KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
BŘEZEN

2018

Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Měsíc únor se zpočátku zdál
být velmi mírný. Žádná velká zima, ale zato hodně bláta. To přineslo
spoustu starostí všem
občanům a
také našim
technickým
službám,
které musely ty nejhorší úseky
místních
komunikací
provizorně
spravovat štěrkem. Snad se nám
postupně podaří tyto komunikace
upravit tak, aby byly sjízdné bez
problémů za každého počasí. Vše
závisí na finančních prostředcích v
rozpočtu. V letošním roce začínáme s vybudováním ulic Polní, Luční
a Větrná. Ve druhé polovině měsí-

ce konečně přišla pořádná zima.
Poprvé v této zimě zamrzl Vožehák. Už to vypadalo, že se letos
vůbec nebude bruslit.
V sobotu 24. února se konečně,
díky příznivému počasí, podařilo
nainstalovat na věžičku nad knihovnou opravené hodiny, které na
konci minulého roku poškodil silný
vítr.
V minulém měsíci jsme většinou
pracovali na různých administrativních záležitostech. Na investice
ještě není dobré počasí. Proběhlo
jednání s SÚS Kralovice o vyčištění
komunikace ve Dřevci. Začínáme
také připravovat nový „Lesní hospodářský plán“, který musíme obnovovat každých 10 let.
Připravili jsme také další dvě žádosti o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje. Jedná se o dotaci na propagační materiál do našeho informačního centra. Potom je to dotace na malou opravu hasičského

automobilu Tatra a také dotace z
OPŽP na polopodzemní kontejnery
na separovaný odpad. Uvidíme, jak
budeme úspěšní. V tomto roce
jsme také podali přihlášku do soutěže „Zlatý erb 2018“ o nejlepší
webové stránky měst a obcí Plzeňského kraje. Vyhodnocení bude
známé v průběhu měsíce března.

Z kulturních akcí bych chtěl připomenout tradiční masopust, který
byl i v letošním roce velmi zdařilý.
Povedl se také myslivecký ples pořádaný v sokolovně naším mysliveckým sdružením.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Pozvánka na zastupitelstvo
Program:
ve středu 14. 3. 2018 od 18:00 hodin
se koná

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

1) Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2) Zpráva o činnosti rady města Kožlany
3) Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru v roce
2017
4) Majetkové a ostatní záležitosti města
-smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města na
zajištění dopravní
obslužnosti v r. 2018,
-smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění
činnosti sportovní organizace v r. 2018,
-změna Smlouvy o zajištění komplexního odpadového hospodářství,
-finanční příspěvek stavebníka na zajištění výstavby inženýrských sítí ve městě,
-členství ve Sdružení místních samospráv ČR.
5) Změna rozpočtu na rok 2018 - 1. rozpočtové opatření
6) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
7) Zpráva starosty města
8) Diskuse

Výsledky projednání rady města na 2. zasedání konaném dne 29. 1. 2018
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města.
Rada schvaluje:
www.kozlany.cz

č. 15/18 - program 2. zasedání
rady města; č. 16/18 - veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města ve
výši 20.000,- Kč činnost Kulturního
spolku Jiřího Radima ze Dřevce
v roce 2018; č. 18/18 - poskytnutí

finančního daru ve výši 750,- Kč
na činnost Svazu tělesně postižených v ČR o.s., místní organizace
Plasy, v roce 2018; č. 19/18 úpravu poplatku za umístění kontejneru na textil ze
současných
1500,- Kč+DPH/rok na 0,- Kč/rok
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s účinností od 01.01.2018; č.
21/18 - výměnu bytu č. 13
v prvním
patře
Domu
s pečovatelskou službou Kožlany
za byt stejné velikostní kategorie
v přízemí; č. 22/18 - odměnu řediteli Základní školy a Mateřské
školy Dr.E.Beneše Mgr Jaroslavu
Švarcovi za zlepšený hospodářský
výsledek.
Rada souhlasí:
č. 17/18 - aby si zřizovaná organizace Základní škola a Mateřská
škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany,
okres Plzeň-sever, příspěvková organizace podala žádost o poskytnutí podpory v rámci Národního
programu Životní prostředí na rekonstrukci zahrady v přírodním
stylu – Mateřská škola a na vybudování
přírodních
učeben
s informačními tabulemi – Základní
škola - dle plánů předkládaných
v žádosti k dotačnímu programu
16/2018. Dále rada města Kožlany
souhlasí s umístěním jednotlivých

prvků na pozemcích ve vlastnictví
města takto:
Parcelní
Umístěné prvky:
číslo:
2x informační tabule
3x informační ta4896
bule
2x přírodní učebna,
2x
tabule,
242/1
hmyzí
domeček,
kompostér, vyvýšené záhonky
Prvky dle plánu rekonstrukce zahrady – loď, houpačka, hrazdy, kolotoč, 3x záhon, pís85
kohry, hmyzí hotel,
4x
lavička,
vodní hry, altán,
mlhoviště
s litým
povrchem
Město Kožlany bude spolupracovat se svojí zřizovanou organi4900

Informace pro občany
Poplatky 2018
Úhradu poplatků na rok 2018 je možné provést v
pokladně MÚ v úřední dny
(pondělí, středa 7:30-12:00 a 12:30-17:00 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.

zací při správě a údržbě rekonstruované zahrady a přírodních
učeben na pozemcích v těsné
blízkosti školy po celou dobu
udržitelnosti projektu.
Rada neschvaluje:
č. 20/18 - poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 15.000,- Kč
pro Domov důchodců Bystřany
z důvodu nedostatku finančních
prostředků v rozpočtu města.
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.

