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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Nový školní rok začal 3. září a do
naší první třídy nastoupilo celkem
11 prvňáčků. Ve škole jsou již měsíc a věřím,
že se jim
daří dobře a
svoje nové
povinnosti
zvládají.
Své povinnosti zvládají i pracovníci našich
technických služeb. Mimo
těch základních jsme v podstatě
celé září hledali poruchu na vodovodním přivaděči. Jedná se sice o
poruchu menší, ale o to hůř se dá
najít a navíc se vyskytuje v území
fotovoltaické elektrárny a jejího
okolí. Lokalizace poruchy pomocí
kolerátoru byla dvakrát neúspěšná, a proto používáme metodu
„pokus a omyl“. Bohužel jsme ji
zatím nenašli. Vichřice na konci
měsíce u nás naštěstí neudělala
žádné vážnější škody. V pondělí
17. září byla zahájena výstavba
komunikací v Polní, Větrné a Luční
ulici.

www.kozlany.cz

Z administrativních
záležitostí
chci zmínit probíhající komplexní
pozemkové úpravy v Kožlanech,
kde se konaly schůzky majitelů pozemků
s projektantem
těchto
úprav. Také jsme absolvovali kontroly z OSSZ, VZP a kontrolu matričního úřadu. Všechny dopadly
dobře. Je vidět, že naše úřednice
pracují velmi zodpovědně a kompetentně.
V pátek 7. září se ve Španělském sále Pražského hradu konal
mimořádný sněm Sdružení měst a
obcí, jehož jsme členy, spojený
s vyhlášením nejlepších starostů
jednotlivých krajů. Svojí účastí na
této akci jsme potvrdili náš aktivní
přístup k řešení problémů komunální politiky.
Největší událostí tohoto měsíce
budou určitě komunální volby a
s tím spojené volby senátní. Náš
úřad se na ně velmi odpovědně
připravil.
Výsledky
voleb
v Kožlanech můžete najít na našich
webových stránkách nebo na
www.volby.cz.
Na upozornění občanů Dřevce
došlo k poražení pěti smrků u KD
ve Dřevci, které byly napadeny
kůrovcem. Je dobře, že jsou občané aktivní a všímají si. Je jen škoda, že většina z nich nemůže využít službu, kterou umožňuje náš
mobilní rozhlas. Je to služba
„Zmapujto“. Zde mohou nafotit a
poslat přes mobilní aplikaci nedostatek, který ve svém okolí objevili. Museli by se totiž přihlásit do této služby. V současné době je přihlášeno pouze 6,8% obyvatel (84)
a to je málo. Apeluji tímto na další
zájemce, aby se nebáli a přihlásili
se. Informace můžete najít na našich webových stránkách či přímo
na úřadě.
Ve středu 12. září se konalo poslední zastupitelstvo v tomto volebním období. Výsledky jednání
najdete na jiném místě našeho
zpravodaje.

Na četné dotazy občanů avizuji
probíhající celoplošnou deratizaci
v průběhu
měsíce
října
v Kožlanech a také vyčištění Hodyňského potoka podle časových
možností firmy p. Touše.
V oblasti kultury chci upozornit
na knihu o historii Kožlan. Slavnostní křest knihy se uskutečnil ve
čtvrtek 20. září v obřadní síni
Městského úřadu v Kožlanech. Tato publikace bude v prodeji za
220,-Kč. Velkou kulturní akcí bylo
otevření nové expozice v našem
muzeu, věnované význačnému
českému sochaři Václavu Levému,
který žil v Kožlanech.

Vážení spoluobčané, na konci
volebního období se sluší udělat
malou rekapitulaci. Od roku 2015
jsme udělali velký kus práce, za
kterou se rozhodně nemusíme stydět. Jmenovitě je to např. oprava
fasády kaple v Hodyni, oprava
kaple ve Dřevci, vybudování chodníku, parkovacích míst, vodovodu
a oprava kanalizace v Kralovické
ulici (2015). V dalším roce se
opravila střecha na budově MŠ,
hasiči dostali nové dopravní auto a
muzeum a IC bylo vybaveno novým inventářem (2016). V roce
2017 byla zateplena fasáda na DPS
a na budově MŠ. Uskutečnila se
oprava podlahy tělocvičny v ZŠ a
generální oprava sálu sokolovny
(chybí už jen fasáda). Vybudovali
jsme také 3 nové tůně v Kožlanech
a v Hedčanech. V letošním roce je
největší investicí vybudování místních komunikací Polní, Luční a Větrná v Kožlanech. Dále byl rekonstruován dvůr a kanalizace u MŠ a
Kožlanský zpravodaj 10 / 2018
strana - 1 -

budujeme 3 nové tůně ve Dřevci.
Vybudováním nového vrtu a investicemi do vodovodu v Kožlanech
jsme začali cestu stabilizace a modernizace tohoto strategicky důležitého úkolu, který stojí i před budoucím vedením města. Toto vše
stálo desítky mil. Kč. Velmi důležité bylo, že jsme na tyto akce získali i peníze z dotací, a to jak
z evropských,
tak
z národních
zdrojů či z rozpočtu Plzeňského
kraje. Za poslední 4 roky jsme získali na dotacích přes 4 mil. Kč a
dobrým hospodařením při dodržování přísné rozpočtové kázně jsme
stabilizovali obecní finance tak, že
v současné době máme na účtech
přes 20 mil. Kč. Dalších 14 mil. Kč
máme připraveno na úvěru na další připravované projekty. A to jsem

zdaleka nevyjmenoval vše, co
jsme společným úsilím uskutečnili.
Když to vezmu osobně, před 12
lety jsem nastoupil do funkce starosty a díky našemu společnému
úsilí jsme získali k dnešnímu dni
celkem 37 mil. Kč jenom na různých dotacích, ze kterých bylo
téměř 29 mil. Kč na investice (Informace jsou čerpané z veřejných
zdrojů).
Jsem rád, že jsme také mysleli
na budoucnost a máme připravenou celou řadu projektů, které budoucí zastupitelstvo může realizovat tak, jak jsme si schválili ve
strategickém plánu rozvoje města
a obcí. Příkladem je např. nový
projekt na průtah obcí Dřevec, kde
se již připravují smlouvy s majiteli
dotčených pozemků o provedení
stavby. Tyto smlouvy jsou potřeb-

né k vydání stavebního a územního
rozhodnutí na stavbu.
Je samozřejmě také několik věcí,
které se nám zatím nepodařilo
uskutečnit, ale věřím, že budoucímu zastupitelstvu se to podaří:
škola v Hedčanech, škola v Hodyni,
střecha na MěÚ, fasáda na knihovně, fasáda a dva nové byty v půdní
vestavbě v objektu pošty, zmiňovaný průtah Dřevce, dokončení fasády sokolovny, dokončení průtahu
Kožlan. Mimo školy v Hedčanech
jsou to již projektově připravené
akce včetně územních rozhodnutí a
finančního zabezpečení.
Věřím, že nové zastupitelstvo bez
problému naváže na tuto naši práci
tak, aby město a naše obce dále
vzkvétaly.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Citát měsíce
„Dřív rozbiješ atom než pomluvu.“
Albert Einstein

