KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ

VÁNOCE
Vážení spoluobčané,
blíží se závěr roku 2007 a společně očekáváme, co nám přinese rok nový. Věřím, že nový rok 2008 splní všechna
Vaše i naše očekávání, a že bude zase o něco lepší než-li ten minulý.
Dovolte mi, abych Vám i Vašim nejbližším jménem svým i jménem Města Kožlany popřál příjemné a klidné prožití
svátků vánočních. V novém roce 2008 Vám přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním životě i v práci,a také kapičku štěstí, které každý z nás tak často potřebuje.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2008.
Mgr. Vladimír Přibyl
starosta

Vánoce mám nejraději
Jitka Dolejšová

Vánoce mám nejradši,
když jsme všichni spolu.
To se nikdo nemračí,
času máme horu.
Vánoce mám nejradši,
to jsou pěkné svátky,

táta má čas na vláčky,
máma na pohádky.
Společně teď jídáme,
pijeme kolu,
koledy si zpíváme
u jednoho stolu.
Jdeme spolu na výlet
to je prostě prima,
za ruce se držíme
a není nám zima.
Společně si hrajeme,

pak si povídáme,
máme čas si všichni říct,
že se rádi máme.
Vánoce mám nejradši,
říkám vám to znovu,
to se nikdo nemračí
a jsme všichni spolu.
Kdybych já byl kouzelník,
pošeptal bych zlehýnka,
ať má na mě pořád čas
můj táta i maminka.
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Vánoční výstava
Milé dámy, 16.prosince v 10,00
hodin jsme otevřely pro návštěvníky vánoční výstavu ručních prací a
výrobků s vánoční tématikou. Sedmnáct dam přineslo své výrobky,
které samy vyrobily.
Když otevřete dveře kulturní
místnosti
v Městském
muzeu
v Kožlanech ucítíte nejdříve vůni
perníčků a potom se octnete ve
vánoční poezii. To nepřeháním,
protože to je pravda. Poezie Vánoc
vás určitě dostane. Rozhlédnete se
a uvidíte voňavé perníkové chaloupky
a
perníčky
paní
Š.Charvátové a paní E.Polcarové.
Šikovnost po mamince určitě zdědila Tereza Charvátová. Na větvičce ve váze visí nádherné perníkové
koule a pod vázou jsou perníkové
svícny paní J.Markové. Vedle perníků jsou výrobky ze slaného těsta
také paní E.Polcarové.
Něžné háčkované vánoční ozdoby
jsou od paní Naarové, paní Konopáskové a paní H.Letové. Paličkované vánoční ozdoby vyrobila paní
Z.Součková, nad jejich křehkostí
se tají dech. Vánoční ozdoby
z vizovického těsta a včelího vosku
vyrobila paní V.Cepková. Křehké
papírové
ozdoby
vystříhala
z papíru paní V.Přibylová. Na stěnách jsou pověšeny krásné vyšívané křížkovou technikou zimní obrázky paní M.Jíchové a na oknech
jsou její vánoční mašle. Kromě výšivek nám paní Jíchová přinesla
nádherné háčkované dečky a na

stole pod oknem jsou háčkované
dečky filetovou technikou. Háčkovaným dečkám se také věnuje paní Konopásková a paní Letová. Jejich dečky připomínají svou dokonalostí sněhové vločky. Křížkové
výšivce se také věnuje paní
J.Sedláková, její obrázky jsou milé
a určitě vás potěší. Vedle nich jsou
háčkovaní andělíčci, kteří určitě
také patří k adventu.

Další technice ručních prací a to
výšivce Richelieu se věnují paní
Z.Nedbalová, paní M.Šapovalová a
paní J. Kotěšovcová. Určitě se zastavíte a budete obdivovat preciznost
jejich
výšivek.
Paní
M.Vopatová zase své dečky obháčkovává a tím nám ukazuje další
druh
ručních
prací.
Paní
Z.Součková nevytváří jen paličkované vánoční ozdoby, ale také obrázky. Při pohledu na ně si uvědomíte, že tento styl je i v dnešní
době nadčasový. Paní J.Fialová vyrobila vyplétáním nejen košíky,
které jsou doplněny decoupagie na
dnech, ale také vánoční zvonky,
které si také můžete dát na stromek. Tato technika se jmenuje
pletení z pedigu. Na stole upro-

