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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Konec roku 2017 se velmi
rychle blíží a naše technické služby
finišovaly s úklidem listí na veřejných prostranstvích.
Tentokrát
listí padalo
velmi
nerovnoměrně a poměrně
dlouho.
Přesto
se
nám
ho
podařilo
uklidit
včas. Je třeba se připravit na zimní
údržbu komunikací a chodníků.
Naši pracovníci se také aktivně podíleli na přípravě vánočního jarmarku a rozsvícení vánočního
stromku v Kožlanech. Dále jsme
provedli instalaci jedné nové vitríny, houpačky ve Dřevci a opravy
jedné vodovodní přípojky.
Větrná smršť z konce měsíce října nám neudělala nějaké obrovské
škody. V našich lesích evidujeme
cca 150m3 spadlých převážně
www.kozlany.cz

smrkových stromů. Na věžičce naší
knihovny vítr poškodil ciferníky
hodin a lehce střechu budovy.
Střecha je již opravená a hodiny
budou opraveny také co nejdříve.
Událost jsme předali pojišťovně
k odškodnění.
Týden před konáním hasičské
zábavy jsme převzali dokončenou
akci úprav vnitřních prostor sálu
naší sokolovny. Dle vyjádření občanů se úpravy povedly a věřím,
že jsme tím vytvořili důstojné prostředí pro konání různých společenských a kulturních akcí.

Administrativně i fyzicky jsme
také dokončili práce na zkušebním
vrtu. Získali jsme nový zdroj vody
s vydatností cca 1 l/s o velmi dobré kvalitě. Kvalita je například
v ukazatelích dusičnanů mnohem

lepší než u stávajícího zdroje. Nyní
začneme pracovat na projektu připojení nového vrtu do naší stávající vodohospodářské soustavy. Intenzivně pracujeme na přípravě
žádosti o dotaci na polozapuštěné
kontejnery na tříděný odpad, které
nahradí stávající nevzhledné a málo kapacitní. Zlepší se i vzhled a
umístění těchto stání. Celkem jich
bude devět. Čtyři v obcích a pět
v Kožlanech.
Podle nového zákona musíme mít
na úřadě zajištěnu ochranu osobních údajů dle této normy. Proto
jednáme s firmou, která nám bude
GDPR (ochrana osobních údajů)
zajišťovat.
Také
jsem
jednal
s ředitelkou CPOS (Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb) Město Touškov o sociálních
službách, které pro nás zajišťují
v rámci DPS, a o dalších možnostech a spolupráci v této oblasti.
Také jsem se zúčastnil jako zástupce města jednání sněmu SMO
PK (Sdružení měst a obcí) v Plzni.
Náš úřad se již připravuje na prezidentské volby a konec kalendářního roku je náročný i na adminisKožlanský zpravodaj 12 /2017
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trativu související právě s tímto
termínem.
Velmi intenzivně jsme také pracovali na tvorbě rozpočtu na rok
2018, ve kterém bychom rádi dokončili rozdělané investice (např.
sokolovna), ale také začali uskutečňovat dlouho očekávané akce
(např. místní komunikace apod.).

Měsíc listopad byl bohatý na kulturní i společenské akce. Začátkem
měsíce se uskutečnil lampionový
průvod, pořádaný DDM, zakončený
ohňostrojem.
V rekonstruované
sokolovně se uskutečnila hasičská
zábava, která byla hojně navštívena. Velkému zájmu se také těšila
dvě představení divadelního spolku
Kozlík ve dnech 24. a 26. listopadu.
Tradiční rozsvícení vánočního
stromku v Kožlanech bylo opět
spojeno s vánočním jarmarkem a
s vystoupením dětí z našich škol.
Díky dobrému počasí i pečlivé přípravě
všech
zainteresovaných
stran se akce povedla a byla hojně
navštívena.

Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, vám popřát nejdříve klidné a bez stresu prožité období
předvánoční a také vám přeji,
abyste si užili svátky vánoční
v klidu a ve štěstí se svými nejbližšími. Do nového roku 2018 vám
všem přeji pevné zdraví a také
štěstí, spokojenost a hodně úspěchů v osobním i profesním životě.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Pozvánka na zastupitelstvo
Program:

ve středu 13. 12. 2017 od 18:00 hodin
se koná

14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti
Městského muzea Kožlany

1) Zahájení - volba návrh. komise a ověř. zápisu
2) Zpráva o činnosti rady města Kožlany
3) Majetkové a ostatní záležitosti města:
-navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele
pro ZŠ a MŠ Kožlany na rok 2017, 2018
-prodej pozemku p.č. 695/5 k.ú. Buček
-změna smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci pro MAS Světovina (dodatek č. 1)
4) Změna rozpočtu na r.2017 - 9. rozpočtové opatření
5) Návrh rozpočtu města na rok 2018
6) Návrh střednědob. výhledu města na r. 2019, 2020
7) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
8) Zpráva starosty města
9) Diskuse

