KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
LEDEN 2008
Z RADNICE ...
Co je nového
Vážení občané,
máme za sebou rok ve svých funkcích a je načase provést bilanci toho, co se nám podařilo či naopak
nepodařilo uskutečnit z našeho volebního programu.

V oblasti podpory místních drobných a středních podnikatelů je
stále co zlepšovat. Je to dlouhodobý úkol, který souvisí i se zaměstnaností našich občanů. Objevují
se kritické hlasy, které upozorňují
na skutečnost, že v průmyslové
zóně jsou zaměstnáni hlavně cizinci. Skutečností je ale fakt, že
v Kožlanech značně převyšuje nabídka pracovních míst
nad poptávkou.
V oblasti informovanosti občanů
došlo k velkému posunu k lepšímu.
Zlepšil se zpravodaj, který má nový formát a hlavně obsah. Oproti
minulosti se více zapojují občané a
organizace se svými příspěvky.
Obsah je zajímavější, a to se projevilo i na stále se zvyšujícím nákladu. Nové jsou i naše internetové stránky, které také splňují
naše představy o lepší informovanosti jejich návštěvníků. Jediným
nedostatkem je, že zatím ještě
nejsou úplně hotové a předané
k administraci nám jako uživatelům.
Co se týče hospodaření města je průhledné a transparentní, což
potvrzují i finanční audity, které
neshledaly
žádné
nedostatky.
Průhlednost s pronájmem majetku
zajišťuje projednávání a schvalování všech smluv radou města. Je
třeba říci, že se vždy vybírá z více

nabídek tak, aby se vybrala ta nejvýhodnější pro město.
Dalším bodem byla podpora výstavby nových bytů a výstavba
nových komunikací a inženýrských
sítí. V minulém roce se podařilo
dokončit projekt na novou komunikaci ve Sportovní ulici. Voda a
kanalizace mohla být hotova již letos, ale díky neúspěšnému územnímu řízení se tato investice odsouvá do příštího roku.
Podle
územního plánu probíhá výstavba
rodinných domů v lokalitách Sportovní, Družstevní a Větrné ulice.
Do budoucna bude nutno uvažovat
o aktualizaci našeho územního
plánu tak, abychom umožnili
úspěšný rozvoj bytové výstavby,
drobného průmyslu, ale také odpočinkových zón.
Zlepšování podmínek pro výuku
dětí v našich školách si vyžaduje
dlouhodobější
koncepci.
V současné době se pracuje na
zpracování energetického auditu
budov našich škol. Z něho poté
budeme vycházet při zateplování
obou budov a
výměně oken.
Vzhledem k požadavkům je třeba
také rekonstruovat sociální zařízení ve školce i škole. Čeká nás
také výměna lavic a židlí. V létě
příštího roku dojde k nutné opravě
podlahy v tělocvičně.
K lepším
podmínkám pro děti přispělo i nové hřiště u školy a jasná pravidla
pro jeho provozování. Velmi se
zlepšilo i okolí celého areálu osazením keřů a vytvořením okrasné
skalky za výrazné spolupráce se
školou.
Dále se nám podařilo výstavbou
hřiště v Bučku splnit dlouho slibované a dlouho nesplněné.
Výstavbu
dětského
hřiště
v Kožlanech se zatím nepodařilo
uskutečnit.
Dopravní obslužnost v Kožlanech
a našich obcích je udržována na
dobré úrovni. Problémy, které se
vyskytly v poslední době u přepravní firmy, jsme řešili přes KÚ

