PROSINEC 2021

Z RADNICE ...

Vážení spoluobčané,
máme konec listopadu a sněhu jsme se od Martina
nedočkali. Dobrá zpráva je, že se děti naší základní
školy v prosinci dočkají otevření hezkých nových šaten.
V listopadu si děti užily lampiónové průvody, které proběhly ve Dřevci a v Kožlanech.
Byla provedena oprava porušené krytiny na bytovém
domě Na Výfuku a plechové střechy na přístavbě sokolovny. Pracovníci technického úseku pokračují v úklidu
listí a sečení trávy na vesnicích. Děkuji všem, kteří nečekají a spadané listí si uklízejí sami.

U cesty ze Dřevce k Homoli byla vysázena třešňová
alej. Je to druhá ovocná alej, kterou vysázeli občané
Dřevce za přísného odborného dohledu pana Blechy.
Děkuji všem zúčastněným „zahradníkům“ (viz foto).
V příštím roce bychom rádi v sázení stromů pokračovali
v okolí Bučku, Hodyně, Hedčan a Kožlan.
www.kozlany.cz

A protože se přiblížil první advent, byly připraveny
vánoční stromky k rozsvícení. Tradiční jarmark a zpívání koled u rozsvíceného stromku proběhlo letos poprvé před radnicí. Jsem rád, že se tato akce, organizovaná kulturní komisí, mohla na poslední chvíli uskutečnit. Pan učitel Berbr se svými žáky nacvičili moc hezké
pásmo koled. Ti, kdo přišli, se pobavili a užívali si rozjímání a pohodu.
Prosinec by měl být studený a mrazivý, ale pranostiky také říkají: „Není-li prosinec studený, bude příští
rok hubený.“ (Alespoň se snadno vejdeme do kalhot.)
Tak doufejme, že bude také mrznout.
Všem přeji pevné zdraví, pohodu a pěkné vánoční
svátky!
Kulhánek Vladimír
místostarosta
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Pozvánky na zastupitelstva
Ve středu 1. prosince 2021
v 16:30 hodin
se koná
13. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
KOŽLANY
v zasedací místnosti Městského úřadu Kožlany

V pondělí 13. prosince 2021
v 18:00 hodin
se koná

14. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
KOŽLANY

v zasedací místnosti
Městského muzea Kožlany

Program:
1) Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2) Majetkové a ostatní záležitosti města
-přijetí dlouhodobého investičního úvěru
3) Diskuse
Na jednání zastupitelstva mají zastupitelé i veřejnost povinnost zakrytí úst a
nosu respirátorem, dodržovat vzájemné odstupy a platná protiepidemiologická opatření.

Program:
1) Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2) Zpráva o činnosti rady města Kožlany
3) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
- aktualizace ceníku prací v lese pro živnostníky
4) Financování investičních priorit ZŠ a MŠ Kožlany pro období 2021 - 2027
5) Majetkové a ostatní záležitosti města
- dodatek ke smlouvě o odvozu a zneškodnění komunálního odpadu,
- smlouva o smlouvě budoucí darovací: stavba kapličky,
- smlouva o spolupráci na realizaci a financování stavby cyklostezky
Kralovice - Kožlany,
- změna podmínek pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte,
- prodej pozemku p.č. 4150/137, 4150/138 vše k.ú. Kožlany, pozemky nově
odděleny od pozemku p.č. 4150/47 v k.ú. Kožlany,
- podmínky beúplatného převodu pozemku st. 402, jehož součástí je stavba
č.p. 309 a částí pozemku p.č. 4348/2 vše v k.ú. Kožlany.
6) Změna rozpočtu na rok 2021 – 7. rozpočtové opatření
7) Návrh rozpočtu města na rok 2022
8) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na rok 2023,2024
9) Zpráva o uplatňování územního plánu Kožlany za období 2016 - 2021
10) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
11) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
12) Zpráva starosty města
13) Diskuse
Na jednání zastupitelstva mají zastupitelé i veřejnost povinnost zakrytí úst a
nosu respirátorem, dodržovat vzájemné odstupy a platná protiepidemiologická opatření.

Výsledky projednání rady města na 15. zasedání konaném dne 15. 11. 2021
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů
rady, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 159/21 - program 15. zasedání
rady města; č. 161/21 - termín a
program 13. zasedání zastupitelstva města Kožlany; č. 162/21 termín a program 14. zasedání zastupitelstva města Kožlany; č.
163/21 - změnu příkazní smlouvy o
poskytnutí právní pomoci č. 567/12
ze dne 25.10.2012 z důvodu změny
časové odměny na 1000,- Kč/hod.;
č. 164/21 - zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 5876 o výměře 546 m2, p.č. 5951 o výměře
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2417 m2 a p.č. 5994 o výměře 740
m2 vše v k.ú. Kožlany; č. 169/21 podání žádosti o poskytnutí dotace
na rekonstrukci školní družiny z
programu Ministerstva pro místní
rozvoj Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov.
Rada souhlasí:
č. 166/21 - a nemá připomínek ke
zrušení
železničního
přejezdu
P1752 v km 22,877 na trati Rakovník – Mladotice z důvodu jeho nevyužitelnosti.
Rada doporučuje:
č. 160/21 - zastupitelstvu schválit
přijetí dlouhodobého investičního