Výsledky projednání rady města na 12. zasedání konaném dne 10. 9. 2018
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města.
Rada schvaluje:
č. 133/18 - program 12. zasedání
rady města; č. 134/18 - výjimku z
nejnižšího počtu žáků na třídu v ZŠ
Kožlany, a to o 2 žáky pro školní
rok 2018/2019; č. 135/18 - odměnu řediteli Základní školy a Mateřské školy Dr.E.Beneše Mgr. Jaroslavu Švarcovi za zlepšený hospo-

dářský výsledek a výsledky školy
ve školním roce 2017/2018; č.
136/18 - stavbu vodovodní přípojky a připojení areálu výrobního
družstva Keramo na vodovodní řad
za podmínky coulové vodovodní
přípojky, zajištění vlastního zdroje
pro průmyslovou výrobu nápojů,
potravin a kosmetiky, a oddělení
spotřeby vody ve výrobě od běžného provozu (tzn. městský vodovod od vlastního zdroje); č.
137/18 - smlouvu o právu k provedení stavby vodovodní a plynové
přípojky pro areál Keramo na po-

zemcích ve vlastnictví města p.č.
4354, 1878/5, 166/2, 4151 vše v
k.ú. Kožlany; č. 138/18 - přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města ve
výši 300.000 Kč z dotačního titulu
PSOV PK 2018 -. Projekty obcí na
výstavbu veřejného osvětlení v
Kožlanech v ulici Větrná, Polní,
Luční; č. 139/18 - prodejní cenu
knihy s názvem Kožlany. Stručné
dějiny města a významné památky
ve výši 220,- Kč včetně DPH.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 18. zasedání
konaném dne 12. 9. 2018
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace a sdělení starosty a dalších členů zastupitelstva; zprávu o
stavu hospodaření v městských lesích; návrhy a připomínky občanů
Zastupitelstvo určuje:
č. 223/18 - ověřovateli zápisu Mgr.
Jaroslava Švarce a Mgr. Jaroslava
Berbra, návrhovou komisi ve složení - předseda Václav Kratochvíl,
členové Petr Babuška, Ing. Oldřich
Mudra.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 224/18 - program 18. zasedání
zastupitelstva; č. 225/18 - uzavření smlouvy o dílo s firmou Plzeňský
lesprojekt a.s. na zpracování lesního hospodářského plánu pro LHC
Městské lesy Kožlany na období
www.kozlany.cz

2020-2029 za cenu 221 880 Kč
bez DPH při předběžné výměře
516 ha lesních pozemků;
č. 227/18 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení lesních tůní
v k.ú. Dřevec týkající se úpravy
termínu plnění a zhotovení díla; č.
228/18 - dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo na zhotovení zpevněné plochy a kanalizace u budovy MŠ Kožlany týkající se změny celkové
ceny díla; č. 229/18 - prodej pozemků p.č . 3993/6 o výměře 34
m2 a pozemku p.č. 3993/3 o výměře 14 m2 manželům Adolfu a
Ivě Sigmundovým za cenu 100
Kč/m2; č. 233/18 - poskytnutí
mimořádné odměny Ing. Václavu
Dubskému ve výši 12.000 Kč za

plnění zvláště významných úkolů
pro město zejména vypracování
projektových dokumentací a finančních rozpočtů na výstavbu
lesních tůní v k.ú. Dřevec, Hedčany, Kožlany včetně administrace
žádostí o poskytnutí dotace na jejich realizaci, zpracování projektové dokumentace na zhotovení
zpevněné plochy včetně kanalizace
u Mateřské školy Kožlany a dvora
Základní školy Kožlany; č. 234/18
- změnu rozpočtu města na rok
2018 - 6. rozpočtové opatření; č.
235/18 - poskytnutí příspěvku ve
výši 679.947 Kč na předfinancování investiční dotace poskytnuté Základní škole a Mateřské škole Kožlany v rámci výzvy č. 16/2017
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vyhlášené Ministerstvem životního
prostředí prostřednictvím Státního
fondu životního prostředí (SFŽP)
na akci „Rekonstrukce zahrady MŠ
Kožlany“ s tím, že po obdržení dotace od SFŽP vrátí Základní škola a
Mateřská škola Kožlany na účet
města částku 500.000,- Kč.
Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 226/18 - žádost o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a

cesty na lesních pozemcích ve
vlastnictví
města
p.č.
3988,
4029/7, 4148/1, 4149/2, 4311/15
v rozsahu geometrického plánu a
trvá na zachování stávajícího přístupu k rekreačnímu areálu Tišina;
č. 230/18 - prodej části pozemku
p.č. 3648/1 k.ú. Kožlany paní Mgr.
Janě Karešové z důvodu nevhodného narušení linie zástavby; č.
231/18 prodej pozemků p.č.

3960/12 o výměře 72 m2 a p.č.
3960/17 o výměře 5 m2 panu Petru Vrátnému z důvodu jejich výskytu na hranici probíhajících
komplexních pozemkových úprav v
k.ú. Kožlany.
Zastupitelstvo vydává:
č. 232/18 - obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o nočním klidu.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ a SENÁTU PARLAMENTU ČR 2018
Oznámení o době a místě konání voleb
1. Volby do Zastupitelstva města Kožlany a I. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek dne 12. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 13. října 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: zasedací místnost Městského muzea
v Kožlanech, Dr.E.Beneše 2 pro voliče s trvalým pobytem v Bučku, Dřevci, Hedčanech, Hodyni a Kožlanech.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným

občanským

průkazem nebo cestovním pasem), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou

oprávněni volit na území České republiky.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Pro případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR obdrží volič
hlasovací lístky pouze ve volební místnosti ve dnech voleb.

Informace pro občany
Časový harmonogram svozu nebezpečných složek komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu 20. 10. 2018
Buček /náves /
Hodyně /náves/
Dřevec /náves/
Dřevec /KD/
Hedčany /náves/
Kožlany /proti MÚ/
Kožlany
/horní křižovatka u Sparu/

8:00
8:20
8:45
9:05
9:45
10:10
10:45

– 8:15
– 8:40
– 9:00
– 9:15
– 10:00
– 10:40
– 11:05

Časy jsou orientační
Mezi nebezpečný odpad patří např.: zářivky, pneumatiky, akumulátory, znečištěné obaly, lednice, televizory, elektrošrot, motorové oleje, apod.
UPOZORNĚNÍ!!!
Tento svoz nebezpečného odpadu není určen
pro podnikatele a podniky!!!

www.kozlany.cz

Svážené odpady prostřednictvím mobilního svozu
Nebezpečné odpady:
Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů,
lepidel, maziv, olejů apod.
Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů
Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné
oděvy a rukavice, znečištěné hadry
Motorové a ostatní oleje
Olejové filtry
Pneumatiky:
osobní, nákladní, traktorové
Použité elektrozařízení:
-malé spotřebiče - vysavače, žehličky, fény, holicí strojky,
pily, vrtačky aj.
- TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.
- velké spotřebiče – pračky,sušičky, myčky, mikrovlnné
trouby, el. sporáky,
- chladící zařízení - chladničky, mrazničky, klimatizace,
vinotéky
Ostatní:
Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky.
NE – běžné, reflektorové a halogenové žárovky!
Olověné akumulátory
Kožlanský zpravodaj 10 / 2018
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Žádáme majitele nemovitostí, které jsou určeny
k rekreaci, pokud budou ukončovat sezonu, ať odevzdají odečet vodoměru, aby jim na konci roku mohlo
být vystaveno vyúčtování vodného a stočného.
Bližší informace u p. Plačkové, telefon: 373396613,
721545142, mail: plackova@kozlany.cz

Ukončení vývozu BIO popelnic bude
oznámeno ve vývěskách a na webu
města.

Pozvánka na Den otevřených dveří – informace o pečovatelské službě
srdečně zveme zájemce na Dny otevřených dveří terénní pečovatelské služby, které se budou konat ve
dnech 8. 10. 2018 – 10. 10. 2018
8. 10. 2018 od 10:00 – 13:00 hod.
Dům s pečovatelskou službou, Jasmínová 374,
331 44 Kožlany
9. 10. 2018 od 10:00 – 13:00 hod.
Dům s pečovatelskou službou Bohy, Bohy 38

me a seznámíme Vás s našimi službami. Těšíme se na
Vás!
Více informací o naší organizaci a službách, které poskytujeme, najdete na našich webových stránkách
www.pecovatelskasluzba.cz
nebo
na
tel.
774 483 704
Za CPOS Město Touškov: Mgr. Kateřina Roučková, DiS
koordinátorka středisko Kralovicko

10. 10. 2018 od 10:00 – 13:00 hod.
Dům s pečovatelskou službou, Plzeňská 157,
331 41 Kralovice
Akce je součástí celorepublikového Týdne sociálních
služeb v České republice. Pokud potřebujete pomoci,
poradit, máte jakýkoli dotaz k pečovatelské službě a
chcete se dozvědět více, přijďte, rádi dotazy zodpoví-

CPOS Město Touškov,Pečovatelská služba Kralovice
Nabízí možnost konzultace
pro naše klienty a jejich rodinné příslušníky, pro občany Kralovic a okolí
nabízíme zdarma možnost konzultace s odbornicí na problematiku demence
Ing. Bc. Jaroslavou Slivoňovou
- sociální poradenství v problematice demence
- testování
- možnosti prevence a terapie
Kdy: 1x měsíčně v sobotu
Nejbližší termín: říjen 2018, bude upřesněno
Objednávky a informace na telefonu: 774 483 704

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Září ve škole
Září je ve škole obdobím očekávání, obdobím, které
se trošku vleče, ale nakonec uteče stejně rychle jako
ty ostatní. Žáci si pomalu zvykají na pravidelný režim
a žákovské knížky plní prvními výsledky své práce.
Vše se rozjíždí a pomalu „si sedá“.

