LEDEN 2019

Z RADNICE ...
Milí spoluobčané,
přemýšlel jsem o tom, jaký vlastně byl uplynulý rok z pohledu vedení města. Byl to určitě rok náročný, rychlý, plný práce, rozhodnutí a změn. Myslím si, že to byl pro naše město a obce rok velmi úspěšný.
Milí spoluobčané, chci Vám poděkovat za všechny Vaše připomínky, názory a i kritiku, která nám pomáhá
v naší práci. Pevně věřím, že nový rok pro nás bude rovněž úspěšný a v některých oblastech ještě lepší.
Dovolte mi, abych Vám upřímně z celého srdce do nového roku popřál hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, porozumění a jak osobních, tak i pracovních úspěchů.
Václav Kratochvíl, starosta
Vážení spoluobčané,
v měsíci prosinci, jak už bývá zvykem, občas zazlobí zima. Zatím se moc nepředvedla a vše co dokázala, tak
se zaměstnancům TS úspěšně podařilo uklidit. Naposledy nás trochu zklamala technika, asi byla traktůrku zima
a nechtělo se mu pracovat, ale i přesto se vše uklidilo. Spíše než sníh a námraza nás víc trápí nepořádek okolo
kontejnerů.

Odpady
Vím, že někteří z Vás to nedělají a nelíbí se Vám to.
Ale jsou mezi námi tací, kterým to je naprosto jedno.
Městský úřad platí nemalé peníze za odpady (viz. níže).
MJ
(tuny)
Komunální
odpad
Bioodpad
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Nebezpečný
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CELKEM

Cena
Kč

EKOKOM
Dotace
za třídění
v Kč

773.211,-

174.000,-

953.477,356.771,39.956,21.660,540.038,1.911.902,-

Město doplatí 964.691,-Kč
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Poplatky
500,Kč/osoba

Zde nyní vidíte, kolik peněz se doplácí za odpadky
občanů. Tato částka by městu pomohla na různé realizace projektů. Musíme si všichni uvědomit, že městská kasa není dojná kráva. Je tu spousta požadavků,
které bychom mohli uskutečnit, např. více finančních
prostředků pro místní spolky, opravy cest, výsadby
dřevin, zakládání parků, budování různých sportovních areálů a další a další. Pojďme to nějak společně
vyřešit.
Chtěl bych Vás poprosit, abyste více dbali o pořádek
v našem městě. Je to i Vaše vizitka. Když jsem pořizoval fotografie u kontejneru, tak jsem si myslel, že
jsou plné. Nebyly, některé byly úplně prázdné. Nedokážu pochopit ty lidi, kteří nejsou schopni rozšlápnout
krabici a hodit ji do kontejneru. A to ještě nechají svoji adresu na obalu. Bude-li se to opakovat, nezbude
nám, než tyto případy předávat na životní prostředí a
ti již mohou pokutovat. Dále bych chtěl apelovat na
podnikatele, kteří svůj odpad vyváží do kontejnerů.
Ten odpad tam nepatří. Kontejnery jsou pro místní
občany, Vy si to odvezte do Kralovic přímo do Pedersenu. Správně by měl každý podnikatel mít doklad o
zaplacení odpadu.
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Od 5. 1. 2019 bude zprovozněno sběrné místo
v bývalém sběrném dvoře v Kožlanech. Bližší informace najdete v provozním řádu.
Městský úřad
Koncem měsíce listopadu proběhl na městském
úřadu audit. Proběhl v naprostém pořádku a všechny
pracovnice úřadu dostaly ode mne jedničku podtrženou za svoji pečlivou práci.
Dále
probíhaly
schůzky
s p.
Kunešem
z památkového
úřadu
ohledně
výměny
oken
v knihovně. Po třech schůzkách jsme se dopídili
k určitému závěru a už to snad klapne. Jednání
s památkáři nejsou opravdu jednoduchá.
V půli měsíce prosince nás navštívil prezident firmy
Amagasaki Pipe Czech, s.r.o. pan Kasai. Probírali jsme
záměry firmy, např. jestli se budou rozrůstat, přijímat
nové zaměstnance atd. Jejich hlavní snaha je
v novém roce vybudovat novou jídelnu a sociální zařízení pro jejich zaměstnance. Chtěli by také více šikovných českých zaměstnanců. Bohužel se jim to stále nedaří.
Dále nás navštívil pan Ing. Provod z firmy BERGER
BOHEMIA a.s. ohledně odstřelů v lomu. Někteří občané si všimli, že je lom vyřezaný od náletů a hned si
vymysleli, že se tam bude těžit. Pan Ing. Provod nás
ujistil, že šlo pouze o úklid ohledně bezpečnosti lomu
a že se v několika dalších letech těžba nechystá.

Ulice Polní, Luční a Větrná
Veškeré práce v měsíci prosinci proběhly dle plánu a i
počasí. Silnici se podařilo dodělat, tak že se můžeme
svézt po novém povrchu. Dále se podařila výstavba
nového veřejného osvětlení. Akorát se nestihly dodělat chodníky. Firma bude pokračovat po novém roce,
samozřejmě pokud to počasí dovolí. Veškeré úpravy
zeminy se zasetím nové traviny budou uskutečněny
na jaře.
Vánoční akce
Vánoční stromeček – rozsvícení vánočního stromečku
se neobešlo bez „špatného“ počasí. Odpoledne to bylo
na deštník a chvíli před zahájením se rozsypal sníh.
Ale i přes nepřízeň počasí se akce vydařila. Jarmark
byl plný nádherných výrobků a sladkostí, děti krásně
zpívaly a návštěvníci si vánoční atmosféru krásně užívali. Chtěl bych všem poděkovat za přípravu a těším
se na další spolupráci.
Zpívání dětí v kostele – jak už bývá zvykem každý
rok, pan Berbr se svým sborem vystupují v našem
kostele. Letos se opět sešli a bylo to úžasné. Přišlo se
podívat spousta lidí a atmosféra byla opravdu vánoční. Patří jim obrovský dík a smekám klobouk, co se
v dnešní „počítačové“ době dokáží naučit.
Jaroslav Koura, místostarosta

