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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Dva prázdninové měsíce jsou
za námi a rozhodně se nedá říci,
že by se jednalo o tzv. okurkovou
sezónu.
Naše technické služby
intenzivně pracovaly na
úklidech
veřejných
prostranství. Nejvíce se sekala
tráva,
upravovaly
se živé ploty a odvážel se nejrůznější nepořádek, hlavně okolo kontejnerů
na
tříděný
odpad.
V posledních měsících se množí
případy
velkého
nepořádku
v těchto místech. Bez nadsázky lze
říci, že čím víc uklízíme, tím je to
horší.
Situaci v technických službách
nám zkomplikoval úraz jednoho
z pracovníků. Po přijetí dalšího
pracovníka do stálého pracovního
poměru a celé řady prázdninových
brigádníků se situace zlepšila. Díky
jejich dobré organizaci práce a
pracovnímu nasazení jsou veřejná
prostranství uklizená a kladné
ohlasy od občanů Kožlan i z obcí
jsou důkazem dobré práce našich
technických služeb. Ke své práci již
využíváme nově pořízenou techniku. Nákladní automobil AVIA jsme
prodali a zakoupili jsme traktor
s kontejnerovým
nosičem
a
s přední nákladovou lžící. Dle finančních možností se bude moci
vybavení traktoru dále dokupovat.
Z investičních akcí bylo o prázdninách dokončeno zateplení obvodového pláště budovy naší MŠ.
Práce byly ukončeny včas a
v odpovídající kvalitě. Barevné řešení fasády bylo zhotoveno podle
návrhu
zaměstnankyň
školky.
V příštím roce zde plánujeme
opravit nádvoří včetně kanalizace.
www.kozlany.cz

Na tuto akci jsme využili dotaci
z programu PSOV PK ve výši 400
tis. Kč.

Další dokončenou akcí je vytvoření lesní tůně v kožlanském lese.
Jejím úkolem bude zadržovat vodu
v krajině. Tato akce je kryta ze
100 % dotací z ministerstva životního prostředí.

Ke svému konci se blíží práce na
zateplení
pláště
budovy
DPS
v Kožlanech. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci z evropských a národních fondů ve výši 41% uznatelných nákladů. Také zde se obyvatelé domu podíleli na výběru barevného řešení zateplené fasády.

Intenzivně se pokračuje na rekonstrukci vnitřních prostor sálu
naší sokolovny. Dokončeny jsou
zednické práce, instalace nových
oken, obložení stěn a podlahy
v pravém přísálí. Sál i přísálí jsou
nově vymalovány. Na podiu je
s předstihem uskladněn nový nábytek – stoly a židle. Rekonstrukcí

prošlo částečně i topení v sále a
některé elektroinstalace.

Další akcí pro zabezpečení a modernizaci naší vodohospodářské infrastruktury
byla
rekonstrukce
hydroforové stanice v Družstevní
ulici. Cílem byla stabilizace tlaku
vody v této části Kožlan a plynulá
regulace práce čerpadel, která šetří jak samotná čerpadla a také
spotřebované množství elektrické
energie. Navíc je celý objekt chráněn proti neoprávněnému vstupu.
Všechny údaje jsou přenášeny do
počítače a mobilních telefonů, a
proto jsou pod snadnou kontrolou.
V chatové oblasti pod Angerbachem jsme nechali opravit betonový můstek přes Hradecký potok a
zároveň jsme nechali rozšířit cestu
k posledním chatám. Nyní se i do
této části dostane v případě potřeby těžká hasičská technika.
Odborná firma nám provedla
v Hodyni
kácení
nebezpečných
stromů na návsi. V Kožlanech proběhla první část asfaltizace překopů a problematických míst na
místních komunikacích. Dokončení
těchto prací plánujeme do konce
září.
Jak je vidět, o prázdninách jsme
nezaháleli. Nezastavil se ani kulturní a společenský život. Hned 1.
července si kožlanští hasiči udělali
kolaudaci svojí nově zrekonstruované hasičské zbrojnice. Je třeba
říci, že zde odvedli velký kus práce, které obětovali řadu hodin ze
svého volného času, a to zcela nezištně.
Největší
kulturní
akcí
prázdnin
je
bezesporu
pouť.
V letošním roce se časově setkala
naše pouť s poutí v Plasích. To je
vždy velká konkurence. Přesto lze
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konstatovat, že naše pouť byla
dobře zorganizována a také dobře
navštívena. Svojí prací se pochlubili chovatelé, sportovci u Vožeháku v sobotním programu také nezklamali a nedělní program na V.
Kozlování se také vydařil.

Těsně před koncem prázdnin
zorganizoval DDM příměstský keramicko-kreativně sportovní tábor
pro naše děti. Byla to již malá příprava
na
nový
školní
rok
2017/2018, který byl slavnostně
zahájen v pondělí 4. září. Přeji

všem žákům i zaměstnancům školy hodně úspěchů v jejich práci i
v učení.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Pozvánka na zastupitelstvo
Program:
v pondělí 25. 9. 2017 v 18:00 hodin
se koná

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

1)
2)
3)
4)

Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Zpráva o činnosti rady města Kožlany
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Kožlany - plán společných zařízení
Majetkové a ostatní záležitosti města
-žádost JSDH Kožlany o navýšení rozpočtu na rok 2017,
-prodej pozemků p.č. 3945/14, p.č. 3945/15 vše k.ú. Kožlany,
-prodej pozemku p.č. 4312/125 odděleného od pozemku p.č. 4312/89
k.ú. Kožlany,
-prodej části pozemků p.č. 981, p.č. 17/1 vše v k.ú. Buček.
5) Změna rozpočtu na rok 2017 - 6. rozpočtové opatření
6) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
7) Zpráva starosty města
8) Diskuse