PK. Je však vnitřní věcí této firmy
jejich řešení. Dlouho požadované
omezení rychlosti automobilů se
pokusíme vyřešit v letošním roce
instalací dvou ukazatelů rychlosti,
na které pamatujeme i v rozpočtu
na tento rok. Dále počítáme se
zpracováním projektu na vytvoření
obytné zóny „Na Výfuku“. Tím by
se měla celá oblast dopravně
zklidnit. Otázka rekonstrukce silnice ve Dřevci je věcí krajského rozpočtu. V této věci jsem optimista a
věřím s ohledem na některá jednání, že v příštím roce bude zahájena první etapa rekonstrukce.
Dalším bodem bylo stanovení
jasných pravidel spolkové, kulturní
a sportovní činnosti našich občanů.
V této oblasti je důležité vycházet
hlavně z praxe. Je to otázka koncepční a nelze ji řešit bez vzájemné
komunikace
s jednotlivými
složkami.
Prvním krůčkem bylo
stanovení pravidel užívání sportovního areálu a tělocvičny ZŠ.
Dalším bodem bude stanovení finanční podpory spolků podle předem dohodnutých pravidel. Tím
chceme zapojit občany do spolurozhodování o dění v obci.
V našem programu bylo také vytvoření či zlepšení protipovodňových opatření ve všech obcích.
Některá drobná, ale účinná opatření
se
podařilo
uskutečnit
v Hedčanech a v Bučku. Zde jsme
spolupracovali s kralovickou SÚS.
Ve Dřevci a v Hodyni jsme tato
opatření provedli sami ve spolupráci s firmou nebo našimi zaměstnanci a místními občany.
Nutná
je
oprava
rybníka
v Hedčanech. Práce budou zahájeny v příštím roce a na jeho opravu
máme dvě nabídky od firem. Vyčištění Vožehova rybníka je ve fázi
zpracování projektu, který bude
hotov v únoru příštího roku.
Nepodařilo se zatím zajistit opravu
vodovodu v Hodyni.
Pořádek na veřejných plochách a
v lese řešíme prací našich zaměstKožlanský zpravodaj 1/2008
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nanců. Tuto práci chceme zefektivnit pomocí moderní techniky.
Tím ušetříme pracovní sílu a zlepšíme kvalitu práce. Do budoucna
uvažujeme o využití odpadové
dřevní hmoty z lesa ke štěpkování
a následnému prodeji.
Chceme
také upravit místa pro kontejnery
na tříděný odpad. Provoz sběrného
dvora jsme vyřešili pronájmem
firmě Becker, která má k této činnosti autorizaci.
V prvním roce našeho působení
se podařilo udělat mnoho dalšího,

např. vybudovat naučnou stezku,
vybrali jsme nového nájemce Sokolovny, vybudovali jsme cestu
k Vožeháku, zdárně se rozběhla
sbírka na sochu prezidenta Beneše, vybudovali jsme nové autobusové zastávky, podařila se vyřešit
záležitost ohledně reklamace 16-ti
bytovky atd. Myslím si, že na jeden rok působení našeho zastupitelstva je toho více než dost. Věci,
které se nepodařilo zatím uskutečnit, jsou dluhem, který splníme
v nejbližší možné době.
Chtěl

bych poděkovat všem zastupitelům za aktivní přístup při řešení
všech problémů a věřím, že
v nastoleném trendu budeme spolupracovat i v dalších letech našeho mandátu. Velmi si cením práce
komisí a výborů a také bych chtěl
veřejně poděkovat zaměstnancům
městského úřadu za kvalitní
a
konstruktivní přístup ke svým povinnostem a za přístup k občanům
při vyřizování jejich záležitostí .
Mgr. Vladimír Přibyl

Informace pro občany - poplatky
Poplatek za odpad bude pro
rok 2008 ve stejné výši jako loni
tj. 500,-- Kč za trvale přihlášenou
osobu nebo za nemovitost, která
není trvale obydlena. Známky a
pytle budou vydávány stejně jako
v loňském roce.
Poplatek za psa a za Kožlanský zpravodaj je také ve stejné

výši jako v roce 2007. Za zpravodaj 60,-- Kč/rok a za psa
v Kožlanech 50,-- Kč v rodinném
domě, 200,-- Kč v domě o více bytových jednotkách a 200,-- Kč za
druhého a každého dalšího psa. Na
vesnicích je to 30,-- Kč za prvního
psa
v rod.
domě,
50,-Kč

v bytovce a 50,-- Kč za druhého a
každého dalšího psa.

jem od EKO-KOMu za tříděný odpad, který činí 129.250,-- Kč. Celkově
tedy
příjmy
vycházejí
920.940,-- Kč.
Když srovnáme příjmy a výdaje, je zřejmé, že město
z rozpočtu na odpadové hospodářství v roce 2007 doplatilo
548.910,-- Kč.
Výdaje na odpadové hospodářství rostou všude. Proto je nutné,
abychom všichni třídili odpad, za
který se nám peníze vracejí a zároveň nám tím budou ubývat výdaje za vývoz.

Poplatek za odpad je v současné
době stanoven v Kožlanech, činí
500,--Kč za jednoho trvale bydlícího občana a za jeden rekreační objekt. Podle platné legislativy je to
maximální hranice. Proto se nám
naše hospodárnost vrátí do společných peněz a ty můžeme použít
na něco jiného.
Samozřejmě se i mezi námi najdou občané, kteří svoje poplatkové povinnosti neplní. Je to jen několik jednotlivců, ale i tyto peníze
nám chybí a náklady na jejich vymáhání jdou z peněz nás všech.

Všechny uvedené poplatky
lze platit hotově v pokladně MÚ
Kožlany v úřední dny od 7. ledna 2008. Začátkem února budou
rozeslány složenky.

