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Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
dříve než Vás budu informovat o tom, co se dělo minulý měsíc v našem městě, rád bych Vám poděkoval jménem svým, ale i jménem všech zastupitelů za Vaši účast a též za podporu v komunálních volbách.
Stavební práce v ulicích Polní, Luční a Větrná
Veškeré práce probíhají dle plánu, počasí nám zatím přeje a pokud to tak půjde dál, tak se na
Vánoce projedeme po novém asfaltu, ale jak už jsem zmínil, vše
záleží na počasí.
Porucha vody
V předešlých týdnech se objevil problém s možnou
poruchou na vodovodním řadu. Odhalit místo poruchy
nebylo jednoduché, ale nakonec byla porucha nalezena, odstraněna a tím pádem spotřeba vody spadla do
normálního stavu. Momentálně probíhá jednání o získání dotace na připojení nového vrtu.
Knihovna
V minulých
týdnech
proběhla
jednání s památkáři ohledně výměny oken, výsledkem je rozhodnutí, že se okna nebudou vyměňovat, ale budou odbornou
firmou repasována
Odpady
Podařilo se nám domluvit mimořádný svoz BIO odpadu, který se konal 23. Listopadu. S firmou Marius Pedersen jednáme o uzavření dodatku ke smlouvě na
příští rok. Dále proběhly schůzky na odboru životního
prostředí MÚ Kralovice ohledně zprovoznění sběrného
místa v Kožlanech. Chtěl bych upozornit, že se nám
v poslední době rozmohl velký nešvar s nepořádkem
okolo kontejnerů. Městský úřad stojí tato likvidace
nemalé peníze. Po diskusi s některými starosty musím
konstatovat, že výše poplatku za odpad v našem městě je nižší než v některých okolních obcích. V současné době neuvažujeme o změně, ale přáli bychom si,
aby občané lépe nakládali s odpady a v souvislosti s
tím uvažujeme o umístění fotopastí a pokutování občanů, kteří dělají nepořádek.

Městský úřad
Na zahradě mateřské školky
v listopadu pracovala firma na
výstavbě nového dětského hřiště.
Několikrát jsem se tam byl podívat, jak práce pokračují, a mohu
říct, že změna bude moc pěkná. Věřím tomu, že si tuto změnu naše malé ratolesti zaslouží a hřiště si užijí.
Městský úřad
Intenzivně se pracuje na rozpočtu města na rok 2019
a připomínám možnost připojení na MOBILNÍ
ROZHLAS.
Mobilní rozhlas
V našem městě byla zavedena v roce 2017 nová služba - Mobilní rozhlas. Budeme Vás informovat
o aktuálním dění (např. upozornění na odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho
dalšího). Zaregistrujte se, vyplňte Vaše telefonní číslo
a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat: SMS
zprávy,
hlasové
zprávy,
e-maily,
zprávy
do aplikace.
Registrujte se na: kozlany.mobilnirozhlas.cz nebo
odevzdáním registračního listu na městském úřadě.
Registrační list si můžete vyzvednout na těchto
místech:* městský úřad * pošta *
knihovna
* muzeum a IC * Jednota (prodejna COOP).
Vánoční stromeček
Na letošní rok jsme museli malinko improvizovat. Staré osvětlení už začaly prorůstat větve a
na několika místech bylo potrhané. Z tohoto důvodu jsme byli
nuceni osvětlení odstranit. Přivezli jsme nový menší stromeček
a nechali nazdobit. V budoucnu
se počítá s výsadbou nového
stromečku.

Protože je čas adventu, dovolte, abych Vám popřál
krásné a klidné prožití blížících se vánočních svátků
a mnoho štěstí, zdraví a pohody v roce 2019.
Václav Kratochvíl, starosta
www.kozlany.cz
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Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Kožlany
konaného dne 31. 10. 2018 od 18,00 hod. v budově sokolovny č. p. 37 Kožlany
Zastupitelstvo bere na vědomí:
č.11/18 - do funkce členů finančního výboru pana Misložení slibu členů zastupitelstva města podle § 69
roslava Fišara, Bc. Martu Lehnerovou,
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
č.12/18 - do funkce členů kontrolního výboru Petra
znění pozdějších předpisů; podněty a návrhy občanů
Babušku, Jaroslava Bílka, Mg. Jaroslava Berbra,
vznesené v diskusi
Ing. Václava Hacha.
Zastupitelstvo určuje:
Zastupitelstvo stanoví:
č. 1/18 - ověřovateli zápisu Jaroslava Bílka a Vladimíč.13/18 - odměnu za výkon funkce neuvolněného člera Kulhánka a zapisovatelem Bc. J. Dufkovou,
na zastupitelstva města ve výši 350,- Kč měsíčně.
č. 4/18 - pro výkon funkce místostarosty města bude
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolZastupitelstvo schvaluje:
něný mandát bude odměna náležet ode dne složení
č. 2/18 - program ustavujícího zasedání zastupitelslibu,
stva,
č.14/18 - odměnu za výkon funkce starosty jako neuč. 3/18 - zvolení jednoho místostarosty,
volněného člena zastupitelstva města ve výši 16 000,Zastupitelstvo zřizuje:
Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvoč. 8/18 - finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž filení do funkce starosty,
nanční výbor bude mít tři členy, kontrolní výbor bude
č.15/18 - odměnu za výkon funkce člena rady jako
mít pět členů.
neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 1
Zastupitelstvo volí:
000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode
č. 5/18 - starostou města Kožlany pana Václava Kradne zvolení do funkce člena rady,
tochvíla,
č.16/18 - odměnu za výkon funkce předsedy výboru
č. 6/18 - místostarostou města Kožlany pana Jaroslanebo komise ve výši 900,- Kč měsíčně a člena výboru
va Kouru,
nebo komise ve výši 150,- Kč měsíčně. Odměna buč.
7/18 - do funkce členů rady města Kožlany
de poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy
Ing. Oldřicha Mudru, Františka Kotěšovce, Luboše
nebo člena výboru či komise,
Kulhánka.
č.17/18 - odměnu osobám, které nejsou členy zastuč. 9/18 - předsedou finančního výboru Mgr. Jana Kopitelstva, za výkon funkce člena výboru nebo komise
těšovce,
ve výši 150,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována
č.10/18 - předsedou kontrolního výboru Bc. Františka
ode dne zvolení do funkce člena výboru nebo komise.
Švece,