Oba poplatky lze zaplatit 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.
Také chceme upozornit, že svozová služba nemusí
vyvážet popelnice, kde je vysypaný žhavý nebo teplý
popel a také popelnice, kde jsou vysypány komodity,
které do směsného odpadu nepatří a jsou určeny do
tříděného odpadu / tedy plastové lahve, papír apod./.
O datumu zahájení vývozu biopopelnic v letošním
roce budeme informovat na našich webových stránkách a ve vývěskách.
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.

Popelnice bez známky pro rok 2018 budou naposledy vyvezeny

ve čtvrtek 29. března 2018

Po tomto datu budou vyváženy popelnice pouze se známkou pro letošní rok.
Rok 2017 v lese
Vážení spoluobčané, opět se nám sešel rok s rokem
a tak Vás chci seznámit s tím, co se v loňském roce
odehrávalo ve Vašem lese.
Problémem posledních let se stává počasí, i když to
tak v jarních měsících nevypadalo, deficit vody v půdě
se v létě opět projevil. S tím jde v lese ruku v ruce
ohrožení požáry, ty nás naštěstí minuly, a především
ohrožení porostů podkorním hmyzem v důsledku jejich oslabení nedostatkem vody. Ani v našich lesích
tomu nebylo jinak. Nárůst kůrovcové těžby byl o
téměř 100%. Celkově kolem jednoho sta kubíků napadených stromů. Vše je ale již dávno zpracováno.
www.kozlany.cz

A tak tedy nyní řeč čísel. Zalesnilo se celkem
6,82ha holin. Bylo použito celkem 44875 sazenic.
Z celkového počtu bylo 35590 borovice, 1600 smrku,
500 dubu, 1050 modřínu a 6015 buku. Až na zakoupených 3000 ks odrostlé borovice jsou to všechno sazenice z naší Vaší lesní školky. Další sazeničky lesních
dřevin za celkovou částku 80.000,- Kč jsou vysázeny
v okolních obcích a u drobných majitelů lesa.
Dále se postavilo 2,34 km nových oplocenek, rozebralo se 0,16 km starých a opravilo se 590 metrů poškozených. Ožnulo se celkem 64,86 ha, některé plochy v tomto čísle jsou dvakrát, jiné na úživnějších půKožlanský zpravodaj 3 /2018
strana - 2 -

dách i třikrát. Na dalších 10,35 ha se neožínalo klasicky křovinořezem, ale buřeň se spálila za použití chemických prostředků. Prořezávky jsou dokončené na
16,44 ha, ochranu proti zimnímu okusu zvěří dostalo
44135 ks sazenic. Při po těžebních úpravách se spálilo
v roce 2017 490 m3 klestu a dalších zhruba 1200m3
bylo vyvezeno z lesa a následně prodáno. To by bylo
k pěstební činnosti.
Těžba dřeva. Bylo plánováno vytěžit 3000 m3 dřeva, včetně samovýrob. Ke konci roku se sumární číslo
těžeb dostalo na hodnotu 2300 m3 i se samovýrobou.
Samovýroby opět z části proběhli bez vlastního kácení, tzn. především úklidem ploch po těžbě dřeva. Touto činností bylo z lesa odvezeno palivové dříví v sumě
234,15 m3.
Plán tedy nebyl splněn. A proč? Příčinou je prudký
pád cen dřeva v průběhu třetího čtvrtletí především
vinou státního podniku LČR a jejich nezvládnutím
kůrovcové kalamity. S tím úzce souvisí převis nabídky
především smrkového dřeva na trhu a tím onen pokles cen. Předpokládám, že podobná situace nastane i
letos v jarních měsících. LČR totiž umožnilo mnoha
firmám, které pro ně zajišťovali práce odstoupit od
smluv. Vypsáním nových výběrových řízení došlo na
mnoha místech k zastavení těžby a teď, jak se říká,
bude dohánět plán. Lesní zákon předepisuje zpracovat
dříví poškozené počasím (zlomy a vývraty), nebo
kůrovci podle nadmořské výšky do konce března,
v polohách nad 600 m/m, do konce dubna. Dá se tedy
opět očekávat převis nabídky.
Celkový výnos z Vašeho lesa byl v roce 2017:
2.391.593.-Kč a náklady na provedení všech výše
uvedených prací 1.702.379.-Kč. O dalších asi
310.000.-Kč jsme žádali na dotacích Plzeňského kraje
a Ministerstva zemědělství. Dost bylo čísel.
Rád bych touto cestou opět poděkoval všem pracovníkům v lese a na lesní školce, za jejich poctivou
práci po celý rok 2017 a popřál jim mnoho úspěchů i

