KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
LEDEN

2012

Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
nejdříve mi dovolte, abych Vám
popřál
v novém roce
2012 co nejvíce
zdraví
a
štěstí.
Přeji
Vám také hodně
úspěchů
v osobním životě a ve Vaší
práci. Přejme
si, aby rok následující byl zase o kousek lepší
nežli ten předcházející.
Počasí nám zatím přeje. Děti asi
byly zklamané, že o vánočních
prázdninách nebyl sníh a led, ale
nám dospělým to tolik nevadí.
Ubylo nám totiž plno starostí
s úklidem chodníků a místních komunikací.
Měsíc prosinec byl předznamenán hlavně blížícími se vánočními
svátky a koncem roku 2011.
Hned na počátku měsíce se naše
kronika dočkala úspěchu na soutěži vyhlašované Plzeňským krajem
„O nejlepší kroniku PK“. Dostalo se

nám ohodnocení ve formě „Čestného uznání za komplexní dokumentaci“. Z rukou hejtmana Plzeňského kraje jsme na slavnostním vyhodnocení v Měšťanské besedě v Plzni toto ohodnocení osobně převzali. Poděkování za to patří
hlavně naší kronikářce – paní Ireně
Mostýnové.
Je vidět, že kroniku
vede velmi dobře a odpovědně.
Velkým dnem pro naše dobrovolné hasiče byla sobota 10. prosince 2011. V tento den jim byla
slavnostně předána do užívání zrekonstruovaná T815 CAS 32. Hasiči
měli celou akci velmi dobře připravenou ve spolupráci s Městským
úřadem Kožlany. Slavnosti se zúčastnila celá řada významných
hostů. Více se dočtete na jiném
místě našeho zpravodaje.
V prosinci se nám podařilo dokončit kanalizační řád města Kožlan a také se stihlo do konce roku
zajistit jeho schválení vodoprávním
úřadem v Kralovicích.
Dobrovolní hasiči v našich obcích
bilancují uplynulý rok na svých výročních schůzích. Stalo se tak

v Bučku a v Hedčanech a zástupci
rady města se jako vždy zúčastnili.
Probírají se zde mimo hasičských
věcí také záležitosti obecní.
S blížícími se svátky souvisela i
řada společenských akcí. V kostele
sv. Vavřince zazpíval dětský sbor
naší základní školy a čistecký pěvecký soubor Václav.
Tradičnímu vánočnímu turnaji
stolních tenistů předcházel turnaj
uspořádaný na počest 40. výročí
založení oddílu stolního tenisu
v Kožlanech.
V prosinci se také uskutečnilo
zasedání
zastupitelstva
města,
které mimo jiné schválilo rozpočet
města na rok 2012. Z informací,
které dostáváme, to nebude jednoduchý rok. Jak naplníme rozpočet a zda uskutečníme vše tak, jak
jsme si naplánovali, bude do jisté
míry záležet na nás a hlavně na
daňových výnosech, které jsou naším hlavním příjmem.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 19. zasedání konaném dne 07.12.2011
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 19. zasedání rady města
Kožlany; pronájem pozemků p.č.
373, 220/2, 220/1, 217/3, 4912 v
k.ú. Kožlany za účelem výstavby
sedmi řadových garáží; odpisový
plán dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku města včet-

ně příloh; soupis nových pozemků
v rámci KPÚ Hedčany; zveřejnění
záměru pronájmu restaurace „U
Radnice“ včetně podmínek pro podání nabídek; prodloužení pracovní
smlouvy pracovníka technických
služeb města do 31.12.2011 a od
01.01.2012
uzavření
pracovní
smlouvy s tímto zaměstnancem na
dobu určitou v délce dvou let; uzavření
městského
muzea
dne
31.12.2011 a uzavření městského
úřadu
ve
dnech
23.12.
a
30.12.2011 z důvodu čerpání do-

volené; smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů pro exponáty vystavené v městském muzeu pro
rok 2012.
Rada souhlasí:
s napojením dešťového svodu z
nově postavené garáže na pozemku p.č. 3623/14 k.ú Kožlany do
městské kanalizace.
Rada neschvaluje:
poskytnutí finančního příspěvku
Nadaci pro transplantaci kostní
dřeně.