Do školních lavic nakonec po všech přestupech
usedlo 144 žáků. Je to oproti loňskému roku pokles o
dva žáky, ale příští rok očekáváme znovu silnou první
www.kozlany.cz

třídu a stále odcházejí slabší ročníky druhého stupně.
V červenci se odstěhovali dva cizinci, ale na začátku
roku jsme další tři děti cizince zapsali. Na prvním
stupni je dnes 88 dětí, na druhém 56. Prvňáčků máme nakonec 11. Celkový počet dětí v základní škole a
mateřské školce se však dlouhodobě nemění a pohybuje se kolem 190. Také je závislý na nástupech cizinců, kteří ale dlouhodobě nezůstávají a zatím přinášejí škole pouze mnoho starostí navíc.
Do mateřské školky nastoupilo 47 dětí a další čtyři
nastoupí v lednu. I přes to, že k nám dojíždějí děti ze
širokého okolí, nabíráme do školky cca 12 – 15 nových ročně. Tento počet vrátí školku na úroveň před
rokem 2010, kdy jsme začali navyšovat její kapacitu
až na současných 70. Letos se vracíme k práci na
třech třídách rozdělených podle věku dětí.
A co je ve škole nového? Během prázdnin ukončili
svůj pracovní poměr dva dlouholetí členové našeho
kolektivu. Oběma děkuji za dlouhodobě vynikající práci pro naši organizaci a přeji jim mnoho zdraví v nové
etapě jejich života. Na místo školníka nastoupil
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v srpnu pan P. Feix a uvolněné místo učitelky přírodopisu a chemie obsadila Bc. L. Urbanová. Také jsme
narychlo sháněli další asistentku pedagoga. To se nám
podařilo a od září už v ZŠ a MŠ Kožlany pracují čtyři
(1 v MŠ). Všem nově příchozím i těm, co již to nějakou dobu táhnou s námi, přeji dostatek elánu a mnoho sil v novém školním roce.
Začátek nového školního roku je vždy spojen
s nutným „papírováním“. Vyplnil jsem několik stran
zahajovacích výkazů, další výkazy – KEVIS a P1 -04
zpracovávám nyní. Připravujeme výroční zprávu.
Zpracovali a rozdali jsme PLPP a individuální vzdělávací plány, zajistili ubytování pro tradiční basketbalové turnaje a tyto také vyúčtovali. Snažíme se prokousat výkazy a novou legislativou, kterou na nás ministerstvo školství chrlí. Děti z prvního stupně shlédly
motivačně výstavku výrobků DDM Kožlany a pomalu
se přihlašují na kroužky, které se většinou budou rozbíhat v říjnu. Nabídka bude velice podobná létům minulým. Na tomto místě bych chtěl apelovat především
na rodiče dětí navštěvujících ŠD, aby pečlivě vyplnili
„uvolněnky“ z družiny na kroužky. Tyto musíme zakládat pro případné kontroly.
V prvních týdnech září proběhl pro žáky šestého
ročníku adaptační jednodenní kurz, který se svojí novou paní třídní učitelkou, výchovnou poradkyní a asistentkou pedagoga strávili v přírodě. Všechny činnosti

během tohoto dne byly zaměřeny na poznávání se
navzájem a utužování spolupráce ve třídním kolektivu. Podobný kurz proběhl o týden později i v osmé
třídě. Žáci ze čtvrté a páté třídy navštívili v polovině
září divadlo Alfa a plzeňské DEPO 2015. O tom více na
jiném místě zpravodaje.

Říjen uteče a na jeho konci budou podzimní prázdniny tentokrát netradičně v pondělí a úterý 29.-30.10.
Vítání prvňáčků bychom chtěli znovu uspořádat na
konci listopadu ve skromnější podobě pouze
s deváťáky. Zvu tedy rodiče a příbuzné prvňáčků.
Akce proběhne v jejich třídě za účasti vedení školy a
deváťáků přibližně na konci listopadu.
Mgr. Jaroslav Švarc

Exkurze 4. a 5. třídy
Dne 13. 9. žáci 4. a 5. třídy navštívili Divadlo Alfa v Plzni, které v
rámci Mezinárodního divadelního
festivalu představilo inscenaci na
motivy slavného dobrodružného
románu Jacka Londona – Bílý tesák. Hlavní hrdina měl celou dobu
v ruce kameru, která přenášela
vše, co Bílý tesák viděl, na veliké
plátno. Toto nevšední zpracování
nám umožnilo celý příběh křížence
psa a vlka sledovat „vlčíma očima“. Společně jsme prozkoumávali
okolí jeskyně, procházeli se sněhem, očuchávali vlčí stopy, ulovili
první kořist a prožívali krutost
psích zápasů. Tyto intenzivní a au-

tentické situace nám přinesly silný
a zajímavý divadelní zážitek.

Exkurze dětí pokračovala do
DEPA 2015, kde jsme navštívili interaktivní výstavu 100PY, věnovanou 100. výročí založení Československa. Zde jsme během příběhu

pěti generací rodiny Němcovy otevřeli dveře „za lvy“ a zažili pět nejzásadnějších situací, které musela
rodina v posledních 100 letech řešit. Také jsme si mohli prohlédnout
originály
slavných
plzeňských
osobností, např. kopačky Pavla
Horvátha, loutky Spejbla a Hurvínka, vzduchovku Kateřiny Emmons
nebo zlatou medaili z Nagana od
Martina Straky. Toto nahlédnutí do
života našich rodičů a prarodičů
bylo zajímavé a můžeme všem návštěvu této výstavy doporučit.
Mgr. D. Berbrová
a Mgr. B. Pokorná

Co se nám ve škole daří a z čeho radost nemáme…
Protože se mi v průběhu září dostaly do emailu konečně výsledky přijímacího řízení za loňský rok, které
posílá CERMAT, napadlo mě, že bych v zářijovém
zpravodaji shrnul, co se nám daří a co méně za loňský
školní rok. Kdo se o školu zajímá, ví, že vše bude zveřejněno ve výroční zprávě. Ta však nejdříve musí být
schválena školskou radou a zřizovatelem a zveřejněna
na stránkách školy bude až v průběhu listopadu. Protože je letos volební rok, může se vše ještě protáhnout a už by tyto informace nebyly tak čerstvé. Tak
jak se vlastně žákům a škole daří?
ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ŠKOLY 2017/2018
- 12. 6. se družstvo žákyň páté třídy ve složení A. Pokorná, E. Kratochvílová, K. Kašparová, A. Slabá umístilo na krásném 11. místě v krajském kole soutěže
www.kozlany.cz

MALÝ ZÁCHRANÁŘ, když před tím zvítězilo v
okresním kole. "Děkujeme"
- v červnu se žákyně páté třídy A. Pokorná umístila
na druhé příčce výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí". Gratulujeme
- v dubnu se 8 našich žáků zúčastnilo přijímacího řízení na střední školy. Všichni byli nadprůměrně
úspěšní a dostali se na "své" školy. Hlavně výkony tří
děvčat z páté třídy, které se hlásily na osmiletá gymnázia, nás zahřály na duši. Děvčata byla na obou školách vždy do dvanáctého místa mezi 60 - 65 přihlášenými. Celková zjednodušená tabulka výsledků je níže.
Podrobněji se o tomto úspěchu dočtete ve výroční
zprávě 2017-2018.
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- 4. a 5. dubna se konal okresní přebor škol ve volejbalu. Družstva dívek i chlapců vybojovala druhá
místa. "Děkujeme za reprezentaci"
- 20.3. vybojovalo družstvo starších žáků druhé místo v okresním kole v basketbalu. "Děkujeme"
- 29.1. se žákyně deváté třídy T. Růžičková umístila
na celkovém třetím místě v okresním kole Olympiády z Českého jazyka. Její slohová práce byla
nejlepší ze všech! "Gratulujeme"

