KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
LEDEN

2013

Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
právě začal rok 2013 a je čas udělat malou rekapitulaci toho, co se
udělalo či neudělalo v roce
2012.
Zastupitelstvo a rada
města
v minulém roce udělala celou řadu rozhodnutí
a
usnesení, která znamenala další rozvoj našeho
města a obcí. Velmi důležitým dokumentem je v březnu 2012 vydaný nový územní plán města Kožlany, na který jsme získali dotaci
z evropských peněz. V roce 2012
byla fakticky dokončena privatizace bytů ve Větrné ulici. Další akcí
byla oprava chodníku v Jasmínové
ulici, kterou jsme realizovali rovněž s pomocí dotace, tentokrát od
Plzeňského kraje. V budově MěÚ
se podařilo dokončit topení ve II.
patře budovy. Z krajských peněz
jsme koncem roku 2012 zhotovili
orientační turistický systém.
Největší investicí v minulém roce
byl rybník Vožehák. Po úspěšném
získání akceptace dotace a zahájení prací v květnu jsme práce museli zastavit. Nedařilo se nám přesvědčit SFŽP, aby obnovil administraci projektu a podepsal smlouvu
o dotaci. Neustálé dohady a jednání trvaly až do října, kdy konečně bylo jasno. Smlouva byla podepsána v prosinci 2012. Práce
jsme však obnovili již v listopadu.
Mezitím bylo archeology vyzvednuto německé letadlo z II. světové
války a byly dokončeny přípravné
práce
na
těžbu
sedimentu.
V současné době již nic nebrání
tomu, aby se začalo bahno vyvážet. Těžba sedimentu bude trvat
zhruba 3-4 měsíce. Hodně bude
záležet na počasí. Dokončení všech
prací se předpokládá v srpnu tohoto roku.
www.kozlany.cz

Myslím si, že minulý rok byl pro
nás úspěšný, ale doufám, že rok
2013 bude ještě lepší.
V posledním měsíci minulého
roku jsme připravovali dotaci na
opravu omítky kaple sv. Jan Křtitele v Hodyni. Žádost bude podána
v 5. výzvě MAS Světovina. Také
jsme vybrali dodavatele na výměnu oken v Sokolovně. Je jím firma
LD STAV Plzeň, které dala nejlepší
nabídku. Práce na výměně by měly začít v polovině ledna 2013.
V Kožlanech proběhlo veřejné
projednávání strategického plánu
rozvoje území MAS Světovina. Na
tomto zasedání se zástupci města i
organizací a spolků dohodli na prioritách dalšího rozvoje našeho
města a obcí. Naše připomínky a
náměty budou zapracovány do
celkové strategie celého území
MAS Světovina.
V Bučku a
v Hedčanech proběhly hasičské
schůze, na kterých se mimo jiné
projednaly některé připomínky občanů na život v jejich obci.
Rada města na svém zasedání
schválila přechod volnočasové aktivity našich dětí z DDM Radovánek
Kaznějov pod nově vzniknuvší
DDM Kralovice od 1. 1. 2013.
Zasedalo také zastupitelstvo a
výsledky jeho jednání najdete na
jiném místě našeho zpravodaje.
Zastupitelstvo města zatím nechalo výši poplatku za odpad ve stejné
výši jako doposud občané platí.
V nové vyhlášce jsme schválili některé úpravy, např. zvýhodnění
dětí do 10 let apod. Od nového
roku přecházíme na systém plateb
za váhu a to znamená, že čím více
občané budou třídit, tím méně bude město doplácet. K tomu určitě
dopomůže i třídění bioodpadu do
zvláštních popelnic, které občané
dostanou v březnu. Pokud budou
občané ukáznění a budou třídit,
nebude muset město v budoucnu
zvyšovat poplatek za odpad.
Poslední kontrolní odběr kvality
vody nám přinesl nemilé překva-

pení. Hodnoty dusičnanů výrazně
překročili stanovenou normu. Po
dotazu na krajské hygienické stanici jsme byli ubezpečeni, že tato
hodnota není nijak nebezpečná a
že nemusíme dělat žádná opatření.
Navíc víme, že dusičnany se dostaly do vody z důvodu hnojení luk
okolo vrtu ze strany zemědělců. Na
kontrolním odběru v prosinci je již
vidět výrazný pokles hodnot dusičnanů. Obyvatelé Kožlan tak mohou
být v klidu. Voda není nijak zdravotně závadná. Naměřené hodnoty můžete najít v protokolech na
našich internetových stránkách.
V současné době probíhají intenzivní přípravy na prezidentské volby, které proběhnou 11. a 12. 1.
2013 první kolo a 25. a 26. 1.
2013 případné druhé kolo.