střed místnosti je také vánoční věnec,
který
zdobila
paní
E.Polcarová, doplňuje krásné ubrusy
paní
M.Šapovalové
aj.Kotěšovcové. Vánoční atmosféru
doplňují čtyři vánoční stromky,
které poskytlo Město Kožlany a jejich dekoraci Muzeum v Mariánské
Týnici. Chtěla bych poděkovat paní
Haně Tupé, která zajistila potřebné
dekorace na vánoční stromky a
spolu s paní Matějovskou, pracovnicí v Muzeu Kožlany je usadily do
stojanů a ozdobily. O instalaci vánoční výstavy jsme se podílely
s paní Štěpánkou Charvátovou, Terezou Charvátovou, s paní Věrou
Přibylovou. Místnost nám ochotně
připravila paní Matějovská, která
návštěvníky ráda provede nejen
výstavou, ale také muzeem.
Na výstavě má návštěvník možnost si koupit malé vánoční dekorace.
Bude-li
se
vám
výstava
líbit,necháme na vás, jestli nám poskytnete dobrovolné vstupné a tím
přispějete na další kulturní akce,
které chceme pořádat v roce 2008.
Děkujeme.
Přijďte se podívat na Vánoční výstavu
do
Městského
muzea
v Kožlanech, Otevřeno je od úterý
do neděle, od 9,00 – 16,00hodin, i
25. a 26.12.2007. Výstava potrvá
do 8.ledna 2008.
Za kulturní komisi V.Kobyláková

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Nastal 5.prosinec,

pro nás to velký blázinec.
Kdo to buší na dveře?
Čerti, Mikuláš a andělé.
Všechny třídy navštívili,
děti krásně zazpívaly,
andělé jim bonbon dali.
A ty které nezpívaly,
čerti pěkně potrestali.
Největší hříšníci na škole...
byli naši učitelé!!!
Své úkoly splnili na jedničku
a dostali čokoládičku.
Nastal pátý prosinec
a na škole blázinec.
Děti, čerti, všichni křičí,
nejtěžší kluk pytel ničí.
Navštívíme všechny třídy
ukradneme malé křídy
a největší hříšníky
označíme puntíky.
Učitelé úkol měli,
někteří ho nesplnili.
Všechno dobře dopadlo,
jak pro Veverky ruchadlo.
A.Houšková, K.Hříbalová, L.Jašková a K.Kulhánková
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Můj ideální zimní den
Popíši Vám, jak si představuji
ideální zimní den. Ideální zimní
den bych chtěla strávit v přírodě.
Ráno, jakmile vstanu, vidím první
ranní paprsky slunce probleskující
přes závěsy. V tu chvíli mi do očí
padnou ledové květy, jež nakreslil
na okno mráz svou kouzelnou
mrazivou tužkou. Vyhlédnu z okna
a vidím, jak se z nebe snáší bílé
třpytivé vločky a příroda se zahaluje do nadýchané peřiny. Nad obzorem spatřím cihlově červený kotouč vycházejícího slunce.
Obléknu se a jdu si prohlédnout
tu nádheru zblízka. Přestává sně-

žit. Nebe se rozjasní a je modré
jako pomněnky. Pod svitem slunce
se sněhová přikrývka třpytí, jako
kdyby na ni někdo vysypal tisíce
malých drahokamů. Do krmítka
zavěšeného na zasněženém stromě se slétají hladoví ptáci. Nastalo
poledne. Jdu domů a už se nemohu dočkat své odpolední vycházky.
Vypravila jsem se do lesa. Cestou potkávám svou kamarádku.
Krásy zimního lesa jdeme obdivovat spolu. Přijdeme do lesa a nasloucháme tichému šepotu větví.
Obloha se zatahuje, fouká studený
vítr a z šedých beránků padají roz-

tančené vločky. Přibližujeme se ke
krmelci. Na nedalekém poli spatříme několik prchajících srnek.
Nejspíš jsme je vyrušily. Dojdeme
až k potoku, místy je pokrytý ledem a jeho břehy zdobí špičaté ledové meče.
Královna noci začíná zahalovat
přírodu svým černým pláštěm. Odcházíme domů za svitu prvních
hvězd. Měsíc nesměle vykukuje
z černých mraků. Tento den byl
plný krásných zážitků. Už se těším
na ten příští.
Klára Kulhánková, 9. třída ZŠ

Vánoční pečení
zdobil. Další pracovní činnosti jsme ještě dozdobovaly.
Poté nám už jen zbývalo slepit části chaloupky a na
desku všechno dokonale naaranžovat. Když jsme naše
perníkové dílo dokončily, přišel se na něj podívat celý
učitelský sbor včetně ředitele školy.