Z poštovní schránky
Vzpomínka na kamarády
V úterý 13. února se v Kožlanech
konal tradiční masopust a při této
příležitosti jsme vzpomínali (Blecha, Šapovalov, Šnajdr, Podgorný)
na kamarády, kteří předčasně
opustili naše řady, ať už to byl Míra
Správka, Zdeněk Kožíšek, Franta
Kotěšovec nebo Rosťa Hofman a
masopust pro ně byl vždy opravdovým svátkem. Byli to chlapi,
kteří nikdy nikomu nic nezáviděli a
vždy se snažili ostatním lidem pomoci.
Oslavy jsme zahajovali poradou
v pondělí v hostinci u Sládků, poté
jsme se přesunuli do sokolovny,
kde následoval výběr a příprava
masek. V úterý ráno jsme se
všichni sešli kolem osmé hodiny

v tomto roce a to nejen v zaměstnání, ale i v osobním
životě.
Co dále? Mohl bych sem překopírovat odstavec
z loňského roku ohledně stavů zvěře v honitbě Dřevec. Výsledek by byl ale zase stejný, to znamená žádný. Škody zvěří na nových kulturách nejsou, jen proto, že využíváme dotace kraje a vše nové schováváme
za ploty. Bohužel to nejde provést u porostů založených před lety. Běžte se podívat na plochy nad Bučkem směrem na Kralovice, Hodyně U kaštanu, Hedčany na Jezera směrem na Chříč, vše z velké části zničeno. Snaha o rozumné řešení a tím snížení stavu
zvěře není. LČR a i jistý soukromník se to snaží řešit
soudně. Moc toho asi nevyřeší při dnešní rychlosti našeho
soudnictví.
Referát
Životního
prostředí
v Kralovicích si s tím také nedokáže poradit.
Dovolím si touto cestou upozornit vlastníky lesa,
včetně těch nejmenších na případ, který se odehrál
nepříliš daleko od Kožlan koncem loňského roku. Jistá
firma využila tíživé finanční situace jisté paní a po
psychologické průpravě od ní vymámila způsobem,
který si dovolím nazvat sprostým, šmejdským skoro 7
ha lesa za směšnou částku. Jen odhadovaná cena
dřeva je 7-8 krát vyšší než za kolik byl les odkoupen.
Bohužel ona firma v tom umí velice dobře chodit a
právně to má ošetřeno takovým způsobem, že není
možnost smlouvu vypovědět.
Nabízím proto všem z Vás, kteří potřebujete poradit, nebo pomoci s lesem svou pomoc. Lesy dnes vykupuje i stát, pravděpodobně by koupila i obec (podle
lokality) a oba subjekty Vám určitě nabídnou podstatně lepší cenu, než ona firma. Kde mě najdete, určitě
víte. Především však platí, že les od Vás vykoupí, aby
na něm vydělali, tak proč prodávat, když na něm můžete vydělat Vy, nebo vaši potomci.
Závěrem přeji ještě jednou všem pracovníkům
v lese, všem občanům Kožlan, Dřevce, Hodyně, Hedčan a Bučku mnoho zdraví a štěstí v roce 2018.
Luděk Bořek

v sokolovně a dopoledne se konal
průvod masek s hudbou po kožlanských firmách.
Během
průvodu
docházelo
k únosu některých zaměstnanců,
kteří se však příliš nebránili např.
Jindřich Hoffman z Kerama (ten
měl vždy připravenou masku).
Cesta pokračovala autobusem přes
Dřevec na Hedčany do hospody u
Janečků, kde byla několikahodinová přestávka s hudbou a byl problém s časem, aby se stihl odpolední průvod v Kožlanech.
Vždy vše dobře dopadlo a hlavní
průvod masek začal ve stanovenou
hodinu. Večer byla v sokolovně
maškarní taneční zábava a sál byl
vždy plný (účast 500 a více lidí).

Od středečního rána byl u Sládků
popelec do pozdních večerních hodin a většina účastníků měla ještě
ve čtvrtek dovolenou.