Výsledky projednání rady města na 1. zasedání konaném dne 5. 11. 2018
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, místostarosty, diskusní příspěvky
členů rady města
Rada schvaluje:
č. 1/18 - program 1. zasedání rady města; č. 2/18 složení ústřední inventarizační komise, dílčích inventarizačních komisí a likvidační komise k provedení inventury majetku a závazků města za rok 2018; č.
3/18 – zřízení kulturní komise ve složení: předseda
Hana Tupá, členové - Mgr. Dana Berbrová, Ing. Klára
Hurtová; č. 6/18 - užívání závěsného státního znaku
oddávajícími členy zastupitelstva Lubošem Kulhánkem, Mgr. Janem Kotěšovcem, starostou a místostarostou při svatebních obřadech bez stanovení oddávacích dnů a hodin; č. 7/18 - prominutí úhrady stočného
v množství 122 m3 u nemovitosti č.p. 154 Kožlany z
důvodu havárie vody; č. 8/18 - zveřejnění záměru

Odečty vodného v Kožlanech

Informace pro občany
Vánoční stromky

proběhnou od soboty 8. 12. do neděle 16. 12.
2018. Žádáme občany, aby v těchto dnech zpřístupnili vodoměry, abychom mohli odečty provést.
V případě, že nebude vodoměr přístupný, žádáme o
nahlášení stavu na MÚ Kožlany do pondělí 19. 12.
2018. A to p. Plačkové na telefon 373396613,
721545142 nebo na mail plackova@kozlany.cz .
Faktury za vodné budou postupně rozesílány na začátku ledna 2019.

www.kozlany.cz

prodeje části pozemku p.č. 3993/2 v k.ú. Kožlany o
přibližné výměře 98 m2 a zároveň nedoporučuje zastupitelstvu prodej uvedené části pozemku; č. 9/18 návrh ceny za čištění a odvádění odpadních vod na
rok 2019 ve výši 10,38 Kč/m3 bez DPH předložený
Vodárnou Plzeň, a.s.; č. 10/18 - úpravu vydávaných
čísel Kožlanského zpravodaje s tím, že od 01. 01.
2019 bude vydáváno 11 čísel za cenu 8,- Kč/ks, měsíce červenec a srpen budou sloučeny do jednoho čísla
z důvodu nedostatečného množství příspěvků.
Rada vydává:
č. 4/18 - Interní pokyn, kterým v souladu s § 19
odst. 6 zákona o účetnictví a v souladu s ČÚS 701
bod 6.5 stanovuje hladiny významnosti k jednotlivým
účetním metodám.
Rada pověřuje:
č. 5/18 - pověřuje Luboše Kulhánka a Mgr. Jana Kotěšovce k přijímání prohlášení o uzavření manželství.

Objednávky: do 10. 12. 2018
Luďěk Bořek (telefon 728 720 119).
Prodej na lesní školce:
středa 19. 12. a pátek 21. 12.
vždy od 9:00-11:00 a 13:00-14:00 hod.
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Poplatky 2019
Úhrady poplatků na rok 2019 v pokladně MÚ
od pondělí 7. ledna 2019
(pondělí, středa 7:30-12:00 a 12:30-17:00 hod.).
Poplatek za psa pro rok 2019
Viz. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místních
poplatcích, část II- Poplatek ze psů (výše poplatku je
stejná jako v roce 2018).
Poplatek za svoz odpadu pro rok 2019
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 v pokladně MÚ do konce února 2019, po tomto datu budou rozeslány
složenky. Známky a pytle na svoz odpadu budou vydávány na základě předložení zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje 2019
ve výši 88 Kč je možné uhradit rovněž v pokladně
města. Zpravodaj by měl být zaplacen do konce ledna
2019. V následujícím měsíci obdrží Zpravodaj pouze
občané,
kteří
jej
budou
mít
zaplacený.

Pozvánka na zastupitelstvo

v pondělí 17. 12. 2018
v 18:00 hodin
se koná
1. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti
Městského muzea Kožlany

Program:
1) Zahájení - volba ověřovatelů zápisu
2) Zpráva o činnosti rady města Kožlany
3) Majetkové a ostatní záležitosti města
-dodatek č. 9 ke smlouvě o odvozu a zneškodnění komunálního odpadu,
-delegace zástupce města k účasti na valných hromadách společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. Plzeň,
-ceník prací pro živnostníky v lese a ceny za prodej dřevní hmoty pro samovýrobce,
-prodej části pozemku p.č. 3993/2 v k.ú. Kožlany,
-dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení lesních tůní v k.ú. Dřevec,
-dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru – změna způsobu čerpání.
4) Změna rozpočtu na rok 2018 - 8. rozpočtové opatření
5) Pověření rady města k provádění rozpočtových změn a provedení závěrečného rozpočtového opatření 2018
6) Návrh rozpočtu města na rok 2019
7) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na rok 2020, 2021
8) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
9) Zpráva starosty města
10) Diskuse
- možnosti provozování sběrného místa v Kožlanech.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Listopad začal pro žáky studeným počasím a i ve škole začalo
před prvními třídními schůzkami
přituhovat. Ty proběhly ve středu
21. 11. a kdo měl zájem, dozvěděl
se informace o prospěchu a chování, chystaných akcích a připravovaných kurzech. Účast byla cca
80%. Všem rodičům, kteří si udělali čas, děkujeme. 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 čtvrtek 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 10. 2. do 17. 2.
2019. (jarní prázdniny – 25.2. –
3.3.2019) Protože je sedmáků málo, abychom naplnili kapacitu chawww.kozlany.cz