Výsledky projednání rady města na 15. zasedání konaném dne 13. 11. 2017
za účasti všech členů rady města
stavby rodinného domu na pozemního
příspěvku
zřizovatele
o
ku p.č. 3662/35 k.ú. Kožlany;
100 000,- Kč na rok 2017 pro ZáRada bere na vědomí:
č. 137/17 - úplné prominutí platkladní školu a Mateřskou školu
zprávy starosty a místostarosty,
by stočného u nemovitosti č.p. 348
dr.Eduarda
Beneše
Kožlany;
diskusní příspěvky členů rady měsKožlany za rok 2017 z důvodu ceč. 139/17 - zastupitelstvu schválit
ta, zprávu o stavu hospodaření
loročního neobydlení; č. 140/17 navýšení neinvestičního příspěvku
v městských lesích k 01. 11. 2017.
poskytnutí finančního daru staroszřizovatele o 200 000,- Kč na rok
tovi města Kožlany Mgr. Vladimíru
2018 pro Základní školu a MateřRada schvaluje:
Přibylovi za mimořádně přínosné
skou školu dr.Eduarda Beneše Koč. 132/17 - program 15. zasedáaktivity vykonávané pro město
žlany.
ní rady města; č. 133/17 - veřejmimo výkon funkce.
Pozn.:
Zveřejněna je upravená
noprávní smlouvu o přenosu příverze dokumentu z důvodu dodrslušnosti k projednávání přestupků
Rada odkládá:
žení přiměřenosti rozsahu zveřejmezi městem Kralovice a městem
č. 136/17 - projednání žádosti o
ňovaných osobních údajů podle
Kožlany; č. 134/17 - platový výslevu na vodném a stočném u č.p.
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
měr ředitele Základní školy a Ma477 Kožlany a žádá doložení vyjáosobních údajů v platném znění.
teřské školy dr.Eduarda Beneše
dření odborné osoby k zjištěné záOsobní údaje jsou v souladu s §
Kožlany s účinností od 01.11.2017
vadě.
16, § 17 zákona č. 128/2000 Sb.,
dle přílohy č. 3 zápisu; č. 135/17
o obcích (obecní zřízení) v platném
- smlouvu o umístění kanalizační
Rada doporučuje:
znění, k nahlédnutí na Městském
přípojky v pozemku města p.č.
č. 138/17 - zastupitelstvu schválit
úřadě.
3662/31 k.ú. Kožlany z důvodu
jednorázové navýšení neinvestičKulturní komise připravila na leden zájezd do nového divadla v Plzni

Počestné paní plzeňské

Zájezd se uskuteční v úterý 16. ledna 2018 * Odjezd autobusu v 17,30 hod. cena 400,- Kč
www.kozlany.cz
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Informace pro občany
Odečty vodoměrů
Oznamujeme občanům, že od soboty 9. 12.
2017 do neděle 17. 12. 2017 budou v Kožlanech
prováděny odečty vodoměrů.
Žádáme proto občany, aby zpřístupnili své vodoměry, popřípadě oznámili odečet vodoměru osobně, telefonicky nebo mailem p. Plačkové na MÚ Kožlany do
pondělí 18. 12. 2017, aby mohlo být provedeno vyúčtování vodného a stočného. Faktury budou rozesílány v lednu 2018.
Pokud by nebyly odečty včas a správně oznámeny, je
možnost, že vyúčtování vodného a stočného bude
provedeno dle paušálu. Při odečtech řádně zkontrolujte nahlášený stav vodoměru, po vystavení faktury již
nebude možné reklamovat vyúčtování.
Žádáme majitele nemovitostí, které jsou určeny k rekreaci, pokud budou ukončovat sezonu,
ať odevzdají odečet vodoměru, aby jim na konci
roku mohlo být vystaveno vyúčtování vodného a
stočného.
Bližší informace u p. Plačkové, telefon: 373396613
nebo 721545142, mail: plackova@kozlany.cz.

Poplatky 2018
Úhradu poplatků na rok 2018 je možné provést
hotově do pokladny MÚ v úřední dny od pondělí
8. ledna 2018 (pondělí, středa 7:30-12:00 a 12:3017:00 hod.).

Poplatek za psa pro rok 2018
Viz. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místních
poplatcích, část II- Poplatek ze psů (výše poplatku je
stejná jako v roce 2017).
Poplatek za svoz odpadu pro rok 2018
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.
Oba poplatky lze zaplatit hotově v pokladně
MÚ do konce února 2018, po tomto datu budou
rozeslány složenky. Známky a pytle na svoz odpadu
budou vydávány na základě předložení zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje 2018
zůstává ve výši 96 Kč a je možné jej uhradit rovněž v
pokladně města. Zpravodaj by měl být zaplacen do
konce ledna 2018. V následujícím měsíci obdrží Zpravodaj pouze občané, kteří jej budou mít zaplacený.

Vánoční stromky
Objednávky: pan lesní Luděk Bořek
(telefon 728 720 119).