Výsledky projednání rady města na 1. zasedání konaném dne 02.01.2012
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
www.kozlany.cz

Rada schvaluje:
program 1. zasedání rady města
Kožlany; smlouvu o nájmu části
pozemku p.č. 4315/2 v k.ú. Kožlany za účelem realizace stavby
„Rybník Vožehák“; zveřejnění zá-

měru pronájmu části pozemku p.č.
3623/8 v k.ú. Kožlany; smlouvu o
zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na pozemky p.č. 3700/61, 4170/2 v k.ú.
Kožlany; uzavření dodatku č. 3 ke
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smlouvě o dílo o zajištění komplexního odpadového hospodářství
uzavřené s firmou Becker Bohemia
s.r.o.; náhradu stravného pro zaměstnance města za každý kalendářní den pracovní cesty ve výši
dolní hranice sazby dle § 3 vyhlášky č. 429/2011 s účinností od
01.01.2012; zvýšení prodejní ceny
Kožlanského zpravodaje ve volném
prodeji na 9,- Kč od 01.01.2012,

u předplatného zůstává cena původní.
Rada souhlasí:
s doporučením hodnotící komise
ohledně prodeje garáže č. 13 v
č.p. 387.
Rada neschvaluje:
poskytnutí finančního příspěvku
pro Městskou knihovnu Kralovice
na nákup knih do výměnného fondu.

Pozn.: Zveřejněna je upravená
verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s §
16, § 17, § 95 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v
platném znění, k nahlédnutí v zápisu na Městském úřadě.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 6. zasedání
konaném dne 14.12.2011
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva
Zastupitelstvo určuje:
č. 47/11 - ověřovateli zápisu Mgr.
Jaroslava Berbra a Zdeňka Pícla,
návrhovou komisi
ve složení předseda Václav Kratochvíl, členové Vladimír Kulhánek, Milan Konopásek a zapisovatelem Janu Dufkovou.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 48/11 - program 6. zasedání
zastupitelstva, č. 49/11 - změnu
rozpočtu města na rok 2011 - 8.
rozpočtové opatření a zároveň pověřuje radu města k projednání a
rozhodnutí o závěrečném rozpočtovém opatření vzniklém v ob-

dobí
od 14.12.2011 do
31.12.2011, č. 50/11 - rozpočet
města na rok 2012 včetně navržených změn, č. 51/11 - rozpočtový
výhled města Kožlany na rok
2013-2014, č. 52/11 - prodej pozemku p.č. 51/5 v k.ú. Dřevec a
pozemku p.č. 1967 část a,b, a zároveň neschvaluje prodej pozemku
p.č. 1506/3 v k.ú. Dřevec, č.
53/11 - orientační kupní cenu u
jednotlivých pozemků v intravilánu
města Kožlany dle způsobu využití: pozemky určené k využití jako
zahrádky 100,- Kč/m2, pozemky
určené pro zřízení komunikací a
cest 50,- Kč/m2, pozemky určené
pro výstavbu 200,- Kč/m2, č.
54/11 - odkoupení pozemků p.č.

3662/33,
3647/16,
3656/2,
3647/14,
3662/23,
3647/13,
3647/12 vše k.ú. Kožlany do
vlastnictví města za cenu 50,Kč/m2 za účelem zřízení komunikace, č. 55/11- směnu pozemků
p.č. 3662/20, 3623/60, 3662/31
vše v k.ú. Kožlany za pozemek ve
vlastnictví města p.č. 3623/98 z
důvodu zřízení komunikace.
Zastupitelstvo volí:
č. 56/11 - kandidáta do funkce
přísedícího okresního soudu.
Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 57/11 - uzavření smlouvy se
SÚS Plzeňského kraje o omezení
užívání nemovitosti ve správě SÚS
Plzeňského kraje.

do konce února 2012. Poté budou
rozeslány složenky.
Poplatek za svoz odpadu pro
rok 2012 také zůstává ve stejné
výši. Pro trvale bydlící osoby je to
500 Kč za jednu osobu. 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. Bližší informace budou po-

skytnuty na MÚ Kožlany. Poplatek
za svoz odpadu mohou občané platit hotově v pokladně MÚ Kožlany v
úřední dny do 29. 2. 2012. Po
tomto datu budou rozeslány složenky a poté budou známky a pytle na svoz odpadu vydávány na
základě předložení zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje 2012
je 96,- Kč a je možné jej uhradit
rovněž v pokladně města. Zpravodaj by měl být zaplacen do konce
ledna 2012. V následujícím měsíci
obdrží Zpravodaj pouze občané,
kteří jej budou mít zaplacený.