lupy, budeme vybírat ještě z jejich
starších spolužáků.
Pedagogická
rada schválila kritéria výběru a ta
budou zveřejněna na stránkách
školy.
Listopad byl ve znamení florbalu.
Nejstarší kluci se zúčastnili okrskového kola a bohužel do okresního
nepostoupili. Nejmladší mají svůj
turnaj po uzávěrce zpravodaje. Jak
úspěšně nás reprezentovali, se dočtete na jiném místě zpravodaje.
Co je novinkou? Turnaje začala pořádat naše škola, protože naše
hřiště, mantinely a rozhodčí odpovídají určitým standardům, které
v jiných malých tělocvičnách chybí.
Minulý měsíc jsme slavili a vyráběli vlajky. Dlužím Vám informaci
o jejich počtu. Naše ZŠ a MŠ vyrobila v různých podobách 1050 českých vlajek. Mnohé z nich jste
mohli vidět jako výzdobu budov a
jejich bezprostředního okolí. Škoda, že nevydrželo počasí a vlajky
s letopočty před školou jsme museli sundat dříve, než bychom si

přáli. Celkem jich bylo vyrobeno
225 191, což v rámci republiky je
pro mě osobně zklamáním. Do akce se zapojilo 2445 obcí, škol a
jednotlivců.

Šestého listopadu nás navštívili
herci Divadélka pro školy z Hradce
Králové. Druhý stupeň zhlédl
ukázky z tvorby Osvobozeného divadla, Divadla na provázku a Divadla Járy Cimrmana. Za sebe a snad
i za všechny přítomné musím napsat, že nic lepšího jsme za posledních 10 let u nás ve škole neviděli. Dva protagonisté v různých
rolích vtáhli děti do děje a bavili
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nás bezmála hodinu a půl. I loutkové představení pro mladší žáky,
které následovalo, bylo kvalitní,
ale bylo už jen hlavně pro děti…

Dalším kulturním zážitkem měla
být návštěva muzikálu v Divadle
Hybernia. Tento zájezd do Prahy
jsme byli nuceni na poslední chvíli
zrušit.
Škoda,
která
škole
v souvislosti se zrušením vznikla,
bude vymáhána soudem, protože
jsme nuceni na nepoctivého prodejce podat trestní oznámení.
V naší mateřské škole probíhaly
v listopadu dvě stěžejní akce. Drakiáda – společná akce s rodiči, na
kterou
jsme
získali
grant
z programu „Drobotina 2018“ vyhlášeného MAS Světovina o.p.s..
Dva tisíce byly použity na nákup
surovin k výrobě draků. Do konce
listopadu byl grant úspěšně vyúčtován a ukončen. Stále také
probíhá rekonstrukce zahrady MŠ.
Závěrečná fáze bude až na jaře
2019, ale už nyní jsou instalovány

všechny nové zahradní prvky včetně záhonků, hmyzího domku, laviček a nové pergoly. Bohužel nám
zkypřená půda kolem těchto prvků
brání v běžném provozu. Děti by
se do školky vracely v dost opotřebovaném oblečení. Snad nám
zamrzne a zahradu okamžitě zpřístupníme.
Ve druhé polovině měsíce proběhlo ve škole testování ČŠI. Letošní testování bylo určeno pro žáky osmé třídy. Výsledky ještě neznáme, ale nad některými otázkami mi zůstával rozum stát.
V souvislosti s touto akcí, která
probíhá online přes internet, bych
chtěl poděkovat firmě P.V.A. systems s.r.o. pana Ing. Oldřicha
Mudry. Firma nám darovala sedm
nových počítačů a my jsme mohli
konečně vyřadit ty z roku 2007, na
kterých už pracovat a vyučovat
prakticky nešlo. Hlavně žáci přivítali tuto změnu s velkým nadšením. Ještě jednou moc děkuji a
doufám, že i v dalších letech nám
bude firma nakloněna.
Jako každý rok jsme se pilně
připravovali na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, kde se
již tradičně prezentujeme kulturním programem a malým stánkem
s výrobky žáků. Již měsíc předem
pečeme a zdobíme perníčky. Celá
škola je provoněna vánoční atmosférou, děti válí těsto a kuchařky

pečou, pečou a pečou… A potom
zdobení… A nejen perníky byly
v nabídce našeho stánku. Koupit
jste si mohli zdobené hrnečky, adventní kalendáře, stromečky ze šišek a vločky ze špachtlí. Děkuji
všem obětavým a pro mě nepochopitelně kreativním učitelkám,
které se na výrobě podíleli i všem
ostatním zaměstnancům, kteří tuto
akci nějakým způsobem podpořili.
Za utržené peníze pojede celá škola ve čtvrtek 20. 12. do kina
v Kralovicích. Název filmu si zatím
ještě nechám pro sebe.

Na závěr bych chtěl ještě jednou
poděkovat všem zaměstnancům,
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

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).