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Předvánoční čas…
Období před Vánoci je v mateřské škole plné ruchu,
očekávání a příprav na vánoční besídku.
Nejdříve k nám přijel fotograf pořídit dětem vánoční
fotografie, aby měli rodiče památku či pěkný dárek
pro babičky. Hlavně pro malé děti je dost těžké se posadit a usmát do objektivu. Díky profesionalitě pana
fotografa a trochu hereckým výkonům paní učitelek se
nakonec podařilo vyfotit všechny děti.

voňavé dobroty. Medového odpoledne, tedy společného zdobení perníčků, se zúčastnili i rodiče. Pozvání s
ukázkou zdobení přijali i paní Marková a Kobyláková
ze Šikulek. Po inspirativní ukázce zdobily děti na třídách perníčky společně s rodiči. Výstava hotových výrobků je v mateřské škole a další část jsme poslali do
městské knihovny na ukázku. Zde děti přispěly na výstavu i ozdobením papírových perníčků.

I tentokrát nás potěšila pohádka v prostředí školky.
Přijela ji zahrát s plyšovými loutkami p. Válková, profesionální herečka z divadla Alfa z Plzně. Do příběhu O
slůněti, které cestovalo a poznávalo celý svět se zapojily i děti. Pohádku společně zhlédly i děti ze ZŠ. Moc
chválíme profesionalitu představení.
Celá školka již zavoněla vánočním perníkovým pečením. Děti na třídách vykrajovaly z perníkového těsta vánoční tvary a s pomocí paní kuchařky jsme pekli

Již v pátek 24. listopadu společně přijdeme zazpívat
k vánočnímu stromu v parku v Kožlanech. 5. prosince
očekáváme Mikuláše s jeho družinou. Mezitím se pečlivě připravujeme na vánoční besídku pro rodiče dětí,
která bude 19. 12. v mateřské škole.

www.kozlany.cz

Vám, čtenářům Zpravodaje, přejeme klidný předvánoční čas.
Zaměstnanci MŠ
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Z naší školy…
Listopad začal pro žáky studeným počasím a i ve škole začalo
před prvními schůzkami přituhovat. Přes to jsme pro ty nejmenší
zajistili představení pana Pohody,
který již tradičně do naší školky
zajíždí. Další loutkové představení
pro děti MŠ i ZŠ se konalo 20. 11.
a přijela nám ho zahrát členka divadla Alfa.
Tento měsíc byl také ve znamení
florbalu. Kluci snad ve všech kategoriích se zúčastnili okrskových a
okresních turnajů. Jak úspěšně nás
reprezentovali, se dočtete na jiném
místě zpravodaje.
Během listopadových třídních
schůzek proběhly ve škole volby
do Školské rady na další tříleté období. Volili se zástupci pedagogů a
rodičů. Zástupci zřizovatele školy
budou zřizovatelem jmenováni. Co
to ale vlastně školská rada je?

Školská rada je orgán školy
umožňující zákonným zástupcům
nezletilých žáků, pedagogickým
pracovníkům školy, zřizovateli a
dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební
řád. Třetinu členů školské rady
jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a
třetinu volí pedagogičtí pracovníci
dané školy. Členem školské rady
nemůže být ředitel školy. Funkční
období členů školské rady je tři
roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Ředitel školy
nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské
rady na vyzvání jejího předsedy.
Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a
zvolí svého předsedu.
Školská rada se vyjadřuje k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
schvaluje pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků v záwww.kozlany.cz

kladní škole, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje
školy, projednává návrh rozpočtu
právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává
podněty a oznámení řediteli školy,
zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, podává návrh na odvolání ředitele a
podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.
Tolik tedy ve stručnosti něco
málo základních informací o školské radě. V naší škole působí šestičlenná rada. Mezi pedagogickými
pracovníky byly zvoleny Bc. Eva
Sixtová a Mgr. Kateřina Růžková.
Volby zákonných zástupců proběhly během třídních schůzek ve středu 15. listopadu a zúčastnilo se
jich 54 rodičů. Vybírali z 9 kandidátů, kteří byli navrženi na základě
dotazníku poslaného všem rodičům. Nejvíc hlasů dostaly a do
školní rady postoupily kandidátky
Šárka Mudrová a Lenka Cepková.
Celkové výsledky voleb se zápisem
z jejich průběhu naleznete na našich webových stránkách. Nyní ještě čekáme, až zbylá dvě místa obsadí zřizovatel a nic nebude bránit
tomu, abych svolal první zasedání
nové školské rady. Proběhne pravděpodobně v měsíci lednu.
Na tomto místě se sluší poděkovat za práci pro školu členům školské rady, kterým končí mandát a
v nově zvolené radě už nebudou.
Jmenovitě to je Martina Valachová
za rodiče. (členy, které bude jmenovat zřizovatel, v této chvíli ještě
neznám)
Před tím, než většina rodičů odvolila, proběhly třídní schůzky. Na
dvanáct deváťáků přijelo „zatahovat své sítě“ asi sedm náborářů –
zástupců okolních středních škol.
Toto lobování se stalo již každoročním koloritem třídních schůzek.
Ostatní rodiče se dozvěděli výsledky práce svých ratolestí a často i
své důslednosti při jejich domácí
přípravě. Jen doufám, že jsme je
moc nezarmoutili. Ještě je do pololetí dostatek času na nápravu.
Z důležitých informací, které by
neměly zaniknout mezi řádky,
bych zmínil kurz plavání pro žáky
3. – 4. třídy. Uskuteční se od 25.
4. do 27. 6. vždy ve středu dopoledne a nahrazuje po tuto dobu
výuku tělesné výchovy. Proto je

povinný. Z kurzu plavání lze omluvit pouze na základě potvrzení od
lékaře. Další důležitá zpráva byla
adresována rodičům sedmáků případně vyšších ročníků o lyžařském
kurzu. Na hory pojedeme před jarními prázdninami od 11. 2. do 18.
2. 2018. Protože je sedmáků málo,
abychom naplnili kapacitu chalupy,
budeme vybírat ještě z jejich starších spolužáků. A kritéria budou
jednoduchá – zájem, chování a
prospěch.