úvěru od České spořitelny, a.s.; č.
167/21 - zastupitelstvu schválení
příspěvku zřizovatele pro Základní
školu a Mateřskou školu dr. Eduarda Beneše Kožlany ve výši 2 500
000,- Kč na rok 2022.
Rada odkládá:
č. 168/21 - projednání žádosti o
opravu betonové zídky a cihlových
sloupků v Hedčanech z důvodu prohlídky na místě a stanovení finančního ohodnocení opravy.
Rada neschvaluje:
č. 165/21 - žádost firmy Podlahydveře Šofranko o povolení umístění
reklamního banneru na plot u budovy sokolovny.
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INFORMACE
Poplatek za psa pro rok 2022
Odečty vodného
v Kožlanech
proběhnou
od
pátku Viz. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místních
10.12.2021 do středy 15.12.2021. Žádáme ob- poplatcích, část II-Poplatek ze psů (výše poplatku je
čany, aby v těchto dnech zpřístupnili vodoměry, abychom mohli odečty provést. V případě, že nebude vodoměr přístupný, žádáme o nahlášení stavu na MÚ Kožlany do pátku 17.12.2021. A to p.Plačkové na telefon
373396613, 721545142 nebo na mail plackova@kozlany.cz. Faktury za vodné a stočné budou
postupně rozesílány na začátku ledna 2022.

Vánoční stromky

Objednávky do 10. 12. 2021 - Luděk Bořek (telefon
728 720 119). V nabídce je smrk a borovice. Výdej
stromečků na lesní školce v pátek 17. 12. 2021 od 9:00
– 11:00 hod. Cena zůstává stejná, tj. 150.- Kč/kus plus
15 % DPH.

Poplatky 2022

Úhrady poplatků na rok 2022 v pokladně MÚ od pondělí 10. ledna 2022
(pondělí, středa 7:30 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hod.).

www.kozlany.cz

stejná jako v roce loňském).

Poplatek za svoz odpadu pro rok 2022
Pro trvale bydlící osobu činí poplatek 600 Kč, pro dítě
do 10ti let věku: 400 Kč, poplatek za rekreační objekt:
600 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 2022, po tomto datu budou rozeslány složenky.
Známky a pytle na svoz odpadu budou vydávány na
základě předložení zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje 2022
ve výši 88 Kč je možné uhradit rovněž v pokladně
města. Zpravodaj by měl být zaplacen do konce ledna
2022. V následujícím měsíci obdrží Zpravodaj pouze
občané, kteří jej budou mít zaplacený.
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KOTLÍKOVÁ DOTACE

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY:
1. Jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného domu, bytové jednotky v bytovém
domě nebo trvale obývaného rekreačního objektu.
2. Momentálně topím kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN
303-5.
3. Chci si pořídit tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s max. výší dotace 130 000 Kč nebo plynový kondenzační kotel s max. výší dotace 100 000 Kč. Podpora bude poskytována na výměny realizované od 1.
ledna 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.
4. Jsem důchodce a všichni členové mé domácnosti
jsou ve starobním nebo invalidním důchodu 3. stupně.
(automaticky způsobilí pro dotaci)
5. Výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, v roce 2020, nepřesáhla 170 900 Kč, tj.
14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně. (běžné
příjmy – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek)
6. V domácnosti se mnou žijí děti, u kterých se započítávají příjmy ve výši 0 Kč. (studenti do 26 let)
MODELOVÉ PŘÍKLADY:
1. Domácnost složená ze dvou vydělávajících dospělých a dvou dětí: rodiče mohli mít v roce 2020 dohromady čistý roční příjem až 683 600 Kč (4x 170 900
Kč), tzn. každý rodič mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.
2. Matka/otec samoživitelé s jedním dítětem: rodič
mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 341 800 Kč (2x 170
900 Kč), tzn., mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.
3. Matka/otec samoživitelé se dvěma dětmi: rodič
mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 512 700 Kč (3 x
170 900 Kč), tzn., mohl vydělávat až 42 725 Kč čistého
měsíčně.
4. Domácnost složená z rodiče důchodce, rodiče vydělávajícího a dítěte nad 26 let věku: dohromady
mohli mít čistý příjem rovný nebo nižší než 512 700 Kč,
přičemž se započítává i výše čistého příjmu důchodce (3x
170 900 Kč).
KDY A KDE SI MOHU PODAT PŘEDŽÁDOST:
Od 15. listopadu 2021 do 12. ledna 2022 nebo do vyčerpání předběžné alokace ve výši 270 mil. Kč si
mohu vyplnit na webových stránkách Plzeňského kraje v aplikaci eDotace https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost předběžnou žádost, tzv. „předžádost“, se základními údaji o mně a novém zdroji vytápění.
V případě podání předžádosti si zajistím automatické elektronické podání své žádosti do budoucí výzvy, která
bude vyhlášena nejdříve začátkem roku 2022. Podáním předžádosti získám pořadové číslo a vyčkám na vyhlášení výzvy, o kterém budu informován emailem, který jsem uvedl při registraci v aplikaci eDotace.