Jak třídíme a platíme odpady?
V roce 2007 bylo za odpadové
hospodářství z účtu Města Kožlany
zaplaceno celkem 1.469.850,-- Kč.
Což zahrnuje výdaje za svoz nebezpečného odpadu, za vývoz tříděného odpadu, za vývoz odpadů
z odpadkových košů po Kožlanech
a spádových obcích a hlavně zaplacení firmě Becker Bohemia, která celkově zajišťuje svoz komunálního odpadu.
Příjem od občanů trvale bydlících
a
za
rekreační
objekty
byl
v loňském roce 791.690,-- Kč a do
příjmu je dále nutné započíst pří-

Dne 12.12.2007 proběhlo 5. zasedání zastupitelstva města Kožlany a přijalo následující usnesení
Zastupitelstvo bere na vědomí:
č.49/07 - zprávu o činnosti rady
města Kožlany od posledního zasedání zastupitelstva města Kožlany konaného dne 12.09.2007,
č.50/07 - zprávu starosty města
Zastupitelstvo schvaluje:
č.51/07 - změnu rozpočtu města
Kožlany na rok 2007 - 4. rozpočtové opatření a případné drobné
překročení nebo nedočerpaní
výdajů a příjmů města (max. 3%),
ke kterým dojde v závěru roku,

č.52/07 - rozpočet města Kožlany
na rok 2008, č.53/07 - změnu rozpočtového výhledu města Kožlany
na rok 2009-2010 a zpracování
rozpočtového výhledu na období
dvou let, č.54/07 - prodej pozemku p.č. 4144/21 v k.ú. Kožlany
/část původního pozemku
p.č.
4144/1/ o
výměře 196 m2 za
cenu 50,- Kč/ m2 , č.55/07 - přijetí
úvěru od společnosti Essox, s.r.o.,
České Budějovice, na nákup zahradní techniky PARK PRO 25
4WD ve výši 422.550,- Kč, č.56/07
- působení obecně prospěšné spo-

lečnosti MAS Barokní
území našeho města

perla

na

Zastupitelstvo neschvaluje:
č.57/07 - prodej pozemku st.p.č.
88 v k.ú. Dřevec o výměře 1248
m2

* Poznámka: Osobní údaje prodávajících a kupujících jsou v souladu s § 16,
§ 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k nahlédnutí v zápisu
na městském úřadě.