Z kulturních akcí na konci roku
mi dovolte připomenout dětské
zpívání v kostele sv. Vavřince
v Kožlanech, které bylo velmi vydařené a poděkování patří především dětem naší ZŠ a panu učiteli
Berbrovi, který celou akci připravil.
Vydařený byl i koncert v kapli sv.
Jana Křtitele v Hodyni. Tentokrát
se sešlo hodně diváků a akce připravená pí Sýkorovou a městem
Kožlany měla mezi diváky velký
ohlas.
Na závěr mé zprávy jedna novinka. Od ledna budeme mít nové
internetové stránky. Doufám, že
se vám budou líbit a že budou plně
funkční ke spokojenosti naší i našich občanů a návštěvníků.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta
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Výsledky projednání rady města na 17. zasedání konaném dne 26. 11. 2012
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 17. zasedání rady města;
termín a program 11. zasedání zastupitelstva města Kožlany; nákup
dárků pro děti z MŠ Kozojedy v
hodnotě 1.000,- Kč; zveřejnění
záměru prodeje části pozemků p.č.
730/7, 429/3, oba v k.ú. Hedčany;
poskytnutí finančního příspěvku na

provoz pojízdné prodejny v roce
2013 ve výši 2.000,- Kč.
Rada souhlasí:
s návrhem ceny za čištění a odvádění odpadních vod na rok 2013;
aby v případě koupě nemovitosti
č.p. 20 v obci Hedčany bylo jednáno s novým majitelem o zřízení
věcného břemene přístupu na pozemku p.č. 1211/5 v k.ú. Hedčany; se zařazením žádosti o přidělení bytu v č.p. 38 Kožlany do seznamu zájemců; s napojením nemovitosti na místní komunikaci
p.č. 1048 s tím, že město nebude

investovat do výstavby nové komunikace, výstavbu financuje Pozemkový fond v rámci KPÚ Hedčany, s napojením novostavby kanalizační stoku, dále rada sděluje, že
výstavba rodinného domu na p.č.
17/1 v k.ú. Hedčany je v souladu
se zájmy města a jeho územním
plánem, v obci se nachází kanalizace ve správě města.
Rada neschvaluje:
využití reklamy na Sociálním automobilu Domova sociálních služeb
v Liblíně.

Výsledky projednání rady města na 18. zasedání konaném dne 17. 12. 2012
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 18. zasedání rady města;
změnu ve složení dílčí inventarizační komise č. 4 k provedení inventury majetku a závazků města
za rok 2012; dodatek č. 4 ke
smlouvě o zajištění komplexního
odpadového hospodářství s firmou
Becker Bohemia s.r.o.; smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu stavby
č. IE-12-0008416/VB1 se společností ČEZ Distribuce, a.s.; zveřejnění záměru změny nájmu pozem-

ků p.č. 3758/2, p.č. 3756/2 v k.ú.
Kožlany a p.č. 1876 v k.ú. Hodyně
u Dřevce; uzavření smlouvy o dílo
s firmou LDstav s.r.o. na dodávku
a montáž oken v Sokolovně Kožlany; smlouvu č. 10080826 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního
prostředí; smlouvy o výpůjčce
sbírkových předmětů č. 2013-12,
č.2013-5 uzavřené s Muzeem a galerií severního Plzeňska Mariánská
Týnice; uzavření městského úřadu
dne 31.12.2012 z důvodu čerpání
dovolené.
Rada souhlasí:
se vstupem na pozemek p.č.
4311/1 v k.ú. Kožlany za účelem