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Z naší školy
V kožlanské škole se život nezastavil. Stále se snažíme poskytovat
žákům vedle vzdělávání formou výuky i další příležitosti, jak poznávat
svět a užívat si život. O konkrétních
akcích, které škola pro žáky organizovala v měsíci listopadu, se dočtete v příspěvcích od jednotlivých
učitelů, kteří se dané akce zúčastnili
a podíleli se na její organizaci. Za to
všechno jim patří velký dík. Najít
ještě síly na nadstandardní aktivity
nad rámec běžné výuky dnes není
vůbec lehké. Ale všichni si uvědomujeme, že škola není jen samotné
www.kozlany.cz

učení. Jsou to také společně strávené chvíle s našimi žáky, kdy jim
můžeme zajímavou a často zábavnou formou ukazovat další stránky
života, mezi které patří ekologická
témata, podpora dobrých vztahů,
témata týkající se dospívání nebo
výběru střední školy.
Tomu poslednímu se věnuji již
několik let osobně jako výchovná
poradkyně. V listopadu jsme s deváťáky navštívili plzeňský festival
„Posviť si na budoucnost“, který pořádá InfoKariéra ve spolupráci se
středními školami.

Každý žák si připravil svoje otázky
na festivalovou kartu, do které si
mohl zapisovat informace získané
Kožlanský zpravodaj 12 / 2021
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od jednotlivých zástupců středních
škol. Nejvíc byli žáci spokojeni s nabízenými informacemi a výběrem
škol. Dokonce si na festivalu mohli
i některé aktivity osobně vyzkoušet. Přestože se jedná o naše nejstarší žáky, ukázalo se, že i oni si
ještě rádi hrají a chtějí si užívat. To
si splnili na Svatomartinských trzích, kde ochutnali mnoho nabízených dobrot a někteří se dokonce
svezli na kolotoči.
Naši současní deváťáci jsou skutečnou pýchou školy. Od loňského
roku připravovali Halloweenský večer pro učitele. Vymysleli úkoly, vytvořili pozvánku a vstupenky,

sehnali kulisy na dotvoření strašidelné atmosféry ve škole a všichni
do jednoho nám věnovali svůj volný
večer dne 2. 11. 2021. Celý program měli dokonale připravený i
s pohoštěním (krvavý nápoj, pavouci, oční bulvy a mumie) a závěrečnou aktivitou pro všechny zúčastněné učitele. Učitelé byli rozděleni do dvojic, ve kterých plnili
v jednotlivých třídách strašidelné
úkoly, pomocí toaletního papíru zamotali kolegu jako mumii, přelézali
pavoučí síť nataženou v jedné třídě,
házeli dýňové granáty na ducha a
také museli sáhnout do krabice a
poznat, co se v ní skrývá (pavouk,

štír, had a další havěť). Při závěrečném vyřezávání dýní nám navíc
pustili hity z našeho mládí, takže se
mnozí učitelé rozhoupali v bocích a
zabroukali si známé písničky. Za
sebe mohu říct, že to byl ten
NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK, jaký nám
kdy žáci naší školy dali.

Mgr. Eva Sixtová

Divadelní představení ve škole
Dne 4. 11. zhlédly děti 1., 2. a 3. třídy divadelní představení „Princezna na hrášku“ s panem Pohodou a Soničkou
z divadla „Bedna“. Pan Pohoda doprovázel pohádku hrou na kytaru a děti se během představení naučily nové
písničky. Do pohádky byla vhodně zakomponována problematika třídění odpadků a poznávání jednotlivých druhů
zeleniny. Děti se pohádky aktivně účastnily. Bylo milé sledovat, jak oba herci s nimi dokázali navodit vřelý vztah
a vtáhnout je do děje příběhu. Všem dětem se divadlo konané po dlouhé odmlce, kdy k nám žádný soubor nemohl
přijet, velmi líbilo a už se těší na vánoční představení naplánované na prosinec. Všichni doufáme, že jim tento
malý dárek budeme i této náročné době schopni dát.
Ivana Soukupová