Dále jsme se pilně připravovali
na slavnostní rozsvícení vánočního
stromečku, kde se již tradičně prezentujeme kulturním programem a
malým stánkem s výrobky žáků.
Již čtrnáct dní předem pečeme a
zdobíme perníčky. Celá škola je
provoněna vánoční atmosférou,
děti válí těsto a kuchařky pečou,
pečou a pečou… A potom zdobení přes asi 321 jich letos prošlo závěrečnou kontrolou. Perníčky šly
rychle na odbyt a před šestou už
nebylo co prodávat. Za pomoc při
výrobě děkuji především našim
obětavým kuchařkám a všem dalším, kteří se na výrobě nejen perníčků podíleli. Za utržené peníze
pojede celá škola ve čtvrtek 21.
12. do kina v Kralovicích. Název
filmu si zatím ještě nechám pro
sebe.

V pondělí 27. 11. v odpoledních
hodinách proběhl v naší škole seminář s pracovníky NIDV na téma
výuka cizinců. S problematikou cizinců se potýkáme dlouhodobě, a
proto se snažíme najít vhodnou inspiraci a vlastně i motivaci pro tuto
náročnou činnost. Semináře se zúKožlanský zpravodaj 12 /2017
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častnili všichni pedagogičtí pracovníci školy.
V úterý 28. 11. proběhla již dávno připravovaná beseda o houbách. Živých exponátů v současné
době již není tolik, přes to byla beseda poučná a všem se líbila.
V pátek 1. 12. se uskuteční vítání

prvňáčků s podtitulem vítání čtenářů. Tato skromnější akce, na
které se budou podílet pouze žáci
devátého ročníku, nahradí „Vítání“
z minulých let.
Na závěr bych chtěl ještě jednou
poděkovat všem zaměstnancům
školy, kteří si najdou čas a podílí

se na přípravě a organizaci akcí
spojených s prezentací školy. Děkuji za jejich příkladnou práci. Přeji
všem klidný adventní čas a pohodové Vánoce plné dárků a úsměvů
těch nejbližších.
Mgr. Jaroslav Švarc

že nemáme dostatek hráčů ročníků
narození 2004,2005,2006. Hraje
se totiž 5+1 a mladší hráči hrát
nesmí. Velká škoda!

ci vyhecovali a porazili ZŠ Kralovice 6:3. Na postup do Horní Břízy to
však nestačilo, i když jsme měli
nejlepšího brankáře turnaje V.
Berbra. Přesto je chvályhodné, že
si deváťáci chtěli zahrát, ačkoliv se
florbalu skoro nikdo nevěnuje.

V úterý 7. 11. u nás ve škole
proběhla kvalifikace na okres pro
starší žáky. V Kožlanech se sešlo
šest týmů (Kožlany, Kralovice, Kozojedy, Plasy, Žihle, Manětín) a
zahráli si na odpovídajícím hřišti
s florbalovými mantinely každý
s každým. Naše mužstvo, sestaveno z žáků nehrajících florbal a šikovných mladších, prohrálo první
čtyři zápasy. Vždy velice těsně, ale
prohrálo. Na poslední zápas se klu-

Závěrem bych chtěl poděkovat
všem našim hráčům za skvělé výkony a předvedenou hru na turnajích. Věřím, že nám kluci dorostou
a mezi staršími budeme hrát opět
o nejvyšší příčky a pokud jde o
mladší žáky, na I. stupni nám rostou další šikovní hráči.
Florbalu zdar – Mgr. J Berbr

Listopad plný florbalu
Listopad bývá každý školní rok
zasvěcen florbalu škol a hrají jak
kluci, tak i holky. Naše škola dívčí
tým nemá, proto turnajů na okrese
se zúčastňují jen hoši a hrají trojkový florbal (3+1).
Ve středu 1. 11. vyjeli do Horní
Břízy mladší žáci (posíleni o M. Šota a M. Berbra z I. stupně) na svůj
turnaj. Hrálo se ve dvou skupinách
po pěti účastnících. Kluci svoji
skupinu vyhráli a postoupili do semifinále proti ZŠ Žihle. Ve vyrovnaném zápase remizovali 1:1 a o
postupu do finále rozhodovali samostatné nájezdy. Ty jsme vyhráli
3:1 a byli jsme ve finále. Tam na
nás čekala škola z Dolní Bělé. Finále odehráli kluci s obrovskou chutí
a soupeři nedali žádnou šanci. Na
konci utkání na ukazateli svítilo
6:1. Skvělý výsledek, po roce napodobili své starší spolužáky, kteří
také vyhráli okres a v kraji pak byli
třetí. Náš tým tvořili: Š. Kulhánek,
A. Palšovič-nejlepší střelec turnaje,
J. Babuška, M. Berbr, M. Šot, M.
Váchal a J. Souček. Na krajské kolo do Rokycan nepojedeme, proto-