Výsledky projednání rady města na 2. zasedání konaném dne 26. 11. 2018
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, místostarosty, diskusní příspěvky
členů rady města, zaslané informace
Rada schvaluje:
č. 11/18 - program 2. zasedání rady města; č. 12/18
- termín a program 1. zasedání zastupitelstva města
Kožlany; č. 16/18 – prodloužení platnosti nájemní a
pachtovní smlouvy na zemědělské pozemky v k.ú.
Hedčany uzavřené se Soukromou farmou Babuška,
Petr Babuška, od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019;
č. 17/18 - prodloužení platnosti nájemní smlouvy na
část pozemku p.č. 4238/1 v k.ú. Kožlany o výměře 23
m2 uzavřené se Zdeňkem Slunečkem, od 1. 1. 2019
do 31.12.2019; č. 18/18 - zveřejnění záměru výpůjčky budovy č.p. 8 Hodyně, jež je součástí pozemku
st.p. 21 a pozemku p.č. 23 vše k.ú. Hodyně u Dřevce,
pro SDH Hodyně; č. 23/18 - poskytnutí finančního daru pro Základní školu a Mateřskou školu Kozojedy ve
výši 2.000,- Kč; č. 24/18 - uzavření smlouvy s firmou
Komplet NET s.r.o. o poskytování služeb elektronických komunikací pro SDH Buček za měsíční cenu 300
Kč včetně DPH.
Rada neschvaluje:
č. 20/18 - znovu projednání žádosti o zřízení věcného
břemene na části lesních pozemků ve vlastnictví města p.č. 3988, 4029/7, 4148/1, 4149/2, 4311/15, jelikož ve věci již bylo rozhodnuto zastupitelstvem města
dne 12.09.2018 č. usn. 226/18.
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Rada nesouhlasí:
č. 13/18 - s vrácením dobrovolně poskytnuté částky
50.000 Kč panu Richardu Műllerovi s odkazem na
uzavření platné dohody o poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu inženýrských sítí.
Rada souhlasí:
č. 14/18 - s přijetím hmotného daru v podobě 7 ks
stolních počítačů v hodnotě 77.931,- Kč bez DPH pro
Základní školu a Mateřskou školu dr. Eduarda Beneše
Kožlany od firmy P.V.A. systems s.r.o.; č. 19/18 - se
změnou stavby „Přístavba skladu k truhlářské dílně na
p.č. 1316 v k.ú. Hodyně u Dřevce“ spočívající ve vybudování jednoho okna navíc oproti projektové dokumentaci a nemá ke změně připomínek.
Rada odkládá:
č. 15/18 - projednání žádosti o vyjádření k rozdělení
pozemků p.č. 3662/38, 3662/39, 3662/21 vše v k.ú.
Kožlany z důvodu doplnění žádosti o rozměry pozemků; č. 21/18 - schválení návrhu rozpočtu Základní
školy a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše Kožlany do
dalšího jednání rady z důvodu potřeby bližších informací.
Rada pověřuje:
č. 22/18 - místostarostu k jednání s Dopravním inspektorátem Policie ČR Plzeň ohledně možnosti umístění dopravního značení „Pozor kůň“ na silnici
III/2291 a případné omezení rychlosti.
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Výsledky projednání rady města na 3. zasedání konaném dne 11. 12. 2018
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, místostarosty, diskusní příspěvky
členů rady města, zaslané informace
Rada schvaluje:
č. 25/18 - program 3. zasedání rady města; č. 26/18
- návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy dr.
Eduarda Beneše Kožlany na rok 2019 včetně střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2021; č. 27/18
- provozní řád sběrného místa Kožlany a jeho uvedení do provozu od 1. 1. 2019; č. 28/18 - zveřejnění
záměru pronájmu nebytových prostor restaurace na
adrese Pražská 260, Kožlany za podmínek stanovených v záměru a příloze č. 3 zápisu; č. 29/18 - uza-