Informace pro občany
Poplatek za psa pro rok 2012
zůstává ve stejné výši jako v minulých letech. To znamená, že
obyvatelé Kožlan zaplatí za 1. psa
v rodinném domě 50 Kč, za dalšího
200 Kč a za psa v domě o více bytových jednotkách (bytovky) 200
Kč a za každého dalšího také 200
Kč. Za psa, kterého vlastní obyvatelé přilehlých obcí (Buček, Hedčany, Hodyně a Dřevec) je poplatek
30 Kč, za dalšího 50 Kč, v bytovce
50 Kč a za dalšího také 50 Kč. Poplatek za psa lze zaplatit hotově v
pokladně MÚ Kožlany v úřední dny

Město Kožlany
oznamuje konání veřejné dražby dobrovolné
Předmět dražby:
Bytová jednotka č. 9 v domě č.p. 387, Větrná ulice, Kožlany, na st.p.č. 628 v k.ú. Kožlany - byt 4 + 1
umístěný v 3. podlaží, celková plocha s příslušenstvím je 77,56 m2
Místo, datum a čas zahájení dražby:
Místo zahájení dražby: zasedací místnost MěÚ Kožlany, na adrese Kožlany, Pražská 135
Datum zahájení dražby: 8. února 2012
Čas zahájení dražby: 16,00 hod. (po ukončení zápisu účastníků dražby)

www.kozlany.cz
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Zápis účastníků do dražby:
Místo zápisu účastníků do dražby: zasedací místnost MěÚ Kožlany /1. patro/, na adrese Kožlany, Pražská 135. Čas zápisu účastníků do dražby: od 15,30 hod. do 16,00 hod.
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby:
Prohlídky předmětu dražby se uskuteční v níže uvedených termínech vždy v místě, kde se nachází nemovitost,
která je předmětem dražby. Sraz zájemců o prohlídku je před budovou Městského úřadu Kožlany, Pražská 135.
1. prohlídka: dne 30.01.2012 v 16,30 hod.
2. prohlídka: dne 01.02.2012 v 16,30 hod.
Nejnižší podání: 535 976,- Kč, minimální příhoz 10.000,- Kč
Dražební vyhláška je zveřejněna na úřední desce města Kožlany, na internetových stránkách města
www.kozlany.cz, nebo je k nahlédnutí na MěÚ Kožlany.

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany
VÁS zve na

Zápis dětí do 1. třídy pro

školní rok 2012 / 2013

koná se ve středu 18. ledna 2012 od 14.00 do 17.00 hod. ve školní budově, v učebně 3. třídy.
Týká se dětí narozených do 31. srpna 2006. K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte.
V případě, že je dítě narozené po 1. září 2006 a rodiče mají zájem o zapsání do 1. třídy, dostaví
se k zápisu bez dítěte.
Nebojte se nás kontaktovat a přijďte si se svými dětmi prohlédnout naši školu. Rádi Vás provedeme a podáme Vám důležité informace. ( tel. 373 396 626, mob. 602 797 635 )
A proč právě k nám:
jsme malá škola rodinného typu se zkušeným teamem pedagogů. Nízký počet žáků ve třídách (do 20) zajišťuje
individuální přístup k dětem. Máme moderní vybavení , velkou tělocvičnu a venkovní multifunkční hřiště.
Samozřejmostí je výuka dvou cizích jazyků, vstřícné jednání, dobré školní stravování, plavecký a lyžařský výcvik,
široká nabídka zájmových kroužků a dalších aktivit.

Ohlédnutí za uplynulým rokem v mateřské škole
Co se změnilo :
- na školní zahradě byly provedeny terénní úpravy a
vzniklo tak nové hřiště pro děti na míčové hry,
které bylo vzornou péčí p. Pícla zatravněno
- nově jsou natřeny lavičky a zahradní altán
- školní zahrada má i nové oplocení
Co se vydařilo:
- divadelní akce pro děti téměř každý měsíc
- výlet do Domu pohádek v Plzni
- výlety do přírody v okolí
- školní výlet do Krásného Dvora s pohádkou a tvořivou dílničkou

www.kozlany.cz

- rozloučení s předškoláky s přenocováním v mateřské
škole
- vánoční besídka ( viz foto)
Počty dětí v mateřské škole rostou, v současné době máme nejsilnější ročníky dětí. Z tohoto důvodu
jsme od ledna letošního roku přijali do kolektivu zaměstnanců na částečný úvazek novou p. učitelku D.
Kratochvílovou. Přejeme jí příjemnou práci v naší mateřské škole.
Lenka Kozlerová
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Z naší školy a školky
Dříve než napíši o tom, co se
bude dít ve škole v novém roce,
bych se ještě rád ohlédl za rokem
loňským.
Přípravy na „advent“ pro děti ze
školy a školky začaly jako každý
rok zpíváním u vánočního stromečku. Potom už vše směřuje k
Vánocům. I když se před zimními
prázdninami často zkouší a píší se
písemky, škola jakoby pro mnoho
dětí ustupovala do pozadí.

Žáci devátého ročníku si horečně
připravovali převleky, aby mohli
své mladší kamarády postrašit jako čerti. Mikulášská nadílka se povedla a byla příjemným zpestřením
pondělního dopoledne. A potom se
už celá škola halí do vánoční výzdoby. Na oknech se objevily
hvězdy a vločky vystřižené z papíru, děti upekly perníčky, ve třídách
si žáci ozdobili stromečky.