SPOLKY
Začal předvánoční čas a v něm tvoříme vánoční dekorace, ale také se připravujeme na kreativní
vánoční dílničky:
2. 12. Mariánská Týnice
předvánoční jarmark
9. 12. Dolní Hradiště
vánoční dílnička
12. 12. Kožlany – městská knihovna
vánoční dílnička
Přejeme všem hezké předvánoční tvoření, navštivte vánoční
jarmarky a užijte si toto období roku!
Kožlanské šikulky

Klub důchodců Kožlany

pořádá předvánoční setkání důchodců
ve čtvrtek 7. prosince 2017 od 15:00 hod. u Vožehova rybníka

Doprava tam i zpět je zajištěna autobusem
Zastávky:
Dřevec
Kožlany u váhy
Kožlany u Sokolovny
Kožlany u školy
Kožlany u MÚ

www.kozlany.cz

14:30
14:45
14:45
14:50
14:50

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Program:
1/Zahájení
2/Pohoštění
3/Volná zábava
Odjezd autobusu zpět cca v19:00 hod.
Každý účastník tohoto setkání zaplatí poplatek 20 Kč.
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Listopad 2017 ve Dřevci
V sobotu 4. 11. jsme si vyšli
s lampiony na večerní procházku
kolem Dřevce.

I když se zdálo, že hustá mlha
mnoho lidí odradí, sešlo se celkem
30 účastníků pochodu. Všichni byli
vybaveni lampionem nebo jiným
osvětlením. Obešli jsme Dřevec po
„polňačkách“ od kapličky na návsi
ke kulturnímu domu. A kdo chtěl,

šel si dát něco na zahřátí do dřevecké hospůdky.
Tam se také 17. 11. konala
přednáška o Jiřím Radimovi, rychtáři ze Dřevce. Historik Muzea a
galerie
severního
Plzeňska
v Mariánské Týnici Mgr. Jiří Fák si
pro
55
přítomných
připravil
poutavé
vyprávění
z historie
Dřevce a jeho okolí.
Z druhé poloviny 17. století jsme
se přenesli až do roku 1928, kdy
byla Jiřímu Radimovi odhalena
pamětní deska na č. p. 18. Kromě
této připomínky selského povstání
v r. 1680 můžeme ještě vidět Radimovu lípu v Mariánské Týnici a
také tři kříže nacházející se poblíž

silnice mezi obcemi Odlezly a
Žihle.
A po skončení přednášky si
všichni
mohli
zazpívat
s harmonikářem Honzou Kubíkem.

Za Kulturní spolek
Jiřího Radima ze Dřevce z.s.
Jindra Fišerová

Spolek sochaře Václava Levého
11. listopadu proběhla v Městském muzeu Kožlany přednáška věnovaná sochaři Václavu Levému.
Přednáškou nás provedla paní Mgr. Růžena Srpová, jejíž poutavé vyprávění, doplněné fotografickou dokumentací, bylo pozorně sledováno všemi návštěvníky.
Příjemného setkání se také zúčastnila dlouholetá propagátorka Václava Levého paní Mgr. Jana Čiháková. Opět mezi nás přijela paní JUDr. Olga Ulrichová, zástupkyně
rodiny Václava Levého.
V. Levý žil do svých dvou let v Nebřezinách u Plas. Byli jsme rádi, že jsme u nás v
Kožlanech mohli přivítat pana Ing. Františka Zídka, který je znám svojí aktivní snahou o propagaci rodiště sochaře.
Také děkujeme panu Bartoloměji Štěrbovi, nejen že přijel do Kožlan, ale hlavně za
jeho přesvědčení o nutnosti připomenout Václava Levého, jako zakladatele českého
moderního sochařství.
Těšíme se na společnou spolupráci všech zúčastněných na popularizaci osoby a díla sochaře Václava Levého.
V. Kobyláková

Na průvodu v Hedčanech
měly děti více odvahy než
dospělí
Na lampionovém průvodu v Hedčanech jsme se opět přesvědčili o
tom, že děti se jen tak něčeho nezaleknou. Na rozdíl od dospělých.
Těm stačí, aby jim tráva vlající ve
větru polehtala ruku nebo trny z
keře zachytily nohu a je zle. Zvýší
se jim tep a obava, že na ně někdo, i když po hlasu známá osoba,
vyskočí odkudkoliv, se zdvojnásobí.

Děti takové strachy nemají. I
když nevidí téměř na krok, jdou
www.kozlany.cz

sami naprostou tmou a předhání
se, kdo bude první. A strašidlo,
které na ně v sobotu 25. listopadu
promluvilo u hřbitova, míjí s naprostým klidem.
Za odvahu dostala nebojácná
mládež sladkou odměnu. A jejich
rodiče a prarodiče? Ti si domů donesli z cest po venkovu zablácené
boty a v pračkách skončila i většina oblečení.
Za pořádající SDH Hedčany

jsem našla na internetu. Nejprve
jsem vytvořila z latí kostru
postavy, pletivem ji vymodelovala,
přes ni přehodila látku a tu pak
namočila do betonu. Ten zatvrdl a
duch byl hotov,“ popisuje návod
Libuše Benešová.