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
oznamuje veřejnosti nové ceny vodného a stočného pro r. 2008:
Vodné 33,87 Kč + 9% DPH
Stočné 22,20 Kč + 9% DPH
Další informace na www.vodarna.cz nebo v Zákaznickém centru VODÁRNY PLZEŇ a.s.
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POHLEDY DO HISTORIE
Opožděná kronika doby válečné a Kožlan
Není lehké popisovat dobu válečnou a protektorátní na venkově dětskýma očima a seznamování se s životem
a společností v tomto období. Oproštěni od existenčních starostí, zaštítěni rodiči před všemi negativními vlivy
vyvolanými válkou, kdy názory rodičů jsou přijímány za jedinou pravdu a doba vlastního úsudku je nám ještě
příliš vzdálená. Ale v té době již s pocitem velké nespravedlnosti, křivdy a násilí ze strany nacistického Německa.
Proto 15. březen 1939 zůstal i pro nás ve vzpomínkách stále nepříjemným dnem, kdy zima a sníh s deštěm
provázela přijíždějící kolony aut německé armády s nástupem říšského protektora na pražský hrad. Ale nepamatuji si, že by nám byla ve škole odpadla výuka. Život šel dál.Byla to doba ještě ne příliš vzdálená od všeobecné mobilizace československé armády v roce 1938, kdy byli mobilizování všichni muži odhodlaní nadšeně
bránit naši vlast a národ se zbraní v ruce, které jsem viděl při návštěvě svého otce v obranném pásmu na hranicích. Na venkově zůstávají ženy samy s malými dětmi na svých hospodářstvích s denními starostmi o hospodářství, polní práce a hospodářská zvířata. Když přijde čas,bez ohledu na jakékoliv dění musí sklízet, orat a sít,
aby zajistily své rodiny a výživu národa.
Každý kdo chtěl válčit, potřeboval potraviny a
proto i Němci měli po zabrání k našemu venkovu a k zemědělství zvláštní specifický přístup.
Podporovali zemědělství, veškeré pokrokové
metody, ale i zlepšení sociálního postavení
zemědělských dělníků. Protektorátní vláda
poskytovala venkovu dotace na zlepšení
bytových podmínek a výstavbu bytů pro
zemědělské pracovníky (služky a kočí) jejichž
ubytování
bylo
ještě
někde
naprosto
nevyhovující,
až
ostudné.
Byla
určena
podlahová
plocha
nejméně
34m2
na
pracovníka,kromě příslušenství, na které byla
při výstavbě poskytována 60ti procentní dotace.Byly zvýšeny platy kočích a služek ke
stravě na 250 K a manželů na 450 K měsíčně.
S pracovní dobou nejvíce 10 hodin denně a 6
dní dovolené ročně. V případě nemoci pobírání
mzdy ve výši nemocenských dávek.
Československá pozemková reforma provedená po I.světové válce byla v Sudetech zrušená a veškeré pozemky musely být vráceny Němcům. Byla u nás potvrzena platnost vyhlášky o říšskoněmeckém právu a proto
byla v Kožlanech z rodného domku prezidenta Dr. Edvarda Beneše již 20. března 1939 tajně sejmuta a uschována pamětní deska,neboť podle německého práva nesměla být tato pocta poskytnuta nikomu z dosud žijících
osob. Dále bylo podle německého vzoru s okamžitou platností nařízeno jezdit vpravo. Povozníci a sedláci museli
předělávat „šlejfy“ (brzdy) u vozů na levou stranu. Každý potahový vůz musel mít pod
vozem plechovou tabulku se jménem a bydlištěm majitele a vůz musel být označen červenými koncovými sklíčky a v noci se zavěšenou lucernou. Byly nařízeny nové bezpečností předpisy, kdy každá nesená nebo vezená
kosa musela mít chránič před poraněním, který byl v krátké doby po nařízení v prodeji. Nebo se to zatím řešilo
starým obtočeným hadrem, nebo starou punčochou. Každý pes musel být evidován a označen na obojku kovovou známkou s číslem přiděleným obecním úřadem. Je zákonem nařízeno odevzdat do úschovy všechny osobní
zbraně vyjma loveckých brokovnic vydaných na zbrojní pas. Musela se přísně dodržovat v hospodách a restauracích policejní hodina a otvírací doba v obchodech. Těhotné, kojící a nemocné ženy musely být všude jak
v úřadech, tak v obchodech přednostně obslouženy. Byl stanoven nový kurs koruny k německé marce na 1:10
korunám, která byla pro německé příslušníky a vojáky velice příznivá a tak jsme si pomalu zvykali na nový německý pořádek.
Nepříznivá mezinárodní situace nasvědčovala, že v brzké době dojde k válce. Lidé nakupovali všechno co
mohlo být v blízké budoucnosti nedostatkové a obchody zažívaly nevídanou konjunkturu. Kupují se látky, cíchy,
povlečení, boty, kůže na podrážky, svíčky, petrolej, mýdlo na praní a další nezbytné věci. Zámožnější lidé kupují do zásoby lihoviny, francouzské koňaky, toaletní mýdla, kakao, rýži, čaj, zrnkovou kávu, polévkové koření
Maggi, Ilsu a různé druhy koření, suché salámy, uherák,klobásy, šunky v plechu (v pětikilových konzervách) a
další potraviny, cigarety nevyjímaje. Starý Střela „z Potoka“ si nakoupil plnou almaru tabáku a cigaret. (Většinou ale nákup cigaret a tabáku kuřákům moc nepomohl, protože když měli doma tak velkou zásobu, kouřili ještě víc a za chvíli stejně žádné neměli nic. V tu dobu bylo 10 zorek za korunu balených v novinovém papíře)
Ve škole jsme pak kromě občasného poslechu prezidenta Dr.Emila Háchy prováděli redisperem a tuší začerňování některých článků a slov v učebnicích. Takže v čítance v článku „Tatíček Masaryk na lovu medvědů
v Tatrách“ a „Štefánik na návštěvě u čsl. legionářů v Rusku“ jsme podle pokynů zaškrtali jména, aby se již nikdo nedozvěděl, kdo byl na lovu medvědů a kdo v Rusku. Ale nedali jsme pokoj ani Československému nakladatelství, které jsme také museli začernit. A tak jsme k naší dětské radosti vždy část hodin z každého předmětu
věnovali nové úpravě učebnic ve prospěch víry pravé. V dějepisu jsme se podle osnov věnovali více sv. Václavu
s orlicí na praporci, který platil německému císaři Jindřichu I.Ptáčníkovi poctivě každoročně poplatek 120 volů a
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500 hřiven (100 kg) stříbra jako poplatek za naši ochranu a za politický, hospodářský a kulturní růst pod ochranou německého císaře.
Dále jsem pomáhali ve škole při revizi knihoven a vyřazování knih a kde byla nějaká závadná stať nebo stránka a museli jsme dva listy slepit k sobě. Obdobně byla prováděna revize knih ve všech veřejných knihovnách.
Z nařízení školských úřadů bylo na všech školách zavedeno povinně rodičovské sdružení a v květnu 1939 byla
zřízena v jídelně sokolovny v Kožlanech první školka pro děti. V tu dobu na venkově věc tak neobvyklá, že to
některé děti,zvláště kluci v prvních dnech považovaly za takové násilí a omezování svobody, že utíkaly domů
oknem.Ve škole byla provedena úprava osnov a ze 2 hodin tělocviku týdně byl zvýšen chlapcům na 4 hodiny a
děvčatům na 3 hodiny týdně.Bylo prvně provedeno očkování všech školních dětí proti záškrtu, které hradila pojišťovna a od listopadu 1939 byla zavedena na všech měšťanských školách povinná výuka německého jazyka a
psaní kurentem. V noci je nařízeno zatemnění, které se při nedodržování přísně trestá.
Po rozpuštění všech politických stran, včetně nedávno založené Národní jednoty je v Protektorátu Čechy a
Morava založena celostátní strana Národního souručenství (NS), která dělá nábor jak u dospělých,tak u mládeže
od 17-24 let pod heslem „Staňte se všichni členy NS“, se zavedením místních okresních a krajských výborů. Do
kterých jsou jako vedoucí jmenováni většinou lidé z řad učitelů a státních úředníků. Z Kožlan je jmenována učitelka obecné školy a mladý učitel,který je později zaměstnán na Pracovním úřadě v Plzni a svým vlivem vyreklamovává nezištně nemálo lidí před nástupem práce v Říši. Pro všechny členy Národního souručenství jsou pak
raženy zelenobílé odznáčky ve tvaru erbu s písmeny NS, který měl nosit každý člen. Ale nepamatuji, že by ho
byl někdo veřejně nosil (Každý ho měl raději schovaný v šuplíku, aby ho neztratil). Mimo těchto odznaků byl
zákaz nošení jakýchkoliv čs. odznáčků a trikolor (např. Za vlast, a různých vojenských a sokolských odznaků) U
občanů činných v politickém a veřejném životě, členů výborů Národního souručenství,tajemníků stran a samosprávy se provádí revize jmění a způsob jeho nabytí výkazem k 1.7.1939. Je dělán nábor jak na starobní tak na
invalidní důchod a zdravotní pojištění pro všechny rodinné příslušníky. Z Kožlan odchází dobrovolně do Ríše také několik lidí a holič Ruda Holopírek si roku 1942 přivádí z Německa manželku, později všemi známou a oblíbenou paní Elen.
V protektorátu je vyhlášeno nové zákonodárné právo včetně zákazu shromažďování a schůzování. Nejvyšší
cenový úřad vyhlašuje maximálně možné ceny zemědělských výrobků a potravin, včetně ceny zemědělské půdy, která zůstává na úrovni cen z roku 1939 s tím, že pevné ceny chrání národně hospodářský význam a podněcují zemědělskou výrobu.
Pokračování příště
Bohumil Vondrášek