V úterý 6. 11. vyjeli do Horní
Břízy mladší žáci (posíleni o M. Šota z I. stupně) na svůj turnaj. Hrálo se ve třech skupinách po čtyřech
účastnících. Nejdříve jsme porazili
Nýřany 1:0, pak prohra 4:1
s Třemošnou a nakonec výprask
od Kralovic 9:0. Dva body ze skuwww.kozlany.cz

piny na postup dále nestačily a konečné deváté místo je neúspěch.
Prostě nejsou kluci, kteří na florbal
chodí, s florbalkou něco umí a tato
hra je baví.
V úterý 13. 11. u nás ve škole
proběhla kvalifikace na okres pro
starší žáky. V Kožlanech se sešlo
pět týmů (Kožlany, Kralovice, Kozojedy, Plasy, Žihle) a zahráli si na
odpovídajícím hřišti s florbalovými
mantinely každý s každým. Naše
mužstvo, sestaveno z žáků druhého stupně, z nichž florbal hrají jen
čtyři, dosáhlo na jednu hubenou
výhru a dvě remízy. Čtyři body na
postup do okresu, který se hraje
27. 11. také u nás, však nestačily.
Přesto je chvályhodné, že si kluci
chtěli zahrát, ačkoliv se florbalu
skoro nevěnují.
V pátek 30. 11. se v naší tělocvičně uskuteční florbalový turnaj
žáků z I. stupně Čeps Cup našeho
okresu, který pořádá Český florbalový svaz. Proč u nás? Dostali jsme
důvěru, neboť naše florbalové zá-

zemí je skvělé a nedávné výsledky
našich mužstev jsou také dobré,
přijďte fandit.

Závěrem bych chtěl poděkovat
všem našim hráčům za sportovní
výkony a předvedenou hru na turnajích. Věřím, že nám kluci dorostou a budou se florbalem zase bavit jako jejich předchůdci.
Florbalu zdar – Mgr. Jaroslav Berbr
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Rekonstrukce školní zahrady
Akcí tohoto měsíce byla ve školce „Drakiáda“, kterou jsme pořádali s pomocí dotace od firmy MAS
Světovina. Rodiče přišli do MŠ, kde
spolu s dětmi vyráběli draka. Po té
probíhalo velké rozhodování o nejkrásnějšího draka.
I tento měsíc bylo ve školce rušno. V pátek před začátkem rekonstrukce zahrady, přišli žáci z 8. třídy a pomohli panu školníkovi uklidit zahradu. Hrabali listí a uklízeli
větve z pokácených stromů. Tímto
jim všem děkujeme za pomoc.
V pondělí 12. 11. 2018 začala rekonstrukce školní zahrady, kterou
provádí jihočeská firma „Hřiště pod
květinou“. Instalují na zahradu
dřevěné herní kompozice.

nu Janu Topinkovi, který nám
zdarma vyrobil dřevěné tyčky. Celou tuto akci vedla paní učitelka
Bc. Markéta Kubíková. Myslíme si,
že se „Drakiáda“ velmi vydařila.
Starší děti začaly nacvičovat pod
vedením paní učitelky Mgr. Dity
Kratochvílové písně a básně, které
předvedou u rozsvěcování stromečku.
Také nás ještě čeká divadelní
představení, na které se přijdou
podívat i žáci 1. a 2. ročníku ze
Základní školy.

Přejeme Vám krásný
předvánoční čas.
Vítěze jsme odměnili drobnými
dárky, které si děti odnesly domů.
Také bychom chtěli poděkovat pa-

L. Borkovičová

SPOLKY
Kožlanští hasiči v říjnu a listopadu
Zásahová jednotka v měsících
říjnu a listopadu opět nezahálela.
Na hasičské zbrojnici se udělal další velký kus práce v osobním volnu
členů jednotky, ale také členů
sdružení SDH. Vnitřek klubovny byl
opraven a přebroušen od prasklin
v sádrokartonu. Místnost byla vymalována a při té příležitosti byly
také natřeny všechny dveře a futra. Práce je stále dost. Zásahová
technika Tatra a dopravní automobil Ford, prošly každoroční technickou kontrolou v pořádku a bez závad. Funkčnost hasičské techniky
je prvořadým úkolem pro plnění
naší zásahové činnosti, kdy v průběhu listopadu vyjela jednotka
hned na tři zásahy.
8. 11. 2018 byla jednotka vyslaná k požáru bytu panelového domu
v Kralovicích. Naštěstí se jednalo
pouze o menší zahoření, které bylo

včas uhašeno. Jinak požáry v panelových domech bývají jedny z
nejhorších zásahů. Naštěstí vše
dopadlo dobře.

Další výjezd se uskutečnil dne
11. 11. 2018, kdy pozorný občan
správně nahlásil nedbale uhašený
požár po pálení klestí v lese na linku 150. Požár se již pomalu šířil i
skrytými cestami, a bylo jedině
dobře, že se vše co nejdříve uhasilo. Rozsah požáru mohl být po pár
dnech mnohem větší a nás by stálo likvidování požáru více sil. Cel-

kem hasičské jednotky našly dvě
taková ohniska.
Zatím poslední výjezd jednotky
se uskutečnil 23. 11. 2018, kdy
byla naše jednotka vyslaná na požár (zahoření) filtrů v lakovně v
Kralovicích. Po příjezdu na místo,
bylo již místo pod kontrolou a uhašené ručními hasicími přístroji. Naše pomoc tedy již nebyla zapotřebí
a jednotka se vrátila zpět na základnu. Včasná pomoc hasičů v začátcích požárů je důležitá, protože
včasným zásahem dojde k minimalizování škod a tím i finanční zátěže pro majitele.
V nadcházejícím měsíci prosinci
si počínejme tak, aby pomoc hasičů nebyla zapotřebí.
Hasiči Kožlany přejí krásné prožití
vánočních svátků a nového roku.
Michal Šot
velitel JSDH Kožlany

Městská knihovna Kožlany,
Dům dětí Kožlany a Šikulky
Vás zvou
v úterý

11. prosince 2018 od 14,00 hodin
na

www.kozlany.cz
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Lampionový průvod a procházka strašidelným lesem
Také letos se v Hedčanech uskutečnil lampionový pochod. Termín
připadl na neděli 18. listopadu a na
procházku
strašidelným
lesem
jsme vyrazili po západu slunce.