Ve středu 14. 12. proběhla ve
školce vánoční besídka. Bohužel
jsem na ní nemohl být přítomen,
ale podle ohlasů soudím, že se
všem přítomným velice líbila.
Poslední dva dny před zimními
prázdninami jsme pojali netradičně. Ve středu se nám ve škole
představili všichni naši žáci, kteří
navštěvují Základní uměleckou
školu v Kralovicích. Na tomto minikoncertě každý zahrál na svůj oblíbený nástroj a ukázal tak ostatním, jak lze také účelně trávit volný čas. Koncert se povedl a všem
účinkujícím děkuji za předvedené
výkony.
Ve čtvrtek čekalo na děti velké
překvapení v podobě kouzelníka
pana Vaidiše. Jeho hodinové představení, bralo dětem ze školky i
školy dech. Pan kouzelník se líbil,
žádné kruhy se neztratily a tak
doufám, že nám v budoucnu ještě
nějaká kouzla předvede.

2012. Už 18. ledna se ve škole koná zápis žáků do první třídy. Po
loňských 11 prvňáčcích se těšíme,
že se snad lavice zaplní trochu více. Moudřejší však budeme až v
únoru. Srdečně zvu k zápisu
všechny rodiče s předškoláčky,
kteří hledají tu správnou školu.
Na konci ledna rozdáme žákům
vysvědčení, které bude obrazem
jejich snažení v prvním pololetí a
třetího února už nás čekají jednodenní pololetní prázdniny.
Na konec bych se chtěl zmínit o
lyžařském kurzu, který připravujeme pro žáky sedmé třídy a v případě malého počtu i ostatní zájemce. Kurz, který je součástí osnov a povedou ho zkušení lyžařští
instruktoři, se uskuteční od 12. do
19. února a plynule na něj navážou jarní prázdniny. Lyžovat se pojede, jako už tradičně, do Telnice,
kde nám vycházejí vstříc a ubytování je kvalitní za minimální cenu.
Přejme tedy dětem příjemný pobyt
a ideální sněhové podmínky.
Mgr. Jaroslav Švarc