Výsledky projednání rady města na 9. zasedání konaném dne 10. 7. 2017
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města.
Rada schvaluje:
č. 85/17 - program 9. zasedání rady města; č. 86/17 - likvidační
komisi ve složení Miroslav Fišar,
Václav Kratochvíl, Marek Zahorán
pro vyřazování a likvidaci movitého
majetku města; č. 90/17 - zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.
981 o výměře 11 m2 a části pozemku p.č. 17/1 vše v k.ú. Buček;

č. 91/17 - zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 4312/125 o
výměře 16 m2 k.ú. Kožlany; č.
93/17 - přijetí finanční dotace z
rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města ve výši 38.700,- Kč.
Poskytnutí účelové finanční dotace
z dotačního titulu „2017 Příspěvek
na věcné vybavení“ schválilo zastupitelstvo Plzeňského kraje dne
12. 06. 2017 č. usn. 231/17.
Rada souhlasí:
č. 87/17 - s umístěním sídla Spolku sochaře Václava Levého na adrese Městského úřadu Kožlany,
Pražská 135, Kožlany, z důvodu

zápisu do spolkového rejstříku; č.
92/17 - s projektovou dokumentací na stavbu s názvem Kožlany,
PS, p.č. 64/2, kNN, a nemá ke
stavbě připomínek.
Rada odkládá:
č. 88/17 - projednání žádosti a
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 3945/14 v k.ú. Kožlany z
důvodu nutnosti provedení místního šetření; č. 89/17 - projednání
žádosti a zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 3945/14 a p.č.
3945/15 oba v k.ú. Kožlany z důvodu nutnosti provedení místního
šetření.

Výsledky projednání rady města na 10. zasedání konaném dne 31. 7. 2017
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města.
Rada schvaluje:
č. 94/17 - program 10. zasedání
rady města; č. 97/17 - smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu na části pozemku p.č.
3623/86,
3647/10,
3662/31,
3662/32 vše k.ú. Kožlany se společností ČEZ Distribuce, a.s.; č.
101/17 - přijetí finančního daru ve
výši 15.000,- Kč do vlastnictví pří-

spěvkové organizace ZŠ a MŠ Kožlany.

paní
Jitce
Zlechovcové
01.09.2017 na dobu určitou.

od

Rada souhlasí:
č. 95/17 - s dokumentací pro
územní řízení na vybudování nové
elektrické přípojky na části pozemků
p.č.
3623/86,
3647/10,
3662/31, 3662/32 vše k.ú. Kožlany a nemá k dokumentaci připomínek; č. 96/17 - se stavbou nové
elektrické přípojky na části pozemků
p.č.
3623/86,
3647/10,
3662/31, 3662/32 vše k.ú. Kožlany a nemá ke stavbě připomínek;
č. 100/17 - s pronájmem bytu č.
P7 v č.p. 456 Polní ul., Kožlany

Rada odkládá:
č. 98/17 - projednání žádosti o povolení připojení pozemku p.č. 80/2
v k.ú. Kožlany na vodovodní řad a
kanalizační stoku do doby předložení situačního zákresu plánovaného připojení.
Rada doporučuje:
č. 99/17 - zastupitelstvu města
navýšení finančního rozpočtu hasičů na rok 2017 o částku 35.000,Kč z důvodu zvýšených nákladů na
zateplení fasády hasičské zbrojnice.

Citát měsíce
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života,
po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
Jan Amos Komenský
www.kozlany.cz
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Výsledky projednání rady města na 11. zasedání konaném dne 21. 8. 2017
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města.
Rada schvaluje:
č. 102/17 - program 11. zasedání
rady města; č. 103/17 - zveřejnění
záměru prodeje pozemku p.č.
3945/14 o výměře 231 m2 v k.ú.
Kožlany a
doporučuje zastupitelstvu prodej pozemku za 100,Kč/m2; č. 104/17 - zveřejnění záměru
prodeje
pozemku
p.č.
3945/15 o výměře 38 m2 v k.ú.
Kožlany a doporučuje zastupitelstvu prodej pozemku za 100,Kč/m2; č. 105/17 - výjimku z nejnižšího počtu žáků v ZŠ Kožlany o
dva žáky pro školní rok 2017/2018
a navýšení počtu dětí v MŠ Kožlany na maximální počet 28 dětí ve
třídě; č. 106/17 - vytvoření Křížo-

vé cesty v Kožlanech na náklady
Mgr. R.S. s tím, že realizace bude
konzultována se zástupcem města
Kožlany; č. 107/17 - připojení pozemku p.č. 80/2 v k.ú. Kožlany na
vodovodní řad a kanalizační stoku
z důvodu stavby rodinného domu,
č. 111/17 - stavbu rodinného domu na pozemku p.č. 3662/45 v
k.ú. Kožlany a jeho napojení na
vodovodní řad a kanalizační stoku
prostřednictvím již zhotovených
přípojek.
Rada souhlasí:
č. 108/17 - s využitím části pozemku p.č. 3668/4 k.ú. Kožlany
jako provizorního přístupu k pozemku p.č. 3671/3 k.ú. Kožlany
pouze po dobu stavby rodinného
domu s podmínkou uvedení pozemku p.č. 3668/4 k.ú. Kožlany do
původního stavu po ukončení stavby rodinného domu. Trvalý přístup
k pozemku p.č. 3671/3 k.ú. Kožla-

ny si vlastník tohoto pozemku zajistí jiným způsobem, č. 110/17 se zápisem žadatelky do seznamu
zájemců o přidělení bytu v Kožlanech s tím, že v současné době
není volný žádný byt.
Rada neschvaluje:
č. 109/17 - stavbu přístřešku pro
osobní automobil na pozemku
města p.č. 4150/21 k.ú. Kožlany.
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 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, k nahlédnutí na Městském
úřadě.