údržby porostů toku Javornice;
s připojením nových odběrných
míst na pozemku p.č. 3623/12
v k.ú. Kožlany s tím, že plastový
pilíř bude umístěn co nejblíže
k transformační stanici tak, aby
nebyl překážkou při výstavbě komunikace v dotčené oblasti; a nemá námitek ke stavbě Kožlany,
p3623/1, kNN, pouze upozorňuje,
na dodržení plánované polohy pilíře, aby neomezoval průjezd a průchod komunikací, ve vyznačeném
zájmovém území se nenachází
podzemní vedení vodovodu a kanalizace; s přijetím sponzorských
darů do Mateřské školy Kožlany.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 11. zasedání
konaném dne 12. 12. 2012
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- informace starosty
- diskusní příspěvky členů zastupitelstva
Zastupitelstvo určuje:
č. 88/12 - ověřovateli zápisu Miroslava Fišara a Mgr. Jaroslava
Berbra, návrhovou komisi ve složení - předseda Václav Kratochvíl,
členové Ing. Oldřich Mudra, Radovan Kratochvíl.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 89/12 - program 11. zasedání
zastupitelstva, č. 90/12 - změnu
rozpočtu města na rok 2012 - 11.
rozpočtové opatření a zároveň pověřuje radu města k projednání a
rozhodnutí o závěrečném rozpočtovém opatření
vzniklém v
období
od
12.12.2012
do
31.12.2012, č. 91/12 - rozpočet
města na rok 2013, č. 92/12 -

www.kozlany.cz

rozpočtový výhled města Kožlany
na rok 2014-2015, č. 93/12 obecně závaznou vyhlášku města
č. 1/2012 o místních poplatcích, č.
94/12 - odkoupení pozemků p.č.
3623/67,
3647/17,
3700/64,
3675/1 vše v k.ú. Kožlany do
vlastnictví města Kožlany za cenu
50,- Kč/m2, č. 95/12 - prodej
části pozemků p.č. 730/7 o výměře cca 245 m2, p.č. 429/3 o výměře cca 108 m2, vše v k.ú. Hedčany, T.A. za cenu 30,- Kč/m2, č.
96/12 - prodej pozemku p.č.
3623/96 o výměře 808
m2 v
k.ú.Kožlany, I.V. za cenu 200,Kč/m2, č. 97/12 - prodej pozemku p.č. 3623/97 o výměře 1251
m2 v k.ú. Kožlany, L.K. a J.K. za
cenu 200,- Kč/m2, č. 98/12 prodej pozemků p.č. 4150/11, p.č.
4150/12,
p.č.
4150/13,
p.č.
4150/14,
p.č.
4150/15,
p.č.
4150/16,
p.č.
4150/17,
p.č.

4150/18,
p.č.
4150/32,
p.č.
4150/34,
p.č.
4150/35,
p.č.4150/36, p.č. 4150/37, p.č.
4150/38, p.č. 4150/39, vše v k.ú.
Kožlany za cenu 50,- Kč/m2se zřízením věcného břemene přístupu
na tyto pozemky současným uživatelům, v případě nezájmu jiným
zájemcům.
Pozn.: Zveřejněna je upravená
verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s §
16, § 17, § 95 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v
platném znění, k nahlédnutí v zápisu na Městském úřadě.
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Informace
Oznámení o době a místě konání volby
V O L B A prezidenta republiky 2013
Starosta města Kožlany dle § 34 odst. 1 písm. a) a dle § 39 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), informuje o době a
místě konání volby a s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku určuje počet prostorů určených
k úpravě hlasovacích lístků:
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční
v pátek 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Počet prostor určených k úpravě hlasovacích lístků: 2
3. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: zasedací místnost Městského muzea
v Kožlanech, Dr.E.Beneše 2, pro voliče s trvalým pobytem v Bučku, Dřevci, Hedčanech, Hodyni a Kožlanech.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky)
5. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Kožlanech 27.12.2012
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta
Úhradu poplatků na rok 2013 je možné provést
hotově do pokladny v úřední dny (pondělí, středa
7:30-12:00 a 12:30-17:00 hod.).
Poplatek za psa pro rok 2013 zůstává ve stejné
výši jako v minulých letech. To znamená, že obyvatelé Kožlan zaplatí za 1. psa v rodinném domě 50 Kč, za
dalšího 200 Kč a za psa v domě o více bytových jednotkách (bytovky) 200 Kč a za každého dalšího také
200 Kč. Za psa, kterého vlastní obyvatelé přilehlých
obcí (Buček, Hedčany, Hodyně a Dřevec) je poplatek
30 Kč, za dalšího 50 Kč, v bytovce 50 Kč a za dalšího
také 50 Kč.