V sobotu 3. listopadu se v 17
hodin sešlo přibližně 30 lidí u kapličky na návsi ve Dřevci. Vybaveni
lampiony všech možných tvarů i
barev jsme se vydali na cestu
Dřevcem. Počasí nám přálo, nepršelo a ani mlha nebyla. Na konci
průvodu u kulturního domu už hořel oheň, a tak kdo chtěl, mohl si
opéci uzeninu.
Jindra Fišerová
Kulturní spolek Jiřího Radima ze
Dřevce z.s.

dospělákům se tím pravým adrenalinem stala samotná procházka
tmavým lesem. Na rozdíl od dětí,
které se nebojácně vydaly v první
linii kupředu a na své rodiče čekaly
v cíli, aby je mohly sami vystrašit.
Akci jsme opět ukončili v místní
restauraci, kde byla pro všechny
malé
účastníky
připravena
kreativní
dílna.
Protože
i
v
Hedčanech platí přísloví: kdo si
hraje, nezlobí.
Valentýna Bílá
SDH Hedčany

Sice se na trase objevilo několik
halloweenských svítících strašidel
vzbuzujících strach, ale některým

Advent je obdobím příprav na vánoční svátky
Je před námi období vánočních jarmarků, koncertů a kreativních dílniček nejen pro děti, ale vlastně pro celé
rodiny. Proto jsme v jednom kole. Advent máme moc rády, i když máme „fůru“ práce.
Připravovaly jsme se na rozsvícení vánočního stromku v Kožlanech. Dostaly jsme pozvání na adventní setkání 1. prosince od 14:00 hod. do Mariánské Týnice, kde jsme
předváděly zdobení perníčků, výrobu vánočních ozdob z korálků a vánočních přání.
Dále chystáme dílničku pro děti v městské knihovně, 11. prosince od 13:00 hod.
Přejeme všem hezký Advent a Vánoce.
Kožlanské šikulky

HISTORIE
Péče o chudé v Kožlanech na přelomu 19. a 20. století
Každé město, každá obec měla a má bohužel i dnes
své chudé. Dnes zajišťuje základní péči o sociálně
slabší spoluobčany stát, nadace a charitativní organizace. Ale jak tomu bylo na konci 19. a na počátku 20.
století? Začtěme se do jednoho z významných pramenů té doby, do deníků „chudého ústavu“ v Kožlanech,
které se dochovaly mj. pro léta 1879-1906, 19071917(16), a doplňme je ne zrovna veselým čtením
dokumentů z fondu „Péče o chudé“.
Co byl „chudý ústav“, jak vznikl a k čemu byl určen? Nejednalo se o chudý či nemajetný ústav
v pravém slova smyslu, ale o obecní instituci, která se
starala o chudé občany v obci. Podle zákona z roku
1849 měli obyvatelé obce právo na nerušený pobyt
v obci a na zaopatření, pakliže byli chudí a neměl se o
ně kdo postarat. Plná podpora (či hmotné zaopatření)
se ale vyplácela pouze lidem, kteří měli v obci domovské právo. To získávaly děti narozením v té které obci, ženy přivdáním do obce, nabytím veřejného úřadu
v obci (např. četníci) či přijetím ve svazek domovský
(nejčastěji po 10 letech nepřetržitého pobytu
v místě). Z tohoto důvodu byly řádně vedeny od počátku 2. poloviny 19. století knihy domovských listů,
které obce vydávaly podle domovského práva. Na
druhé straně se ale obec musela postarat právě o ty
kožlanské chudé příslušníky, kteří zde momentálně
nebydleli, a obce, v nichž dleli, se o ně také dle tohoto
zákona neměly povinnost starat. Příslušníkům cizích
obcí, kteří v Kožlanech pobývali a byli nemajetní a dostali se jakékoli nouze, hlavně zdravotních problémů,
platila obec jen ty nejzákladnější léky. Vznikaly tak
www.kozlany.cz