MOBILNÍ ROZHLAS
Město Kožlany zavádí službu Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni o dění ve Vašem
městě. Pro efektivní fungování této služby je nezbytné zaregistrování co největšího počtu občanů. Registrovat se můžete na adrese: kozlany.mobilnirozhlas.cz, nebo vyplněním registračního letáku, který pak
stačí doručit na městský úřad.
Letáky najdete v městském muzeu, knihovně či ve škole. Nebo prostě jen přijďte na městský úřad, kde
Vám rádi s vyplněním registrace pomůžeme. Nepřipravujte se o možnost dostávat zdarma zprávy o aktualitách, jako jsou například odstávky dodávky vody, energií, čištění ulic, dopravní omezení, pozvánky na
kulturní a sportovní akce či využití projektu ZmapujTo.cz. Zapojte se do dění ve Vašem městě a udělejte
první krok - zaregistrujte se a buďte v obraze.

Informace pro občany
Oznámení
V měsíci říjnu opět proběhne svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Bližší informace ve zpravodaji,
vývěskách a na webu v říjnu.
Z poštovní schránky - Současnost v Keramu, družstvu umělecké výroby Kožlany
Vážení spoluobčané, stále více se Vás na mě obrací
obchodním názvem ARA. V roce 1953 vzniklo Keramo,
s dotazem, jestli Keramo existuje a co vyrábí nebo
výrobní družstvo v Kožlanech a záhy se přidal Karel
bude vyrábět. Po celý loňský a letošní rok o Keramu a
Štěpánek z Horní Lukavice. Následně byla od Elektrojeho členech včetně mě někdo šířil lži, pomluvy a
porcelánu Louny zakoupena provozovna v Aši a
urážky. Veškeré nesmysly jsem ignoroval, ale nyní již
v tomto složení družstvo existovalo až do roku 1992.
musím reagovat, protože někdo obelhává potomky
Výrobní družstva byla za socialismu dotována stejně
zemřelých členů družstva, že mají nárok na majetkojako družstva zemědělská družstva státem. Dotace
vý podíl v družstvu.
pokrývaly roční spotřebu elektrické energie nebo
Toto považuji za zrůdnost, protože většina potomků
značnou část mzdových prostředků. Od poloviny 80.
neví, že všichni členové družstva, kteří ukončili členlet byly dotace poskytovány pouze družstvům uměství před rokem 1991 byli majetkově vypořádáni.
lecké výroby, proto jsme se přejmenovali na družstvo
V družstvu pracuji od roku 1974 a v letech 1990-2017
umělecké výroby a dotace pokračovaly. V roce 1990
jsem zastával funkci předsedy družstva a neznám jebyly veškeré dotace pro nezemědělská družstva zrudiný případ, že by některý končící člen neobdržel vyšeny. Keramo mělo v té době rozestavěný a nezaplapořádací podíl podle stanov družstva.
cený sociálně provozní objekt a synové Arnošta RabNásledně se krátce zmíním o historii družstva a něštejnka se na nás obrátili se žádostí o vydání nemovikterých obchodních aktivitách. V roce 1951 se tři kotého a movitého majetku podle restitučního zákona.
žlanští hrnčíři (Rabštejnek, Nový a Šubrt) sloučili
Rozestavěný objekt jsme i přes nesouhlas některých
v největší továrně na kameninové a hliněné zboží pod
www.kozlany.cz
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členů dokončili a majetek byl restituentům vydán
podle předloženého soupisu.
V roce 1992 se od družstva odtrhla provozovna
v Horní Lukavici a v roce 1993 provozovna v Aši. Jak
se později ukázalo, bylo to pro Keramo výhodou, protože obě provozovny po několika letech zkrachovaly.
Keramo Kožlany se v devadesátých letech zaměřilo
hlavně na vývoz do Německa pro firmu Spang, což je
jeden z největších výrobců zahradní keramiky
v Evropě. V Československu došlo k totálnímu rozpadu vnitřního trhu, protože skončili Domácí potřeby,
které měly v každém kraji 3 velkoobchodní sklady,
kam jsme dodávali 90% našich výrobků. Postupně
jsme zásobovali malé prodejny, které však od prodeje
keramiky přecházely na jiný sortiment. V těchto letech jsme byli hodnoceni v Západočeském kraji mezi
nejlepšími firmami, přesto se objevovaly zvěsti, jak je
na tom Keramo špatně. Po roce 2000 jsme se zaměřili
hlavně na výrobu stavební keramiky do Německa.
Výroba této keramiky byla vysoce zisková, proto
jsme mohli v omezeném množství vyrábět také tradiční keramiku bílou, která byla ztrátová a zvýšení cen
nebylo možné z důvodu levných dovozů z Číny (např.
hrnek za jednu korunu).
V roce 2008 se začala projevovat celosvětová hospodářská krize. Na vnitřní trh se neprodalo skoro žádné zboží a export klesl na polovinu. Okamžitě jsme
přijali bolestná úsporná opatření: Byla zrušena většina
nevýrobních pracovních míst (odešlo cca 20 zaměstnanců) mzdy byly sníženy všem zaměstnancům, výplata mezd se opožďovala se souhlasem zaměstnanců, kdo nesouhlasil, mohl odejít s nárokem na odstupné. V této době zkrachovali všichni největší výrobci keramiky v ČR.
Keramo Praha s dluhy cca 60 mil. Kč, Jihotvar Veselí nad Lužnicí s dluhy 40 mil. Kč a se stejným dluhem
Chodovia Klenčí pod Čerchovem. Jednalo se také o
výrobní družstva a jejich členové neobdrželi ve vypořádacím podílu žádné peníze, protože neměli prostředky ani na úhradu dluhů. Tuto krizi z větších výrobců užitkové keramiky přežilo pouze naše družstvo
a členská schůze schválila prodej družstva a podklady
byly předány realitní kanceláři. V roce 2009 se situace
v Německu stabilizovala a dodávky zboží se postupně
zvyšovaly a družstvo opět hospodařilo až do roku
2015 se ziskem. Na podzim tohoto roku nám největší
odběratel firma Herr oznámila, že bude končit a další
zboží nepožaduje. Navázali jsme obchodní kontakt
s firmou Spang, která objednala 30 tis. Ks obalů na
květináče, což pro nás byla roční výroba. V únoru
2016 po dodávce 8 tis. ks nás odběratel požádal o
ukončení výroby, protože jeho zákazník zkrachoval.
Týden po tomto oznámení projevilo zájem o koupi
družstva jiné výrobní družstvo. Následující týden projevila zájem o koupi nemovitostí další firma a postupně se přepláceli, až zůstal původní zájemce. Byla svolána členská schůze a všech 33 členů souhlasilo
s prodejem. Následně nám kupec nabídl odkup družstevních podílů od všech členů. Členům družstva byla
oznámena
předpokládaná
výše
jejich
podílů
s dotazem, zda s prodejem souhlasí. Všech 33 členů
s prodejem souhlasilo a v této době již některý šibal
členům našeptával, že stejně nic nedostanou, protože
Keramo zkrachovalo a já dělám konkurzního správce.
Jednalo se opět o nesmysl, protože krachující firma
má větší dluhy než majetek a Keramo nikdy žádné
dluhy nemělo a nemá. V dubnu 2017 členská schůze
www.kozlany.cz