V Kožlanech dne 15. 2. 2018
J. Šapovalov

Citát měsíce
„Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny, kdy to bude daleko horší.
Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.“
Jan Werich
www.kozlany.cz
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Základní škola
Zima nás ještě naposledy sevřela, ale při pohledu do kalendáře už
se neodvratně blíží jaro. Bohužel
mrazy na konci února nebyly tak
stabilní a hlavně doplněny sněhem,
a tak se nám letos zalednit hřiště
nepodařilo. Snad příští rok. Než
nastíním, co nás čeká, ohlédnu se
ještě do minulosti.
Na
konci
ledna
jsem
byl
s Terezou Růžičkovou a Barborou
Bernáškovou v Plzni na okresním
kole Olympiády z Českého jazyka.
Soutěž se holkám povedla. Hlavně
třetí místo Terezy bylo velkým
úspěchem, ale ani Barbora si patnáctým místem neudělala žádnou
ostudu. Další žákyní, která se zúčastní krajského kola Olympiády
tentokrát z Matematiky, je Anežka
Pokorná z páté třídy. V okresním
kole obsadila také třetí místo. Holkám děkuji za výbornou reprezentaci školy, gratuluji a Tereze s
Anežkou přeji mnoho úspěchů
v krajských kolech. Poděkování patří i jejich učitelkám Mgr. Kateřině
Růžkové a Mgr. Daně Berbrové,
které na soutěž dívky výborně připravily. Velkou radost máme
z toho, že se naše děvčata umístila
daleko před dětmi z osmiletých
gymnázií
a
velkých
škol
s mnohonásobně větší možností
výběru soutěžících. Tak ať to
„cinkne“ i v krajských kolech…
Na koci ledna jsem odeslal žádost o projekt na úpravu školní
zahrady MŠ a okolí ZŠ. Projektová
dokumentace se podávala odděleně. Projekt je soutěžní, tak uvidíme, jak uspějeme. Moc děkuji ve-

doucí učitelce MŠ Lence Kozlerové
za přípravu podkladů a výbornou
spolupráci.
V pololetí jsme rozdali dětem
výpisy z vysvědčení, které za obě
pololetí dostanou tradičně až na
konci školního roku. Předcházíme
tím tomu, aby na někdy značně
„použitý“ vrácený originál bylo
možné známky za druhé pololetí
vůbec dotisknout. Během pololetních prázdnin proběhlo ve škole
pro všechny pedagogické pracovníky školení OP VVV zaměřené na
inkluzivní vzdělávání. Další několikadenní školení bylo během jarních
prázdnin. Tentokrát jsme se zaměřili na čtenářskou gramotnost.
9. února žáci II. stupně navštívili
Divadlo J. K. Tyla – Novou scénu –
a zhlédli představení „Kdyby tisíc
klarinetů“. V následujícím týdnu
proběhl tradiční lyžařský kurz
v Telnici. Žáky sedmé třídy ZŠ
jsme doplnili o zájemce, které
jsme vybrali z ostatních tříd, a
myslím, že vše klapalo bez větších
problémů. Doplnění bylo nutné jak
z ekonomických důvodů pro žáky,
tak z důvodů kapacity chaty. Výběr
žáků probíhá podle následujících
kritérií: přednost mají žáci starší,
kteří se ještě LVK nezúčastnili, potom starší zájemci ostatní a nakonec i mladší zájemci. Samozřejmě
záleží i na chování žáka. „Zlobiče“
si na hory nikdo brát nebude… Kritéria příští rok v dostatečném
předstihu zveřejníme na stránkách
ZŠ. Článek o LVK naleznete na jiném místě zpravodaje.

Dvanáctého února proběhlo první zasedání školské rady v novém
obměněném složení. Školská rada
si zvolila předsedkyni, schválila
jednací řád a domluvila se na dalších schůzkách. Také byly projednány některé připomínky rodičů
ohledně stravování, LVK, špatného
autobusového spojení ze školy do
spádových obcí. Pan ředitel byl pověřen řešením těchto připomínek.
Na konci února jsem také podával první monitorovací zprávu projektu OP VVV. Tento projekt rozjíždíme a měl by během následujícího roku a půl přinést škole prostředky na vybavení, pomůcky a
vzdělávání za bezmála třičtvrtě miliónu korun. Představoval bych si,
že peníze použiji na něco opravdu
účelného např. rekonstrukci šaten,
nákup ICT techniky… bohužel jsou
přísně účelově vázány a nelze
s nimi hradit nic mimo projekt. Takové financování projektů úplně
nechápu. Osobně se domnívám, že
třetina evropských peněz do škol
ani nedojde. Spolknou je různé
agentury, neziskovky, předražené
vzdělávání, zbytečné náklady na
administraci, reklama v televizi…
Je to škoda.
Na úplný závěr dodávám… Sledujte webové stránky školy, komunikujte přímo s námi, sdělujte
nám Vaše postřehy a nápady, řešte s námi problémy a pevně věřím,
že k nám budou všechny děti chodit s radostí.
Mgr. Jaroslav Švarc

nafukovacími balonky, girlandami
a krepovým papírem. V úterý
13. 2. 2018
dopoledne
jsme
s dětmi netrpělivě očekávali příchod masek. Nebojácné děti daly
maškarám do kasičky drobné mince a maškary se dětem odměnily
tancem. V pátek proběhl na každé
třídě „masopustní rej“. Děti tančily,
soutěžily a nakonec si každý odnesl domů malý dárek.
MŠ se přihlásila do oblastního
kola
celostátního
festivalu
MATEŘINKA, které proběhne dne
7. 3. 2018 v LD Kralovice. Děti na
toto vystoupení pilně trénují, aby
dosáhly co nejlepších výsledků a
tím dobře reprezentovaly naši
školku. Paní učitelky s dětmi nacvičují tanec na píseň z muzikálu

Pomáda – Jsme parta správná. Držíme jim palce a přejeme co nejlepší výsledek.