Nyní se už ale musíme soustředit
na úkoly, které před nás staví rok

OKRESNÍ KOLO V BASKETBALE STARŠÍCH DÍVEK
Ve čtvrtek 15. 12. 2011 pořádala naše škola společně
s DBK okresní turnaj starších dívek v basketbale (8. 9. tř.). V této kategorii máme jen čtyři hráčky, tak
jsme povolali i mladší děvčata z nižších ročníků (např.
4. roč.). Postupně holky porazily Gym. Plasy, ZŠ
Horní Břízu, ZŠ Žihli a o první místo se opět utkaly s
ZŠ Kralovice. V tomto utkání nám pro zranění chyběly
dvě klíčové hráčky (Šofranková, Jašková) a zbytek
týmu na družstvo Kralovic už neměl: 14:31. Přesto
naše hráčky předvedly skvělý basket, Aneta Šofranková a Rosalie Slabá patřily mezi nejlepší střelce turnaje a věřím, že v krajském kole to Kralovicům opět
oplatíme.
J.Berbr
DĚTSKÉ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Již posedmé jsme se sešli 22. 12.
2011 v kožlanském kostele na
Dětském vánočním zpívání. Děti z
naší základní školy zazpívaly vánoční koledy a písně s vánoční tématikou a podle reakce publika se
jim vystoupení povedlo. Chtěl bych
jim touto cestou poděkovat za příjemné zpestření předvánočního času v našem městě.
www.kozlany.cz
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HISTORIE
Duchovenstvo v dobách husitských
O založení kožlanského kostela sv. Vavřince v letech
1240 – 1250, králem Václavem I. nebylo nikdy pochyb. Proto také již roku 1346 dokládá se právem podacím (králem) dosazení faráře Oldřicha Nymburského do Kožlan. Je mu ale dáno povolení, aby si také
ještě dosavadní faru v Praze „Na trávníce“ podržel.
Ale když dosáhl kanonikátu na Vyšehradě, vzdal se fary kožlanské a z Kožlan hned odešel.
Po něm přichází farář Petr, který si roku 1361 směnil místo s Mikulášem z Pomuka (později po změně
jména městečka na Nepomuk, z Nepomuka) který byl
kanovníkem u sv. Jiří v Praze. Mikuláš ale již roku
1364 umírá a přichází po něm farář Oldřich. Po něm
pak zanedlouho farář Jan. Ale roku 1382 jak uvedeno
je, podávají břežanští osadníci stížnost na kožlanského faráře Jana, že on a ani jeho střídník Beneš k nim
na cvičení nechodí, proto Očenáš ani Vyznání víry
modliti se neumí. Proto je za faráře dosazen Beneš. A
aby se mohl břežanským více věnovat a mohl si lépe
sám střídníka vydržovat, daruje mu roku 1396 břežanský rychtář Konrát 38 grošů úroku, 2 korce žita
(korec je 93,5 litru) a 4 korce ovsa. Poslední katolický
farář je pak dosazen do Kožlan na počátku husitských
bouří.
Doba předhusitská a husitská nebyla pro prostého
člověka příliš radostná. Život se omezuje na získávání
nejnutnější obživy a na modlitbu a nedělní mši. Kde
kněží z kazatelny stále ujišťují své věřící, že jen pokora je cností křesťana. Nést kříž je údělem následníka
Krista a útrapy pozemské, brány nebeské otevírají.
Ale každý i ten nejbědnější chuďas vidí kolem sebe
všechny ty zlořády a nepravosti.
V městech bují mezi kněžstvem obžerství, opilství a
hazardní hry. Na farách běžně žijí kněžské konkubíny,
rodí kněžské děti, které se po příkladu svých otců dávají opět na výhodnou kněžskou dráhu. Běžnou se
v katolické církvi stává beztrestná hříšnost. Preláti
kupčí s prebendami a papežské dvory v Římě a
Avignonu obchodují s obročím a s odpustky. Na nejvyšším stolci církve existuje dokonce dvojpapežství
později i trojpapežství. Proto není náhodná v roce
1402 ani volba nového českého arcibiskupa, kdy se
stává pražským arcibiskupem a hlavou církve u nás
privilegovaný největší mnohoobročník Zbyněk Zajíc z
Hazenburka, který nemá žádné ani theologické vzdělání a dokonce ani kněžské svěcení. Říkají mu „biskup
abeceda“, protože i ta mu dělá potíže. Všechna svoje
místa v církevní hierarchii si v podstatě kupuje. Ve 14
letech si kupuje obročí jako probošt mělnický a kanovník u sv. Víta a jako dvacetišestiletý mladík usedá
na arcibiskupský stolec a nechává spálit všechny knihy Wickleffovy aniž by vůbec věděl, co je v nich.
V témže roce 1402 se stává jednatřicetiletý Mistr
Jan Hus, rektor a největší autorita Karlovy univerzity
v Praze, kde studuje v té době několik tisíc studentů
z celé vzdělané Evropy, kazatelem v nedávno postavené kapli Betlémské na Starém Městě pražském. Zde
začíná své reformátorské dílo na myšlenkách Jana
Wickleffa (1320-1384) profesora theologie oxfordské
univerzity a největšího středověkého myslitele.
Hledání pravdy se v jeho žebříčku mravních hodnot
ocitá na prvním místě. To ho ale nutně přivádí do konfliktu se současnou pokleslou společenskou morálkou.
www.kozlany.cz