schválila prodej družstevních podílů třem právnickým
osobám, které v současnosti tvoří členskou základnu
družstva. Po vyplacení družstevních podílů členům
družstva opět některý šibal začal rozšiřovat lži, pomluvy a urážky. Objevilo se tvrzení, že jsme Keramo
prodali za 3 mil. Kč (blábol) a ihned dodá, že já jsem
dostal 2 miliony. Výpočet byl proveden ekonomkou
podle stanov družstva a každá členka důchodkyně dostala za svůj družstevní podíl více peněz než předseda
družstva. Po vyplacení podílů ihned někdo členům
sděloval, že měli dostat více a že byli okradeni. Některé členky tomu asi uvěřili, protože místo poděkování tento nesmysl také říkaly.
Po vyplacení podílů na mě v sokolovně řval jeden
kožlanský občan nepublikovatelné nadávky, že jsem
okradl jeho zemřelé rodiče. Jeho rodiče ukončili členství před rokem 1991 a obdrželi vypořádací podíl
podle platných stanov v roce ukončení členství.
V roce 1991 se družstvo transformovalo na družstvo
vlastníků podle transformačního zákona o výrobních
družstvech.
Další samostatný zákon byl o zemědělských družstvech a spotřebních družstvech a každý zákon má
v paragrafu oprávněná osoba jiné znění. Výrobní
družstvo paragraf oprávněná osoba: Oprávněnou osobou při transformaci výrobního družstva je osoba,
která je v den transformace členem družstva. Ustanovením tohoto paragrafu je dáno kdo se mohl zúčastnit
transformace družstva. Když chcete někoho urážet a
napadat ho, stačí použít paragraf oprávněná osoba
z jezeďáckého zákona, protože tam byl oprávněnou
osobou každý, komu bylo zabráno kus pole nebo jiný
majetek. Transformace družstva se nemohl zúčastnit
ani můj předchůdce ve funkci předsedy družstva, protože ukončil členství v r. 1990.
Za týden na mě opět v sokolovně řval stejný občan,
jak jsem okradl pana Rabštejnka a ten mě za to nenávidí. Do tohoto večera jsem si naivně myslel, že
pana Rabštejnka okradli soudruzi z KSČ. Křikloun měl
asi na mysli, že jsem p. Rabštejnka okradl při nápravě
křivdy, která na něm byla způsobena. V roce 1990 se
na Keramo obrátili synové Arnošta Rabštejnka se žádostí o vydání movitého a nemovitého majetku
v souladu s restitučním zákonem.
Veškerý majetek byl vydán a pro zachování výroby
keramiky v Kožlanech bylo nutné, aby bratři Rabštejnkové odkoupili nemovitosti Kerama nebo Keramo
odkoupilo zpět vrácený majetek. Bylo nám oznámeno,
že pokračovat ve výrobě keramiky nehodlají a vrácený majetek nám nabídli k prodeji za částku, kterou
určili. Návrh byl předložen členské schůzi, která odkup
odsouhlasila. Právní zástupce restituentů vyhotovil
kupní smlouvu, která byla oběma stranami podepsána
a Keramem zaplacena. Pan Rabštejnek je ochoten
vám zodpovědět dotazy kdo ho okradl. V červnu následovala otrava jezírka na mé zahradě v době, kdy
byla velká vedra. Uhynuli desítky okrasných ryb, žáby
a stovky pulců. Pachatel byl přesvědčen, že úhyn budu přisuzovat nedostatku kyslíku ve vodě. Toto byl
můj první dojem, proto jsem ihned připustil tři kubíky
vody. Překvapilo mě však, že první uhynuli karasové,
kteří snášejí deficit kyslíku nejlépe a kapři zatím přežívali. Proto jsem odebral vzorky již naředěné vody a
předal je k rozboru Zdravotnímu ústavu v Plzni. Bylo
zjištěno, že jezírko bylo otrávené. Výsledky rozboru
vody jsem obdržel cca za týden, proto jsem jezírko
okamžitě vypustil a celou záležitost předal Policii ČR.
Kožlanský zpravodaj 9 /2017
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Věc byla za měsíc odložena s tím, že škoda není 5
tis. Kč. Po vypuštění kapři ještě žili, jejich těla byla
potažena šedým povlakem a byli slepí.
Také se objevil názor, jak můžeme prodat Keramo,
když patří všem občanům Kožlan. Toto je možné považovat za navádění ke znárodnění a propagaci komunismu. Současná situace je následující: Budovy a
pozemky byly převedeny zpět na Keramo Kožlany
(viz. Katastrální úřad), družstvo má tři členy (viz Obchodní rejstřík).
Jsou vyráběny džbány pro Plzeňský Prazdroj, obaly
na květináče, krmítka pro králíky. Závěrem je možné
celý tento článek shrnou do jednoho odstavce:
Za 27 let ve funkci předsedy družstva jsem nedopustil vytunelování družstva, vždy jsem se ke svěřenému majetku choval jako řádný hospodář, proto
mohli členové družstva své družstevní podíly prodat a
také je dostali zaplacené. V postkomunistickém státě
věc nevídaná, proto to někdo neunesl a rozpoutal nenávistnou kampaň a pasoval se do znalce problémů
ve výrobě keramiky a právních zákonů o výrobním