vření Městského úřadu Kožlany dne 31. 12. 2018
z důvodu čerpání dovolené pracovníků úřadu.
Rada souhlasí:
č. 30/18 - s umístěním stavby „Kožlany, PS, p.č. 478,
kNN“ a uložením nového vedení elektrické energie na
pozemcích ve vlastnictví města č. 3971/1, 3971/5,
3971/6, 3971/9, 3993/2, 4294/8 vše k.ú. Kožlany a
nemá ke stavbě připomínek; č. 31/18 - s rozvržením
pozemků p.č. 3662/38, 3662/39, 3662/21 vše v k.ú.
Kožlany s podmínkou snížení hloubky pozemku p.č.
3662/21 z původních 49,10 metrů na 37 metrů od
hranice pozemku p.č. 3662/38 z důvodu zachování linie koridoru komunikace dle platného územního plánu
města.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 1. zasedání konaném dne 17. 12. 2018
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva, zprávu o činnosti rady, zprávu o stavu lesního
hospodaření
Zastupitelstvo určuje:
č. 18/18 - ověřovateli zápisu Hanu Tupou a Martina
Kabelku, návrhovou komisi ve složení - předseda Jaroslav Koura, členové Daniela Siváková, Bc. František
Švec.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 19/18 – doplněný program 1. zasedání zastupitelstva,
č. 20/18 - dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo o odvozu a
zneškodnění komunálního odpadu týkající se zvýšení
cen od 1. 1. 2019 za svoz a likvidaci odpadu,
č. 22/18 - ceník prací v lese pro živnostníky a návrh
cen za prodej dřevní hmoty pro samovýrobce, vše s
účinností od 1. 1. 2019,
č. 24/18 - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení lesních tůní v k.ú. Dřevec týkající se navýšení ceny
díla o 36 279,28 Kč bez DPH,
č. 25/18 - dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č.
10039/17/LCD ze dne 15. 3. 2017 týkající se změny
způsobu čerpání úvěrových prostředků a s tím související dokumenty, a to Smlouvu o účtu a Smlouvu o
zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č.
ZÚ/10039/17/LCD,
č. 26/18 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S19-0240050 ze dne 3. 8. 2018 na výstavbu místních komunikací Větrná, Luční, Polní, týkající se snížení ceny díla o
31 912,75 Kč,
č. 27/18 - podání žádosti o dotaci do podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova z dotačního titulu
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov,
č. 28/18 - změnu rozpočtu města na rok 2018 - 8.
rozpočtové opatření,
č. 31/18 - rozpočet města na rok 2019 jako schodkový, schodek bude financován z finančních prostředků
minulých let a dočerpání úvěru,
č. 32/18 - přijetí finanční dotace v rámci Operačního
programu životního prostředí ve výši 6 406 447,79 Kč
na výstavbu polozapuštěných kontejnerů včetně zajištění vlastních finančních prostředků ve výši 1 130
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549,61 Kč na pokrytí rozdílu mezi celkovými výdaji a
poskytnutou dotací,
č. 33/18 - návrh střednědobého výhledu rozpočtu
města Kožlany na roky 2020, 2021.
Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 23/18 - prodej části pozemku p.č. 3993/2 o výměře
cca 98 m2 v k.ú. Kožlany.
Zastupitelstvo pověřuje:
č. 29/18 - radu města k provádění rozpočtových změn
v tomto rozsahu:
1. do výše 300 000,- Kč včetně na straně příjmů, do
výše 200 000,- Kč včetně na straně výdajů, jedná se
o celkovou možnou částku rozpočtových změn mezi
jednáními zastupitelstva.
2. bez ohledu na výši rozpočtové změny v těchto případech:
a) přijetí, realizace účelově poskytnutých prostředků,
b) výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení
živelných pohrom,
c) výdaje ve stavu nouze,
d) úhrady pokut, penále, daní a daňových doměrků,
odvodů,
e) zaúčtování příjmu a výdaje daně z příjmů právnických osob, kterou platí obec sama sobě,
f) technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů,
pokud mají vliv na rozpočet,
g) přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi třídou 5
(běžné výdaje) a třídou 6 (kapitálové výdaje) u akcí
schválených zastupitelstvem, ale u kterých je nutné
po uskutečnění výdajů provést správné zatřídění v
souladu s rozpočtovou skladbou.
3. o rozpočtových změnách provedených v kompetenci rady bude zastupitelstvo informováno na nejbližším
zasedání.
č. 30/18 - radu města k projednání a rozhodnutí o závěrečném rozpočtovém opatření vzniklém v období od
18. 12. 2018 do 31. 12. 2018.
Zastupitelstvo deleguje:
č. 21/18 - starostu Václava Kratochvíla a náhradníka
Jaroslava Kouru k zastupování města na valných hromadách společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. Plzeň, a to v průběhu celého volebního období 20182022.
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Informace pro občany
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.

PROVOZNÍ ŘÁD
sběrného místa odpadů
Zahájení provozu:
Umístění:
Provozovatel:
Telefon:
Obsluha:
Telefon:

1. 1. 2019
Dr. E. Beneše č.p. 432, Kožlany
Město Kožlany, IČ: 00257958, Pražská 135, Kožlany
373 396 613
Josef Kraus (zodpovědná osoba)
607 572 246

Provozní doba (včetně svátků):

sobota 8:00 – 12:00 hod.

Přejímka odpadů:
Sběrné místo je určeno pouze pro občany města Kožlany a místních částí, tj. Buček, Dřevec, Hedčany, Hodyně
a pro osoby, které vlastní ve městě Kožlany nebo v jeho místních částech rekreační objekt (s výjimkou odevzdání elektrozařízení). Sběrné místo není určeno pro odpad vyprodukovaný v souvislosti s podnikatelskou činností.
Před využitím sběrného místa a uložením odpadu je občan povinen prokázat obsluze sběrného místa, že má trvalé bydliště ve městě Kožlany nebo v jeho místních částech (občanským průkazem), nebo vlastní nemovitost
určenou k rekreačním účelům na území města Kožlany nebo jeho místních částech, vlastník takovéto nemovitosti prokáže dokladem o zaplacení, že má ve městě uhrazen místní poplatek za systém nakládání s odpady na
území města za příslušný kalendářní rok. V případě, že občan nebo vlastník rekreační nemovitosti tyto podmínky nesplní, obsluha jejich odpady ve sběrném místě nepřijme k uložení.
Uložení odpadů:
Do sběrného místa lze ukládat odpad bezplatně v omezené míře, to znamená do souhrnného váhového množství maximálně 100 kg ročně na jednu zletilou osobu (do souhrnného váhového množství se nezapočítává elektrozařízení). Odpad nad tento limit je možné za úplatu uložit ve sběrném dvoře v Kralovicích, Nádražní 878,
firma Marius Pedersen a.s.
Druhy odpadů, pro které je sběrné místo určeno:

kovy (železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce).

objemný odpad (odpad, který vzhledem k jeho rozměrům nemůže být uložen do sběrných nádob komunálního odpadu, např. nábytek, matrace, koberce, linoleum apod.). Do objemného odpadu nepatří
stavební suť.