Všechna děvčata z osmé třídy se už dlouho těšila na
pracovní činnosti s pí učitelkou Věrou Přibylovou, s níž
jsme pekly a zdobily perníčky.
Předem připravené těsto nám zadělal starosta našeho
města Vladimír Přibyl. Bylo krásně medové, bohužel
trošku tužší, ale s tím jsme se lehce vypořádaly, stačilo jen drobet promačkat.
Nejprve jsme si však rozdělily práce. Jedna vykrajovala, druhá pokládala na plech a další se starala o
troubu, aby se nic nepřipálilo. Někdo zase perníčky

Všem se chaloupka moc líbila. I my jsme byly překvapené, jak se nám zasněžená chaloupka pěkně povedla. Nyní je vystavena v přízemí školy.
Kristýna Šafránková, 8.tř. ZŠ Kožlany

Děti a betlém
I kožlanská škola se připravuje na Vánoce a všichni
žáci se snaží přispět k výzdobě. Vystřihují obrázky do
oken, v každé učebně si ozdobili vánoční stromeček, u
kterého
v pátek
21.prosince
oslavili
společně
s třídními učiteli své „třídní“ Vánoce. Jako každý rok
se jistě i letos sejde celá škola a společně si zazpíváme vánoční koledy. Žáci sedmé třídy pomohli při výtvarné výchově paní učitelce Sixtové vylepšit a domalovat Betlém a společně ho vystavili v prvním patře
základní školy.
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Posezení v domě s pečovatelskou
18.prosince připravili obyvatelé
z pečovatelského
domu
v Kožlanech pohoštění pro děti
z mateřské
a
základní
školy
v Kožlanech. Spolu se sešli na vánočním posezení ve společenské
mistnosti. Děti si připravily program pro své hostitele. Nejdříve
přednesla básničku o vánočním
stromku Martinka Letová. Potom
děti z mateřské školy pod vedením
paní ředitelky Kozlerové a paní uči-

službou v Kožlanech
telky Mrzenové přednesly básničky
s vánoční tématikou. Pěvecký soubor ze základní školy zazpíval vánoční koledy. Děti doprovázel pan
učitel Berbr na harmoniku a kytaru. Ke svým starším kamarádům
se ochotně při zpěvu přidávaly děti
z mateřské školy. Jakmile pan
Berbr řekl, jakou koledu budou
zpívat, malé děti hned všem
oznámily, že jí také znají a přidaly
se. Návštěva dětí se milým hosti-

telům moc líbila a také si zazpívali
společně s nimi. Bylo to moc hezké
setkání.
Chtěla bych poděkovat dětem a jejich učitelům, že přišli udělat radost obyvatelům pečovatelského
domu a milým hostitelům, za pohoštění pro malé zpěváky a vedení
domu za pěkné a milé prostředí.
Za kulturní komisi V.Kobyláková

NAŠE SPOLKY
Zdobení stromku a disko ve Dřevci
28. listopadu se sešli ve Dřevci rodiče s dětmi, aby ozdobili stromeček, který zajistil MÚ. Nejprve šikovné
ručičky dětí a jejich rodičů vytvořili řetězy, dárky a další ozdoby z krabic, alobalu, celofánu a dalších věcí. Následovalo zdobení venku před kulturním domem...sice přituhovalo , ale nikomu to nevadilo, protože taková krása se nevidí často.
7.prosince se konala mikulášská diskotéka, přišlo plno dětí a nejen ze Dřevce. Diskotéka obsahovala velké
množství her , kterými se bavili nejen děti , ale zapojili se i dospělí. Samozřejmě nechyběly ani odměny a velká
škála písniček. Všichni se skvěle bavili a to je přece nejdůležitější nebo ne?

Zaměstnanci prodejny Jednoty Rakovník SD – obchodní dům Kožlany
přejí svým zákazníkům příjemné a pohodové prožití vánočních svátků, v novém roce především pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti
Vážení přátelé,
začínají nejkrásnější svátky v roce, přeji vám, aby byly klidné, veselé a šťastné. Aby si na osamělé lidi někdo vzpomněl a potěšil je návštěvou, vánočním po-

hledem, telefonním zavoláním nebo aspoň tou SMSkou. Přeji nám všem hodně zdraví nejen o svátcích,
ale také v novém roce. Mějte se rádi.
Za kulturní komisi V. Kobyláková