Interaktivní soutěž Tma a život

V úterý 2. listopadu se v Plzni konala interaktivní
soutěž s neobvyklým názvem Tma a život, které se
naše základní škola zúčastnila již v roce 2019. Letošní
3. ročník soutěže byl komplikován, jak jsme si už asi
všichni zvykli, epidemií covidu, a proto než jsme
vyrazili, museli se všichni neočkovaní žáci otestovat.
Naštěstí vše dopadlo dobře a mohli jsme před osmou
hodinou ráno vyrazit směrem na Plzeň s šestou, osmou
a devátou třídou.
Tato soutěž je pořádána pro žáky Plzeňského kraje
na podporu Světového dne zraku, který si připomínáme
každoročně 10. října. Světový den zraku vyhlašuje
Světová zdravotnická organizace. Hlavním tématem je
apel na jednotlivé státy, aby více podporovaly prevenci
slepoty. Věděli jste, že jen v Evropě žije na 25 miliónů
lidí, kteří mají zrakové postižení a až 70 miliónů má
problémy se zrakem? Přitom 2/3 těchto problémů je
léčitelných. Světová zdravotnická organizace chce tzv.
preventabilní slepotu snížit o 25%. Tento den má
upozornit právě na problémy spojené se zrakovými
vadami. I v České republice počty lidí s oční vadou
neustále stoupají, navíc se snižuje věk pacientů. Podle
srovnávaných údajů ale Češi v péči o zrak zaostávají a
zanedbávají pravidelný screening zraku.
Soutěž pořádalo Středisko volného času Radovánek,
partnery projektu se staly Nadace Leontinka, Základní
a mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči v
Plzni v Lazaretní ulici, Lions Club Plzeň Bohemia, Optik
Studio a Plzeňský kraj. Soutěž se tentokrát konala
přímo ve Středisku volného času Radovánek ve velkém
sále, v přilehlých prostorách probíhal doprovodný
program. Cílem soutěže bylo vyzkoušet si, jaké je to
nevidět, jak se pravděpodobně cítí nevidomí lidé, s
jakými těžkostmi a problémy se musí v běžném životě
vypořádat. Uvědomit si, že vidět není tak samozřejmé,
jak se zdá.
Naši školu reprezentoval šestičlenný tým, z každé
www.kozlany.cz

třídy se do týmu přihlásili dva zástupci, jeden vždy
představoval nevidomého a měl zakryté oči maskou,
druhý ho musel navigovat a stal se jeho očima, tzv.
vodičem. Z 6. třídy to byli Jan Kašpar a Jaroslav Švarc,
z 8. třídy Nikola Hartigová a Nikola Mahnertová, z 9.
třídy Matěj Berbr a Jiří Segeč. Ostatní žáci vytvořili
nepřeslechnutelné obecenstvo, které bouřlivě své
zástupce povzbuzovalo a fandilo, někteří jednotlivci z
8. třídy málem přišli o hlasivky. Připadla nám barva
oranžová, proto jsme se jako správné publikum vybavili
oranžovými třepotalkami a oranžovým nápisem ZŠ
Kožlany, zkrátka byli jsme nejen nepřeslechnutelní, ale
i nepřehlédnutelní.

Jaké úkoly se plnily? Např. seřadit se poslepu od
nejmenšího do největšího, poznat podle hmatu
zvířátko, poznat poslepu různé mince, postavit nejvyšší
věž, kde se ještě musely střídat odlišné barvy, dále s
pomocí vodiče překonat překážkovou dráhu, sestavit
puzzle, zodpovědět otázky týkající se života
nevidomých a vlastní soutěže. Po rozhovorech se
soutěžícími, kdy jsem se ptala, jaký úkol se jim zdál
Kožlanský zpravodaj 12 / 2021
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nejtěžší a jaký nejlehčí, odpovídali, že nejlehčí bylo
poznat zvíře, nejtěžší sestavit puzzle. Náš tým se držel
statečně, finišoval na závěrečných úkolech, nakonec
jsme skončili na bronzovém stupínku, tedy na třetím
místě, ale až po tzv. rozstřelu, měli jsme totiž po
posledním kole shodný počet bodů s jiným týmem.
Takže 2. místo nám uniklo o vlásek, snad tedy příště.
Soutěžící byli odměněni drobnými cenami (klíčenka,
láhev na pití, tužky, vak na různé věci) a medailisté,
tedy i my, si domů ještě vezli sladkou odměnu, dort s
logem soutěže. Na něm si pochutnali hned druhý den o
velké neboli svačinové přestávce.
Soutěž provázel doprovodný program, diváci si mohli
vyzkoušet různé pomůcky pro nevidomé, např. zkusit
si napsat text na klávesnici pro nevidomé, rozluštit text
v Braillovu písmu. To byl i úkol do soutěže pro diváky,
měli rozluštit tajenku pomocí Braillova písma a
správnou odpověď odevzdat. Z těchto odpovědí se
později losovalo a vylosovaný mohl získat bod, který
věnoval určitému týmu. I tady jsme měli štěstí, protože
z mnoha řešitelů byla vylosována Bára Tomešová z 6.