- 24.1. se žákyně páté třídy A. Pokorná umístila na
celkovém třetím místě v okresním kole matematické olympiády. "Gratulujeme"
- 19.1.2018 se družstvo ml. žáků (3. – 5. třída) zúčastnilo krajského kola turnaje ve florbalu. Kluci skončili na šestém místě. Okresní kolo vyhráli již v
prosinci. "Pěkná práce"
- 1.11.2017 vyhráli mladší žáci (5. - 7. třída) naší
školy okresní kolo turnaje ve florbalu. "Gratulujeme"
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CO SE NÁM POVEDLO…
- v červenci jsme rozjeli a v září ukončili výběrové řízení na rekonstrukci zahrady MŠ. Celkově jsme získali dotaci 500 000,- ze Státního fondu životního
prostředí ČR. Rekonstrukce začne na podzim 2018 a
bude dokončena do května 2019.
- podařilo se nám pronajmout tělocvičnu na letní
soustředění klubů na maximální možnou dobu
- v roce 2017-18 se povedlo udržet dobrou spolupráci s DDM Kralovice, který u nás opět otevřel odloučené pracoviště. Dlouhodobě spolupracujeme se
zájmovými a sportovními kluby a spolky. Aktivně se
zapojujeme do vedení kroužků - volejbal, florbal, rybářský kroužek.
- podíleli jsme se na tradičních akcích města zpívání u stromečku spojené s jarmarkem, zpívání v
kostele, vítání občánků, noc kostelů
- ve spolupráci s muzeem a městkou knihovnou jsme
se podíleli na výstavě výtvarných prací a zorganizovali
noc s Andersenem
- naši zaměstnanci se aktivně zapojují do akcí
spolků, klubů a města - spolupracovali jsme na organizaci nebo přímo pořádali např. kožlanský míčový
desetiboj, masopust, dětský den, kožlanský tábor,
pouťová zábava, mikulášská nadílka, ples města,
šibřinky
- neustále zvyšujeme kvalitu pedagogického personálu prostřednictvím vzdělávacích akcí v rámci projektu
OP VVV. Tento projekt začal v minulém školním roce a
bude ještě rok pokračovat. Přinese škole v různé
podobě dotaci cca 860 000,- z evropských peněz.
- podařilo se nám vhodně doplnit celý pracovní kolektiv.
- splnili jsme program enviromentálního vzdělávání pro rok 2017-18 i všechny naplánované akce v
oblasti primární prevence

www.kozlany.cz

Matematika
CELKEM
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- pravidelně jsme se podíleli na obsahu jednotlivých čísel kožlanského zpravodaje
- podařilo se zorganizovat všechny naplánované
kurzy - lyžařský, dopravní výchovy a plavání
- podařilo se nám v průběhu roku začlenit několik dětí
cizinců s odlišným mateřským jazykem do kolektivů
tříd a školy
- podíleli jsme se na kytičkovém dnu a organizovali
sbírku pro Fond Sidus
- podařilo se nám opět navýšit počet obědů pro
veřejnost
- úzce a úspěšně jsme spolupracovali s PPP Plzeň, sociálním odborem v Kralovicích, SPC v Plzni a dalšími
institucemi
CO SE NÁM NEDAŘÍ…
- více zapojit širokou veřejnost do dění ve škole
- zorganizovat více společných akcí pro rodiče a děti
- doplnit pedagogický tým o kvalifikovaného a perspektivního učitele nejlépe tělesné výchovy
- sehnat finance na jednorázovou obnovu stárnoucího
vybavení počítačové učebny a výpočetní techniky pro
učitele
- vybudovat v přízemí školy nový naučný a odpočinkový prostor v místě zastaralého koutku tradic
- vybudovat nové, moderní a důstojné šatny pro žáky
- vybavit sborovnu a ředitelnu novým nábytkem
- více spolupracovat s místními podniky a podnikateli
- připravit rekonstrukci kotelny školy a plány na případnou víceúčelovou přístavbu nad ní
Další činnost školy, jejích žáků a zaměstnanců sledujte průběžně v kožlanském zpravodaji, na našich webových stránkách a ve výročních zprávách.
Mgr. Jaroslav Švarc
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Nový školní rok v mateřské škole
V posledním srpnovém týdnu
nastala změna v uspořádání a organizaci
provozu.
Vzhledem
k tomu, že byly podány 4 nové žádosti o přijetí do mateřské školy,
rozhodli jsme o otevření i třetí třídu. Vrátili jsme se tedy k provozu
mateřské školy se třemi třídami.
Tato rychlá změna znamenala
spoustu práce v přípravném týdnu.
Zapojili se všichni zaměstnanci a
od 3. 9. už běží provoz na plné obrátky.

vé prostředí bez maminek. Při zvykání nám tentokrát pomohla i pohádka „ O kamarádství“ se kterou
přijelo do školky divadlo Kolem.
Divadelní představení zajišťujeme
pro děti pravidelně každý měsíc.
Od října budou děti vyjíždět na
ozdravné pobyty do Solné jeskyně.
V celém roce nás čeká celkem
pestrý program, který upravujeme
podle potřeb a aktuálních nabídek.
Děti se učí utvářet kolektivy kamarádů i s pravidly chování na třídách. Ti nejmenší si zvykají na no-

L. Kozlerová

Reakce ředitele školy na volební leták hlásající změnu
Vážení rodiče, vážení spoluobčané, před několika dny se mi dostal do rukou volební leták, který se mimo jiné
snaží navodit dojem, že v ZŠ a MŠ Kožlany pracují nekvalifikovaní a neaprobovaní učitelé, že se tady stížnosti
jenom hrnou a zametají pod koberec a že hodnocení školy ČŠI je hrozné. Proti tomu se musím okamžitě důrazně ohradit!
V ZŠ a MŠ Kožlany pracuji od podzimu roku 2006, od ledna 2010 potom jako ředitel. Po dobu mého působení
ve vedoucí funkci byla a je většina učitelů plně kvalifikovaná a snažíme se i o maximální aprobovanost výuky.
Výjimky vznikají pouze z nutnosti při dlouhodobých zástupech a nemožnosti sehnat učitele s patřičnou kvalifikací! Většina rodičů, kteří své děti k nám posílají, má o práci školy zájem, zúčastňuje se akcí a školu, dle mého
názoru podporuje.
Zřizovatel se školou příkladně spolupracuje, plně respektuje její právní subjektivitu a do jejího rozhodování
zasahuje minimálně. A že by neřešil oprávněné stížnosti? Z jakého důvodu by je měl řešit? Co je vlastně oprávněná stížnost? Za osm let jsem registroval jednu stížnost, která byla shledána ČŠI jako neopodstatněná! I stížnost totiž musí mít svá pravidla, hlavně musí být podána písemně. Pokud si někdo stěžuje na ulici nebo třeba
na chodbě školy, situaci vždy prošetřím a lze-li sjednat nápravu, okamžitě ji s dotčenými pedagogy či správními
zaměstnanci řešíme. To ale není stížnost, to je spíše podnět, co dělat lépe nebo co vylepšit. Každý rok máme
několik kontrol – např. ČŠI, KU (rozpočet), inspektorát bezpečnosti práce, VZP, odbor sociálních věcí, KHS, finanční výbor MU apod. Žádná z těchto kontrol nezjistila nikdy závažná pochybení. Drobnosti, které se občas
najdou, jsou vždy do 30 dnů odstraněny. Všechny zprávy kontrol jsou po požádání přístupny v ředitelně školy.
A nakonec bych chtěl zmínit kvalitu vzdělávání. Z jakého důvodu si někdo dovolí tvrdit, že je špatná? Naši absolventi nemají problém s přijetím na školy (rozebráno na jiném místě zpravodaje) a patří na středních školách
vždy k těm lepším. Žáci kožlanské školy mají v okolních školách vysoký kredit a v tom se budeme snažit pokračovat. Děti, které se chtějí učení věnovat, maximálně podporujeme a snažíme se jim v rámci možností vytvořit
ty nejlepší podmínky.
Volební leták těchto „občanů pro změnu“ pohrdá těžkou prací pedagogů a nepřináší žádný konkrétní námět
na změnu k lepšímu. Stále ještě platí, že odpovědnost za výchovu a vzdělávání dětí nese rodina! Rodiče, kteří
chtějí věcně a konstruktivně řešit problém svého dítěte, budou v naší škole vždy vítáni.
Mgr. Jaroslav Švarc, ředitel ZŠ a MŠ Kožlany