Hus nemíní bořit dílo Páně. Hus chce vrátit důstojnost
kněžskému stavu, tolika nepovedenými pastýři zprofanovanou. Chce bránit čisté hodnoty, mravní principy
a ideály. Proto se chápe bránit pravdu a bere na sebe
těžký úkol mluvčího.
Když Mistr Jan Hus v roce 1414 přijímá pozvání člena korunní rady Lefla z Lažan na hrad Krakovec a vyjíždí do okolních městeček a vsí kázat víru pravou,
není prostého lidu kožlanského nevyjímaje, kteří by si
Mistra Jana neposlechli (údajně kázal i na břežanské
stráni). Ale zůstali snad kožlanští natrvalo poznamenáni blízkostí Husa a jeho učení. Asi ano. Protože
s ním měli fyzický dotek a poznali, že to není žádná
mystická bytost, ale jeden z nich. Proto čistečtí a kožlanští jsou také mezi prvními, kteří se přiklání k nové
víře, víře husitské a již nikdy nelnou tak k Římu.
Na podzim roku 1414 odchází Jan Hus z Krakovce
na svoji poslední pouť před církevní koncil do Kostnice, kde se mimo přítomnost papeže Jana XXIII. a krále Zikmunda již shromažďuje 23 kardinálů, 27 arcibiskupů, 28 králů a knížat a 676 urozených šlechticů. Pro
pořádek jak doloženo jest ještě 350 kramářů, 170
krejčích, 160 pekařů, 500 umělců a muzikantů, ale i
718 prostitutek zjevných (kolik asi ještě nezjevných
bylo třeba pro zdárný průběh koncilu?). Proces trval 8
měsíců, ale výsledek byl znám již před procesem. Hus
je arcikacíř, rouhač a zasluhuje smrt upálením.
Smrt Mistra Jana měla být pro Čechy pouze zastrašující výstrahou, ale vyvolává opačný účinek. Češi
jsou pobouřeni a sebevědomá česká šlechta přijímá
smrt Jana jako políček své cti. České panstvo posílá
koncilu protestní list proti rozsudku s 452 zavěšenými
pečeťmi českých pánů. A celý český národ se rázně
zvedá proti silné autoritě církve. Lid se vrhá na fary a
na příbytky duchovních. Vlna násilí stoupá a dochází
k defenestraci pražských konšelů. Král Václav IV.
Umírá, bezvládí stupňuje násilí a dochází k bojům a
nekonečným husitským válkám.
Husovo jméno a husitství se proměňuje v symbol
jednotného českého vzdoru proti celému vnějšímu
světu. Kalich se stává symbolem husitství. Přijímání
podobojím vyjadřuje pak rovnost lidí před bohem
(podle katolického kleru podává kněz při svatém přijímání věřícím jen „tělo Kristovo“ hostii, oplatku.
Kdežto husité, zastánci kalicha k tomu podávají ještě
z kalicha „krev Páně“ v podobě mešního vína, jako
přijímání podobojí).
Husitské války přináší naší zemi nesmírné hoře,
drancování, vraždění, provázené ničením nenahraditelných kulturních památek. Ale Češi se staví proti celému světu ne pro kořist a agresi za nová území, ale
pro pravdu a ušlechtilé ideje, současně ale také za
úctyhodnější život na zemi pro všechny.
Epocha husitská je v našich dějinách velkou dobou,
kterou si všichni z nás neseme v podvědomí i
s nezodpovězenou otázkou: Byl by se udržel vůbec
český jazyk? Měl by český národ vůbec sílu přežít
v těžkých dobách bez těchto slavných bojových tradic
a idejí? Nebyla snad husitská pavéza, palcát a kalich
vždy ústředním motivem všech bojových zástav českých a československých vojsk? Jak za I. tak za II.
světové války, a to bez ohledu, kde bojovali? Byla.
Bohumil Vondrášek
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KULTURA
Z činnosti kulturní komise
Kulturní komise se schází jedenkrát za čtvrt roku,
kdy plánuje akce na následující období. V loňském
roce se podařilo uspořádat tyto akce: zahájení roku
bylo ve znamení plesové sezony, kdy se uskutečnil již
třetí ples města.
V únoru jsme navštívili divadelní představení
v Plzni, hru Gypsy. Během února a března proběhla
v kožlanském muzeu výstava k masopustu, na které
se podíleli žáci a pedagogové naší školy. Pomohli jsme
také s přípravou několika nových masek na masopustní průvod. 9. dubna jsme navštívili další divadelní
hru historického rázu Lev v zimě. Ve spolupráci
s klubem šikovných žen, Radovánkem a dalšími občany jsme uspořádali Velikonoce v knihovně, kdy jsme
pekli perníčky, které provoněly nejen knihovnu, ale
přilákaly i několik kolemjdoucích.
Abychom nezlenivěli, vydali jsme se 8. května na
pochod Javornicí. Tento ročník měl doposud nejvyšší
návštěvnost – zúčastnilo se ho přes sto lidí.
K milé události v naší činnosti patří i přivítání
nejmladších občánků. Jsem ráda, že se po letech tato
akce vrátila a stala se tradicí. Koncem května se
uskutečnil Dětský den, oblíbený všemi dětmi z Kožlan
i okolí, který si vzaly za své hodné „tety“.
Cyklistický výlet, Ladislavská 50, se konal 18. června a trasa výletu vedla na Jesenicko. Během července
a srpna byla instalována další výstava v muzeu a to
obrazy Anny Urbanové z Kozojed. Milé obrázky začínající autorky vzbudily velkou pozornost. O pouti jsme
se opět setkali s Klubem šikovných žen na veřejnosti.
I přes nepříznivé počasí se postaraly o zábavu pro děti
i dospělé a připravily pro ně pěkné výrobky, které si
mohli přítomní zhotovit. 2. 7. jsme se podíleli na přípravě odhalení sochy Antonína Švehly v Hodyni. Jedenkrát ročně plánujeme divadelní představení
v Praze. Tentokrát jsme navštívili Divadlo Radka Brzobohatého. Hra Tančírna nás překvapovala v mnoha
okamžicích.