Vzpomínka na výborného humoristu
Jaroslav Hašek, se narodil 30.4.1883 a zemřel 3.1.1923. Je to už osmdesát pět let od jeho smrti. Zemřel
v necelých čtyřiceti letech. Patří mezi světové spisovatele, když svět zná jen jeho jedno dílo?
Ale co svět. Kolik lidí u nás zná jiné jeho dílo, než jsou jeho Osudy dobrého vojáka Švejka? Myslím, že jich
moc není. Ale určitě tuto knihu zná každý. Hašek studoval gymnázium, to nedokončil, potom vystudoval obchodní akademii. Nastoupil do banky, ale vždy jej lákal bohémský život. Pohyboval se mezi kabaretem a hospodou. V prvním roce války se dal naverbovat a přeběhl na ruskou stranu, přihlásil se do čs.legií. potom vstoupil
do Rudé armády. Byl politickým komisařem v Simbirsku. Roku 1920 se vrátil do Československa.
Vystupoval v kabaretu Červená sedma. V Lipnici u Světlé nad Sázavou začal psát Švejka. Jeho Josef Švejk je
dobromyslný a ukazuje lidový postoj k válce. Osudy dobrého vojáka Švejka proslavily Haška po celém světě.
Jeho jízlivá satira na militarismus patří k neoriginálnějším dílům protiválečné literatury. Kdyby svět znal jen tuto jedinou českou knihu ( a mnohde tomu tak určitě je) patří Jaroslavu Haškovi za to velké poděkování. Jeho
Švejk byl přeložen (podle statistiky v roce 2002) do padesáti čtyř jazyků. Hašek napsal za svůj krátký život více
jak půldruha tisíce povídek, humoresek, které vyšly převážně až po jeho smrti. Psal je pod mnoha pseudonymy,
které se doteď, nepodařilo všechny dešifrovat. Založil také Stranu mírného pokroku v mezích zákona, škoda, že
je to už tak dávno.
Možná, že by se některým politikům, hodila i dnes. Díky pane Hašku !
V.Kobyláková