SPOLKY
Zásahová jednotka města Kožlany
Malý výčet činností jednotky v září 2018. Podařila
se výměna pneumatik na zásahovém voze Tatra 815.
Všech šest pneumatik, bylo vyměněno za nové. Díky
rychlému jednání s městským úřadem se celá akce s
výměnou pneumatik podařila v brzkém čase. Až po
sundání a demontáži pneumatik z disku bylo zřetelně
vidět, jak velké bylo opotřebování a špatný stav všech
pneumatik, kde stáří dosahovalo dvaceti let.
27.8.2018 od 9 hodin do 20 hodin, jednotka opětovně dovážela vodu do kožlanského vodojemu, kde díky
poruše na vodovodním řadu byl velký únik vody a
hladina ve vodojemu pomaličku vysychala. Hrozilo, že
lidé v Kožlanech nebudou mít žádnou vodu.
31.8.2018 si členové jednotky sami namontovali
blatník zničený při destrukci pneumatiky na zásahové
Tatře. Blatník byl vyklepán do původního stavu, vykytován a opětovně nastříkán. Ještě, že hasiči jsou tak
šikovní a některé věci si dokážou opravit sami.
www.kozlany.cz

9.9.2018 byli členové jednotky povoláni k prasklé
větvi, která visela nad silnicí Dřevec - Všehrdy a hrozil
pád na vozovku. Jednotka provedla stržení větve
zhruba ve čtyřmetrové výšce, provedli rozřezání větve
a uklizení vozovky.
15.9.2018 projížděl přes Kožlany parní vlak z Rakovníka do Kralovic. Jednotka s naší technikou Tatra, dovezla vodu na nádraží v Kralovicích, kde doplnila parní
lokomotivu vodou, aby mohl vlak pokračovat v další
jízdě.
Tímto se chceme omluvit, za poklesy tlaku ve vodovodním řadu, který zároveň slouží jako hydrantová síť
pro požární účely. Bohužel výkon a tlak nedostačují
potřebám, kdy např. při požáru potřebujete doplnit
hasební vodu do zasahujících cisteren. Požár stodoly v
Kožlanech v roce 2014 toho byl důkazem, kdy se
hasiči napojili na hydranty a tlak a průtok hydrantové
sítě nestačil na hasební práce a hasiči museli dovážet
Kožlanský zpravodaj 10 / 2018
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vodu složitě a zdlouhavě z vodního zdroje. Od toho by
hydrantová síť měla být. Možná bude na uvážení nového vedení města tuto problematiku vyřešit, aby při
napojení hasičské cisterny na síť neklesl tlak tak, že
lidem nepoteče žádná voda. Standardem u hasičských
cisteren je mít v nádržích čistou vodu a předcházet

tak zanesením nečistotou složité mechanizmy čerpadel. Naše technika by měla být ve 100% stavu připravená pomáhat všem, co pomoc hasičů potřebují.
Velitel jednotky SDH Kožlany
Michal Šot

Kožlanští hasiči v Českém Švýcarsku
V loňském roce obnovili kožlanští
hasiči tradici svých zájezdů. V tom
letošním jsme se rozhodli navštívit
krásnou krajinu Českého Švýcarska.

V sobotu 22. 9. v 7:00 se nás
sešlo před sokolovnou 28 a vyrazili
jsme směr Most, Ústí a Děčín.
Hřenskem jsme pouze projeli a zaparkovali na Mezní louce. Odtud
nás vedla červená turist. značka a
Gabrielina
naučná
stezka
k
Pravčické bráně. Trochu smutno
nám bylo z těžbou poznamenané
krajiny, kdy kůrovcem napadené
stromy musely být pokáceny. Dále
však jsme se už mohli kochat nádhernými výhledy a různými skalními útvary. Asi po 5,5 km přichá-

zíme s dalšími davy turistů k
Pravčické bráně – skalnímu útvaru
vysokému 21 m s výškou otvoru
16m a šířkou 7-8 m. Většina vylezla po stezkách a schodištích na
plošinu, odkud se naskýtaly úžasné
výhledy. Občerstvili jsme se v bufetu u stylové restaurace Sokolí
hnízdo a čekal nás sestup do Hřenska.
Původně měl být rozchod, ale
vzhledem k předpovědi počasí na
neděli jsme se rozhodli ještě absolvovat procházku a projížďku na
lodičkách po říčce Kamenici. Po
cca“ 20 minutách“ jsme došli k
Edmundově nebo také Tiché soutěsce, která měří 960 m a lze jí
absolvovat pouze po lodičce. Převozník, který mimochodem rád
jezdí na Liblín, nás s humorem seznamoval s okolními zajímavostmi.
Opět jsme pokračovali „20 minut“
pěšky a další lodičkou projeli Divokou soutěsku měřící 450 m. Obě
plavby byly úžasné, ticho (pohonem bylo pouze bidlo v ruce převozníka) a nádherná příroda. Dále
už jsme zase museli po svých a tak

někteří méně, jiní více unavení a
hladoví se vydali vzhůru k parkovišti a našemu Vatra Busu. Hurá –
čeká nás ubytování v Dolní Chřibské v penzionu „U vyhlídky“. S
ubytováním i stravou jsme byli
spokojeni.
Ráno nás přivítalo pošmourné
počasí, cestou do Děčína začalo
krápat. Na programu byla návštěva zámku a okolních zahrad. Rozhodli jsme se pro jeden ze dvou
prohlídkových okruhů „Zlatá léta
děčínského zámku“. V restauraci
„U Radnice“ jsme si nacpali bříška,
kolem zajímavé budovy knihovny
prošli k nábřeží Labe, nasedli do
autobusu a spokojeni odjeli směr
Kožlany.
Moc děkujeme organizátorům
zájezdu, hlavně Radovanovi Kratochvílovi, Láďovi Povovi, který nás
konečně a hlavně bezpečně vyvezl
.... a všem účastníkům za skvělou
pohodu.
Iva Konopásková, text
Pavel Cepek, foto

Výlet na zajímavá místa, která můžete také navštívit
Zakončením letošní zájezdové
činnosti
Klubu
důchodců
v Kožlanech byla návštěva Kadaně
a Klášterce nad Ohří 19. září 2018.
V Kadani jsme navštívili Františkánský klášter, který existoval v
letech 1473- 1950.
Spolu s klášterním kostelem
Zvěstování Panny Marie a kaplí
Čtrnácti svatých Pomocníků je
chráněn jako národní kulturní památka ČR. Od roku 1771 zřídili
františkáni v klášteře lékárnu a v
ošetřovně bylo i základní chirurgické vybavení. Právě tato činnost
péče o nemocné chudé ze širokého
okolí ochránila klášter před zrušením, pouze byl omezen počet bratří na 12. Konec života v klášterní
komunitě učinila AKCE K v roce
1950. Průvodce nás provedl s poutavým výkladem areálem, též parkem s Křížovou cestou, náměstím
a Katovou uličkou.
Kadaň jsme opouštěli občerstveni chutným obědem v restauraci
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Bílý beránek a návštěvy cukrárny
na náměstí.

Další cesta vedla do Klášterce
nad Ohří. Návštěva porcelánky v
době naší cesty nebyla možná, z
důvodu přípravy expozice nazvané

"Holky z porcelánu". Navštívili
jsme proto zámek, kde jeden
okruh (muzeum porcelánu) je zaměřen na výrobu od počátků až po
současnost. Zajímavostí v tomto
městě je též muzeum hodin, které
většina, také zhlédla. V soukromých sbírkách je více jak 250 hodin z celé Evropy.
Procházkou náměstím jsme došli
k lázním Evženie, kde se léčí pohybové ústrojí a je zde možnost
zakoupení minerální vody na zažívací potíže. Cestou parkem jsme
se vraceli k autobusu a za slunečného počasí odjížděli zpět ke svým
domovům autobusem pana Vavřičky (firma Vatra) kterému patří také velké poděkování.
Dalším setkáním bude opět v
prosinci posezení s hudbou v rekreačním středisku u Vožehova
rybníka, na které všechny důchodce srdečně zveme.
Iva Vorlíková
Klub důchodců v Kožlanech
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Jaruška Voitová oslavila devadesátiny, je nejstarší v Hedčanech
Nejstarší obyvatelkou Hedčan je
paní Jaruška Voitová.