V Bučku se objevila záhadná
postava
Více než měsíc stála nedaleko
kapličky v Bučku zvláštní postava.
Hlavu měla skloněnou, celé tělo
zahalené v bílém oděvu, opírala se
o hůl a v ruce držela lucernu, v níž
se večer rozsvítilo světlo. Nikdy
nepromluvila a ani se nepohnula.
Stejně tak jako sochy duchů, kteří
sedí v kostele v Lukové u
Manětína.
Právě tam se Libuše Benešová
inspirovala a podobného ducha ke
svátku
Halloween
postavila.
Potřebovala k tomu latě, pletivo,
beton, látku a záclonu. „Návod

Rozhodně se nejedná o její první
výtvor, který se v Bučku během
roku objevil. O Velikonocích se ve
vsi usadila zaječí rodina ze slámy,
na podzim zase ježek a nyní za
mřížemi kapličky stojí čert a v
hrnci si vaří jedno ze zlobivých
dětí.
V období adventu ho vystřídá
Kožlanský zpravodaj 12 /2017
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ponocný, anděl, Josef s Marií a
miminkem.
„Betlém
jsem
v
kapličce vystavila poprvé předloni.
Jelen s Ježíškem se dovnitř už
nevešli,
museli
stát
venku,“

doplnila paní Benešová. Ta se
rozhodla, že každým rokem přidělá
do
betlémské
rodiny
další
postavičky. Před rokem slíbila, že
to budou dva srnečkové.

Jestli je stihne opravdu vytvořit,
to už musíte zjistit sami.
Valentýna Bílá

Kožlanští hasiči – co se dělo v listopadu
Výjezdová jednotka obce
V průběhu listopadu vyjela zásahová jednotka ke dvěma zásahům.
První zásah byl 4. 11. 2017 na silnici 1/27 mezi Kralovicemi a Vysokou Libynou, kde na silnici spadl
strom. Jednotka padlý strom odstranila pomocí motorové pily a
zbytky po řezání a napadané nečistoty odstranila pomocí fukaru a
košťat. Druhý zásah byl hned druhý den, 5. 11. 2017. Jednotka vyjela do katastru města Kožlany na
ohlášený požár křoví u lesa, blízko
lomu ve směru na Hrádecko. Hasiči
po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistili požár suché trávy a
křoví o rozloze přibližně 10x10m.
Jedním útočným proudem "C"
uhasili vzniklý požár. Cesta na
místo zásahu byla poměrně komplikovaná, hlavně díky podmáčenému povrchu louky, kde se těžká
hasičská technika jen těžko dostávala na místo zásahu. Našim zkušeným strojníkům se však podařilo
výborně odřídit svěřenou techniku
i v obtížných podmínkách a zlikvidovat požár včas, před rozšířením
na větší plochu. Naše zásahová
vozidla také prošla v listopadu
technickou kontrolou - Tatra prošla
s doporučením na opravu příčníků
nástavby kvůli pokročilé korozi a
výměnu vzduchových měchů pérování. Na tyto závady jsme si nechali zpracovat cenovou nabídku
na opravu, kterou jsme předali zřizovateli jednotky, městu Kožlany,
zastoupené panem starostou. Na
Tatře si naši strojníci sami opravili
nezávislé topení (tzv. bufíka), které se celé rozebralo, vyčistilo a nakonec stejně nešlo. Ale na závadu
se nakonec přišlo - a topení nám
funguje, což je důležité. Hlavně to
nestálo obec moc peněz. Všem,
kteří se na opravě ve svém
volném čase podíleli, jako velitel jednotky moc a moc děkuji.
Dodávka Ford na technické prohlídce prošla bez problémů. Jako
velitel výjezdové jednotky obce,
SDH Kožlany a také celého okrsku
Kožlany - Chříč, jsem se zúčastnil

setkání velitelů okresu Plzeň-sever
v Nevřeni, kde se se zástupci HZS
řešily problémy ohledně proškolování velitelů a strojníků výjezdových jednotek, početní stavy ve
výjezdových jednotkách hasičů (je
málo nových lidí, ochotných vstupovat do jednotek hasičů) a další
jiné
problémy,
související
s hasičinou.
Michal Šot, velitel JSDHO Kožlany
Činnost SDH Kožlany
Dále se podle počasí a podle volna
našich členů pracuje formou brigád
na úpravách okolí zbrojnice, kde se
kátruje a rozváží hlína a dorovnává
se terén. Dále byl pro obec zpracován cenový návrh na zhotovení
dřevěné pergoly na zastřešení místa pro umístění překážek pro
Mladé hasiče - toto by se mělo
realizovat v příštím roce. V listopadu také proběhl lampiónový průvod pořádaný DDM Kožlany, který
končil u hasičské zbrojnice, kde
hasiči pomohli s osvětlením akce z
reflektorů umístěných na zbrojnici.
A asi naší největší akcí v listopadu
pak byla Hasičská zábava, konaná
v pátek 17. 11. 2017 v nově zrekonstruovaném sále Kožlanské sokolovny.