SPORT
Okresního přeboru jednotlivců ve stolním tenisu se
za TJ Kožlany zúčastnili Jiří Šapovalov, Vladimír Lehner, Jindřich Hoffman a Rudolf Vojáček st. a ml.
V silné konkurenci hlavně Nýřanských hráčů získal Jiří
Šapovalov a Vladimír Lehner bronzovou medaili ve
čtyřhře. V této disciplíně mohli dosáhnout lepšího
umístění, protože v semifinálovém zápase s dvojicí
Havlíček-Bauer vedli ji 2:0 na sety a ve 3.setu 10:8,
přesto celý zápas prohráli 3:2 na sety a do finále nepostoupili. Dalšího velkého úspěchu docílili tito hráči
ve dvouhrách, když získali opět bronzové medaile.
Okresní přebor vyhrál Gabriel z Nýřan před Havlíčkem, hrajícím v zahraničí a další postupová místa na

krajský přebor obsadili pouze hráči Nýřan a Kožlan.
Ani zbývající kožlanští hráči Hoffman a Vojáčkové se
na okresním přeboru neztratili. Všichni postoupili ze
základních skupin a v konečném pořadí obsadili 9. až
16. místo.
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na vánoční
turnaj ve stolním tenisu, který se bude konat
dne 25.12.2007 v tělocvičně ZŠ v Kožlanech
Turnaj bude mít tradičně vysokou sportovní úroveň za účasti ligových a v zahraničí hrajících
hráčů.
TJ Kožlany – oddíl stolního tenisu
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Vánoční pohlednice
Ahoj Jani a Honzo,
jakoby cosi nenápadně ťukalo na dveře, nebo se přímo vťukávalo dovnitř každého z nás! Cítíte to také? Že by
tajemno těchto svátků, kdy jsou lidé trošku jiní- nějak slušní,tolerantní. Kdy jeden druhému dělá pomyšlení a
radost. Děti se těší na vonící, rozsvícený stromeček a hlavně na dárky pod ním. Jestli se Ježíšek trefí i do těch
nejtajnějších přání, zatím co se rodiče přeměňují v pilné mravenečky s kalkulačkou v ruce a přemísťují a přemísťují a …..
Jistě jste Jani a Honzo, pomáhali i letos
mamince s pečením cukroví. Sháníte nové
recepty od sousedů. Povídáte si, jak to bylo
loni, co se povedlo a co se muselo ochutnat a
jaké cukroví
letos nesmí chybět a kolik bude druhů? Ať se
podaří!!! Také se těším.
Vzpomínáte
na
procházky
přírodou
o
svátcích, jak vrže a chrupe čerstvě napadaný,
umrzlý sníh? Který milosrdně přikryje bílou
čepicí zbytek podzimu, na čtení stop zajíců,
lišek, lasiček
i myšek a ostatních zvířátek.
Nebo vás nikdo nedostane do té sloty od
počítače? Nakukujete s tátou i letos do vany na
kapříka, nebo vám tam plave filé?
V každé rodině se v podstatě dodržuje
tradice, jenom její pojetí se přizpůsobuje. Ale
to, že si všichni navzájem přejeme klid a mír,
nejen v duši, úspěchy , splněná přání a hlavně zdraví, nás lidi činí jaksi lidštějšími.
Tak tedy : hezké a veselé, štěstíčko, hodně dárků a zdraví přeje z celého srdce
Janě, Honzíkovi, rodičům
A všem lidem dobré vůle babí H.V. a skřítek Tymůj
(Vánoční pohlednici napsala paní H.Vladyková)

Kam v Kožlanech na Silvestra

TANEČNÍ SILVESTROVSKÁ VESELICE
Rekreační středisko VE MLEJNĚ
pro pár láhev sektu, ohňostroj, tombola,švedský stůl
hraje: A-Z DUO
tel. 373 395 051 GSM 608 809 563
vstupné lze zakoupit pouze v předprodeji

SILVESTROVSKÁ DISKOTÉKA
Sokolovna Kožlany
rezervace vstupenek v restauraci Sokolovna

DBK Kožlany-Kralovice
si dovoluje pozvat všechny zájemce o rozloučení s basketbalovým rokem k aktivní účasti
na tradičním zápase

SUDÁ vs LICHÁ
23. 12. 2007 – 10:00 – 16:00 tělocvična ZŠ Kožlany
Kritériem pro rozdělení do družstev je počet písmen příjmení dle české abecedy
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MINIFOTOGALERIE Z ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

V pátek 30. listopadu jsme rozsvítili vánoční strom v Kožlanech.

Vyslechli jsme si pěkné kulturní vystoupení dětí našich škol.

PF 2008
Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné formě na MěÚ (p. Denková) nejpozději do 25. v měsíci.
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