Veřejná sbírka na vybudování pomníku Dr. E. Beneše v Kožlanech
číslo konta

20036-725685369/0800
V současné době je již na účtu sbírky 228.600,-Kč (stav k 31.12.2007).
Na výše uvedené číslo konta mohou občané, ale i firmy či organizace posílat své příspěvky prostřednictvím poštovních poukázek (je možné si je vyzvednout na MěÚ Kožlany nebo na poště Kožlany), převodním příkazem na
uvedené číslo účtu u ČS a.s. nebo hotově lze složit finanční částku na kterékoliv pobočce ČS a.s.
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Kožlany získaly zpět putovní pohár
Basketbalistky Kožlan po dvouleté pauze opět vyhrály
okresní
přebor škol. V
držení
putovního
Magic cupu tak
vystřídaly
kralovické
starší žákyně,
které
se
z
prvenství
radovaly
v
předchozích
dvou letech.
Turnaje, jenž
proběhl v kožlanské tělocvičně, se zúčastnilo šest družstev. Týmy
se utkaly systémem každý s každým.
Pozdější vítězky, základ jejichž kádru tvoří basketbalistky DBK Kožlany – Kralovice,
vyhrály všechny
své zápas suverénně, vždy minimálně třiadvacetibodovým rozdílem. Stejně jistě získala stříbro ZŠ Nýřany, bronz patřil hráčkám plaského gymnázia. Loňské
vítězky z Kralovic s výrazně omlazeným kádrem skončily šesté, před rokem třetí Žihle na turnaj nedorazila.

Tabulka
1. ZŠ Kožlany
2. ZŠ Nýřany
3. Gymnázium Plasy
4. ZŠ Horní Bříza
5. ZŠ Zruč–Senec
6. ZŠ Kralovice

5
5
5
5
5
5

5
4
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5

195:38 10
181:63 9
157:90 8
56:104 7
31:172 6
40:193 5
Karel Popel

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna oznamuje čtenářům, že v pátek 11.1. bude knihovna z důvodu
dovolené uzavřena.
Knihovny na vesnicích budou v lednu otevřeny pouze 18.1. v obvyklém čase.
H. Tupá

KULTURA
Máme rádi Josefa Ladu!
Ano, to jsem si říkala, když jsem
se šla podívat na jeho výstavu
v Obecním domě v Praze. Šly jsme
se na výstavu podívat s mojí vnučkou. Je jí sedm let a překvapila
mě, co všechno znala. Vím ,že
doma má několik knih od Lady.
Přišly jsme na výstavu kolem půl
čtvrté odpoledne a ve dvou sálech,
kde výstava probíhá, bylo doslova
plno.
Návštěvníci ve věku malých dětí, přes mládež, rodiče i prarodiče,
se na výstavě opravdu bavili.
V jednom sále je ukázána tvorba
J.Lady, která tak není známá, ale
byla určitě zajímavá. Jeho příspěvky do humoristických časopisů,
scénické výpravy,např.opery Prodaná nevěsta, reklamní plakáty.
V druhém sále byly vystaveny jeho
knihy pro děti, známý kocour Mikeš, ilustrace pohádek Kubína,
Němcové, Erbena a dalších spisovatelů. Návštěvník má možnost vi-

dět obrazy jeho rodné vesnice
Hrusic, které tak dobře známe

z jeho vánočních i velikonočních
pohledů. Děti se mohou podívat

v malém odděleném koutku na večerníčky, které byly natočeny
podle jeho pohádek. Také tam bylo
plno.Lidé si na výstavě užívali pohody a klidu. Usmívali se a vzpomínali na své dětství, které jim Ladovy obrázky připomínaly. Povídali
si o tom. Na výstavě jsem si opět
koupila několik vánočních pohledů,
které sbírám víc jak dvacet let.
Také tam byly kresby k Haškovu
Dobrému vojáku Švejkovi. Před
těmito ilustracemi bylo pořád plno.Člověk nemusí být znalec výtvarného umění, aby poznal dílo
Josefa Lady. Jeho kresby vždy poznáte a tím je jako malíř nezapomenutelný. Josef Lada je lidový
malíř. A lidé jeho obrázky znají a
mají je rádi.
Výstava končí 3.února 2008.
Vstupné:
dospělí 120,-Kč, děti 1,-Kč
za kulturní komisi V.Kobyláková
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NAŠE SPOLKY
Vánoční dětský den v hájovně
Členové Mysliveckého sdružení Kožlany uspořádali
vánoční dětský den v hájovně, kterou jim Město Kožlany poskytlo do užívání.