zpětný odběr elektrozařízení (elektrozařízení lze odevzdat bez ohledu na trvalé bydliště občana a vlastnictví rekreační nemovitosti).
Elektrozařízení
určené pro zpětný odběr musí být kompletní nebo obsluha neumožní jeho uložení ve sběrném místě. Obsluha
sběrného místa může odmítnout převzít poškozené elektrozařízení v případě, že ohrožuje zdraví osob z důvodu
kontaminace. Odevzdávané elektrozařízení nesmí být v obalu.
Každý návštěvník sběrného místa musí respektovat pokyny obsluhy a provozní dobu sběrného místa.
Provozní řád sběrného místa města Kožlany byl schválen radou města dne 11. 12. 2018 č. usn. 27/18.
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Více vlaků z Rakovníka do Kralovic a nové návazné autobusy do Plzně
V neděli 9. prosince začaly platit
nové jízdní řády na železnici. Ve
Středočeském kraji vyjelo 70 nových spojů a kraj vloží do provozu
železničních linek v příštím roce
navíc 63 milionů korun. Na příjemné změny se mohou těšit i cestující
mezi Rakovníkem a Kralovicemi,
kam se vrací pravidelné vlaky i
v pracovní dny. V Kralovicích na ně
navazují autobusy do Plzně.
„V koncovém úseku tratě Rakovník – Kralovice u Rakovníka, konkrétně mezi Čistou a Kralovicemi,
jezdilo naprosté minimum vlaků,
nově se sem vrací čtyři spoje
v pracovní den a čtyři spoje o víkendu,“ říká Martin Jareš, zástupce
ředitele Integrované dopravy Středočeského kraje, a dodává: „Na
této trati nově jede celkově více
vlaků. Z Rakovníka do Čisté jelo
v každém směru v pracovní den
jen osm spojů, nově jich je jede-

náct. Chceme zlepšit dopravní obslužnost obcí kolem této lokálky.“
V Kralovicích u Rakovníka je
možné přestupovat na autobusy do
Plzně, které objednává Plzeňský
kraj. Vzniká tak nové spojení Plzeň
– Rakovník, které trvá přibližně
dvě hodiny.
Ráno může cestující vyrazit například v 7:27 z Rakovníka do Kralovic, tam je rychlý přestup na návazný autobus a v 9:25 dojede do
Plzně na centrální autobusové
nádraží.
I na linkách v okolí Rakovníka
platí levnější tarif Pražské integrované dopravy
Dobré je vědět, že ve všech vlacích v okolí Rakovníka platí také
tarif Pražské integrované dopravy,
který je v řadě případů levnější
než tarif Českých drah. A nejde
zdaleka jen o měsíční, čtvrtletní
nebo roční předplatní kupony, ale
také o jízdenky pro jednorázové
cesty.

Pokud pojedete z Rakovníka například do Berouna, můžete si na
nádraží u pokladny koupit jízdenku
ČD nebo také jízdenku Pražské integrované dopravy. V případě lístku Českých drah pojedete za 73
korun, pokud nemáte žádnou slevovou kartu na vlak. Jízdenka
Pražské integrované dopravy vyjde
ale ve stejné situaci levněji – jen
na 32 korun. Stejná trasa, ale nižší
cena.
Jízdné Pražské integrované dopravy se netýká jen vlaků v okolí
Rakovníka, ale všech zaintegrovaných železničních spojů v celém
Středočeském kraji. Pokud rádi
nakupujete v mobilu, můžete se
úplně vyhnout pokladně a lístek si
koupit i v aplikaci PID Lítačka, a
ten pak ukázat ve vlaku průvodčímu v telefonu.

SPOLKY
Přednáška a vánoční zpívání

Klub důchodců v Kožlanech

V pátek 30. 11. se ve Dřevci uskutečnila přednáška
Ing. Pavla Tersche NÁVRAT POTOMKŮ ČESKÝCH
EMIGRANTŮ DO ZÁPADNÍCH ČECH. Vyslechli jsme si
zajímavé povídání o osudech emigrantů a návratech
jejich potomků
do Čech od 15.
století až po
současnost.
Vše bylo doplněno také obrazovou
prezentací
a
osobními
zážitky Ing. Tersche z návštěvy míst v Polsku, kde potomci emigrantů
žijí.

zakončil svoji letošní činnost již tradičně v klubovně u
Vožehova
rybníka
v
pondělí
3.
prosince
2018. Pozvání přijal pan starosta Kratochvíl a místostarosta pan Koura, což bylo příjemným překvapením. Na úvod seznámil přítomné předseda Klubu důchodců v Kožlanech pan Jaroslav Kovařík s akcemi,
které jsme pro důchodce připravili v květnu a září. Byl
to zájezd do Děčína a Hřenska, další pak do Kadaně a
Klášterce nad Ohří. Oba zájezdy se vydařily a autobus
byl vždy plně obsazen.
Od 15ti do 20ti hodin jsme se bavili, tančili při
hudbě paní Janečkové a Jardy Barbořáka. Občerstvení zajistil pan Bušek s manželkou. Tradičně se podával výborný guláš, chlebíčky, moučník, káva, alkoholické a nealkoholické nápoje .
Večer se vydařil, poděkování patří hlavně pokladníkovi panu Vilému Langovi, který toto setkání zajišťuje, za dopravu účastníků pak panu Vavřičkovi.
Přejeme hodně zdraví do nového roku 2019 a budeme se těšit zase v květnu na cestách za poznáním.

Dne 24. 12. ve 22 hodin jsme se sešli u kapličky na
návsi ve Dřevci k VÁNOČNÍMU ZPÍVÁNÍ. Zazpívali
jsme si koledy a vánoční písničky a hlasy doladili svařeným vínem. Domů jsme se vraceli s pocitem krásně
zakončeného Štědrého dne.
Za Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce z.s.
Jindra Fišerová