Mateřská škola
Na začátku měsíce přijelo do MŠ
divadlo
„Kolem“
s pohádkou
„O třech prasátkách“. Na toto vystoupení byly pozvány i děti 1. a 2.
ročníku ze ZŠ Kožlany. Všem dětem se představení moc líbilo.

Únor je ve znamení masopustu,
tuto tradici jsme si nenechali ujít
ani v MŠ. Vyzdobili jsme si třídy
www.kozlany.cz

Na závěr krátká říkanka, kterou se
učily malé děti z MŠ:
„Tidli, fidli bumtarata
otevřete kmotře vrata,
maškary k nám přišly hej!
Bude masopustní rej!“
L.Borkovičová
Kožlanský zpravodaj 3 /2018
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LVK Telnice 2018
Již od listopadových třídních schůzek se naši sedmáci, ale i ostatní zájemci nemohli dočkat lyžařského
kurzu. Při každé naší společné hodině došlo vždy na
téma „ HORY“. Jakmile ale došlo na vyplňování přihlášek, zájemci nám chyběli. Proto se mezi účastníky zájezdu objevili dva deváťáci, čtyři osmáci, jedenáct
sedmáků a tři páťáci. V neděli 11. února ve čtrnáct
hodin jsme naplnili bílý autobus „Šnajdr“ bagáží, zamávali rodičům a vyjeli směr Telnice v Krušných horách. Cesta ubíhala rychle a všichni se už nemohli dočkat. Přivítala nás skutečně zimní Telnice se sedačkovou lanovkou a vleky v provozu a dostatkem sněhu na
sjezdovkách. Jak říkají místní: „Kožlany si sníh vždy
přivezou!“ Vedoucími kurzu byli učitelé Mgr. Jaroslav
Berbr a Mgr. Jan Kotěšovec, kteří si mnuli ruce: teploty pod nulou, sněžná děla jela celé noci, sluníčko
svítilo a podmínky pro lyžování byly stále lepší a lepší.
Lyžařský výcvik začal hned v pondělí dopoledne
rozdělením do družstev a po obědě všichni už lyžovali,
někteří na Cvičné louce a osm začátečníků jen na Mevě nad chatou Tereza. V prvním družstvu bylo dvanáct relativně dobrých lyžařů. Ve druhém byli lyžaři,
kteří si moc nevěřili, nebo úplní začátečníci. Ti museli
postupně překonat strach z lyžařské výstroje, ze sněhu, z vleku, ze svahu a z pohybu na lyžích. Někteří
odolávali snahám instruktorů až do konce našeho pobytu. Úterý přineslo opět skvělé lyžařské podmínky,
teplota lehce pod nulou, sníh krásný i sluníčko bylo. Ti
nejlepší lyžovali na Macháčkovi, Nové, Bubnu a druhé
družstvo na Cvičné.
Ve středu se dalo o všech říci, že jsou lyžaři a poměrně dobře zvládají tajemství sjezdového lyžování.
Po obědě jsme jeli všichni relaxovat do děčínského akvaparku, kde jsme dali odpočinout unaveným
tělům, vydováděli se na tobogánech, vyhřáli kosti ve
vířivkách a pak nám otevřelo své brány ústecké nákupní centrum FORUM. Zde každý s hodinou a půl
volna naložil, jak chtěl: nákupy oblečků, pamlsků, občerstvení nebo jen prohlížení nabízeného zboží. Od
čtvrtka už všichni, až na malé výjimky, bez problémů
vládli svými „prkénky“a ti dobří ladili svůj lyžařský styl
a začali dovádět na skokánkách. Páteční ráno nás čekaly velké závody ve slalomu, kdy každý prodal to, co
se na svazích naučil. Učitelé postavili trať, zajistili časomíru a pak už se závodníci postavili na trať a všichni
ji projeli skoro bez pádu. V součtu časů obou kol zvítězila v dívkách Eliška Šotová a za hochy Lukáš Váchal. Sobota připravila opět výborné podmínky pro lyžování, avšak přibylo víkendových lyžařů, ale dalo se