V sobotu 22. prosince 2007 v dopoledních hodinách
se do kožlanské hájovny sešli rodiče s dětmi na pozvání Mysliveckého sdružení Kožlany. Myslivci zde pro
děti připravili zajímavé dopoledne v předvánočním duchu. Všechny děti prošly samostatně nebo s rodiči
mysliveckou stezku v okolí hájovny. Poznávaly lesní
dřeviny, lesní zvěř, trofeje z ulovené zvěře, lovecké
psy a jejich práci a přímo v hájovně lovecké zbraně a
střelivo. Mohly si zastřílet na terče z lovecké kuše nebo ze vzduchovky. Neodmyslitelnou součástí dopoledne pak bylo občerstvení pro děti i rodiče s opékáním
špekáčků u táboráku. Některé děti ustrojily vánoční
stromeček s pamlsky pro lesní ptactvo i zvířata. Zúčastnilo se 40 dětí a všechny na závěr obdržely při

slavnostním nástupu diplom za účast na myslivecké
stezce a vánošní balíček. Svojí účastí podpořil akci
starosta města pan Vladimír Přibyl. Věcnými i finančními dary přispěli Monika Trepešová, Štěpán Pichl,
Roman Švamberg, firma Staněk z Kralovic, firma Babuška a bezplatnou hudební produkcí k poslechu i
k tanci během druhé části dne i hudebníci „Black &
White“.

Kožlanští myslivci přispívají ke společenskému životu
v Kožlanech tradičními mysliveckými plesy, podílejí se
již mnoho let na zajištění práce mysliveckého kroužku
a tato vydařená akce je jejich dalším příspěvkem k
obohacení
kulturního
a
společenského
života
v Kožlanech.
Ing. Miloslav Ouda

Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí
6.1. 9:00
12.1. 14:00
15.1. 19:30
22.1. 17:00
19:30
26.1. 20:00
26.1.
29.1. 19:30

ml. mini: DBK K-K – BaK Plzeň
st. žky: DBK K-K – SOKOL Nusle
Crash Road
Královna Alžběta: Zlatý věk
Královna Alžběta: Zlatý věk
Myslivecký ples
BRUTUS
Vášeň a cit

tělocvična ZŠ Kožlany
tělocvična ZŠ Kožlany
kino Kralovice
kino Kralovice
kino Kralovice
Sokolovna Kožlany
LD Kralovice
kino Kralovice

DBK K-K
DBK K-K

MS Kožlany
MěKS Kralovice

Tělovýchovná jednota Kožlany
pořádá

v úterý 5. února 2008

MASOPUST
od 9:30 pozvánka
od 16:15 průvod městem
od 19:00 taneční rej v Sokolovně
hudba: Šlapeton
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SPORT
HC Dřevec - BNB Arborea Cup
Po
loňském
prvenství
v B-skupině
hokejové
soutěže
mužstev z rakovnického a plzeňského regionu BNB Arborea Cup
naše mužstvo nevyužilo práva přihlásit se letos do A-skupiny a hraje
ve výkonnostně slabší B-skupině.

Dřevec–Mladotice 2:6 (1:2, 1:2,
0:2) BRANKY: Prusík, Kovařík
Dřevec-České dráhy 5:7 (0:2,
2:1, 3:4) BRANKY: Štefl 2,
M.Kulhánek, Prusík, Kovařík
Dřevec-Old Stars 2:2 (1:0, 0:0,
1:2), BRANKY: Štefl, Hach,
VOLEDBOUCH: Šnajdr

Přehled prosincových výsledků:

Drama nakonec vyznělo pro hosty
Dvojzápas s Lokomotivou Karlovy Vary - Kožlanům bodový úspěch
nepřinesl
Dva zcela odlišné zápasy odehrály o víkendu basketbalové
mladší dorostenky DBK Kožlany/Kralovice. Dvakrát se severoplzeňský tým utkal v ligových kláních s favorizovanou Lokomotivou
Karlovy Vary a ani jednou neuspěl.
Po sobotní hladké prohře však v
neděli předvedly hráčky na domácí
palubovce bojovný výkon a lídra
pořadí značně potrápily.
„V prvním zápase se nám vůbec
nedařilo,“ uvedl trenér DBK Vladimír Přibyl. „Špatná byla střelba,

své sehrál i respekt k soupeři a jeho fyzická převaha.“
Neděle už byla o něčem jiném.
„Hlavní rozdíl byl v bojovnosti našeho celku,“ upozornil Přibyl. „Byl
jsem s hrou spokojen.“ Dlouho to
ovšem vypadalo na další výprask.
Ve třetí čtvrtině domácí prohrávali
už o sedmnáct bodů. Závěr DBK
byl ovšem ukázkový, osobní obranou po celém hřišti dostal Lokomotivu do úzkých a vytrvale ukrajoval
body z jejího náskoku. Dvě minuty
před koncem snížili domácí na
60:67. „Za celý druhý poločas
hráčky zaslouží pochvalu. Zahrály
výborně i bez naší jedničky Ireny
Šnajdrové.“

Další program:
11.1.
17.1.
21.1.
30.1.
4.2.

21:30
20:30
21:00
20:00
21:00

Dřevec-Průhon
Dřevec-Žebnice
Dřevec-Kralovicko
Dřevec-Kuch. Hudček
Dřevec-Mladotice

Jiří Švamberg

Dvě další možnosti ještě před koncem nevyužila V. Kulhánková a
hosté uzavřeli účet klání v poslední vteřině.
Lokomotiva vede tabulku, DBK Kožlany/Kralovice je devátý.
Výsledky: Loko Karlovy Vary –
DBK Becker Kožlany – Kral. 86:43
(20:9, 38:24, 62:30, za hosty: V.
Kulhánková V. 10, Novotná 7/1,
Trhlíková 6). DBK Becker Kožlany
– Kral. – Loko Karlovy Vary 60:69
(14:23, 30:41, 41:58, za domácí:
V. Kulhánková 21/1, Hynková 8,
Houšková 7, Vršecká 7/1).
Karel Popel

Provoz sportovního areálu v zimním období (listopad – březen)
Po – Pá
So – Ne
7:00 – 15:30 ZŠ
14:00 – 17:00 veřejnost,sportovní organizace atd.
15:30 – 17:00 veřejnost, sportovní organizace atd.
(pouze na objednávku)
(pouze na objednávku)
V případě bruslení otevřeno od 16:00 do 20:00 hod.

V případě bruslení otevřeno od 13:00 do 17:00 hod.

OBNOVA STARÉ VÝSADBY V PARKU
Jak již bylo zmíněno v minulých
vydáních zpravodaje ,máme zhotovený odborný posudek na veškeré stromy v Kožlanech a v ostatních obcích.
Z posudku vyplývá, že některé
stromy jsou hodnoceny jako nebezpečné. Mezi nimi je i vrba

v parku u zdravotního střediska.
Je to velmi pěkný strom, ale je
uvnitř kmene celý ztrouchnivělý.
Je jenom otázkou času, kdy se při
silnějším větru rozlomí a padne.
Nikdo z nás si nepřeje, aby to bylo
v době, kdy někdo půjde okolo. Je
nám to velmi líto, ale bude nutné

tuto vrbu v nejbližší době porazit.
Ihned poté provedeme náhradní
výsadbu nového stromu. V anketě
na www stránkách se občanů zeptáme, jaký strom by bylo nejlépe
vysadit.
Návrhy jsou: vrba, lípa, kaštan,
dub či javor.
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Na otázku v prosinci jste odpovídali takto:

Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V minulém měsíci
jsme Vám položili otázku: Kdo u Vás obstarává vánoční dárky?

Anketní otázka pro měsíc leden:
Jaký strom by bylo nejlépe vysadit místo vrby
v parku u zdravotního střediska?
(Anketa bude spuštěna 5.1.)
stav hlasování k 4.1.2008 10:00 hod

PRO CHVÍLE ODDECHU
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Nový jízdní řád linky 460800 Kralovice – Plzeň
platný od 9.12.2007
lze stáhnout ve formátu PDF ze stránek ČSAD Plzeň
http://www.csadplzen.cz/mainindex/46080001.htm

Redakce Kožlanského zpravodaje přeje Všem čtenářům mnoho štěstí v novém roce 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.
Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako přílohu Vašeho příspěvku (nikoli vložené do wordu)
Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře.
Vydává Městský úřad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany, tel. 373 396 613, IČO 257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x
ročně jako měsíčník. Cena jednoho výtisku 5,- Kč, roční předplatné 60,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou
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