třídy a Radek Spurný z 9. třídy, samozřejmě oba body
putovaly našemu kožlanskému týmu. Oba vylosovaní
obdrželi také malé dárečky. Trošku mrzí, že někteří žáci
z naší školy si i přes pobízení nešli vyzkoušet
doprovodný program a nezúčastnili se divácké soutěže,
možná jsme mohli mít bodů více.
Během programu děti zhlédly několik zajímavých
tanečních vystoupení, také dokumenty ze života
nevidomých sportovců a přímo na pódiu se mohly
setkat s lidmi, kteří se s tímto handicapem vyrovnávají
každodenně. Děti mohly vidět i ukázku výcviku
slepeckého psa apod.
Snad se soutěž i program dětem líbily, naše škola se
stává již tradičním účastníkem této akce, dáváme tím
o sobě vědět ,,do světa“, můžeme se lépe naučit
pracovat v týmu, porovnat se s protihráči z jiných škol,
vyzkoušet si své dovednosti i vědomosti, setkat se
zajímavými lidmi, kteří to v životě nemají vůbec
jednoduché, zažít zábavu i ponaučení. Tak snad zase za
rok...
Mgr. Kateřina Růžková

Listopad v mateřské škole

Začátkem listopadu přijelo do mateřské školy divadlo
„Z bedny“ s panem Pohodou, kterého již dobře známe.
Pohádky O princezně na hrášku se aktivně účastnily i
děti, pomáhaly tvořit její děj a nakonec jsme si všichni
i zazpívali.
V dalších dnech proběhlo tradiční vánoční fotografování dětí a oční vyšetření pro zájemce. Pro rodiče především předškolních dětí se podařilo uspořádat seminář s klinickou logopedkou paní Blankou Gruberovou
na téma: „Školní zralost“. Rodiče měli možnost seznámit se s přípravou dětí na vstup do základní školy.
Z praktických ukázek mohli poznat důležitost nejen
správné výslovnosti, ale i spoustu dalších dovedností,
kterých si mohou všímat v domácím prostředí a společně s dětmi procvičovat.
Pomalu se chystáme na přípravu vánočního dění ve
školce. Před budovou nám toto krásné období bude již
od adventu připomínat Betlém. Druhý máme již 11. rokem vystavený v budově a je vyrobený z keramické
hlíny na jedné z dílniček roku 2010. Snažíme se o navození vánoční atmosféry, zazpíváme koledy, naučíme

se i nějakou básničku, protože za týden přijde i Mikuláš
s čerty, moc se těšíme.

Přejeme všem krásný, klidný a pohodový předvánoční čas.
Kolektiv zaměstnanců MŠ

HISTORIE
Nepochybuji, že všichni místní ví,
že s historií města je spojena existence tří hřbitovů. Dvou křesťanských a jednoho židovského. Doba
mezi křesťanskými Dušičkami a vánočními svátky je i dobou vzpomínek na ty, kteří nás už definitivně
opustili, na ty, které už nepotkáme.
Cesty na hřbitov a smrt patřily v minulosti k životu zcela neoddělitelně.
Lidé si uvědomovali svoji smrtelnost a tím i konečnost své existence. A proto byla pohřebiště či
hřbitovy, pietní místa, kam byli a
jsou dodnes lidé povětšinou po
skončení své pozemské pouti ukládáni. A my tam za nimi chodíme a
doufáme, že i my budeme našim
www.kozlany.cz

Kožlanské hřbitovy

potomkům stát za to, aby tak činili
i oni.
Nejstarší lokalizovatelný křesťanský hřbitov byl v Kožlanech umístěn
pochopitelně u kostela sv. Vavřince,
který byl postaven ve 13. století.
Ale kde se pohřbívalo dříve? Středověká historie Kožlan začala po
roce 1039/40, kdy se zde usadili
slovanští Hedčané. Místo odkud přišli, od hradiště Hedč, bylo na počátku 11. století již christianizované, a tak lze předpokládat, že si
křesťanskou víru přinesli osídlenci
jaksi s sebou. Zda v Kožlanech stála
nějaká malá, zřejmě dřevěná, církevní stavba před stavbou kamenného kostela sv. Vavřince, není

známo. Zemřelí však museli být někde pietně pohřbíváni. Kde to bylo,
se lze zase jen dohadovat. V průběhu druhé světové války byly v
Hlinách objeveny slovanské kostrové hroby s výbavou a milodary,
podle nichž byly datovány do 11.
století, popř. na počátek 12. století.
Spočinuli v nich tedy s největší
pravděpodobností noví obyvatelé,
ale otázkou zůstává, zda byli z Kožlan či Dřevce. Možná, že byli někteří pohřbíváni i v Kralovicích u
kostela sv. Petra a Pavla, kde byly
při zemních pracích objeveny kamenné stély, které jsou datovány
do 11. a 12. století. Ty jsou dnes
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uloženy ve dvoře muzea, bývalého
proboštství v Mariánském Týnci.