Čtvrtého září oslavila devadesátiny. Na narozeninové oslavě nechyběl dort, květiny, k dobré náladě zaznělo několik písniček, ale
našel se čas i na vzpomínky na
mladá léta. A my, členové Sboru
dobrovolných
hasičů
Hedčany,
jsme byli rádi, že jsme mohli být
při tom.
Jaruška, jak má v rodném listě
napsáno, se narodila do rodiny Bílků z Holovous jako druhorozené
dítě. První přišel na svět bratr
František, který v prosinci sfoukne
na dortu už 92 svíček. Oslavenkyně chodila do měšťanky v Kožlanech, kde také poznala svého nastávajícího muže Ladislava. Rodáka z Hedčan si vzala v roce 1952,
ve svých čtyřiadvaceti letech. V
harmonickém manželství se narodil
nejdříve syn Ladislav a poté dcera
Jaroslava.

Paní Voitová pracovala celý život
v zemědělském družstvu. Volné
chvíle trávila na zahrádce, milovala
vyšívání a pletení. Nakonec pletení
jí
zůstalo
velkým
koníčkem
dodnes. Ponožky rozdává celé své
rodině včetně tří vnuků. Luští křížovky, při kterých, jak sama řekla,
si bystří paměť. Oblíbené má osmisměrky. Od mládí jezdila ráda
do divadla a příležitost zajet s důchodci na představení stále využívá.
Ještě před dvěma roky se sama
vypravila s košíkem v ruce do lesa
na houby. Její kondici by jí mohl
kdokoliv z nás závidět.
A jaký má recept na dlouhý život? „Moje maminka se dožila dvaadevadesáti. Asi to máme v genech. Ale taky jsem nepila alkohol,
nekouřila a hodně pracovala,“ vysvětlila s úsměvem jubilantka.
Valentýna Bílá SDH Hedčany

Pyžamový pochod
Kdo projížděl v sobotu 15. září v 19 hodin kolem
Kulturního domu ve Dřevci, byl nejspíš hodně překvapený. Potkat asi 60 lidí v pyžamech nebo nočních košilkách, to se jen tak nevidí. Tolik účastníků se sešlo
na každoročním Nočním pyžamovém pochodu, který
pořádá náš spolek. Pro děti a jejich rodiče i prarodiče
jsme připravili trasu kolem Dřevce dlouhou necelé 2
km. Po rozdělení do skupin se postupně všichni vydali
na cestu. Protože už byla tma, orientovali se podle
světel rozsvícených na jednotlivých stanovištích. Tam
také museli plnit jednoduché úkoly.
A jaký by to byl noční pochod bez strašidel. Naštěstí
ve Dřevci jsou všechna strašidla hodná a i ten čuník
v kukuřici jen chrochtal a šustil. Na konci pochodu děti dostaly za statečnost a splnění úkolů odměnu a na
ohni si všichni mohli opéct špekáček.

www.kozlany.cz

Jindra Fišerová
Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce
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HISTORIE
Přelomový rok 1918 – vznik Československé republiky. Popis událostí v kožlanských kronikách a dalších materiálech
Dne 28. října 2018 uplyne 100 let od vzniku Československé republiky. Snahy české a slovenské národní
reprezentace směřující k emancipaci obou národů
v rámci Rakousko-Uherska a u Čechů i k obnovení
české státnosti byly zahájeny v polovině 19. století a
první světová válka (28. 8. 1914 – 4./11. 11. 1918)
celý proces urychlila. Od ledna roku 1918, kdy byl po
Tříkrálové deklaraci zahájen společný postup domácí a
zahraniční české politické reprezentace, směřovaly
jednotlivé kroky k vytvoření samostatného státu a jeho mezinárodnímu uznání a nikoli k autonomnímu
uspořádání chřadnoucí monarchie. V průběhu roku
1918 získal Tomáš Garrigue Masaryk, který se stal
jedním z hlavních představitelů československé politické reprezentace v zahraničí, příslib států Dohody,
že jimi bude československý stát akceptován a uznán.
V Paříži vznikla prozatímní československá vláda a
v Čechách ustanovený Národní výbor českoslovanský
se připravoval k převzetí moci.
Od počátku října 1918, kdy již bylo zřejmé, že se
válka chýlí ke konci, vzaly události ve střední Evropě
rychlý spád. Přes veškeré snahy Rakousko-Uherska
řešit poválečnou situaci širší federalizací stávajícího
soustátí bylo na podobné politické kroky pozdě. Na
14. října byla Ústřední socialistickou radou v Praze
vyhlášena generální stávka proti vývozu potravin ze
země, během níž již tehdy došlo v některých místech
(např. v Písku) k vyhlášení samostatné republiky. Ale
monarchie stále ještě dýchala a nehodlala se vzdát.
Dne 17. října zaslal Tomáš Garrigue Masaryk americkému presidentu Wilsonovi „Prohlášení nezávislosti
československého národa“ (tzv. Washingtonská deklarace), jež jím bylo akceptováno a následujícího dne
bylo vyhlášeno v Paříži. 20. října odpoledne se v Paříži
Edvardu Benešovi dostalo oficiální odpovědi presidenta Wilsona určené představitelům Rakousko-Uherska,
v níž se m.j. spojovalo ukončení války a mírová jednání právě s vyhlášením samostatného Československa a dalších států. Ráno 28. října byla zahájena jednání mezi delegacemi Národního výboru a protirakouského zahraničního odboje v čele s E. Benešem v
Ženevě, na nichž bylo dohodnuto, že nově vzniklý stát
bude republikou, jeho presidentem se stane T. G. Masaryk a předsedou vlády Karel Kramář. Zároveň byly
činěny kroky v Praze. Po překotných, bouřlivých událostech, vyvolaných jistým nepochopením vládního
dopisu z Vídně o budoucím uspořádání RakouskoUherska a provoláváním slávy nově vzniklému státu
československému, byl večer 28. října vydán v Praze
Národním výborem první zákon - zákon o zřízení
samostatného československého státu, který následovalo prohlášení k národu začínající dnes již památnými větami: „Lide československý. Tvůj odvěký
sen se stal skutkem…“ V ulicích Prahy a dalších měst a
obcí lidé zpívali, tančili, objímali se a slzeli. Symboly
rakousko-uherského mocnářství šly k zemi, stejně jako portréty císaře Karla I. Habsburského.
K této převratné historické době se dochovalo
v Archivu města Kožlan bohužel minimum písemných
materiálů, které by nám mohly události roku 1918
přiblížit. Stručné informace tak je možné najít pouze
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v kožlanské kronice, kronice místní školy, zápisech
zastupitelstva či v jednacím protokolu obce.