družstevnictví. Někteří občané Kožlan se diví, že jezdím stále se služebním vozem Kerama. Vysvětlení je
prosté: nejsem členem Kerama, nejsem zaměstnancem Kerama, pouze mne nový jednatel společnosti
požádal, abych příležitostně služební vozidlo „projel“.
Jako protipól uvádím e-mail majitele jednoho
z největších výrobců zahradní keramiky v Evropě pana Spanga, který celý život pracuje v keramickém
oboru:
Ich hoffe Dir geht es gut und Du hast einen guten
Käufer gefunden. Es ist nicht leicht zu produzieren,
auch hier haben wieder einige Betriebe geschlossen.
Du bist jederzeit herzlig bei uns eingeladen.
Překlad:
Doufám, že se ti daří dobře a že jsi našel dobrého
kupce. Není lehké vyrábět, i my jsme některé provozy
zavřeli. Jsi u nás kdykoliv vítán.
Jiří Šapovalov,
předseda družstva v letech 1990-2017

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Nový školní rok je za dveřmi
Prázdniny jsou již minulostí a
školní rok 2017/2018 se pomalu
rozbíhá. Ne všichni zaměstnanci
však během prázdnin mohli čerpat
dovolenou, protože škola v letních
měsících utichá jen zdánlivě.
Během července a srpna je potřeba udělat práce, které by byly
při plném provozu problematické.
Ve školce máme na tyto práce
pouze měsíc, ve kterém ale také
zaměstnanci
čerpají
volno.
V letošním roce firma Král PM centrum s.r.o. dělala celkové zateplení
budovy. Po loňské rekonstrukci
střechy je budova školky kompletně zateplena a můžeme se jen těšit na úspory energií při zimním
vytápění. Příští rok bychom ještě
chtěli kompletně zrekonstruovat
vjezd ke školce. Dále se budeme
snažit ve spolupráci se zřizovatelem o úpravy na zahradě. Dle finančních možností bych rád vyměnil hrací prvky a opravil zahradní
domek.

Provoz školky se znovu rozběhl
21. srpna. Do konce měsíce se
jednalo
ještě
o
školní
rok
2016/2017. První nově zapsané
děti nastoupí až na začátku září.
www.kozlany.cz

Potom přivítáme asi 48 dětí ve
dvou třídách. Počty dětí jsou zatím
neznámou i ve škole. Díky značné
migraci určité části populace a cizincům, kteří berou na své cesty
za prací i děti, se počty žáků neustále mění. Co však už víme, že se
vrátíme k modelu tříd s mladšími
2-4 letými a staršími dětmi. U
dvouletých dětí bude ve třídě pracovat na poloviční úvazek chůva
pomáhající s jejich sebeobsluhou.
Ve škole jsme v letních měsících
malovali některé třídy a školní družinu. Během prázdnin také vaříme
pro několik akcí a pronajímáme tělocvičnu. Letos vše začalo vařením
pro tábor Deliba, který se po roční
pauze podařilo znovu rozběhnout.
V srpnu pak pro basketbalové soustředění BaK Plzeň, basketbalového klubu z Karlových Varů a jednomu chlapeckému klubu opět z
Plzně. Tyto tři týdenní turnusy
basketbalistů byly ve škole i ubytované. Již počtvrté se také na
konci prázdnin konal příměstský
tábor DDM Kožlany. Osmnáct dětí
pod vedením Věry Cepkové využívalo při svých činnostech zázemí
školy a stravovalo se u nás.
Všechno toto jsme schopni dělat
jen díky obětavé práci nepedagogických zaměstnanců hlavně Janě
Zetkové a Evě Šrámkové, které
tráví v době soustředění ve školní
kuchyni i více než 12 hodin denně
včetně sobot a nedělí. Za to jim
patří velké poděkování. Finanční
výnosy z doplňkové činnosti nám
pomáhají
vyplnit
mezery
v napjatém rozpočtu.

Když už jsem zmínil rozpočet,
v červenci jsme navázali spolupráci
s firmou Amagasaki Pipe Czech,
s.r.o.. Tato firma poskytla škole
15000,- na nákup PC vybavení.
Částka byla ihned využita na nákup počítače do družiny, kde už
technika
„nespolupracovala“
s umístěnou interaktivní tabulí.

Do školních lavic v Základní škole a Mateřské škole dr. E. Beneše v
Kožlanech usedne prvního září asi
146 dětí, což je o čtrnáct žáků více
než loni. Zvláště bych chtěl přivítat
20 prvňáčků a přeji jim, aby první
krok ve svém vzdělávání zvládli se
samými jedničkami. Na základní
školu chodí také stále cizinci, jejichž
rodiče
pracují
v nejmenovaném kožlanském závodě. Většinou se jedná o děti bulharské národnosti.
Co na děti ve škole a školce čeká? Příjemné až rodinné prostředí,
klidná a doufám, že podnětná atmosféra, konsolidovaný a zkušený
tým učitelů. Každý může využívat
služeb školní kuchyně a DDM Kralovice-Kožlany. Děti na prvním
stupni mohou navštěvovat školní
družinu. Mnoho dalších informací
Kožlanský zpravodaj 9 /2017
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naleznete na našich webových
stránkách, které právě procházejí
aktualizací.
V předešlém textu jsem zmínil
školní družinu. Protože dětí na
prvním stupni přibývá, byl jsem
nucen do školní družiny přijímat
přednostně děti z 1. – 3. třídy.
Protože družina není nafukovací,
musím otevřít její druhé oddělení.
Toto opatření je značně finančně

nákladné a v budově školy také
naráží na nedostatek vhodných
prostor. Žádám tedy rodiče dětí
přihlášených do družiny, které tam
nechodí (jsou omluveni nebo je rodiče většinou odvážejí po obědě),
aby se přišli domluvit na docházce
nebo děti odhlásili a uvolnili tím
místo pro žáky, kteří družinu
opravdu potřebují. Moc by nám to
pomohlo. Zvláště po rozjetí krouž-

ků DDM v říjnu je vždy nutné docházku upravovat.
Školní rok 2017/2018 se rozbíhá. Přeji všem kolegům pevné
zdraví, nervy z oceli, mnoho trpělivosti a shovívavosti v nelehké práci. Žákům potom mnoho úspěchů,
píli a výsledky, za které se nebudou muset stydět.
Mgr. Jaroslav Švarc