28. října byla položena kytice u sochy E. Beneše a
následně připravena vycházka po naučné stezce, která byla v těchto dnech před čtyřmi lety otevřena. 2.
listopadu nás čekala další milá událost ve Dřevci, kdy
byla ukončena rekonstrukce kaple.
Blíží se konec roku a s ním také již tradiční rozsvícení vánočního stromečku, kde se nám opět představily naše děti. Advent v knihovně se uskutečnil 29.11.
a návštěvníci se mohli přesvědčit o šikovnosti našich
žen. Mohli jste vidět krásné paličkované, háčkované,
korálkové ozdoby a další výrobky z neobvyklých materiálů a technik. Závěrečnou akcí byla návštěva Velkého divadla v Plzni, kdy jsme shlédli klasickou operetu Netopýr.
Z tohoto stručného souhrnu se můžete přesvědčit,
že akcí nebylo málo a při této příležitosti bych chtěla
poděkovat členkám kulturní komise paní Mgr. Věře
Přibylové a Daně Berbrové. Další poděkování patří
Klubu šikovných žen, všem dětem, které vystupovaly
na jmenovaných akcích, jejich učitelům a učitelkám,
které s nimi programy nastudovali, poděkování patří
panu Šnajdrovi, který nás ochotně vozí na divadelní
představení, všem účastníkům zájezdu, kteří jsou
nám věrni a jezdí téměř pravidelně a konečně všem,
kteří se podílí svou pomocí nebo účastí na těchto akcích.
Zároveň bych chtěla vyzvat ty, kteří si v naší nabídce nevybrali, aby nás inspirovali svými nápady.
Na závěr bych Vás ráda pozvala na IV. Ples města,
který se uskuteční v pátek 20. ledna 2012. O hudbu
se postará hudební skupina Dlouhá noc, předtančení
uvidíte v podání našich mladých tanečníků a překvapení připravily naše „tety“ pod vedením Mgr. Šárky
Mudrové. Nebude nouze ani o další překvapení, které
jsme pro vás připravili v podobě kouzelníka a iluzionisty. Díky našim sponzorům máme bohatou tombolu. Všem přejeme příjemně prožitý večer a těšíme
se na Vás.

Našli jsme v poštovní schránce
Kouř - Jak se nám v Kožlanech dýchá? Věru od října do dubna nic moc.....

Citát měsíce:
„Žádný osud není tak dobrý, aby si někdo nestěžoval.“
Publilius Syrus
www.kozlany.cz
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SPOLKY
HASIČI KOŽLANY
Náš sbor Vám všem přeje všechno nejlepší a hodně
zdraví v novém roce 2012.
Desátého prosince jsme Vám slavnostně představili
a uvedli do provozu zrekonstruovanou CAS TATRU
815. Program byl zahájen příjezdem zásahové jednotky v plné parádě pod sirénami a majáky. Naše zásahová jednotka nastoupila v dvojřad a zahlásila příjezd
s naší Tatrou velitelovi sboru Jiřímu Švambergovi.
Vše, co bylo spjato s rekonstrukcí Tatry, okomentovala, kdo jiný, než naše starostka sboru, Alena Foldová.
K této slavnostní události promluvil starosta Města
Kožlan pan Mgr. Vladimír Přibyl a i své si řekl radní Plzeňského kraje, pan Ivo Grűner. Po té byla Tatra pokřtěna šampusem starostou města a byl předán symbolický klíč od Tatry strojníkovi Láďovi Foldovi. Byli
zde představitelé HZS a představitelé z okolních i
vzdálených SDH a spousta jiných známých lidí.

Mladí hasiči se ukázali ve svých pěkných nových
dresech. Pak bylo pro Vás všechny náramně připravené občerstvení, kde jste nám Tatru pochválili. Letošní
rok bychom se chtěli zaměřit na postupnou opravu
naší hasičské zbrojnice, která není v nejlepším stavu.
Tyto opravy budou záviset na financích, kterých moc
nemáme. Doufáme, že nám letos budete nakloněni a
že se budeme nadále scházet při takových událostech,
jaká byla tato a co nejméně při těch nepříjemných
událostech.

Sbor dobrovolných hasičů Kožlany pořádal v sobotu
7. ledna 2012 od 18,00 hodin valnou hromadu
v hasičské zbrojnici na Výfuku.
VAŠI HASIČI