Střed města před sto lety na historické pohlednici
s doby před první světovou válkou
A jak nám tyto události popisuje kožlanská kronika?
V části nazvané „Národní osvobození“ čteme: „Úřadující radní Jaromír Bureš účastnil se všenárodní manifestace v Praze dne 13. dubna 1918. (Pozn. V tento
den se v Praze konalo velké shromáždění lidu a představitelů národa a v Obecním domě byla přečtena
Aloisem Jiráskem přísaha českých spisovatelů, která
končila slovy: „Vytrváme, dokud nezvítězíme! Vytrváme, až pozdravíme samostatnost svého národa!“) –
Městské zastupitelstvo usneslo se dne 22. května
1918 vysloviti Svazu českých poslanců souhlas a dík
za poctivé hájení zájmů našeho národa a vyzvati
Svaz, aby i nadále v této činnosti pokračoval.“ Týden
nato byl text podle jednacího protokolu odeslán
k otisknutí do třech deníků – Venkova, Politiky a Plzeňského kraje. Tento zápis je jasným dokladem, že i
Kožlanští pečlivě sledovali všechny politické kroky a
události, které směřovaly k obnovené české státnosti,
a měli potřebu se k nim veřejně přihlásit. Nejaktivnější byl Tomáš Škudera, tehdejší školní správce. Text
v kronice pokračuje: „Přišel 28. říjen 1918, Den svobody a vzniku Československé republiky. Při prohlášení samostatnosti československého státu byl uspořádán budíček a slavnostní průvod městem. Odpoledne
uspořádán tábor lidu s hudbou; sešli se lidé z celého
okolí. – Byla svolána společná schůze obecního zastupitelstva, hospodářské rady a sborů učitelských obou
škol, jakož i výboru strany sociálně demokratické ke
zvolení místního správního výboru, který by převzal a
řídil správu obce, než nastanou opět normální poměry.“ Obecní zastupitelstvo však zůstalo po rozpravě
v původním složení, aby byla zachována kontinuita
vedení městečka.
Tehdejší řídící učitel Kučera popisuje ve školní kronice průběh událostí podrobněji. „Dne 28. října večerní dobou došla do obce radostná zpráva, že naše vlast
zbavena je pout otroctví a že prohlášena byla Národním výborem za stát samostatný, za stát Československý“. Druhý den ráno (v úterý) přišel do školy Tomáš Škudera a děti dostaly volno. Od časných hodin
se slavnostně oblečení lidé procházeli městečkem,
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zpívali národní písně a zdobili své domy. V jednu hodinu odpoledne se sešla místní národní obecní rada,
která se radila o pořádku ve městě, zásobování a dalším postupu. Kolem třetí hodiny se před radnicí shromáždili téměř všichni obyvatelé, školní mládež a členové místních spolků (sokolové, hasiči a čtenářského
spolku Pokrok) a také představení okolních obcí, zástupci spolků (např. hasiči z Hradecka) i ostatní lidé.
Od radnice vyšel slavnostní průvod v čele se školními
dětmi a jejich učiteli, následovali představení města,
hudba, dívky v krojích, členové spolků, ženy a nakonec muži. Starosta města Jaromír Bureš přečetl došlý
telegram oznamující první paragrafy zákona vydaného
Národním výborem. Průvod se zastavil u rodného domu Edvarda Beneše, přičemž městský tajemník Pavel
Vyšata provolával slávu významnému rodáku a velikému průkopníku nového státu. Zde hudba zahrála
národní hymnu, občané svorně zpívali a pak průvod
pokračoval dál celým městečkem zpět k radnici. Hned
druhý den ráno byly ve škole sňaty portréty císaře
Karla I. a státní rakousko-uherské symboly a učitelé
vysvětlili dětem význam události, již v minulých dvou
dnech prožili.
Na jednání obecního zastupitelstva dne 2. listopadu
požadoval Emanuel Hofman jménem hudebníků 500
korun, které jim měly připadnout za hraní při slavnostním průvodu. Obec s nimi chtěla usmlouvat cenu
nižší. Inu, nic nebylo zadarmo. Nejen svoboda, ale i
její oslava. Pod dojmem všech následných událostí
bylo věnováno 5 000 korun na fond pozůstalých po
padlých českých legionářích, za což bylo představe-

ným obce poděkováno Tomášem Garrigue Masarykem, Gustavem Habrmanem, Václavem Klofáčem a
Františkem Staňkem (předseda Českého svazu poslanců na říšské radě), písemně poděkoval z Paříže i
Edvard Beneš, a 2 000 korun bylo zastupitelstvem
upsáno z obecní hotovosti na půjčku Svobody.
První volby do vedení městečka se konaly 15.
června následujícího roku. Z celkového počtu zapsaných voličů (991) se jich k volbám dostavilo nepředstavitelných 881 (404 mužů a 471 žen). Za stranu
československou sociálně demokratickou kandidovala
i první žena, Justa Vopatová, manželka hrnčíře z čp.
37. Prvním starostou po roce 1918 byl zvolen několik
dní nato rolník Vojtěch Rabštejnek z čp. 245 kandidující za stranu československou socialistickou, který se
záhy své funkce vzdává, neboť „za dvě koruny denně
nemůže úřad zastávati, nemá-li být existenčně ohrožen“. Byť byla jeho rezignace radou přijata, okresní
hejtmanství mu však nařídilo, aby se své funkce opět
ujal (např. nájem obecního bytu o třech místnostech
ve staré škole činil ročně 300 korun, pár obyčejné kožené obuvi pro nemajetné stál 20 – 40 korun, nová
školní židle 27 korun). Volby do poslanecké sněmovny a senátu se konaly až na jaře 1920.
Trvalo několik let, než se život v městečku po
skončené válce stabilizoval a než se zlepšila ekonomická situace většiny obyvatel. Pocit radosti ze života
ve svobodném státě však mnohé strasti odsunul do
pozadí.
Jitka Vlčková

Výběr významných historických událostí z národních dějin za měsíce září a říjen
Září
1. září (1939) – začátek 2. světové války, nacistické
Německo přepadlo Polsko; (1347) – Karel IV. byl korunován se svojí manželkou Blankou z Valoa českým
králem
3. září (1948) – zemřel president Edvard Beneš (70
let od úmrtí)
8. září (1198) – kníže Přemysl Otakar I. získal dědičně
královský titul (potvrzeno Zlatou bulou 1212)
11. září (2001) – teroristický letecký útok na „Dvojčata“ v New Yorku
12. září (1882) – vyhořelo v Praze Národní divadlo
14. září (1938) – vůdce Sudetoněmecké strany
Konrád Henlein vydal prohlášení, v němž poprvé otevřeně vyjádřil požadavek na připojení území českého
a moravského pohraničí (Sudet) k Německu
21. září (1937) – státní pohřeb prezidenta T. G. Masaryka
23. září (1938) – vyhlášena všeobecná mobilizace
československé branné moci.
28. září (935) – Den české státnosti, zavraždění sv.
Václava ve Staré Boleslavi; (995) – vyvraždění Slavníkovců na Libici
29./30. září (1938) – podepsána v Mnichově velmocemi (Německo, Anglie, Francie, Itálie)dohoda o odstoupení československého pohraničí nacistickému
Německu(80 let od podpisu)
30. září (1492) – byla vytištěna první kniha na světě
(Johann Gutenberg vytiskl latinskou Bibli nákladem
180 ks)
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Říjen
1. – 10. října (1938) – zabrání pohraničních oblastí
Čech německými a polskými vojsky, nucený odsun
Čechů
4. října (1957) – byla vypuštěna první umělá družice
Země Sputnik 1 z kosmodromu Bajkonur, čímž začala
kosmická éra lidstva
5. října (1938) – československý president Edvard
Beneš abdikoval na svoji funkci a odjíždí do zahraničí
11. říjen (1424) – u Přibyslavi zemřel hejtman Jan
Žižka z Trocnova
13. říjen (1781) – císař Josef II. Habsburský vydal toleranční patent, jímž povolil náboženskou svobodu
14. říjen (1918) – generální stávka zorganizovaná Socialistickou radou na protest proti vývozu potravin a
zboží do Rakouska
24. říjen (1942) – v koncentračním táboře Mauthausen bylo popraveno výstřelem do týla 263 protektorátních občanů ze skupiny tzv. "parašutistů", tj. spolupracovníků a rodinných příslušníků výsadkářů zúčastněných na atentátu na Heydricha
28. říjen (1918) – Den vzniku samostatného československého státu (100 let od vyhlášení);
(1939) – v řadě měst Protektorátu Čechy a Morava
proběhly oslavy vzniku Československa, v Praze při
nich byli smrtelně zraněni Jan Opletal a Václav Sedláček ; (1968) – schválen ústavní zákon o československé federaci
Jitka Vlčková
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KULTURA
Spolek sochaře Václava Levého z. s.
V sobotu 22. září 2018 proběhlo
slavnostní otevření expozice sochaře Václava Levého v Městském
muzeu Kožlany.
Pan Bartoloměj Štěrba, který pro
expozici vytvořil kopii Levého sousoší Adam a Eva, přítomné seznámil s životem a dílem tohoto významného sochaře. Dílo Václava
Levého zná dokonale a určitě i proto, je zhotovená kopie sochy skutečně nádherná. Pan Štěrba pracoval na soše zdarma a přeje si, aby
byla vystavena v Městském muzeu
Kožlany. Za příspěvek ve výši 15
000 Kč na materiál pro kopii sochy
patří díky Plzeňskému kraji.