Náhrobky ze starého hřbitova.
Náhrobek Barbory Smržové
a náhrobní kámen zazděný
v ohradní zdi

Výstavba kostela sv. Vavřince situaci změnila, protože hřbitovy u
kostelů byly samozřejmostí. Na
většině větších hřbitovů stávaly i
kostnice (např. i v Kralovicích), ale
kožlanská farnost nebyla zas tak
velká, aby nebylo u kostela na průběžné pohřbívání místo. Hřbitov byl
samozřejmě ohrazen, zbytky zdevastované kamenné ohradní zdi
jsou dodnes dochovány hlavně
směrem k faře. Na hřbitově nejsou
dochovány až na výjimku žádné náhrobní kameny ani kříže, hlavně železné, které se v 19. století vcelku
běžně osazovaly. Socha sv. Jana
Nepomuckého sem byla přesunuta
www.kozlany.cz

po první světové válce (z místa
před radnicí), stejně jako kamenný
kříž, který stál u rybníka na místě
dnešní pošty a obchodního střediska. Když hřbitov přestal na konci
19. století vyhovovat jednak svojí
velikostí, jednak z důvodů hygienických opatření, bylo nutno založit
nový. Na starém hřbitově dnes
roste řada zajímavých dřevin –
např. klokočí, z něhož se vyráběly
běžně růžence, ořech černý, javor
nemléč, javor babyka, moruše, jasany, lípy vysázené na paměť
vzniku samostatného Československa a další. V dnešní době se plocha
kolem hřbitova velmi změnila k lepšímu, což je zásluha nejen farnosti,
ale především aktivit pana Sebránka. Škoda, že není možné
opravit ohrazení.
Nový hřbitov byl založen při
cestě do Hedčan nad dnes již zasypanou roklí, jíž protékala vodoteč
do farní zahrady a tamního rybníka.
Místo, odkud je krásný výhled na
vrch Homoli, je trochu ošlehávané
větry, které nezadrží ani mohutné
lípy staré skoro 130 let. V podvečer,
když fouká a nebe se ztemní, vydávají stromy žalostně zlověstné
zvuky. V řadách hrobů se zrcadlí
dějiny a osudy včetně zoufalých
tragédií. Všichni tam za někým chodíme. První pohřeb na novém hřbitově byl uskutečněn v roce 1896.
Součástí hřbitova je i márnice,
drobná stavba při vchodu, která
dnes už neslouží svému původnímu
určení. Mnoho hrobů je bohužel neudržovaných, nikdo je nenavštěvuje ani o Dušičky, a proto působí
některá zákoutí dost zpustle. Na
hřbitově je řada zajímavých funerálních plastik od rakovnického kamenosochaře Karla Havlíčka, které
se zatím nepodařilo nikomu zcizit
nebo poničit, na rozdíl od bronzového poprsí od sochaře Bohumila
Kafky, které bylo umístěno na
hrobě rodičů presidenta Edvarda
Beneše. Podle velikosti hrobů je
možné usuzovat na majetnost rodin, které mnohdy vynakládaly na
jejich zřízení nemalé prostředky.
Starý hřbitov a nový hřbitov spojuje
nově vystavěná křížová cesta. Podobnou stavbou se nemohou pochlubit žádná místa v dalekém
okolí. Údržba hřbitova včetně
stavby márnice a ohradní zdi je na
bedrech obce.
Posledním hřbitovem je hřbitov
židovský u bývalého kamenolomu
pod Šibeničním vrchem. Měl štěstí,
že nebyl těžbou porušen a přežil i
období, kdy se o tento druh

památek u nás nikdo nestaral. Židovská komunita se začala v Kožlanech usazovat už na konci třicetileté války a na konci 17. století zde
žilo 6 rodin čítajících celkem 45
osob. Je možné, že hřbitov vznikl již
tehdy, protože místní židé své zemřelé museli někde pochovávat.
Existence hřbitova je však doložena
až ve 2. polovině 18. století. Marie
Gabriela hraběnka Lažanská však
židy ze svých panství po požáru Manětína vypověděla, a tak se postupně uchýlili do Kůzové, kde
vznikla poměrně početná židovská
obec.