Iva Vorlíková

Divadelní soubor Tyl Čistá a kulturní komise města
Vás zvou na

VÁNOČNÍ PÁSMO s koledami
Kostel svatého Vavřince Kožlany pátek 4. ledna 2019 od 17:00 hodin
Vstupné dobrovolné
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HISTORIE
Kožlanští mistři hrnčíři v 18. a 1. polovině 19. století
O kožlanských hrnčířích a hrnčířství vůbec toho bylo
obecně napsáno v místních tiskovinách již docela
dost. Nikdo nepochybuje, že hrnčířství a Kožlany
k sobě patří a hrnčířství bylo po několik století jedním
z nejrozšířenějších kožlanských řemesel, což laikovi
přiblíží i malá expozice v místním muzeu. Hrnčířské
řemeslo bylo – byť se to na první pohled nezdá – i fyzicky náročné a nemohl ho tak vykonávat každý. A
stát se mistrem cechu hrnčířského znamenalo mít
manželský původ, katolické vyznání, přežít léta učňovská a tovaryšská a mít ještě dost finančních prostředků k zaplacení vstupního poplatku po složení
mistrovské zkoušky mezi mistry. Proto se mnoho tovaryšů mistry nikdy nestalo a zůstávali u mistrů
v zaměstnaneckém poměru za fixně stanovený plat,
jež mistři nemohli libovolně navyšovat.
Cech se řídil pořádkem, který byl odsouhlasen
vrchností. V roce 1731 vydal císař Karel VI. Habsburský nařízení, tzv. Generální cechovní patent, podle
něhož měly být spravovány všechny cechovní organizace v Českém království. Celý proces – od učně po
mistra - byl podrobně rozpracován, stejně tak i fungování cechu, vztahy uvnitř cechu, přestupky a pokuty, vyloučení z cechu, pojednáno bylo o vdovách, cechovních shromážděních atd. Na základě tohoto dokumentu měl všechny cechovní pořádky (artykule)
schvalovat sám panovník, respektive jeho kancelář,
za poplatek 4 zlaté. Kvartální cechovní jednání se dostala pod kontrolu vrchnosti. Některá nařízení v patentu se však záhy ukázala jako velmi obtížně splnitelná, a panovník musel v roce 1739 vydat doplnění a
vysvětlení některých nařízení a vzorové cechovní artikule, kde se ve věci cechovních pořádků na malých
městech 3. a 4. třídy uvádí, aby zůstaly „při starém,
aby větším dílem všanováni byli“. Císař také povolil,
aby se v jednom cechu sdružovala v místě rozličná
řemesla, a tak byli v Kožlanech s hrnčíři spojeni
v jednom cechu i zedníci. Hrnčíři se měli dle nařízení
učit dva roky, zedníci o rok déle. Tovaryši dostávali
jména podle vlastností, přičemž několik příkladů je
v patentu uvedeno (poslušný, tichý, učenlivý atd.). Za
přijetí do učení se mělo zaplatit na malém městě 3
zlaté do cechovní pokladnice, 35 krejcarů za zápis a
cechovnímu poslu 15 krejcarů. Ale toto nebylo dodržováno. Jednotlivé oddíly věnované učedníkům, tovaryšům a mistrům dopodrobna stanovují jejich právní i
společenské postavení.
Kožlany mají to štěstí, že se ve Státním okresním
archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích dochovaly dvě
základní knihy hrnčířského a zednického cechu: Kniha
mistrovská (1710-1858) a Kniha přijatých učedníků a
tovaryšů (1734-1859/63). Zásluhou těchto knih známe většinu kožlanských učedníků, tovaryšů i mistrů
v 18. a 1. polovině 19. století. Cech vznikl dříve, starší písemnosti se nedochovaly. V Knize mistrovské jsou
uvedena následující jména kožlanských mistrů hrnčířů, mezi nimiž naleznete i své předky (jména jsou
v podobě, jak jsou psána jednotlivými písaři, tj.
v české i německé podobě; příjmení Hofmon má být
zřejmě správně Hofman):
Matěj Hozlpaur (přijat mezi mistry 2. 1. 1710);
Vavřinec Hozlpaur hořejší (10. 4. 1710); Jan Šubrt
(23. 2. 1710); Vavřinec Hozlpaur dolejší (30. 4.
1713); Jan Hofman (16. 6. 1715); Matěj Hofman (1.
www.kozlany.cz