Poplatek za svoz odpadu pro rok 2013 je pro
trvale bydlící osoby 500 Kč za jednu osobu. Pro dítě
do 10ti let věku je cena 300 Kč. V domě, který není
trvale obydlen, zaplatí jeho majitel také 500 Kč. Trvale bydlící občané v rodinných domech obdrží známky
na popelnice, majitelé rekreačních objektů pytle na
svoz odpadu. V případě zájmu si mohou majitelé nemovitostí bez trvalého pobytu doplatit do výše ceny
známky, o kterou by měli zájem.
Předplatné Zpravodaje 2013 je 96,-- Kč a je
možné jej uhradit rovněž v pokladně města. Zpravodaj by měl být zaplacen do konce ledna 2013. V následujícím měsíci obdrží Zpravodaj pouze občané, kteří jej budou mít zaplacený.

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Prosinec v mateřské škole
Naši Mateřskou školu navštívili
5. prosince v dopoledních hodinách
Mikuláš, anděl a čerti. Stateční
předškoláci se nebáli, zazpívali
společně píseň a anděl je za to
odměnil sladkou dobrotou. Žáci 9.
třídy Základní školy, kteří byli za
Mikuláše, anděla a čerty převlečeni, se společně s našimi dětmi vyfotili a odvážnější předškoláci si na
čerty i sáhli. Během prosince učitelky společně s dětmi vyzdobily
celou Mateřskou školu vánočními
motivy. Vyrobily jsme také vánoční
přáníčka, ozdobily vánoční stromeček a podrobněji jsme se seznámily s tradicemi Vánoc.
V úterý 18. prosince se v budově
Mateřské
školy
uskutečnila
VÁNOČNÍ BESÍDKA, kterou si přiwww.kozlany.cz

pravily děti společně s učitelkami
pro rodiče a další přátele školy.
Každá třída vystoupila a předvedla
své dovednosti – zpěv písní, hru
na rytmické a melodické hudební
nástroje, recitaci básní, tance na
hudbu i bez ní apod. Doufáme, že
se představení, i přes stísněné
prostory, všem divákům líbilo. Nejstarší děti z Mateřské školy byly
svými dovednostmi potěšit i naše
starší občany, které jsme navštívily v Domě s pečovatelskou službou. Před začátkem vánočních
prázdnin dorazil do Mateřské školy
„Ježíšek“, který nadělil dětem
mnoho dárků v podobě hraček a
jiných didaktických pomůcek. Tímto bychom chtěly poděkovat všem
sponzorům, kteří naši Mateřskou

školu podpořili, jmenovitě: V+L
Kulhánek schodiště, Kadeřnické a
relaxační studio Ivana Kulhánková,
Elektromontáže a hromosvody Ladislav Mrzena, manželé Lehnerovi,
rodina Králova, Václav Kratochvíl,
manželé Kratochvílovi, manželé
Slachovi, Petra Kupcová a Jiří
Švarc, Lenka Dvořáčková a Alois
Lacina, manželé Šmirousovi, manželé Hahnovi, Petra Benešová,
manželé Mudrovi, Elektroinstalace
Jaroslav Váchal, Nábytek Do bytu
Jaroslava Týmrová, rodina Lavičkova a Spurných, manželé Píclovi,
Soukromá farma Babuška, manželé Šnajdrovi.
Bc. Kateřina Kaucká
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KULTURA
Výstava vánočních dekorací a ručních prací, která se konala v kožlanském muzeu ve dnech 7. - 15. 12. 2012
se povedla a moc se líbila. Navštívili ji jak občané Kožlan, tak i dětičky ze základní školy a lidé z okolí. Jen byla
velká škoda, že trvala tak krátce. Příští rok ji připravíme s větším předstihem, ale už teď vás mohu pozvat na
podobnou akci, která se bude týkat velikonočního období....
M.Matějovská

Vánoční koncert v kapli sv. Jana Křtitele v Hodyni u Kralovic
Ten, kdo si vyšetřil čas po hektickém období vánočních příprav a zúčastnil se v sobotu 29. prosince
v podvečer vánočního koncertu v kapli sv. Jana Křtitele v Hodyni, určitě nelitoval.
Vokálně instrumentální soubor Ludus musicus pod vedením Františka Běhounka převedl VIANOČNÍ OMŠU F
DUR, jejímž autorem je P. Georgius Zrunek (1736-1789), s tématikou zvěsti o narození Spasitele. S nadsázkou
a vtipem, za použití nejrůznějších lidových nástrojů soubor vykouzlil úžasnou atmosféru, kterou naplnil nejen
prostor kaple, ale nasytil i všechny duše přítomných návštěvníků. Bylo to krásné vyvrcholení svátečních dnů
konce roku 2012.
Eva Sýkorová