Socha klečícího anděla z nového
hřbitova

Pozemek pro stávající hřbitov
zakoupila židovská obec v Kůzové
roku 1788, v roce 1821 byl hřbitov
rozšířen. Po roce 1989 začala hřbitov stravovat firma MATANA, jíž se
postupně podařilo celý areál opravit. Jednotlivé náhrobky (175) byly
restaurovány, opravena ohradní
zeď a hlavně márnice, jíž v roce
1990 spadla střecha. Opraven je
především její interiér – topeniště a
taharový stůl. Starší, především
pískovcové náhrobky, mají pouze
hebrejské nápisy, mladší z 19. století
dvojjazyčné
hebrejsko-německé a nejmladší již i české. Trochu pochmurná atmosféra hřbitova
připomíná smutný osud židovské
komunity za druhé světové války.
Dnes se na hřbitově nepohřbívá a
areál je spíše pietním památníkem.
Zastaví se zde spousta lidí, mnozí
položí na horní hrany náhrobků kamínek (vzpomínka i přání) a obdivují kamenické práce.
Stav hřbitovů je i stavem naší
mysli. A tak bychom také k péči o
ně měli přistupovat.
Jitka Vlčková
Kožlanský zpravodaj 12 / 2021
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SPOLKY
Hasiči města Kožlan

Náš sbor vyrazil ve dnech 2. - 3. 10. na hasičský výlet
do srubového tábora Pnětluky. Na výlet se vyráželo
ráno pěšky od hasičské zbrojnice směr vlakové nádraží.
Pak se pokračovalo vlakem do Rakovníka, kde se přesedlo na vlak do Nového Strašecí. Odtud se šlo pěšky
až do tábora. Zde jsme se občerstvili a poseděli a také
zároveň přespali.
V ten samý den v dopoledních hodinách zbylí hasiči
naší jednotky vyjeli k nahlášenému požáru trafostanice
za naším městem směrem na Hedčany. Po příjezdu na
místo bylo zjištěno, že se nejedná o trafostanici, ale o
jiskřící vedení vysokého napětí. Přivolané jednotky
hasičů zabezpečovali požární ochranu až do příjezdu
pohotovostních pracovníků energetické společnosti.
V sobotu 9. 10. jste mohli zahlédnout spousta malých, ale i velkých hasičů převážně pohybující se okolo
hasičské zbrojnice. Konala se zde soutěž v požárním
sportu Plamen.
Dalším výjezdem naší jednotky byl požár listí v lese
u obce Bukovina ve středu 13.10. Požár se i přes vlhké
počasí začal šířit velmi rychle a hasiči měli plné práce
tento oheň zastavit. Večer se vše povedlo a oheň byl
zcela uhašen.
V sobotu 16.10 se uskutečnila večer v sokolovně
naše tradiční taneční zábava, která se konala pod novým provozovatelem kožlanské sokolovny Davidem
Hanzlíkem. Doufáme, že se Vám zábava líbila a děkujeme za hojnou účast a sponzorům do naší bohaté tomboly. 20. října jsme obdrželi sponzorský dar od Oldy
Mudry ml. Dostali jsme krásný velký modrý párty stan
s nápisem a znakem kožlanských hasičů. Moc si toho
vážíme a ještě jednou děkujeme.
Následující sobotu 23. října naši hasiči opět vyjížděli
k výpomoci rybářům na výlov rybníků v kožlanských
dolíkách. Hasiči plnily celý den rybářům kádě.
Naše jednotka vyjela v pondělí 22. 11. večer k nahlášenému požáru rodinného domu v ulici Na drahách.
Po příjezdu na místo požáru bylo zjištěno, že hoří celá
kotelna a nacházející se osobou již venku mimo dům.
Hasiči s dvěma proudy a nasazenou dýchací technikou
se pustili do hašení kotelny a ochlazování střechy.
Oheň se podařilo dostat pod kontrolu a zamezit dalšímu
šíření. Po rozebrání části střechy se prováděly dohašovací práce. Na zásahu byla použita technika Tatra 815
CAS 32 a DA Ford Tranzit. Na zásahu se podílely jednotky z Plas a Kralovic.
Následující den 23. 11. ve večerních hodinách byl našim hasičům opět vyhlášen poplach na stejnou adresu
jako v předchozí den. Po příjezdu hasičů na místo se
kouřilo ze střechy s podezřením zahoření střešní konstrukce. Jednotky hasičů rozebrali částečně střešní krytinu. Po vstupu do půdních prostor, bylo zjištěno, že se

nejedná o kouř, ale o vodní páru z vadné expanzní nádoby. Poté byla střešní krytina dána do původního
stavu a jednotky se vrátily zpět na základny.

Na závěr jsme chtěli Vám všem popřát šťastné a veselé Vánoce a hodně štěstí a pevné zdraví do nového
roku 2022.