www.kozlany.cz

to vydržet Přesto jsme vesele lyžovali a ti zdatnější
zdolávali překážky ve snowparku. Osm účastníků a
pan učitel Kotěšovec se vydalo po obědě na vycházku
do Adolfova a zbylí neúnavní lyžaři se ještě proháněli
po sjezdovkách.
Poslední večer jsme celý kurz zakončili slavnostním
vyhlášením vítězů slalomu, pořádku na pokojích, celkovým zhodnocením pobytu a udělali karneval. Na něj
nastoupili skoro všichni v maskách, včetně učitelů.
Společenská místnost chaty Tereza se proměnila
v ložnici, všichni byli v pyžamech, objevily se i jiné
masky: indián a indiánka se zebrou, voják, kůň, lyžař
i fanda hokejové Plzně. Zábava nic moc, tančilo se jen
málo a reprodukovaná hudba nebyla snad ani hudba.
Někteří odešli znechuceně na pokoje a zbývající se
věnovali společenským hrám nebo proháněli mobily.
My učitelé jsme si ani nezatančili. Nedělní ráno bylo
pro některé smutné, jiní se domů těšili. Nálada
v autobuse cestou domů byla neurčitá, alespoň jedna
pozitivní věc tu byla – druhý den začínaly jarní prázdniny.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem žákům za
perfektní chování, letos „lyžák“ proběhl bez zranění,
bez kázeňských prohřešků a zvláště ti malí si to užívali. Ve volném čase jsme sledovali olympiádu a fotbal,
hráli karty, člobrdo, šachy a další hry a jak už jsem
psal, mnozí proháněli hlavně počítač či mobily. Přesto
se mezi věkově rozdílnými dětmi vytvořila skvělá parta, nebyl problém vidět vedle sebe deváťáka a páťáka,
zvláště holky držely při sobě: „Zřejmě dobrý oddíl“.
Velké poděkování patří hlavně majitelům penzionu
Vasilovi a Šárce Kušejovým, kteří se starali o naše žaludky a naše celkové pohodlí.
Mgr. Jaroslav Berbr + Mgr. Jan Kotěšovec
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KNIHOVNA KOŽLANY
Přehled činnosti Městské knihovny Kožlany za rok 2017
Městská knihovna Kožlany má
čtyři
pobočky.
Kromě
hlavní
knihovny v Kožlanech obsluhuje
knihovnice ještě knihovny v Hedčanech, Dřevci, Bučku a knihovnu
ve škole. V roce 2017 bylo zaregistrováno 276 čtenářů. Celkem fyzicky navštívilo knihovnu 3 840
návštěvníků. 184 návštěvníků využívalo internetovou stanici a 360
uživatelů navštívilo webový katalog knihovny. V loňském roce si
čtenáři vypůjčili 11 240 knih a časopisů. Další forma výpůjček je
prováděna prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Naše
knihovna kladně vyřídila 15 požadavků od jiných knihoven a o 209
jsme žádali jiné knihovny. Jedná
se hlavně o odbornou nebo specifickou literaturu, kterou zapůjčujeme ze studijních a vědeckých
knihoven krajských měst. Na rok
2017 byla plánována pravidelná
revize knihovního fondu. Počet
všech revidovaných svazků byl
15 381. Jednalo se o poměrně fyzicky náročnou práci. Inventarizace
byla dokončena v říjnu.
Knihovní fond – přírůstky činily
394 knih. Na nákup knihovního

fondu bylo vyčleněno 44 tisíc korun. Do knihovny jsou knihy získávány
nákupem,
nebo
dary.
Knihovna se každoročně hlásí do
soutěže Česká knihovna, ze které
získáváme knihy českých autorů.
V loňském roce to bylo za 6 500
Kč. Další fond je získáván prostřednictvím pověřené knihovny
v Kralovicích, která nám poskytla
160 svazků knih ve třech souborech. Velmi populární v knihovně
jsou časopisy. Knihovna odebírá na
třicet titulů.
V knihovně jsou připravovány
také kulturně společenské akce.
Na Vánoce a Velikonoce byly instalovány výstavky, které slouží i pro
výuku dětí. Medové vánoce a pohádka o perníkové chaloupce měly
kladné
ohlasy.
Na
Noc
s Andersenem dorazila čtvrtá třída
ZŠ. Akce se dětem líbí a pobyt
v knihovně si náležitě užívají.
V loňském roce jsme se poprvé
zapojili do čtenářské soutěže vyhlášené Zoo Plzeň. Všechny tyto
akce nelze připravovat bez velmi
dobré spolupráce, která je mezi
knihovnou a učiteli základní a ma-

teřské školy, domem dětí a školní
družinou.
Díky městskému úřadu byly pořízeny nové vstupní dveře, počítač
na veřejný internet a nová pohovka.
Knihovnice se pravidelně školí na
akcích pořádaných Studijní a vědeckou knihovnou v Plzni, na celostátním aktivu knihovníků, účastní
se společných setkání regionálních
knihovníků
v Kralovicích
a
v současné době také e learningových kurzů. V létě se aktivně podílela na výstavě ve Studijní a vědecké knihovně v Plzni „Knihovnice
umí více“.
Metodická návštěva z pověřené
knihovny v Kralovicích vyhodnotila
činnost knihovny velmi kladně.
Spolkovou místnost a prostory
knihovny využívají spolky – Klub
šikulek, klub důchodců, včelaři a
zahrádkáři. Jednou ročně je pořádána sbírka šatstva.
Z důvodu Noci s Andersenem
bude knihovna dne 16. března
uzavřena.
Hana Tupá

SPOLKY
Jaro se blíží
Zveme vás na předvelikonoční setkání:
24. 3. Čistá 8:00 – 12:00
31. 3. Farma Hedecko „Velikonoční jarmark“ 13:00
Přijďte přivítat J A R O, zvou vás
Kožlanské šikulky

Městská knihovna Kožlany, Dům dětí a Klub šikulek
Vás zvou na
Velikonoční setkání v knihovně,
které se uskuteční v úterý
20. března od 14:00

