nezaznamenali jsme jakoukoli stížnost. Naopak bylo velmi kladné hodnocení mládeže ze širokého
okolí , které by mohlo mít moto „ V Kozojedech to žije“.
Čarodejnice nejsou jedinou kulturní akcí- dne 7.5.2011 v 18,00 hod. proběhne kladení věnců
k uctění památky padlých v obou světových válkách , srdečně zveme občany na tento pietní akt.
Na Den matek dne 8.5.2011 proběhne ve 14,00 hod. v budově sokolovny vítání nových
Kozojedských občánků. Je velikou radostí vedení obce, že bude vítáno 13 dětí narozených
v Kozojedech. Při vítání bude přítomen i profesionální fotograf v případě zájmu rodičú, cena
fotografie dle našich informací 20,- Kč
Další informace:
Dne 14.5.2011 proběhne u Kiosku soutěž v přípravě kotlíkového guláše, se startem v 9,00 hodin,
bližší informace jsou na internetu a budou i plakáty.
Téhož dne 14.5.2011 se koná v pohostinství u Heřmanů „májová taneční zábava„ od 20 00 hod.
zorganizovaná dobrovolníky pod záštitou Obecního úřadu. Účastníky čeká i tombola. Na tuto
akci zvou pořadatelé, plakáty jsou již vyvěšeny.
Informujeme občany, že dne 21.5.2011 proběhne od 11, 00 hod. očkování psů před Obecním
úřadem, cena očkování 60,- Kč.
V květnu proběhne svoz nebezpečného odpadu. Žádáme občany , aby již 14.5.2011 dávali
tento odpad před své domy, pokusíme se ho tříděně svážet před Obecní úřad pokud tento
odpad / lednice, televize, elektroodpad , autobaterie a barvy,/ nepřivezete vlastními silami..
Ing . P i l l e r o v á Eva ,
starostka obce Kozojedy