S činností Spolku sochaře Václava Levého seznámila návštěvníky
paní Mgr. Růžena Srpová, jejíž fotografie Kožlan byly kdysi vystavené v Městském muzeu. Do expozice o Levém poskytla paní Srpová
originály svých fotografií mapujících celoživotní tvorbu sochaře,
textové materiály a zapůjčila též
světla k nasvícení sousoší Adama a
Evy.

Jako příbuzná sochaře promluvila paní JUDr. Olga Ulrichová o rodině Levých. Pátrala ve starých kožlanských matrikách a vypracovala
rodokmen Levých do 17. století.
Paní Ulrichová též finančně podpořila vznik expozice sochaře Václava
Levého.
V rámci slavnostního otevření
expozice vystoupil Mužský pěvecký
soubor Kozel z Kozojed. Své vystoupení začal oblíbenou písní Václava Levého „Ó hřebíčku zahradnický“. Zpěváky v souboru jsou také pánové B. Štěrba a Tomáš Ondřich, oba zároveň členové Spolku
sochaře Václava Levého z.s. Program pokračoval hudebním vystoupením Stanislava a Karolínky
Mikšovských, kteří zahráli na akordeony. Divadelní představení „Václav Levý a jeho Múza v Římě“ od
V. Kobylákové představil, jak při
pobytu v Itálii mohl sochař vytvořit
jednu ze svých nejkrásnějších a
také nejznámějších soch „Madona
na trůně“. Sochaře ztvárnil pan
Aleš Vlk a jeho múzu paní Taťána
Krepsová, oba jsou členy Ochotnického divadelního souboru Kozlík
z Kožlan.
Slavnostní otevření Expozice sochaře Václava Levého v Městském
muzeu Kožlany začalo symbolickým přestřižením pásky. Za přihlížení více než stovky diváků ji za
Město Kožlany přestřihl pan Václav
Kratochvíl, místostarosta Kožlan,
za Spolek sochaře Václava Levého
paní Mgr. Růžena Srpová, paní
JUDr. Olga Ulrichová a sochař pan
Bartoloměj Štěrba.
Na expozici se podílelo Město
Kožlany
propůjčením
místnosti
„zatím“ na 3 roky, poskytnutím
podstavce pod sousoší „Adam a
Eva“ a rámů pro fotografie. Spolek
sochaře Václava Levého z.s. zapůjčil muzeu sousoší „Adam a

Eva“, fotografie děl Václava Levého
i doprovodné texty. Členové spolku
si přejí, aby expozice byla v muzeu
co nejdéle a připomínala vynikajícího sochaře, který v Kožlanech žil
a jehož rodina byla s městem spojena více než dvě století.

Spolek děkuje všem, kteří na
vznik expozice přispěli finančně,
jmenovitě
skupině
výtvarníků
NEFOSIN, panu Aleši Hoffmannovi
– Roal oil s.r.o., panu Jaromíru
Správkovi - Stavebniny Správka.
Dále děkujeme hudební skupině
Šlapeton, která zajistila ozvučení
programu.
Děkujeme také všem, kteří přispěli na budoucí informační materiály, které budou součástí expozice v Městském muzeu Kožlany.
Velké poděkování patří panu Davidovi Hanzlíkovi Dis. za grafické
zpracování plakátů a dalších informačních letáků, zpracování žádostí o poskytnutí účelové dotace v
rámci programu “Mikrogrant Plzeňského kraje na podporu a oživení
kulturních a uměleckých aktivit pro
rok 2018“.
Pokud by se kdokoli chtěl ke
Spolku sochaře Václava Levého
z.s. přidat, rádi vás mezi sebou
přivítáme.
V. Kobyláková,
předsedkyně Spolku sochaře Václava Levého z.s.

SPORT
FC OLYMPIE KOŽLANY
Výsledky - září:
A-mužstvo:
Blatnice – Kožlany 1:5 (1:1)
Branky: Tupý 2, J.Hromada 2, Kříž
Kožlany - Kaznějov B 4:1 (1:0)
Branky: V.Švamberg 2, O.Berbr, Kříž
Kožlany – D. Bělá 1:3 (1:2)
Branka: O.Berbr
Líně – Kožlany 1:2 (0:1)
Branky: O.Berbr, Šnajdr ml.

www.kozlany.cz

Stará garda:
Kožlany – Chrást 9:0 (4:0)
Branky: Kotěšovec 2, Purkar 2, Šubrt, J.Koura,
V.Lehner, Roučka, J.Švamberg st.
Plasy – Kožlany 3:4 (2:2)
Branky: Purkar 3, Volín
Kožlany – Druztová 3:0
(kontumačně)
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Mladší žáci:
Kožlany – Hadačka 1:1 (0:1)
Branka: Bajger
H. Bříza – Kožlany 9:0 (5:0)
Mladší přípravka:
Kožlany – Mladotice 1:14 (1:7)
Branka: T.Lehner
Kožlany – Kralovice 17:2 (7:1)
Branky: V.Koura 11, David Konopásek 3, Švarc,
T.Lehner, Adámek
Kožlany – Plasy 8:3 (2 : 2)
Branky: Švarc 4, V.Koura 3, Adámek
Program - říjen:
A-mužstvo (sobota):
6. 10. Nečtiny - Kožlany
13. 10. Kožlany – H. Bříza B
20. 10. Nýřany - Kožlany
27. 10. Kožlany - Úlice

16:00
15:30
15:30
14:30

Mladší žáci (sobota):
3. 10. Kožlany - Dobříč
6. 10. Kaznějov - Kožlany
13. 10. Kožlany - Žihle
19. 10. Kralovice - Kožlany
27. 10. Kožlany - Plasy

17:00 (ST)
13:30
13:00
16:00 (PÁ)
12:00

Starší přípravka:
Kožlany – Mladotice 5:19 (3:8)
Branky: Šot 5
Kožlany – Kralovice 12:7 (8:4)
Branky: Šot 6, Michalovský 3, J.Kašpar, Blecha, Martin Beneš
Kožlany – Plasy 5:5 (2:3)
Branky: Šot 3, Michalovský 2
Kaznějov – Kožlany 18:2 (9:0)
Branky: Michalovský 2

Stará garda (pátek):
5. 10. Kožlany - Zruč
12. 10. Manětín - Kožlany

18:00
18:00

Přípravky (pátek):
5. 10. Manětín - Kožlany
12. 10. Kožlany - Trnová
19. 10. Žihle - Kožlany
26. 10. Kožlany – D. Bělá

16:30 (jen starší)
16:30
16:00
16:00 (jen starší)

FC Olympie Kožlany – oddíl kopané
pořádá
v sobotu

13. října 2018

sběr železného šrotu Kožlanech
(od 8:30 do 11:30 hod.)
Sběr bude probíhat formou objíždění obce sběrným autem.
Případným dárcům děkujeme!
Zájemci o odvoz železného odpadu se mohou přihlásit do pátku 12. 10. 2018:
V. Kratochvíl (602 853 378), J. Kotěšovec (724 210 288), J. Śvamberg (728 337 943)
nebo e mailem : tjkozlany@seznam.czl

www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 10 / 2018
strana - 13 -

Křest knihy o Kožlanech
Dne 20. září 2018 se uskutečnila ve slavnostním sále MěÚ Kožlany prezentace a křest nové knihy Kožlany.
Stručné dějiny města a významné stavby autorů Jitky Vlčkové, Evy Němečkové a Pavla Vlčka. Součástí prezentace, již zahájil starosta města Mgr. Vladimír Přibyl, bylo i komentované promítání historických pohlednic a fotografií. Pro příchozí byla připravena malá výstavka historických pohlednic a dopisnic včetně drobného občerstvení.
Kniha je rozdělena do tří částí: Historie města, Památky a Přílohy a její text je doplněn množstvím historických pohlednic a barevných i černobílých fotografií, z nichž mnohé poskytli nezištně obyvatelé Kožlan. Knihu
vydalo město Kožlany v nákladu 500 kusů a lze ji zakoupit na MěÚ Kožlany či v muzeu za 220 korun.
Jitka Vlčková, Vladimír Přibyl

Anketa
Výsledky ankety za září:
Anketní otázka na říjen:
Co se stalo 28. října 1918?

Nová anketa byla spuštěna 1. 10. 2018

(stav k 27. 9. 10:23)

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 1. 10. 2018.

www.kozlany.cz
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