Sál byl plný, lidé se velmi dobře
bavili a tombola po zhasnutí nezmizela – takže i díky hezkému tanečnímu vystoupení dětí z DDM a o
něco později i vtipnému (a také
hezkému) vystoupení našich dospělých hasičů se dá říci, že první
akce po rekonstrukci Sokolovny se
hasičům velice podařila.
Mladí hasiči SDH Kožlany

V listopadu mají naši Mladí hasiči
jedinou soutěž, a tou je Nevřeňské
bloudění. Jak již název napovídá,
jedná se o soutěž pořádanou hasiči
z SDH Nevřeň a je to vlastně
branný závod (po našem – závod
požárnické všestrannosti ), který
se běží po lesních cestách v okolí
Nevřeně. Takových soutěží je
v průběhu roku samozřejmě více,
ovšem tahle jediná se koná ve večerních a nočních hodinách. Bohužel jsme nestihli včas zachytit vyvěšení startovní listiny a než jsme
družstva přihlásili, zbývalo na nás
jako nejdříve startující číslo 60 –
až ve 22:00!!! Takže jsme se jako
vedoucí kolektivu rozhodli, že letos
bohužel přípravka a mladší zůstanou doma, a na trať vyrazí v tuto
dobu jen družstvo starších. Děti se
snažily předvést co nejlepší výkon,
ale bohužel po hrubých, individuálních chybách nakonec skončili až
na 27. místě z 36 hlídek starších
družstev. Momentálně děti pilně
studují materiály ke zkouškám Odznaků odborností, a to nejen družstvo starších, ale i naši mladší – ti
budou plnit odbornost Strojníkjunior a Preventista-junior, starší
pak odbornosti Strojník, Preventista a Kronikář. Zkoušky plánujeme
provést do konce tohoto roku, uvidíme, jak budou děti připraveny, a
podle toho pak pozveme garanta
zkoušek z Okresní odborné rady
mládeže. Jinak stále hledáme děti,
které by měli zájem o požární
sport a hasičinu – věková hranice
je od 4 do 14-ti let, u těch nejmenších je to hlavně na uvážení
rodičů, zda to jejich mrňousek
zvládne, být sám s dětmi a vedoucími
. Schůzky jsou v hasičské
zbrojnici, starší (11-15 let) chodí
v pondělí od 17 hodin, přípravka
(do 6 let) a mladší (6-10 let) pak
chodí ve středu od 17 hodin.
Michal Češka,
vedoucí Mladých hasičů

Citát měsíce
"Láska začíná doma; láska žije v domovech, a proto je dnes ve světě tolik utrpení a tolik chybí štěstí… Každý dnes vypadá hrozně uspěchaný, ustaraný kvůli lepšímu blahobytu a většímu bohatství a tak dále, takže děti mají velmi málo
času pro své rodiče. Rodiče mají velmi málo času na sebe navzájem, a tak doma se začíná ničit světový mír."
www.kozlany.cz
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Matka Tereza

KULTURA

Lampiony v Kožlanech
Dne 7. 11. 2017 se konalo rozloučení s podzimní přírodou, jako
každý rok se město rozsvítilo lampiony různých tvarů a barev. Sraz
byl u ZŠ v Kožlanech, kde si děti
vybarvily hrušku, kterou pak u
hasičské zbrojnice nalepily na ježka. Jako tradičně byl na závěr průvodu ohňostroj.

komedie INZERÁT, kterou podle
předlohy G. Camolettiho napsala a
zrežírovala Věra Cepková. Repríza
byla uvedena v Kožlanech v neděli
26. 11. 2017. Diváci se bavili a
odměnili herce bouřlivým potleskem.

V. Kobyláková

DDM V. Cepková

Divadelní soubor KOZLÍK
Kožlany
V pátek 24. listopadu 2017 uvedl
soubor
v kožlanské
sokolovně
premiéru nově nastudované hry,

Kulturní komise
Připravuje kulturní přehled – kalendář na příští rok, prosím proto
všechny, kdo akce připravují, aby
zaslali termíny a název akce na adresu kknihovna@seznam.cz. Přehled najdete jako přílohu příštího
čísla
zpravodaje
v
městské
knihovně a IC.

Tradiční akcí města se stalo rozsvícení vánočního stromečku v kožlanském parku. V letošním roce
bylo opět vylepšeno prostředí instalováním elektrického rozvaděče.
Zvýšil se tak komfort nejen pro
prodejce, kterých byl v letošním
roce rekordní počet, ale také pro
vystupující. Zde je třeba poděkovat dětem za krásná vystoupení,
ale také pedagogům, pod jejichž
vedením bylo vystoupení připraveno. Poděkování patří všem, kteří
se starali o technické zázemí akce.
Městská knihovna
Připravila ve spolupráci se základní
a mateřskou školou v Kožlanech
vánoční výstavku na téma Medové
vánoce. Výstavka bude otevřena
každé úterý a pátek od 9,00 –
11,30 a od 14,00 – 17,00. Součástí akce bude doprovodný program pro školu i školku, bude vydána medová kuchařka a 12. prosince Vás zvu na adventní setkání,
které se uskuteční v knihovně od
14,00 hodin ve spolupráci s domem dětí a klubem Šikulek.