složité situace, v nichž si jednotlivé obce musely vyžádávat bližší podklady k jednotlivým osobám, aby si
ověřovaly jimi předkládané údaje.
Příjmy „chudého ústavu“ v Kožlanech tvořily jednak
úroky z jeho aktiv, jednak z pokut, z hudebního
z hostinců, 1 % plynulo z každé dražby v městečku a
část tvořily i dary a odkazy (např. 500 zlatých obdržel
fond z pozůstalosti po kožlanském faráři Františku
Kuklovi v roce 1907 s tím, že úroky plynoucí z této
částky mají být každý rok přiděleny chudému dítěti,
přičemž přednost měli mít příbuzní zesnulého). Drobný příjem pocházel i z úroků půjček poskytovaných
kožlanským občanům. O peníze z ústavu museli lidé
žádat na obci a jejich žádost byla po všech stránkách
radou a zastupitelstvem obce projednána a prošetřena. Žádalo se o finanční podporu na jídlo, o proplacení
opravy bot, šatstvo, otop, proplacení léků, nákladů za
ošetření lékařem, o příspěvek na cestu k lékaři mimo
obec či do nemocnice atd. Peníze byly vynakládány
velmi obezřetně, zkoumala se způsobilost žadatele o
podporu pracovat, a primárně bylo vždy apelováno na
povinnost dětí (měli-li žadatelé potomky) postarat se
své o své rodiče, z čehož plynulo i zkoumání výše jejich výdělku a dalšího hmotného zázemí. V jedné kauze tehdejší starosta Josef Bureš chtěl donutit děti k
péči o rodiče i úřední cestou za pomoci právní kanceláře z Plzně. Mezi příjemci podpor se s převahou objevují ženy, které bydlely v místních chudobincích.
Lidem, kteří byli již nemohoucí, staří či nemocní a
nemohli se tak sami o sebe prokazatelně postarat,
poskytoval ústav na konci 19. století podporu v částce
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2–4 zlaté na celý měsíc, před 1. světovou válkou se
částka zvedla na 4–6 zlatých. V této době stál tucet
vajec 2 zlaté, 1 kg másla 3 zlaté, 1 hl pšenice cca 3
zlaté, 1 husa 4 zlaté apod. Za dva a půl dne práce
dělnické bylo vyplaceno v této době v Kožlanech při
stavbě lucerny 2 zlaté 25 krejcarů, denní mzda nádeníka činila 90 krejcarů. O hlavní svátky (Vánoce, Velikonoce, pouť, posvícení, Svatodušní svátky) vyplácel
ústav chudým zvláštní almužnu 60 krejcarů. Velmi
často se objevují v knihách platby na příspěvek k vykopání hrobu a na pohřeb. Na vykopání hrobu se přispívalo v 70. letech 19. století 1 zlatý, v roce 1915 již
6 zlatých. Platit se muselo i za pohřeb chudého místního příslušníka v cizím místě. Náklady pak byly podstatně vyšší, např. v roce 1907 stál takový pohřeb 20
zlatých.
Značnou položku ve výdajích ústavu činily náklady
na léky pro chudé, lékařské ošetření, za dopravu do
nemocnice či pobyt v nemocnicích. Nemocnice platily
jen nejzákladnější poplatky dle zákona, ostatní náklady platil – bylo-li to odsouhlaseno – pro příslušné
chudé opět ústav. Podle dochované korespondence je
zřejmé, že se ústav snažil břímě platby nejprve uvalit
dle zákona na nejbližší příbuzné, kteří museli opakovaně dokazovat, že jsou nemajetní. Nejeden případ se
řešil i soudně, neboť mnohé děti se nechtěly o své rodiče pod nejrůznějšími záminkami postarat. V roce
1907 činil např. poplatek za tříměsíční pobyt
v nemocnici 18 zlatých, za cestu do blázince v roce
1908 zaplatil ústav 20 zlatých, doplatek Ernestinu
(ústav pro choromyslné v Praze) v roce 1916 činil 155
zlatých, atd.
Často se ve výdajích ústavu objevují i položky za
opravu bot, opravu svršků, nákup prádla a nových
svršků, ba i za koupení nového hřebene nebo brýlí.

Proplacena byla i sláma do slamníků pro chudé nebo
zakoupena nová postel. Většina těchto položek byla
projednána a odsouhlasena na jednání zastupitelstva.
Ústav rovněž hradil chudým otop – dřevo a uhlí, ale
pouze v omezeném množství. Značné položky představuje i kolonka živení chudých. Ústav poskytoval
příspěvek na obživu chudých těm lidem, kteří je stravovali a poskytovali jim další nezbytné prostředky
k životu. Velmi smutné jsou náklady na sirotky, kteří
pobývali u chudých příbuzných či cizích lidí, kteří si je
mnohdy brali pouze jako levnou pracovní sílu. O podporu ústav žádaly i vdovy nebo ženy, od nichž odešli
otcové jejich dětí. Na počátku 1. světové války se žádosti žen množily poté, co otcové od rodin museli odjet na frontu. Přestože byl ženám vyplácen dle zákona
de facto celý plat narukovavších mužů, nebyly schopny vzhledem k narůstajícím cenám rodiny uživit.
Chudí nemohoucí lidé byli ve velmi obtížné situaci a
neměli-li nárok na chudinskou podporu, uchylovali se
k žebrání. Obce sice vesměs zakazovaly a netolerovaly žebrotu, přesto se k ní museli tito lidé uchylovat,
aby vůbec přežili. Tu dostali trochu najíst, tu nějaký
krejcar. Záleželo na milosrdenství šťastnějších. Za přistižení při žebrotě mohli být ti, co neměli v obci ještě
domovské právo, z místa vykázáni. Lidé tehdy žili zcela jinak, než žijeme my dnes, chudoba byla všudypřítomná a dnešní postavení sociálně slabých občanů a
tehdejších chudých nelze naštěstí vůbec srovnávat, ať
si myslíme cokoli. Myslím, že si nikdo neumí představit, že by dnes zastupitelé vedle řešení chodu města,
investic, dotací, provozu školy atd. měli se stejnou
vážností opakovaně projednávat podražení bot místních chudých či zašití a správku jediného kabátu na
náklady obce.
Jitka Vlčková

Sbírka na zlatý poklad republiky po 1. světové válce v Kožlanech
V červenci roku 1919, ani ne rok po skončení první
světové války a vzniku Československé republiky,
proběhla v Kožlanech a okolních obcích, stejně jako
po celé zemi, první sbírka peněz a drahých kovů na
zlatý poklad nově vzniklé Československé republiky.
Po Rašínově měnové reformě na počátku roku 1919
bylo nutno vytvořit zlatou rezervu na krytí nově zavedené československé koruny (někteří navrhovali název pro novou měnu československý sokol nebo říp, a
tak bychom platili dnes nikoli korunami, ale sokoly
nebo řípy), proto bylo vedle dalších finančních opatření včetně progresivního zdanění majetku přistoupeno i
k této akci. Výsledek sbírky v zemi byl obdivuhodný,
byť se k ní mnohde nepřipojili obyvatelé pohraničních
oblastí, kteří včlenění do nové republiky nechtěli akceptovat. Na dobrovolných darech se i tak sešlo mj.
94 000 zlatých mincí a medailí a 64 kg ryzího zlata
(!). V okresním archivu Plzeň-sever se sídlem
v Plasích se dochovaly všechny sběrné archy a další
přináležející materiály, podle nichž je možné zjistit,
jak celá akce v Kožlanech probíhala.
Nutno podotknout, že již před touto sbírkou byly
uspořádány v Kožlanech dvě sběrné akce: první na
podporu Českého srdce a Ústřední matice školské,
druhá na dar pro presidenta republiky T. G. Masaryka.
Sbírka pro presidenta, tzv. čestný dar, odrazila náladu
všech obyvatel a radost z nově nabyté samostatnosti.
Peníze, byť se jednalo o částky 10-50 haléřů, dávali i
ti nejchudší obyvatelé Kožlan a okolních obcí bydlící i
v místních chudobincích. Všichni si považovali za čest,
www.kozlany.cz