Šikulky
Koncem roku 2011 jsme měly
napilno. V listopadu jsme spolu s
Kulturní komisí Kožlany a Radovánkem připravily pro děti Adventní kreativní odpoledne. Děti vyráběly vánoční ozdoby, dekorace.
Zdobily perníčky, dekorovaly vánočními motivy papírové a textilní
pytlíky.
V prosinci jsme byly pozvány do
Kozojed na Adventní setkání a my
jsme připravily pro děti opět dekorování perníčků, vánočních ozdob a
dekorací.
Spolupráce s Radovánkem nás
baví. Na keramickém kroužku jsme

si vyrobily adventní věnec z keramiky, dekorovaly jsme hedvábné
šály a zdobily nešitým patchworkem vánoční koule.
Byly jsme se podívat na Vánoční zpívání v kožlanském kostele. Děti pod vedením pana učitele
Berbra připravily krásné pásmo
vánočních koled a písní. Také Radovánek připravil s dětmi z dramatického kroužku vystoupení. Bylo
to moc pěkné předvánoční zastavení.
Těšíme se na setkávání v novém roce 2012 a přejeme všem,
aby to byla šťastná setkání.
Šikulky z Kožlan

TJ Kožlany
zve sportovce a jejich příznivce na
valnou hromadu
10. února 2012 od 19:00 hod.
v restauraci U radnice
Další připravované akce:
21.2.2012 Masopust
31.3.2012 Šibřinky

SPORT
Vánoční turnaj ve florbale v Kožlanech
Dne 11.12.2011 náš florbalový tým FBC Hippos Kožlany pořádal v tělocvičně kožlanské školy již 2. Vánoční turnaj. Celkem jedenáct týmů změřilo svoje síly
ve dvou základních skupinách: skupina A – FBC Hippos Kožlany “A“, THC Hedčany , No Future Rakovník ,
Sharks team, El notorico, skupina B - FBC Hippos Kožlany “B“, PVA Plzeň, TJ Sokol Komárov, FB Rakovník,
Volejbal Kožlany a HC Plzeň 1929. Z obou skupin postupovali 4 nejlepší do čtvrtfinále. V obou skupinách
se hrály často velmi vyrovnané souboje, 4 remízy a
www.kozlany.cz

několik utkání s jednogólovým rozdílem jsou důkazem. Do čtvrtfinále nepostoupily týmy Volejbal Kožlany, Sharks team a překvapení turnaje – mladíci z HC
Plzeň 1929. Tito malí hoši předvedli neuvěřitelnou bojovnost a nasazení.
Oba naše týmy postoupily do čtvrtfinále z prvního
místa ve svých skupinách. Ve čtvrtfinále zápasy rozhodla někdy i větší dávka štěstí. Právě to chybělo našemu B-éčku, prohra 1:2 znamenala konec nadějím
na lepší umístění a konečné 5. místo. Do semifinále
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postoupily týmy FBC Hippos Kožlany “A“, No future
Rakovník, THC Hedčany a FB Rakovník. Zcela vyrovnané souboje v semifinále rozhodli ve svůj prospěch
FBC Hippos Kožlany “A“ a No Future Rakovník. Zápas
o 3. místo vyhrál tým THC Hedčany. Potom přišlo toužebně očekávané finále. A tam jsme se konečně dočkali - pohár vítěze turnaje zcela zaslouženě získal
tým FBC Hippos Kožlany “A“. Blahopřejeme.
Doufáme, že se všichni účastníci turnaje i diváci,
rozjeli domů s dobrým pocitem příjemně stráveného
dne a že jsme opět přispěli k propagaci našeho sportu
v Kožlanech.
Chtěli bychom poděkovat firmě Stavebniny Správková, organizačnímu výboru turnaje a dobrovolným
pomocníkům – zvláště pak Dáše Moučkové, Martině
Klausové, Kristýně Janečkové, Haně Tupé a Ondrovi
Holečkovi s jeho záchranným týmem.

Nezbývá než se těšit na další turnaj, tentokráte Velikonoční.
Roman Moučka
Výsledky 4. kola BLMF
FBC Hippos Kožlany 1:5 IBK Mestarien
(Daniel Nejedlo)
FBC Hippos Kožlany 9:0 TJ Sokol Komárov
(Matouš Mejtský 3x, Ondřej Jaroš 3x, Luboš Tupý 2x,
Jaromír Správka 1x)
FBC Hippos Kožlany 10:5 TJ Sokol Letná
(Matouš Mejtský 4x, Luboš Tupý 2x, Ondřej Jaroš 2x,
Jaromír Správka 1x, Tomáš Moučka 1x)
FBC Hippos Kožlany 5:4 AC Pošta Strašice “B“
(Matouš Mejtský 2x, Ondřej Jaroš 2x, Luboš Tupý 1x)

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V prosinci jsme
Vám položili otázku, Co očekáváte od Vánočních svátků.
Anketní otázka měsíce ledna zní:
Co očekáváte od roku 2012?

?

Výsledky „Vánoční“ ankety:
(nová anketa byla spuštěna 6.1.)

Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné formě na MěÚ (pí Denková)
nejpozději do 25. v měsíci.
Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako přílohu Vašeho příspěvku (nikoli vložené do wordu)

Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře.

www.kozlany.cz
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