11. 1721); Ondřej Hozlpaur (24. 7. 1734); Štěpán
Hozlpaur (17. 1. 1740); Matěj Šubrt (14. 6. 1744);
Václav Hofman (14. 6. 1744); Jan Fuchman (31. 10.
1745); Antonín Kipta (1. 10. 1748); Isidor Peterka
(26. 6. 1771); Jakub Šubrt (4. 10. 1772); Václav
Hofmon (28. 1. 1776); Josef Vožeh (15. 12. 1776);
Ondřej Šubrt (10. 10. 1778); Pavel Kypta (26. 2.
1786); Matěj Klaus (11. 7. 1789); František Šubrt
(11. 1. 1800); Josef Peterka (30. 1. 1803); Jan
Hofman (20. 2. 1803); Matěj Šubrt (26. 12. 1803);
Antonín Vondrášek (26. 12. 1803); Václav Vožeh
(6. 1. 1804); Josef Kvítek (26. 12. 1812); Ferdinand
Balin (12. 1. 1823); Kašpar Hofman (7. 12. 182?);
Ferdinand Šodt (23. 2. 1824); Václav Klaus (1. 1.
1825); Anton Šubrt (26. 12. 1827); Frantz Klíma (3.
2. 1828); Johan Šubrt (3. 2. 1828); Karel Rapštejnek (10. 3. 1828); Frantz Klaus (3. 3. 1829); Frantz
Hofman (28. 11. 1830); Václav Šíbl (1. 10.1833);
Jánn Hofmon (12. 1. 1839); Frantz Šubrt (18. 2.
1841); Jan Kvítek (14. 2. 1841); Josef Kvítek (29.
11. 1846); Václav Kvítek (23. 2. 1849); Frantz Štíbr
(27. 12. 1850); Anton Engeltaler (27. 12. 1850);
Jánn Balín (26. 12. 1852); Anton Pinkava (26. 12.
1852); Lorenz Hopp (11. 2. 1857); Johan Maličký
(11. 2. 1858); Josef Šubrt (26. 12. 1859). Mezi mistry hrnčíři je uveden pouze jeden mistr zednický, a sice Josef Matas (27. 6. 1773), přestože mezi učedníky
a tovaryši je zmiňováno více adeptů zednického řemesla.
Jeden ze zápisů v Knize mistrů se týká např. přijetí
Karla Rab(p)štejnka a text zní následovně (jazykově
upraveno):
Karel Rapštejnek
Dne 10. Marz 1828. Při společnosti celého počestného
pořádku hrnčířského, pana inspektora, Josefa Rapštejnka, a starších cechmistrů, Matouše Vondráška a
Jakuba Šubrta, přijal se za mistra nademenovaný Karel Rapštejnek a do matky pokladnice složit povinen
bude 3 zl cm (= konvenční měny).
Pod zápisem jsou podepsáni: vlevo Josef Rabštejnek,
cechu inspektor, vpravo Matouš Vondrášek, první
starší, Jakub Šubrt druhý, Anton Švihlík (?) mistr,
Ferdinand Balin mistr
Do roku 1800 se platilo za přijetí mezi mistry hrnčíře v Kožlanech 1-2 zlaté, poté jsou uváděny 3 zlaté.
Mnozí však nebyli schopni zaplatit celou částku najednou, proto ji hradili ve více splátkách. Vedle vstupního
poplatku se platila rovněž „svačina“ pro mistry. Členové cechu pravidelně odváděli příspěvky do matky
pokladnice. Účetní pořádky, které se dochovaly, ukazují, na jaké výdaje byly peníze určeny. Platilo se
vdovám, tovaryšům na vandr, posléze za pronájem
hliniště, přispívalo se na pohřby, platilo se „občerstvení“ při zasedání představitelů cechu atd. Rovněž
se odvádělo do roku 1849 hrnčířské zboží do chříčské
panské kuchyně. Po roce 1859, kdy byly cechy 20.
prosince zrušeny a přeměněny ve společenstva, zápisy uvádějí ještě několik dalších jmen, ale již bez jakýchkoli podrobnějších údajů.
Když si přečteme všechna výše uvedená jména
hrnčířských mistrů, zjistíme, že nejvíce jsou mezi nimi
zastoupeni Hofmanové (pak se jméno objevuje
v různých modifikacích – Hoffman, Hofmann, HoffKožlanský zpravodaj 1 / 2019
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mann), Šubrtové a Hozlpauerové (ti pouze do poloviny 18. století, ale toto jméno je známo v Kožlanech již
v letech 1651 a 1653, kdy je uveden mj. Kryštof H.,
hrnčíř, tehdy jediný v městečku?), pak Klausové a
Kvítkové. Mezi mistry je za toto období pouze jedenkrát uveden Rabštejnek, přestože mezi učedníky a tovaryši je Rabštejnků hned několik. Zřejmě patřili mezi
ty, kteří si nemohli vstup mezi mistry v této době finančně dovolit. Velmi stará jména mezi mistry jsou i
Klaus, Peterka, Vožeh, Fuchmo(a)n, Šíbl či Rabštejnek, neboť jejich předci jsou uvedeni již v seznamech

obyvatel městečka Kožlan z roku 1651 a 1653 (sčítání
podle víry a berní rula po třicetileté válce), na počátku
18. století se objevuje jméno Šubrt. Mnozí z nich stáli
i v čele městečka či byli členy městské správy. Těšili
se výjimečné úctě, v kostele sedávali vedle cechovních praporů v prvních lavicích, při náboženských
slavnostech chodili v čele průvodů.
Hrnčířské řemeslo se předávalo v jednotlivých rodinách z otců na syny i několik staletí. Je to proces, který je v dnešní době již zcela nepředstavitelný.
Jitka Vlčková

Stránka z Knihy mistrovské (1710-1859) se jmény
Karla Rap(b)štenka a Frantze Klause se zápisy jejich
přijetí za mistry cechu hrnčířského. Uloženo v SOkA
Plzeň-sever se sídlem v Plasích ve fondu Cech hrnčířů
a zedníků v Kožlanech.

Potvrzení pro Frantze Klause za dobu jeho působení
v rakouské Křemži z doby jeho tovaryšského vandru
v roce 1825, kde pracoval pilně po dobu 11 měsíců.
Uloženo v SOkA Plzeň-sever se sídlem v Plasích ve
fondu Cech hrnčířů a zedníků v Kožlanech.

Výběr významných historických událostí (z národních a světových dějin) – leden
*1. leden (1784) – začaly se vést meteorologické záznamy v Klementinu v Praze; (1977) – podepsána
Charta 77, dokument kritizující stávající vedení Československa za nedodržování lidských a občanských
práv, text vznikl v prosinci 1976; (1993) – vznik České a Slovenské republiky, státní svátek ČR; (1999)
– v části zemí západní Evropy zavedeno euro; (2000)
– v ČR vzniklo 14 nových krajů; (2003) – v ČR začaly
pracovat obce s rozšířenou působností
*6. leden (1918) – podepsána tříkrálová deklarace,
jeden z prvních významných kroků české politické reprezentace, které vedly ke vzniku samostatného Československa
*10. leden (1943) – začala sovětská ofenziva u Stalingradu (Volgogradu), která znamenala obrat
v situaci na východní frontě ve 2. světové válce, 31.
www.kozlany.cz

ledna německá vojska pod vedením generála Pauluse
kapitulovala; (1946) – v Londýně se konalo první zasedání OSN (Organizace spojených národů) za účasti
51 zemí
*11. leden (1158) – Vladislav II. byl korunován Fridrichem Barbarossou královskou korunou a stal se tak
druhým Přemyslovcem, který získal královskou hodnost
*12. leden (1782) – císař Josef II. zrušil všechny kláštery, které nevyvíjely obecně prospěšnou činnost, tj.
především péče o nemocné a staré lidi a vzdělávání
(zrušeno zatím cca 2/3 klášterů, později další)
*16. leden (1969) – na Václavském náměstí v Praze
se na protest proti okupaci Československa vojsky
Varšavské smlouvy zapálil student Jan Palach (50.
let), který na následky popálenin zemřel 19. ledna
Kožlanský zpravodaj 1 / 2019
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*17. leden (1921) – vznikla Československá obec legionářská
*20. leden (1969) – zahájena ražba prvního tunelu
pražského metra; (1998) – Václav Havel zvolen na
dalších pět let presidentem ČR; (2007) – Čechy zasáhl
orkán Kyrill a způsobil velké škody na lesních porostech a budovách, zemřeli 4 lidé, největší rychlost větru v Krkonoších dosahovala v poryvech až 206
km/hod a orkán v Kožlanech napáchal škodu především na severní straně města
*24. leden (1848) – v Kalifornii objeveno první zlato,
začátek zlaté kalifornské horečky; (1984) – na trh
uvedeny první počítače Macintosh