že se dané akce mohou zúčastnit. Vzhledem k tomu,
že se dochovaly všechny sběrné archy, můžeme se
přesvědčit, že peníze dávali nejen dospělí členové
domácností, ale finanční částky jsou rozepsané i na
malé děti. U jmen jsou uvedena čísla popisná. Nejštědřejší byla rodina obchodníka Johanna Rotta z čp.
145, která darovala 30 korun, rodina Václava Ouřady
z čp. 146 dala 20 korun. Obě částky byly svojí výší
výjimečné. Po deseti korunách darovali Alžběta Stránská z čp. 146, Josef Klaus z čp. 119, Josef Sládek
z čp. 306, 9 korun poskytla rodina školního správce
Tomáše Škudery z čp. 96, 5 korun Bláhovi z čp. 100.
Následuje řada položek 4-1 koruna. Lidé však přispívali nejen penězi, ale i potravinami. Na arších sbírky
pro České srdce a Ústřední matici školskou čteme často: 1 chleba, 10 kg brambor, 20 kg brambor, 10 kg
mouky, 5 kg mouky atd. Tyto dary byly v nelehké poválečné době, kdy byl všeobecný nedostatek všech
základních potravin, které byly navíc velmi drahé,
skutečným milosrdenstvím pro hladovějící děti především ve městech. Zde ukázali Kožlanští tolik potřebnou solidaritu a soucit, protože potravinové dary,
hlavně chléb, dávali i lidé opravdu chudí, kterým potom musel právě chléb chybět.
Ale zpět ke sbírce na poklad republiky. Zapojit se
do této sbírky bylo věcí cti. V nastalé poválečné euforii
lidé projevovali svůj vztah k novému státu i nebývalou
štědrostí. V Kožlanech vybíraly dary ženy, které po
dvojicích obcházely přidělená území a pečlivě zapisovaly vše, co jim bylo odevzdáno. Úředně ověřené a
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orazítkované archy s podpisem starosty Vojtěcha
Rabštejnka nesou jejich jména; zajisté mezi nimi naleznete i své předky: 1. slečny Nosková a Bendlová,
2. Anna Majerová a slečna Karla Majerová, 3. paní M.
Vyšatová a slečna A. Trinerová, 4. slečna Anna Rottová a Anna Rottová (matka?), 5. paní Barbora Čulíková
a slečna Anna Škuderová, 6. slečny Švarcová a Vomáčková, 7. slečny Klímová a M. Škuderová, 8. M.
Hofmanová a H. Tocaurová. Vedle kožlanských archů
se dochovaly i sběrné archy z Černíkovic, Hodyně,
Dřevce a Hedčan. Na černíkovickém archu je podepsána Barbora Čulíková, na dřeveckém rovněž, na
hedčanském M. Vondrášková a Jiřina Bendová, na hodyňském jméno chybí. Kvůli nedostatku papíru použila Anna Škuderová jako makulaturu svůj vlastní výuční list (krejčovský), který ji byl vydán 1. 4. 1916 Smíšeným živnostenským společenstvem v Kožlanech.
Jednotlivé archy byly sumarizovány, vytvořena tabulka a poté definitivní přehled.
Dochované soupisy dárců ukazují, co vše lidé na
zlatý poklad republiky věnovali. Celkem bylo vybráno
67 ks stříbrných hodinek o váze 3 690 g, ostatního
stříbra 4 230 g (příbory, prsteny, řetízky, náramky,
náušnice, zlomkové stříbro atd.), zlaté hodinky, 110
zlatých prstenů, 14 zlatých a granátových náramků,
78 zlatých náušnic, 8 zlatých řetízků, zlaté a stříbrné
mince nejen rakousko-uherské, ale i italské, ruské ad.
i papírové peníze. Nejštědřejším dárcem byl „pan
přednosta“ (jméno neuvedeno), který daroval zlaté
hodinky, 2 zlaté prsteny, stříbrné hodinky a 8 stříbrných korun. V Kožlanech bylo nasbíráno včetně darů

od dětí v obecné a měšťanské škole 15 335 g drahých
kovů, s okolními obcemi celkem 18 180 gramů.

Obyvatelé Kožlan na pohlednici
těsně před 1. světovou válkou

Na jednání zastupitelstva dne 17. července 1919
bylo usneseno, aby celou sbírku osobně dopravil do
Prahy a předal ji Státnímu zástavnímu ústavu v Praze
obecní tajemník Vyšata. Dnes si možná ani neumíme
představit, že by takové množství drahých kovů a peněz někdo přepravoval veřejnou dopravou. A na závěr
ještě jedna kuriozita. Na zlatý poklad republiky věnoval František Lajpert vodováhu, o níž bylo usouzeno,
že bude raději s jeho souhlasem věnována do školy
pro potřeby výuky, což se také stalo. Je-li tedy ještě
dnes ve školním kabinetě někde nějaká letitá vodováha, tak je zřejmě právě ona.
Jitka Vlčková