S pozdravem
Vaši hasiči

POŘÁDANÉ
AKCE
Lampionový průvod ve Dřevci

V pátek 5.11.2021 jsme se v podvečer sešli u kapličky na návsi ve Dřevci,
rozsvítili lampiony a vydali se po silnici směrem na Kralovice. U kapličky
Panny Marie pomáhaly děti v připravené hře hledat ztraceného pejska Punťu.
To se jim zdárně podařilo, a tak jsme se mohli vrátit zpět do Dřevce až ke
kulturnímu domu. Tady už nás uvítal ohýnek, na kterém si všichni opekli
připravené špekáčky.
Jindra Fišerová
Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce
www.kozlany.cz
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Hedčany a Břežany pořádaly lampionové průvody společně

I když se ve světě Halloween, svátek Všech svatých,
slaví 31. října, my v Hedčanech jsme si tento svátek
připomněli o pár dní později. A udělali jsme dobře, protože sobota 6. listopadu byla pro halloweenskou procházku večerní krajinou jak stvořená. Nepršelo a nefoukal vítr, takže lampiony nikomu během čtyřkilometrového výletu nezmokly a neshořely.
Tentokrát jsme se domluvili s vedením obce Břežany
a uspořádali průvody ve stejný den. Kamarádi z Břežan
nám vyšli naproti a my jsme spěchali za nimi. Přestože
jsme v dálce žádná pohyblivá světýlka neviděli,

nakonec na nás zhruba třicet lampionů nedaleko Břežan čekalo. Stejný počet lidiček vyrazil i z Hedčan.
Všichni jsme pak společně dorazili do břežanské hospůdky, kde se stoly prohýbaly pod talíři s koláčky a grilovaným masem. Na sále byla pro děti připravena obří
tajemná koule, do které mohly vstoupit a užít si zajímavý vzdělávací program.
Děkujeme starostovi Břežan Pavlu Škrlemu a dalším
představitelům obce za pozvání a pohoštění a věříme,
že příští rok jim vřelé přivítání budeme moci oplatit.
Valentýna Bílá
SDH Hedčany

Dýňování v Hodyni

Po delší době se tato akce uskutečnila v nově rekonstruované škole. Aby se tato akce mohla konat, bylo nutné
všechny místnosti vymalovat a uklidit. S pomocí městského úřadu a obyvatel naší obce jsme vnitřní prostory
vymalovaly, uklidily a vyzdobily na poslední listopadovou sobotu.
Dýňování se konalo v odpoledních hodinách a sešli se rodiče s dětmi, aby si vydlabali dýni, vyrobili podzimní
dekorace a novinkou byla výroba mýdla, která měla úspěch nejen u dětí. Doufáme, že tato tradice bude pokračovat i v dalším roce.
Jiří Švejkovský
SDH Hodyně

www.kozlany.cz
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SPORT
DBaK
Ač s velkými omezeními, ale hrajeme dál. Všechny
víkend před Vánocemi, ale vyhlášená omezení jeho kosoutěže pokračují, i když mnoho zápasů je odloženo
naní pravděpodobně odloží až na jarní měsíce.
z důvodu karantén. Ligy U14 a U15 mají prodlouženou
základní část až do víkendu 18.-19.12. pro dohrávky
odložených zápasů.
Karantény a nemoci se výrazně projevily i na kempu
Nadregionálního výběru U14 Západních Čech, který
proběhl od 21. do 23. 11. ve sportovním areálu Na Prokopávce v Plzni. Z 19 pozvaných se kempu zúčastnilo
pouze 10 hráček, z toho z našeho klubu dorazily čtyři.
Kempy jsou koncipovány pro rozvoj individuálních činností hráček. A mají vybraným hráčkám ukázat něco
nového, na co není často při trénincích v klubech čas.
Pořádné rozcvičení, individuální přístup ke každé
hráčce, kompenzace a regenerace na konci tréninku.
Součástí kempu je i promítaní motivačního videa –
dívky si připomněly největší úspěch ženského basketu
– stříbrné medaile z MS vybojované ve Varech. Na jarní
kemp chystáme besedu a máme v plánu pozvat trenéra
A jelikož právě dočítáte prosincové číslo zpravodaje,
tohoto týmu, p. Lubora Blažka.
tak mi dovolte popřát Vám, hráčkám, rodičům a všem
Trenéři se na kempu striktně zaměřují na individuální
fanouškům basketbalu krásné Vánoce a šťastný nový
činnosti jednotlivce a musím říct, že veškerá cvičení i
rok 2022. Zároveň si Vás dovoluji pozvat na tradiční
drily zvládly holky bravurně. A ač je jedním z vrcholů
první duel roku Sudá vs Lichá v neděli 2. ledna od
tohoto projektu turnaj všech 8 oblastí, tak se na kempu
14:00 do tělocvičny ZŠ Kožlany.
týmové věci nedělají. Hráčky mají ukázat, jak dokážou
J. Buňka
řešit situace 1 na 1. Turnaj je zatím naplánován na

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: 373 391 164, 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 1. 12. 2021.
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