*26. leden (1993) – Václav Havel zvolen prvním presidentem ČR
*27. leden (1945) – osvobození koncentračního tábora v Osvětimi Rudou armádou
*28. leden (1820) – objevena Antarktida Fabianem
Gottliebem von Belinghausen; (1977) – v Národním
divadle podepsána Anticharta předními československými umělci, jejichž seznam začal být zveřejňován
v Rudém právu od 31. ledna
*29. leden (1886) – Karl Benz získal patent na první
benzínem poháněný automobil

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Dříve než se rozepíši o tom, co
se bude dít ve škole v novém roce,
bych se ještě rád ohlédl a přiblížil
Vám akce školy na konci roku loňského.
Přípravy na „advent“ pro děti ze
školy a školky začaly jako každý
rok zpíváním u vánočního stromečku a jarmarkem. Potom už vše
směřuje k Vánocům. I když se
před zimními prázdninami často
zkouší a píší se písemky, škola už
pro mnoho dětí ustupuje do pozadí.

Žáci devátého ročníku si připravili krásné převleky a své mladší
kamarády postrašili 5. prosince jako čerti. Mikulášská nadílka se povedla a byla příjemným zpestřením
středečního dopoledne.

V pátek 7. prosince se naše žákyně
zúčastnily
turnaje
v basketbalu. Po několika smolných výsledcích zaslouženě skončily až na čtvrtém místě.
V pondělí 10. prosince proběhla
ve škole finanční kontrola nově
zvoleným finančním výborem města. Kontrola prošla účetnictví, sewww.kozlany.cz

známila se se zdroji a s oběhem
peněz ve škole a nezjistila žádná
pochybení. Zápis z kontroly je uložen ve škole i u zřizovatele.

Ve středu 12. 12. proběhlo tradiční pasování prvňáčků na žáky
naší školy. Tuto symbolickou akci
jsme udělali opět v tělocvičně pro
širší veřejnost. Pořadem prostupovala vystoupení žáků. Střídali se
hráči na hudební nástroje, zpěváci
ale i parkuristé a tanečnice. Povedený program orámovalo slavnostní pasování prvňáčků, kteří si jako
vzpomínku odnesli nová trička se
školním znakem a pěknou knihu.
Za přípravu tohoto programu děkuji panu učiteli Berbrovi, který celou akci koordinoval.

Ani mateřská školka nezůstala
na konci roku stranou, jak se
ostatně dočtete na jiném místě
zpravodaje. Jen bych připomněl
dokončení téměř celé rekonstrukce
zahrady, ukončení programu „solnička“ a Drakiádu, kterou finančním grantem v rámci grantového
programu „Drobotina 2018“ podpořila MAS Světovina.

Poslední dva dny před zimními
prázdninami jsme pojali již tradičně netradičně. Ve čtvrtek děti ZŠ
navštívily kino v Kralovicích. Film
„Coco“ se líbil malým i těm větším.
Náklady na kino a autobusovou
dopravu jsme zaplatili z příspěvku,
který získala škola prodejem perníčků a vánočních doplňků při jarmarku na konci listopadu. V pátek
si po společném zpívání koled na
schodech
školy
každá
třída
s třídními učiteli zorganizovala svojí besídku s nadílkou dárků. Ta
proběhla i ve školní družině, kde
děti našly pod stromečkem nové
hry, puzzle, nebo třeba podsedáky
na sníh.

V pátečních odpoledních hodinách 21. prosince se děti pod vedením Mgr. Jaroslava Berbra zúčastnily již tradičního zpívání
v kožlanském kostele. Všem, kteří
svým více než hodinovým programem zpříjemnili poslouchajícím
advent, děkuji za předvedené výkony.
Nyní se už ale musíme soustředit
na úkoly, které před nás staví rok
2019. Zimní počasí si dává na čas
a tak se můžeme s dětmi plně věnovat práci. Zalednění hřiště u
školy je tedy v nedohlednu a děti
se mohou plně soustředit na ukončení prvního pololetí.
Co nás ještě čeká v nejbližší budoucnosti? Ve čtvrtek na konci
ledna dostanou žáci vysvědčení a
v pátek 1. února mají pololetní
prázdniny. Žáky sedmého ročníku
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doplněné o zájemce z deváté a
šesté třídy čeká již od 10. února
týdenní lyžařský kurz v Telnici.
Kurz je součástí našeho školního
vzdělávacího programu. Žáci odjíždějí týden po vydání pololetních
výpisů z vysvědčení a týden po jejich příjezdu začínají jarní prázdniny, které jsou letos od 25. února.
Jarní prázdniny se netýkají dětí

navštěvujících mateřskou školu,
která je během nich v provozu.
Na závěr bych chtěl ještě všem,
kdo se o školu zajímají, připomenout naše webové stránky www.zsamskozlany.cz.
Najdete
tam mnoho důležitých informací o
naší činnosti, kontakty na vedoucí
pracovníky a mnoho dalších odka-