Výběr významných historických událostí z národních dějin na měsíc prosinec
* 2. prosinec (1805) – bitva u Slavkova, Napoleon I.
porazil rusko-rakouská vojska, jedna z největších bitev napoleonských válek
* 3. prosinec (1992) – odeslání první SMS
* 4 prosinec (1941) – do terezínského ghetta dorazil
první transport s Židy, počátek cílené separace a genocidy Židů na našem území
* 6. prosinec (1774) – Marie Terezie zavedla povinnou
školní docházku
* 7. prosinec (1941) – přepadení Pearl Harboru Japonskem – vstup USA do 2. světové války
* 10. prosinec (1918) – přijat jeden z prvních zákonů
Československé republiky, který zakázal užívání šlechtických titulů – platný dodnes; (1959) – českému
vědci Jaroslavu Heyrovskému udělena Nobelova cena
za chemii
* 14. prosinec (1935) – abdikoval pro nemoc československý president Tomáš Garrigue Masaryk
* 16. prosinec (1992) – Česká národní rada přijala
ústavu nově vznikající České republiky; (1944) – zahájení bitvy v Ardenách

* 17. prosinec (1903) – bratři Wrightové uskutečnili
první let letadlem
* 18. prosinec (1935) – Edvard Beneš zvolen druhým
československým presidentem
* 19. prosinec (1916) – 1. světová válka, skončila
bitva u Verdunu, kde padlo na obou stranách cca
700 000 vojáků
* 21. prosince (1834) – poprvé uvedena divadelní hra
Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka, aneb žádný řev a
žádná rvačka, v níž poprvé zazněla píseň Kde domov
můj?
* 28. prosinec (1941) – přesunem parašutistů zahájena operace Antropoid, která vedla k atentátu na říšského protektora Heydricha; (1895) – bratři Lumiérové uskutečnili první veřejné promítání filmu
* 29. prosince (1941) – Gabčík s Kubišem, členové
operace Antropoid, byli vysazeni na území Čech
* 31. prosince (1992) – ve 24.00 hodin zanikla Československá federativní republika a vznikly nové státy: Česká republika a Slovenská republika
Jitka Vlčková

SPORT
FC OLYMPIE KOŽLANY
Podzimní část fotbalové sezóny je za námi a my
jsme pro vás tradičně připravili stručné zhodnocení.
Áčko po návratu do okresního přeboru odstartovalo
sezónu nad očekávání, ještě po osmém kole drželo lichotivou třetí příčku, pak ale bohužel přišla zranění
několika klíčových hráčů, ustálená sestava se rozpadla, do konce podzimu si už mužstvo připsalo pouwww.kozlany.cz

hopouhý bod a ve vyrovnané tabulce kleslo až na 10.
místo. Nicméně výkony v první části podzimu napověděly, že by nás neměly trápit sestupové starosti snad se to na jaře potvrdí.
Také stará garda rozjela svou soutěž parádně, po
čtvrtém kole bez ztráty bodu vévodila tabulce, pak ale
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přišly dvě porážky a výsledkem je průběžné druhé
místo.
Mladším žákům první půlrok soutěže tolik nevyšel,
mužstvo trochu doplácí na úzký kádr, ale důležité je,
že kluci hrají a že i hráči z přípravky se můžou otrkat
proti starším protihráčům.
A v neposlední řadě přípravky - výsledky tradičně jako na houpačce, ale to není důležité. Hlavní je, aby

kluky fotbal bavil a aby se díky práci trenérského týmu zlepšovali.
Před námi je teď zimní přestávka a my pevně věříme, na jaře budou naše mužstva minimálně stejně
úspěšná jako na podzim a budou dělat sobě i svým
příznivcům jen a jen radost. Zároveň touto cestou
přejeme všem hráčům, funkcionářům a fanouškům
příjemné Vánoce a mnoho štěstí do nového roku.
J.Švamberg
Výsledky - listopad

A-mužstvo:
Zbůch – Kožlany 7:3 (5:0)
Branky: J. Fiala, O. Berbr, Kříž
Kožlany – Všeruby 5:6 (2:5)
Branky: J. Hromada 2, Špaček, V. Švamberg, vlastní
Mladotice – Kožlany 4:4 (1:2)
Branky: Šnajdr 2, V. Švamberg, O. Berbr
Mladší žáci:
Mladotice – Kožlany 12:3 (4:1)
Branky: Šot 3
A-mužstvo:
1. Nečtiny
2. Nýřany
3. Křelovice
4. Mladotice
5. Zbůch
6. H. Bříza B
7. Úlice
8. Všeruby
9. D. Bělá
10. KOŽLANY
11. Líně
12. Kaznějov B
13. Ledce
14. Blatnice

48:17
48:26
36:22
31:34
37:31
32:26
33:39
50:38
26:25
31:35
30:39
27:50
27:39
14:49

33
31
23
22
21
21
19
18
18
18
16
14
13
6

Mladší přípravka:
H. Bříza – Kožlany 12:2 (4:1)
Branky: V. Koura 2
Starší přípravka:
H. Bříza – Kožlany 30:5 (15:1)
Branky: Šot 4, Michalovský

Tabulky po podzimní části:
Mladší žáci:
1. H. Bříza
61:10
24
2. Kralovice
61:16
18
3. Žihle
51:29
18
4. Mladotice
44:32
15
5. Dobříč
27:18
15
6. Kaznějov
17:32
6
7. Hadačka
16:45
4
8. KOŽLANY
15:53
4
9. Plasy
20:77
4

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

24:11
27:12
17:17
18: 9
10:17
6:19
5:22

13
12
11
10
6
4
1

DBaK
Dovolujeme si Vás pozvat
k aktivní účasti na prvním zápase kalendářního roku

tělocvična ZŠ Kožlany
úterý 1. ledna 2019
Slavnostní rozskok bude vhozen ve 14:00
Rozřazovacím pravidlem bude počet písmen v rodném příjmení maminky
Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: denkova@kozlany.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné formě
na MěÚ Kožlany, telefon 373 396 613 (A. 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, IČO 00257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x ročně
jako měsíčník – obecní zpravodaj. Cena výtisku 8,- Kč. Volný prodej 9,- Kč. Vychází 3. 12. 2018.
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Příloha - změna jízdních řádů od 9. 12. 2018
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