Kožlanští hasiči
Naše zásahová jednotka v
únoru procvičovala při svých pravidelných schůzkách téma rádiového spojení v jednotce pomocí
přenosných a vozidlových radiostanic. Dále pak komunikace při
použití dýchací techniky a zároveň
byl proveden výcvik v dýchací
technice. Dýchací technika byla také předána ke kontrole a doplnění
náplní na stanici HZS Plasy. Po
převzetí dýchací techniky zpět naší

jednotkou, byla tato opět instalována do zásahových vozů pro případné použití při zásahu. Jako
každý rok, za posledních pár let,
jednotka hasičů provedla zajištění
masopustního průvodu, kde zabezpečujeme bezproblémový průběh pochodu konaný na veřejné
komunikaci. Většina projíždějících
řidičů má pochopení pro místní
zvyk a nebyl větší problém s kázní
řidičů. V pondělí 26.2 byla odveze-

na cisterna Tatra 815 na opravu do
autorizovaného servisu Pašek v
Rybnici, kde proběhne nejnutnější
oprava příčníků nástavby, spojky
apod. Oprava snad zaručí ještě pár
let provozu této techniky vyrobené
v roce 1989. Dne 1.3. proběhne v
hasičské zbrojnici v Kožlanech aktiv velitelů okrsků a velitelů jednotek kategorie JPOII a III okresu Plzeň-sever.
Michal Šot, velitel JSDHO Kožlany

Mladí hasiči v průběhu měsíce
února trénovali na jedinou pohárovou soutěž v tomto měsíci, tradiční
Oborský Únorák. Letos to byl již
40. ročník této soutěže, což zaslouží obdiv. Vzhledem k termínu
soutěže (sobota 24. 2.), který se
kryl s termínem jarních prázdnin, a

vzhledem k poměrně vysoké nemocnosti dětí, jsme byli rádi, že
jsme „poskládali“ alespoň jedno
družstvo mladších a jedno družstvo starších. V mrazivém sobotním počasí získali naši mladší velmi pěkné sedmé místo mezi silnou
konkurencí, za což jim patří naše

poděkování. Družstvo starších jejich úspěch bohužel nenapodobilo
a nakonec skončili až sedmnáctí –
bohužel se projevilo, že mezi pěti
staršími startují i dvě děvčata, která ještě patří věkově do kategorie
mladších a jejich fyzický fond jim

www.kozlany.cz
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nedovoluje naplno zvládnout podmínky soutěže ve starší kategorii.
V neděli 25. 2. pak náš sbor pořádal tradiční Zimní pochod okolím
Kožlan – i zde se projevily prázdniny a mrazivé počasí, a tak byla
letos účast nižší, než v předchozích
letech. Dále ve zbrojnici probíhají
přípravy na práce na venkovní
pergole, kde se ještě musí udělat
zastřešení a dopojit osvětlení – to
však musí počkat, až bude venku
alespoň o trochu tepleji.
V březnu čekají náš sbor pořádat
v hasičské zbrojnici dvě významné
okresní akce – 1. března je to
Okresní aktiv velitelů okrsků a velitelů jednotek JPO II a JPO III. A o
víkendu 24. a 25. března budeme
hostit školení vedoucích mládeže
okresu Plzeň – sever. A poslední
plánovanou březnovou akcí našich
Mladých hasičů je účast na pohá-

rové soutěži v Úněšově, která se
bude konat 17.3.2018.

Tradiční zimní pochod s hasiči

ovšem opět málo. Opět ti stejní
příznivci pohodové chůze. Odradil
ostatní studený vítr nebo mráz?
Kdo se bojí, nesmí do lesa. My se
nebojíme a do lesa jsme vyrazili.
Od zbrojnice jsme vyrazili směrem
k hájovně. Za potokem jsme uhnuli doleva a po lesní cestě jsme došli
k trati. Právě projížděla drezína.
Pěšinou podle trati jsme došli
k železničnímu přejezdu. U cesty
směrem k hájovně jsme zkontrolovali, zda se již plní nový rybníček.
No ještě si počkáme. Lesní cestou
jsme došli k hájovně. U hájovny

neděle 25. 2. 2018, za okny den
jako malovaný. Plánovaná procházka s hasiči po kožlanských lesích se určitě vydaří. Sešlo se nás

Poslední věcí, kterou bychom
rádi zveřejnili, je nabídka volných míst na našem letošním
letním táboře, který proběhne
v termínu 12. – 18. 8. 2018.
Cena za pobyt činí 1800,- Kč za
Vašeho
potomka,
zajištěny
jsou
samozřejmě
celodenní
pitný režim, strava 5x denně,
výlety,
soutěže,
odměny,
atd……. . Případní zájemci o
přihlášku se mohou obrátit na
vedoucí našeho kolektivu MH
Hanku Klausovou, nebo si zavolat o informace vedoucí Janě
Češkové
na
telefon
724 995 010.
Michal Češka, vedoucí Mladých
hasičů SDH Kožlany

nás čekal teplý čaj a připravený
ohníček k opékání uzenin. Do dvora hájovny se příjemně opíralo zapadající sluníčko, a tím jsme necítili žádný vítr a mráz. Posezení u
ohně bylo moc příjemné. Cesta do
Kožlan utekla a nedělní odpoledne
také. My jsme nelitovali a těšíme
se za rok opět. A co Vy? Těšíme
se na Vás.
Vaši hasiči