SPOLKY
Mladí hasiči
Na závěr letošního roku se mladí hasiči z Kožlan
účastnili soutěže v Ledcích s názvem Mikulášská střelba, která se konala v neděli 2. prosince 2012. Soutěž
obnášela tři úkoly. A jaké, že to byly disciplíny? Střelba ze vzduchovky, z luku a z foukačky. Celkový počet
nastřílených bodů se sečetl u každého jednotlivce a
poté vždy i v celém týmu.
Do kategorie mladších vyrazily dva týmy, B a zkušenější A. První zmíněný, tým B s celkovým počtem
bodů 103 se umístil na 24. místě. Krásně se umístilo i
mladší „Áčko“, kde děti nastřílely dohromady 205 bodů a s tímto počtem dosáhly až na 6. místo.
Tým starších z větší části bohužel onemocněl a tak
se děti nemohly zúčastnit za družstva, přesto však na

tuto soutěž vyrazili naši čtyři členové a z celkového
počtu 143 starších se umístili na 102., 67., 32. a 28.
místě.
Velkou radost udělal všem, ale především i sám sobě Jiří Hudousek, člen týmu mladších, který si na
střelbě z foukačky vystřílel nádherné 1. místo. Tímto
moc gratulujeme!
Na ukončení letošního roku bylo nachystáno pro děti
v hasičské zbrojnici v Kožlanech společné, tvořivé odpoledne. Na tuto poslední schůzku si děti přinesli cukroví, které jim doplňovalo energii potřebnou při vyrábění si drobných dekorací na stůl a nebo nádherných
ozdob na vánoční stromeček.
Ondra Holeček

Citát měsíce
„ Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš“
Tomáš Baťa

www.kozlany.cz
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Hasiči Kožlany
Hasiči Města Kožlan přejí všem spoluobčanům a příznivcům našeho sboru všechno nejlepší do nového
roku - PF 2013.
Dne 9. 12. 2012 naše zásahová jednotka vyjela na
příkaz operačního HZS v 7:07 hod. s oběma vozy CAS
(CAS 32 Tatra 815 a CAS 25 LIAZ 706) k nahlášenému požáru transformátoru nahoře u bytovek v ulici
Kralovická. Jednalo se o jiskřící transformátor, kde
nedocházelo k samotnému hoření. Po příjezdu naší
jednotky následoval příjezd jednotek JSDH Kralovice
(CAS 24 MAN) a HZS Plasy (CAS 24 Tatra Terno 1).
Jednotky se po příjezdu zaměstnanců elektráren vrátily zpět na základny.

V prosinci do našeho sboru byl přivezen nový přívěsný vozík. Přívěs bude sloužit pro účely zásahové
jednotky, tak i sboru na různé akce i soutěže. Přívěs
je kompatibilní pro zapojení za osobní automobil, tak i
za naši CAS LIAZ 706. Jsme za tento přívěs rádi a děkujeme.

www.kozlany.cz

Dne 29. prosince byla uspořádána brigáda naší jednotkou k realizaci provizorní podlahy v hasičské

zbrojnici. Jednalo se o zhotovení konstrukce z trámů a
po té nabití fošen na tyto trámy. Podlaha byla vyrobena z důvodu parkování našeho přívěsu, aby byla v
hasičské zbrojnici tzv. po ruce. Proč provizorní podlaha? Protože naše jednotka nemá takový dostatek financí, aby zrealizovala pevnou podlahu ze železa a
betonu. Trámy jsme dostali za odvoz od Kralovické
zemědělské a.s.. Fošny na podlahu byly zakoupeny na
pile Rohy. Někteří členové při práci na provizorní podlaze si dělali srandu tím, že říkali:… tato podlaha tu
bude 20 let. My se budeme snažit, aby se tato slova
nenaplnila.
S pozdravem
Vaši Hasiči
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ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.

Výsledky ankety měsíce prosince:

V prosinci jsme se Vás ptali:
Jaké investici v Kožlanech byste dali v současnosti
přednost?
Anketní otázka na leden zní:

Kdo bude zvolen(a) prezidentem ČR?
Stav k 2.1. 11:15
Nová anketa byla spuštěna 2.1.2013
Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné formě na MěÚ (pí Denková)
nejpozději do 25. v měsíci.
Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako přílohu Vašeho příspěvku (nikoli vložené do wordu).

Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře.
Vydává Městský úřad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany, tel. 373 396 613, IČO 257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x
ročně jako měsíčník. Cena jednoho výtisku 8,- Kč, roční předplatné 96,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou. Volný prodej 9,- Kč
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