SPOLKY
Prázdninové tvoření
Podzim (za chvíli je tu) a my začínáme již 8. sezonu. Jezdily jsme po jarmarcích, pro děti jsme dělaly
kreativní dílničky.
Začátkem léta jsme byly v
Kozojedech. V Ledcích jsme 30.
července navštívily denní stacionář Ledovec.
Tady jsme byly už třikrát a moc
rády sem jezdíme. Obdivujeme, co dělají pro lidi, kteří
se třeba léčí na
psychiatrii a tady
jim pomáhají, jak
se naučit znovu žít.
Držíme jim palce,
aby měli dost financí. Pan ředitel s
kolegyní,
jsou
opravdu pozitivně
naladění lidé. Dělají
program pro návštěvníky, celé rodiny jsou na pouti i celý den.

Nevynechaly jsme ani
kožlanskou pouť. Děti i
nás to bavilo. Dostaly
jsme pozvání na jarmarky
do Břežan, Čisté, na hrad
Krašov. Pomáhaly jsme
zdobit perníčky na pouť
na Liblíně.

28. září jsme pozvány
na Svatováclavskou pouť,
hájovna
v
Lomanech.
Kam se moc těšíme.
Přejeme vám hezké tvořivé září.
Kožlanské šikulky

Na zábavě v Hedčanech byly v tombole i pytle s obilím
Hedčanský vodník Vojtěch oslavil
šesté narozeniny a my jsme slavili
s ním. V sobotu 19. srpna jsme na
jeho počest uspořádali venkovní
zábavu. Oblíbené písně napříč různými hudebními žánry a pro
všechny věkové skupiny pouštěl do
reproduktorů DJ Butan.
Asfaltový parket u restaurace
využilo i několik tanečníků. Odvaha
ale ukázat všem přítomným taneční kreace se dostavila až se zápa-

dem slunce. Nechybělo voňavé grilované maso, sladké zákusky od
místních cukrářek a téměř sto cen
v tombole. Domů odcházeli lidé s
pytli obilí na zádech, se vstupenkami na Katapult, poukazy na písek a kontrolu komínů, lahvinkami
alkoholu, dortem s nápisem naší
obce, šiškami salámů, domácími
zavařeninami, zahrádkářskými výpěstky, medem a dalšími cenami,
které nesmí v žádné domácnosti

zajisté chybět – skleničky, talíře,
hrnečky, obrazy, květiny a podobně.
Taneční zábava, kterou pořádá
hedčanský sbor dobrovolných hasičů každým rokem na konci prázdnin, se stala již tradicí a letos se jí
zúčastnilo 72 dospěláků a téměř
dvacítka dětí.
Za pořádající SDH Hedčany
Valentýna Bílá

Deliba Kožlany 2017
Na začátku letních prázdnin jsme
se již po čtyřicátétřetí vrátili do
údolí Hrádeckého potoka. 14 dní
zde zněl dětský smích, byla cítit
touha po vítězství a večery byly
oživeny táboráky, kde nechyběly
tradiční (i moderní) táborové písně, a nočními hrami.
V neděli 2. července si oddíloví
vedoucí převzali od rodičů 42 dětí,
ty se rozdělily do 3 oddílů a po
ubytování, v tradičních stanech
bez podsad, mohlo začít to správné dobrodružství.
www.kozlany.cz

Děti jsou na táboře stranou od
,,vymožeností" dnešních dnů a naopak poznávají či si oživují tajemství morseovy abecedy, učí se základní uzly a velmi intenzivně trénují orientaci v lese.

Program se dělil na celotáborovou
a etapovou hru. Etapová hra nesla
název ,,Letem světem do minulosti" a děti se tak vrátily zpět do
pravěku, setkaly se s Kleopatrou i
si na vlastní kůži vyzkoušely stavění pyramid ... Díky tomu, že do
tvorby táborového programu zasahovali nejen zkušení vedoucí, ale i
dospívající družináři, byl program
dětem velmi blízký a díky práci
všech se utvořila na táboře skvěle
fungující parta.
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Naštěstí i počasí bylo přikloněno
na naši stranu, a tak jsme se i
poměrně často dostali k místnímu
rybníku. Tělocvična kožlanské školy, kterou využíváme ke sprchování a v případě potřeby při velmi
špatném počasí, zůstala využita
jen minimálně.
O naše plná bříška bylo také
kvalitně postaráno. Na přípravě
snídaní a svačin se podílí samy děti
a ostatní stravu jsme si dováželi z
jídelny základní školy v Kožlanech
a musíme místním kuchařkám slo-

žit velkou poklonu, protože jídlo
bylo jako od maminek ,,mňam".