Zpívaná ve Dřevci
V sobotu 10. 2. 2018 se sešli příznivci country na
balkoně Kulturního domu ve Dřevci. Zahrát a zazpívat
přijeli „Steineři“ z Kozojed. Zazněly skladby známé i
méně známé (alespoň pro některé posluchače).
A nakonec nezůstalo jen u poslechu a zpěvu, ale
došlo také na tanec. V příjemné atmosféře večer uběhl jako voda, a tak se už nyní můžeme těšit na další
akci, která ve Dřevci proběhne. A tou je maškarní bál
pro děti i dospělé.
Za Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce z.s.
Jindra Fišerová

SPORT
FC OLYMPIE KOŽLANY
Program - březen:
A-mužstvo:
Příprava:
11. 3. Kaznějov (dorost) - Kožlany
(hřiště v Žihli)
18. 3. Žihle B - Kožlany
Mistrovské utkání:
25. 3. Třemošná B - Kožlany

www.kozlany.cz

10:00 neděle
14:00 neděle
15:00 neděle

TJ Olympie Kožlany
pořádá
v sobotu 17. března 2018 od 20:00 hod.
ŠIBŘINKY
Sokolovna Kožlany
Vstupné: 100,- Kč
Hudba: PROMĚNY band
Téma: Country
Tradiční bohatá tombola
Kožlanský zpravodaj 3 /2018
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DBaK
Prostor v minulém čísle zpravodaje jsme věnovali pohledu na dorostenecké a žákovské kategorie.
V tomto čísle se budeme věnovat
kategoriím minižákovským.
V letošní sezóně obsazujeme
samostatně (bez sekce Plzeň) oblastní přebory U13 a U12.
Soutěž oblastního přeboru U13
je díky sloučení týmů žákyň a mixů
velice silně obsazena a o body bojuje celkem 8 družstev z Plzeňského a Karlovarského kraje. Systémy
minižákovských kategorií se hrají
polským způsobem – tj. v jednom
hracím dnu se hrají dva zápasy,
takže na každý tým čekalo
v sezóně celkem 28 zápasů a poslední kolo této soutěže proběhne
o prvním březnovém víkendu. Nás
navíc čeká i odložené kolo (jarní
prázdniny) proti BK Lokomotivě
Karlovy Vary a shodou okolností
v něm půjde o vítězství v Oblastním přeboru. Díky výhrám, které
jsme přivezli z palubovky našeho
největšího soupeře v první polovi-

ně soutěže, máme k titulu o trošku
blíže než hráčky K. Varů. Tak uvidíme, jak to o víkendu dopadne.
Jak jsem již jednou psal, v kategorii U12 hrajeme s malým počtem
hráček a hráčů, ale tuto soutěž bereme jako výbornou příležitost pro
mladší hráčky a hráče, kteří v U13
nehrají vůdčí role, aby se naučili
tyto role na sebe brát, což se u
většiny daří.
I přes porážku v posledním kole
od vedoucího BCM Sokolov, kdy
jsme velkého favorita potrápili a
dokonce do závěrečné čtvrtiny zápasu vstoupili s aktivním skóre.
Pak bohužel došly síly a velký favorit si vítězství odvezl.
Základní části minižákovských
kategorií končí a na ně navazují
kvalifikace o Mistrovství ČR (U13)
nebo Národní finále (U12 a U11).
Do těchto soutěží již vstoupíme
v co největší síle jako DBaK a spojíme obě části „projektu“ do co
nejsilnějších družstev.

Všechny kvalifikace budou mít
stejné účastníky i stejný formát.
Soupeři nám budou týmy BK Klatovy a BK Lokomotiva K. Vary. A
vždy se budou hrát tři turnaje,
když pořadatelem každého bude
jeden z účastníků kvalifikace, jejich pořadí bylo určeno losem při
losování těchto kvalifikací.
A jaké máme vyhlídky? Dle výsledků a předvedené hry v základních částech oblastních přeborů a zápasech žákovské ligy U13 si
asi postupy na vrcholné akce podělíme. My bychom měli postoupit
v kategorii U13 (s oběma soupeři
má náš tým U13 v ŽL aktivní bilance bez porážky). V kategorii
U12 dojde ke spojení BK K. Vary a
BCM Sokolov, čímž vznikne velice
silný tým, kterému asi nebudeme
schopni i při sloučení našich dvou
sekcí konkurovat. A v U11 využijí
své herní zkušenosti z vyšších kategorií hráčky BK Klatovy. Ale je to
sport a navíc dívčí, takže uvidíme.
J. Buňka

Anketa
Anketní otázka na březen:
Na podzim budou komunální volby. Máte zájem
pracovat v zastupitelstvu našeho města?

Nová anketa byla spuštěna 1. 3. 2018

Výsledky ankety za únor:

(stav k 28. 2. 9:30)

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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