zů a aktualit. Přeji všem klidný a
pohodový rok 2019.
Mgr. Jaroslav Švarc

Závěr roku 2018 v mateřské škole
V prosinci
prožívají
děti
v mateřské škole období plné tvoření ale i očekávání, radosti a
překvapení.
Již 3. prosince
k
nám
s mikulášskou
pohádkou přijel
pan
„Pohoda“.
Užili
jsme
si
spoustu legrace
a jen maličko
strachu.
Děti
pomáhaly Mikulášovi získat zpět ztracený plášť a
jiné části správného mikulášského
oděvu, společně jsme si zazpívali a
děti dostaly odměnou sladkosti. Na
závěr nás trochu pozlobil čert, ale
trochu strachu jsme hravě zvládli a
hlavně nikomu neuškodí.
Na každé třídě se děti seznamovaly s tradicemi, předvánočními zvyky, vyráběly výzdobu do tříd, dá-

rečky pro rodiče, pekly perníčky,
prostě
obvyklý
ruch
v předvánočním čase.
Největší překvapení jsme pro
děti připravili 13. prosince, kdy se
naše
školka
proměnila
v pohádkové království. Místo obvyklé vánoční besídky se pedagogové mateřské školy proměnili
v pohádkové bytosti a přivítali děti
v celkem šesti pohádkách. Plnily se
různé úkoly, hádanky, společně
jsme ozdobili vánoční strom na
chodbě a zazpívali rodičům koledy,
nechyběla ani ochutnávka cukroví
od maminek a vlastnoručně vyrobené jednohubky od dětí. Navodit
tu správnou vánoční atmosféru
nám pomáhá pohádkový vstup do
školky přes perníkovou chaloupku,
nádvoří vyzdobené velkým betlémem, který tu máme již 3. rokem i
krásně lidově ozdobený strom
v budově školky.

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem zaměstnancům mateřské školy, kteří se na všech
těchto přípravách podíleli i ve
svém volném čase. Městskému
úřadu děkujeme za poskytnutí
sladkostí pro děti, i pomoc při
stavbě betlému.
Všem Vám pak přeji krásné a
klidné prožití vánočních svátků a
šťastné vykročení do roku 2019.
Lenka Kozlerová

Konec roku ve sportu
Jak jsem napsal v posledním zpravodaji, Český florbalový svaz uspořádal turnaj ČEPS CUP pro žáky I.
stupně ZŠ.

Je to jediná možnost jak poměřit síly s ostatními malými hráči ze škol okresu Plzeň–sever. Do turnaje se
přihlásily týmy ze ZŠ Žihle, ZŠ Dolní Bělá, ZŠ Tlučná
a naše škola, dost málo na celý okres! Klání se uskutečnilo v naší tělocvičně v pátek 30. listopadu a týmy
se utkaly systémem každý s každým. Přesvědčivě
jsme porazili Žihli a Tlučnou a o první místo jsme si to
rozdali s Dolní Bělou. Naši hráči byli povzbuzováni
www.kozlany.cz

pomalu celou školou, ale po velkém a vyrovnaném
boji prohráli o jednu branku 6:5. Celkové druhé místo
je úspěch a Míša Šot byl s 23 brankami nejlepším
střelcem turnaje.

V pátek 7. 12. naše škola s DBK pořádala okres
v basketbalu starších žákyň. Jako vždy se přihlásily
tradiční školy: Kralovice, Žihle, gymnázia Plasy a my.
Náš tým tvořily žákyně z 6. - 9. třídy, z nichž pouze
Lucka Švarcová a Andělka Slabá se basketu skutečně
věnují. Také tomu odpovídala předvedená hra. Prohráli jsme všechna utkání a některá připomínala hru
Kožlanský zpravodaj 1 / 2019
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kočky s myší. Baskeťačky, ale i baskeťáky v Kožlanech
prostě nemáme, zamyslete se proč? Je určitě dobře,
že se naše holky turnaje zúčastnily, neboť na jaře

mohou skoro všechny hrát za 6. - 7. ročník a proti
svým vrstevnicím se jim povede určitě lépe.
Mgr. Jaroslav Berbr

SPORT
Z poštovní schránky
Výtěžek z prodeje vánočních ozdob v Kožlanech a v Mariánské Týnici v částce 6.340,- Kč, jsme darovali malým
kožlanským fotbalistům.
Arleta Kratochvílová

DBaK
Čas mezi svátky patří již tradičně účasti na Vánočním turnaji, který pořádá plzeňská Lokomotiva, za naší vydatné pomoci. Holky, které turnaj nehrají, pomáhají u stolků a ostatní jsou aktivními účastníky bojů
na palubovce. Letos jsme nasadili celkem tři týmy,
U14 a U16 do svých věkových kategorií a U15 hrály
základní skupinu s U16, neboť bylo přihlášeno málo
týmů a tak skupinu doplnily, aby se odehrál dostatečný počet zápasů.
Oba týmy si na závěr turnaje vychutnaly medailové
ceremoniály. U14 v základní skupině skončily druhé,
když prohrály pouze se Slovinským týmem KK PIVKA
PERUTNINARSTVO 40:52 a v semifinále bez problému
přehrály BK Klatovy a ve finále se opět setkaly se

svým přemožitelem ze skupiny. Bohužel i tentokrát
prohrály, i když pouze o 4 body. A to na zlato nestačilo.
To si naopak na krk pověsily U16. Ty základní skupiny ukončily na 3. místě, když se vzájemně porazily
týmy na prvních třech místech. Vyřazovacími boji pak
prošly bez zaváhání a obhájily tak loňský titul z tohoto
turnaje.
Po svátcích budou soutěže pokračovat a již o víkendu 5. -6. 1. hostíme v kožlanské tělocvičně soupeře
v soutěžích U19 a U15. U13 pak hostí v neděli v Plzni
tým z Kraslic. Tak přijďte fandit.
J. Buňka

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 11x ročně jako měsíčník – obecní zpravodaj. Cena výtisku 8,- Kč. Vychází 3. 1. 2019.
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