SPORT
TJ OLYMPIE KOŽLANY
Podzimní část fotbalové sezóny je za námi a nastal
čas na malou rekapitulaci.
Áčko se po sestupu v nižší soutěži chytilo a hned od
začátku okupovalo nejvyšší příčky. V domácím prostředí bylo dokonce nejúspěšnějším mužstvem soutěže, když ztratilo pouhý bod. Na venkovních hřištích to
bylo horší, hlavně je škoda ztrát proti mužstvům z
chvostu tabulky, ale dvoubodová ztráta na první místo
dává velkou šanci bojovat na jaře o návrat do okresního přeboru.
Stará garda zatím úplně nepotvrzuje své postavení
z loňské sezóny, je ale třeba podotknout, že má odehráno o utkání méně a doma dokonce z různých důVýsledky – listopad:
A-mužstvo:
K. Újezd – Kožlany 2:1 (0:0)
branka: V. Švamberg
Pňovany – Kožlany 1:0 (0:0)
Kožlany – Hvozd 5:2 (4:0)
branky: Tupý 2, Kříž, P. Jícha,
Šnajdr
Mladší přípravka:
Kralovice – Kožlany 1:7 (1:5)
Starší přípravka:
Kralovice – Kožlany 8:3 (3:2)

vodů sehrála pouze jediný zápas. Na jaře tak určitě
své kvality ještě ukáže...
U přípravek se tradičně na výsledky hledí až ve druhé řadě. Důležité je, že se kluci zlepšují a že je fotbal
baví. Ale ani ty výsledky nejsou špatné, za což patří
dík a uznání celému trenérskému a realizačnímu týmu.
V nadcházejících týdnech čeká naše mužstva zimní
přestávka, během které určitě naberou síly do jarních
bojů a budou dělat sobě i svým příznivcům radost.
Přejeme tedy na tomto místě všem příjemné Vánoce a
mnoho štěstí do nového roku.
Jiří Švamberg

Tabulky po podzimní části:
A-mužstvo:
1. Kralovice B
43:24
2. H. Bříza B
65:29
3. KOŽLANY
54:23
4. Dobříč
38:25
5. Úlice
44:33
6. Manětín
36:30
7. Třemošná B
35:42
8. Kam. Újezd
41:39
9. Sulkov
24:33
10. Nýřany B
40:41
11 .Hunčice
29:39
12. Hvozd
28:65
13. Pňovany
21:50
14. D. Bělá B
19:44

30
29
28
25
23
22
21
20
18
17
14
12
9
5

Stará garda:
1. Zruč
2. Plasy
3. Manětín
4. Chrást
5. KOŽLANY
6. Třemošná
7. Druztová

27:17 13
17:12 10
18:12 9
9:11 6
14:18 6
10:13 5
8:20 1

FC Olympie Kožlany
www.kozlany.cz
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DBaK – Regionální výběry U14 2017/18
Již 4. rokem běží projekt Regionálních výběrů kategorie U14. Jedná se o
projekt České Basketbalové Federace pro hráče a hráčky kategorie U14,
který má dát možnost vyzkoušet si mladým adeptům basketbalu pocit reprezentace. V tomto případě oblasti, do které klubově patří.
Celý roční cyklus v sobě zahrnuje podzimní kemp, předvánoční turnaj a
následné jeden nebo dva další kempy. Kemp výběru Západočeské oblasti
hostily ve dnech 26. - 28. listopadu Plasy. Při pořádání jsme využili mnohaleté zkušenosti ze soustředění našeho klubu a rozšířili jsme spolupráci
s gymnáziem a restaurací u Rudolfa II. i na tento projekt. Pro hráčky byla
zjištěna i regenerace, neboť většina měla v nohách i víkendové zápasy kategorie U15. Kemp hodnotíme jako úspěšný a během týdne se dívky dozvědí nominaci na Turnaj regionálních výběrů, který bude hostit
v předvánočním čase Brandýs nad Labem.
J. Buňka

Městská knihovna Kožlany,
kulturní komise,
Klub Šikulek
a
DDM Kožlany
Vás srdečně zvou na

* Adventní odpoledne plné
vánočních nápadů
a medové vůně *
Knihovna Kožlany
12. prosince 2017 od 14,00 hodin

Městská knihovna Kožlany Vás zve na výstavku

MEDOVÉ VÁNOCE
1. 12. – 6. 1.
V otevírací době knihovny

www.kozlany.cz
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PF 2018
Anketa
Anketní otázka na prosinec:

Výsledky ankety za listopad:

Prožíváte vánoční a předvánoční čas ve stresu,
nebo v klidu a v pohodě?

Nová anketa byla spuštěna 1. 11. 2017

(stav k 28. 11. 15:30)

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) v tiskové kvalitě. Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře. Vydává Městský
řad 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.

www.kozlany.cz
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