Závěrem nám dovolte poděkovat
všem, kteří se s námi na uskutečnění tábora podíleli. Děkujeme
všem
vedoucím,
hospodářům,
zdravotnici (která měla letos na-

štěstí minimum práce), veškerému
pomocnému personálu, lidem, kteří nám umožnili tábor uskutečnit,
ale i všem družinářům a dětem.
Tábor se povedl na jedničku, 14
dní uplynulo jako voda a my se již
nyní připravujeme na ten další,
čtyřicátýčtvrtý. Rok se s rokem sejde a my se budeme těšit v roce
2018 opět na Delibě.
Milena Nováková, vedoucí tábora
Ing. Zuzana Jakšová, zástupce
hlavní vedoucí tábora

Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce, z. s. (přijato členskou schůzí dne 28. června 2017)

ZPÍVANÁ

Plán akcí na rok 2017 a 2018
r. 2017
1. Pyžamový pochod pro děti i dospěláky. Termín - 9. září
2. Přednáška o Jiřím Radimovi. Termín bude doplněn dodatečně
3. Zpívaná. Posezení s harmonikou pana Kubíka. Termín září 2017
4. Zpívaná. Posezení s harmonikou pana Beneše. Termín říjen 2017
5. Vošouchobraní 2017. Soutěž o nejlepší bramborák. Termín říjen 2017
6. Štědrovečerní zpívání. Termín 24. 12. 2017 ve 22:00h
r. 2018
1. Zimní pochod na hrad Krašov. Termín leden 2018
2. Zimní hry pro děti a dospěláky. Termín únor 2018
3. Maškarní bál pro děti a večerní masopustní zábava pro dospělé.
Termín únor 2018
4. Předprvomájový průvod + májka + žebrování. Termín 30. dubna 2018
5. Zpívaná. Posezení v hospodě. Termín 1xQ
6. Zájezd na zámek Chyše a Lukava-mumie. Termín bude upřesněn
7. Letní hry pro děti a dospěláky. Termín léto 2018
8. Turistický pochod. Termín léto-podzim 2018
9. Pyžamový pochod pro děti i dospěláky. Konec letních prázdnin 2018
10.Dřevecká přehlídka malých pivovarů + soutěž o „Zlatý tuplák 2018“
11.Štědrovečerní zpívání. Termín 24. 12. 2018 ve 22:00h

Posezení v hospodě ve Dřevci
dne 8. září 2017
od 18:00 hodin
Posedíme, popijeme, poklábosíme a hlavně ZAZPÍVÁME.
Ke zpěvu bude hrát harmonikář
Václav Beneš z Kozojed.
Přijďte mezi nás, budete vítáni.
Pořádá spolek
Jiřího Radima ze Dřevce, z.s.
Vstupné dobrovolné.

Křížová cesta v Kožlanech
Co pro nás v dnešní době znamená křížová cesta?
Vnímáme ten starý příběh jen jako historii nebo je to
něco, co se týká i nás? Naši předkové budovali své
křížové cesty a zasadili je do barokní krajiny, která
byla v jejich životě přítomná. Našli tak pevný bod
svých životů a našli naději. Celý náš život se podobá
takové cestě, aby ve chvíli, kdy všechno zhaslo, svitla
naděje.
Koho dnes ještě vůbec zajímáme? Kdo si nás všimne, až se octneme v mezní situaci? Na své cestě životem se potkáváme s mnoha věcmi, které nás zraňují a
které vnímáme jako křivdu a nespravedlnost. A my
musíme najít v sobě sílu a odvahu, abychom se rozhodli ke smíření. Snad největší bolest zažívají rodiče,
kteří se musí navždy rozloučit se svými dětmi. I na
kožlanském hřbitově odpočívají děti, jejichž rodiče
stále ještě žijí. Proto bych chtěla nechat vytvořit křížovou cestu a věnovat ji hlavně těm rodičům, kterých

se tato bolestná zkušenost týká. Protože pokaždé,
když se něco vytvoří nebo obnoví, je to naděje v pokračování a trvání.
Křížová cesta by vedla od hřbitova podél silnice a
pak by zatáčela na náměstí před radnicí nahoru ke
kostelu. Měla by celkem 14 zastavení, které by tvořily
2 m vysoké sloupky z hořického pískovce. Nahoře v
rozšířené části by význam každého zastavení určoval
obrázek. Vzhledem k tomu, že město Kožlany uvažuje
v budoucnosti o vytvoření zpevněné cesty s lavičkami,
která povede podél silnice ke hřbitovu, byla by křížová
cesta takovým meditačním místem, které málokteré
město má.
Cílem projektu křížové cesty v současné době je
uvědomit si i bolesti moderního člověka a nabídnout
cestu, která u každého z nás může vést k naději. A to
i u těch, kterým jejich naděje zdánlivě dávno pohasla.
Mgr. Růžena Srpová

Basketbalové KRA –KOŽ CUPy
8. - 10. 9. starší žákyně U15
15. - 17. 9. starší minižactvo U13
22. – 24. 9. kadetky U17 + juniorky U19
Tělocvična ZŠ Kožlany
Přijďte povzbudit a zafandit dobrému basketbalu
www.kozlany.cz
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SPORT
TJ OLYMPIE KOŽLANY
Letní prázdniny jsou za námi, což mj. znamená tradiční start fotbalové sezóny. Do tohoto ročníku vstupují v kožlanských barvách pouze 4 mužstva. Áčko
bude po sestupu bojovat ve III. třídě, stará garda obhajuje prvenství z uplynulého ročníku a uvidíme, co
nám ukážou naše malé naděje v mladší a starší přípravce. Věřme, že nám hráči áčka dají zapomenout na
špatné výsledky z uplynulých dvou let a poperou se o
Výsledky - srpen:
A-mužstvo:
Příprava:
Kožlany - Žihle B
3:4 (0:2)
branky: O.Berbr, Vladimirov, V.Švamberg
Program - září:
A-mužstvo (sobota):
2. 9. Nýřany B - Kožlany
9. 9. Kožlany - Dobříč 17:00
16. 9. Kožlany - Úlice
23. 9. Manětín - Kožlany
30. 9. Kožlany - Hunčice

17:00
16:30
16:30
16:00

Stará garda (pátek):
1. 9. Kožlany - Zruč B 18:00
8. 9. Plasy - Kožlany
18:00

nejvyšší příčky. Že staří páni udrží nastavenou laťku a
dále budou rozdávat „radost“. A že přípravkám vydrží
nadšení a chuť se nadále zlepšovat.
Všechny příznivce a fanoušky tímto zveme, aby i na
podzim přišli naše mužstva povzbudit, za což předem
děkujeme!

