Kozojedy
Kraj: Plzeňský

Okres: Plzeň-sever

Správní obvod: Kralovice

GPS souřadnice: 49.931236N, 13.542406E

Nadmořská výška: 355 m n. m.

První pís. zmínka: 1352 (669 let)

Počet obyvatel: 585

PSČ: 331 41

Adresa URL: www.obeckozojedy.eu

O obci
Obec Kozojedy leží 7 km jihovýchodně od Kralovic, 15 km východně od obce Plasy. Pod obec patří také
Borek, Břízsko, Lednice a Robčice.

Historie obce
Kozojedy jsou prvně písemně připomínány roku 1352, vývoj obce je spojen s blízkým hradem Krašov a
jeho panstvím. Král Vladislav II. Jagelonský povýšil roku 1514 Kozojedy na městečko včetně znakového
privilegia a s právem týdenního trhu a užíváním znaku.

Ubytování a restaurace
V obci se nachází několik obchodů s potravinami a pohostinství.

Okolí a příroda
Ves leží na hranici přírodních parků Horní Berounka a Rohatiny, 2 km jižně od vsi se vlévá řeka
Střela do Berounky. Kozojedy sousedí na severu s vesnicí Brodeslavy, na severovýchodě s hospodářským
dvorem Rohy a vsí Bohy, na jihu za řekou s Liblínem, na jihozápadě s Borkem.

Současnost obce
V obci jsou obchody, hospoda, zdravotní středisko, pošta, mateřská a základní škola, potraviny a plno
drobných podnikatelů. V obci je vodní nádrž jež hlídá vodník. V obci fungují tyto spolky: kulturní spolek,
myslivci, hasiči, TJ Sokol a Český svaz zahrádkářů.

Sportovní možnosti
Obcí prochází modře značená turistická trasa a cyklotrasy č. 305 a Baroko III.

Památky a zajímavosti
Obec Kozojedy je významným kulturním centrem Kralovicka. Kostel sv. Mikuláše v Kozojedech vytváří při
pohledu od jihu přirozenou dominantu obce, jejíž historie sahá hluboko do středověku. Leží na
vyvýšeném místě nad kozojedským potokem vítal po sedm století ...
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Doprava
Obcí prochází silnice II/232, která se v obci kříží se silnicí II/231. v obci je zajištěna autobusová
doprava.

Ocenění obce
Obec Kozojedy získala již několik ocenění v soutěži Vesnice roku.
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