Soutěž:
Kožlany - Třemošná B
8:2 (0:1)
Branky: Šnajdr 2, M.Souček 2, Vladimirov 2, Štrunc,
P.Jícha

15. 9. v o l n o
22. 9. Kožlany - Druztová
29. 9. Třemošná - Kožlany

18:00
18:00

Přípravky (pátek):
8. 9. Kožlany - Mladotice
15. 9. Plasy - Kožlany
22. 9. Kožlany - Trnová
29. 9. Hadačka - Kožlany

17:00
17:00
17:00
17:00

Turnaj v minigolfu Kožlany
Tak už je to tady. Jako každý
rok, pořádá naše sportovní skupina
"Mini G jamky" na hřišti u školy
turnaj v minigolfu a tentokrát to
byl jubilejní 10. ročník. Ale aby se
turnaj mohl uskutečnit, bylo nejprve třeba opravit dráhy poničené
od neznámých vandalů. Naši
chlapci věnovali několik dní a
spoustu hodin svého volného času
na jejich opravu. Muselo se měnit
10 polí a 2 kruhy. Hrůza !

Dráhy se opravovaly před turnajem každý rok, ale letos to byl
opravdu - musím to tak napsat "masakr." Chlapci - mockrát vám
děkujeme!!!!
A tak 22. července 2017 po 13.
hodině mohl turnaj, na krásně
opravených drahách, začít. Letos
byla i rekordní účast: celkem 37
hráčů a z toho 6 dětí! Jsme rádi,
www.kozlany.cz

že i děti svůj čas věnují sportu a
nesedí jen u počítačů. Doufáme, že
příští rok jich bude ještě víc.

Turnaj zahájil náš ředitel pan
Ing. Jiří Topinka. Hlavní rozhodčí
byl Aleš Vlk. Čtyři zvolení zapisovatelé přečetli hráče, kteří hráli v
jejich skupině, a šlo se na to. Počasí nám tentokrát přálo. Slunečno, místy až vedro. Příjemné bylo,
když se slunce na chvíli schovalo a
zafoukal svěží větřík. O občerstvení a pravidelné doplňování tekutin
se staral Milan Konopásek a jeho
pomocnice.
V 17,30 skončila základní část
turnaje, pro většinu účastníků nastala volná zábava. Pouze 8 finalis-

tů v 18 hodin začalo bojovat o nejlepší umístnění. Po půlhodině končili finalisté hru a na řadě bylo vyhlášení výsledků - každý si vybral
nějakou cenu a těch bylo opravdu
hodně. Moc děkujeme všem sponzorům :-)
Zvítězil Miloš Kupec, druhý byl
Aleš Vlk a třetí Peter Feix. V dětské
kategorii byl první Miroslav Souček, druhý Jan Holeček a třetí Ondřej Berbr.

No a my členové skupiny "V neděli od dvou" se už těšíme na turnaj v příštím roce……
Zdeňka Kotěšovcová
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Výsledky turnaje
1.KOLO

2.KOLO

SOUČET

POŘADÍ

3.KOLO

4.KOLO

SOUČET

POŘADÍ

5.KOLO

SOUČET

POŘADÍ

Kupec Miloš

JMÉNO

12

13

25

1

13

13

51

1

16

67

1

Vlk Aleš

14

14

28

2-4

12

13

53

2

15

68

2

Feix Petr

14

14

28

2-4

14

15

57

3

13

70

3

Krepsová Táňa

14

14

28

2-4

14

18

60

4-6

13

73

4

Štrunc Ladislav

16

14

30

6-8

14

16

60

4-6

13

73

5

Kotěšovec František

17

13

30

6-8

17

16

63

7-8

14

77

6

Kotěšovec Jan

14

17

31

9-10

16

16

63

7-8

14

77

7

Neumanová Jana

13

16

29

5

16

15

60

4-6

18

78

8

Neumanová Martina

17

17

34

14-16

15

15

64

9

Rehák Petr

15

17

32

11

14

19

65

10

Týmr Zdeněk

14

16

30

6-8

18

17

65

11

Štruncová Alena

15

19

34

14-16

16

15

65

12

Vlasatá Danka

17

17

34

14-16

16

15

65

13

Souček Miroslav

18

19

37

19-22

15

15

67

14

Drda Patrik

17

16

33

12-13

18

17

68

15

Šnajdr Karel

15

16

31

9-10

21

17

69

16

Kupcová Milena

15

18

33

12-13

17

20

70

17

Blasczyk Marek

20

16

36

17-18

18

18

72

18

Holeček Jan

19

20

39

24

17

17

73

19

Šofranko Marian

20

17

37

19-22

17

19

73

20

Kotěšovcová Zdeňka

23

20

43

29-31

17

14

74

21

Slabý Jiří ml.

18

19

37

19-22

16

21

74

22

Berbr Ondřej

24

19

43

29-31

16

16

75

23

Šafranková Eva

17

20

37

19-22

19

19

75

24

Kříž Tomáš

16

20

36

17-18

19

21

76

25

Souček Honza

20

18

38

23

21

18

77

26

Slabá Markéta

23

18

41

27

20

18

79

27

Šotová Petra

19

21

40

25-26

18

21

79

28

Blasczyk Filip

21

24

45

32-33

19

19

83

29

Staněk Tomáš

21

19

40

25-26

22

21

83

30

Pazdera František

20

22

42

28

19

24

85

31

Švamberg Jiří

24

25

49

36

22

19

90

32

Tupý Zdeněk

25

23

48

35

21

21

90

33

Fiala Pavel

24

19

43

29-31

24

25

92

34

Slabý Jiří st.

23

22

45

32-33

21

26

92

35

Slabá Silva

28

19

47

34

25

22

94

36

Blasczyková Ema

32

31

63

37

31

27

121

37

www.kozlany.cz
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Malé ohlédnutí za Kozlováním 2017

Anketa
Anketní otázka na září:

Výsledky prázdninové ankety

Souhlasíte s vybudováním křížové cesty
v Kožlanech dle návrhu a na vlastní náklady paní
Mgr. Růženy Srpové?

Nová anketa byla spuštěna 1. 9. 2017
(stav k 31. 8. 9:40)

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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