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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
letošní zima ještě ani pořádně
nezačala a již nám všem přidělává
mnoho starostí.
Nebývale
velké množství
sněhu zvládáme s vypětím
sil uklízet. Poděkování patří
našim zaměstnancům technických služeb,
firmě Babuška,
ale také občanům, kteří neváhají a
sami si uklízejí okolí svých domů.
Velká vrstva sněhu na střechách
domů způsobuje problémy majitelům. Sníh na střechách se postupně mění v led a někde hrozí pádem na chodník. V tomto období je
třeba zvýšené opatrnosti při chůzi
po chodnících s ohledem na vznikající náledí i na padající sníh a led
ze střech domů. Velká zima může
způsobit
i
zamrznutí
vody
v objektech domů. Každý majitel
nemovitosti by si měl zajistit, aby
mu voda v objektu nezamrzla. Předejde tak velkým problémům. Od
Štědrého dne až do 28. prosince
jsme měli velikou spotřebu vody.
Evidentně byla někde porucha, ale
nemohli jsme ji najít. Celých pět
dní jsme hledali i za pomoci moderní techniky,
až jsme našli
v objektu č.p. 4 zamrzlý a prasklý
přívod vody k vodoměru. Za dobu
pěti dní do sklepa objektu, který
není momentálně obydlen, vyteklo

přibližně 300-400 m3 vody.
Takovýto příklad by měl upozornit
všechny majitele nemovitostí na
nutnost zabezpečení vody před
zamrznutím.
Na základě nedodržení mnou zadaných podmínek výběrového řízení
jsem
nevybral
žádného
z uchazečů o funkci tajemníka a
vyhlásil jsem nové výběrové řízení,
které proběhne ve středu dne 5.
ledna.
Znám je také výsledek veřejnosprávní kontroly ve škole, která
odhalila řadu nedostatků v práci
firmy zpracovávající
účetnictví.
Firma dostala za úkol všechny nedostatky odstranit do konce ledna
2011. Poté bude provedena následná kontrola.
Před koncem minulého roku
jsem podepsal smlouvu na dotaci
příspěvku našeho města na sociální služby poskytované v DPS.
Dotaci z KÚ PK jsme obdrželi ve
výši 30.000,- Kč.
Do konce roku se také podařilo
zateplit
strop
v budově
DPS.
V těchto mrazivých dnech je to určitě dobrý počin pro nájemníky
zdejších bytů. Také byla dokončena oprava škod na budově bytovky
č.p. 456 způsobených letní bleskovou bouří a povodní. Obě akce
ve velmi dobré kvalitě provedla
firma JIPS.
Vzhledem ke stavu a stáří vozidla Avia našich technických služeb
jsme se rozhodli k obnově. Původní auto se podařilo dobře prodat a

koupili jsme vozidlo novější. Je to
také
kontejnerový
nosič,
ale
s mnohem modernějším a kvalitnějším vybavením. Věřím, že našim potřebám bude sloužit stejně
dobře a dlouho jako stará Avie.
Závěrečným
vyhodnocením
(ZVA) zateplení budovy základní
školy by měla celá akce skončit.
Podklady byly odeslány na Státní
fond životního prostředí v termínu.
Konec minulého roku byl ve
znamení výročních schůzí hasičů
v Hedčanech a v Bučku. Mimo věcí
hasičských se na těchto schůzích
probírají také záležitosti obecní a
proto je přítomnost starosty nebo
místostarosty důležitá. Tak tomu
bylo i ve výše zmíněných obcích.
Předvánoční setkání uskutečnili i
naši senioři, a to v zasedací místnosti v muzeu. Součástí setkání
byla i zajímavá přednáška.
Z kultury chci připomenout již
šesté dětské zpívání v kostele Sv.
Vavřince v Kožlanech a první koncert v hodyňské kapli, kde vystoupil smíšený pěvecký sbor ze Žihle.
Obě akce byly dobře připraveny a
navštíveny
spokojenými diváky.
Všem organizátorům a účastníkům
za to patří poděkování.
Začal rok 2011. Přeji Vám všem,
aby to byl rok úspěšný v osobním
životě i v práci.
Mgr. Vladimír Přibyl
starosta

Oznámení pro občany
Poplatek za psa pro rok 2011 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 do
konce února 2011. Poté budou rozeslány složenky.
www.kozlany.cz

Poplatek za svoz odpadu pro rok 2011 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 10 kusů pytlů
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 poskytnuty na MÚ Kožlany. Poplatek za svoz odpadu mohou občané platit hotově v pokladně MÚ KoKožlanský zpravodaj 1/2011
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žlany v úřední dny do 27.2.2011. Po tomto datu budou rozeslány složenky a poté budou známky a pytle
na svoz odpadu vydávány na základě předložení zaplacené složenky.

Předplatné Zpravodaje 2011 je 96,--Kč a je
možné jej uhradit rovněž v pokladně města. Zpravodaj by měl být zaplacen do konce ledna 2011. V následujícím měsíci obdrží Zpravodaj pouze občané, kteří jej budou mít zaplacený.

Pro zájemce o výstavbu řadových garáží
Zájemci o výstavbu řadových garáží v Kožlanech
mají možnost se písemně přihlásit na MěÚ. Na uvedené mapě jsou znázorněny lokality, kde se uvažuje o
výstavbě řadových garáží. V písemné žádosti prosím
uvádějte místo, kde máte zájem svoji garáž postavit.
Podle počtu zájemců bude tato akce později realizována. Bližší informace obdržíte po konečném rozhodnutí rady či zastupitelstva města na MěÚ Kožlany.

Situační umístění možné výstavby garáží

Hasičská zásahová jednotka města Kožlany
si dovoluje oslovit všechny občany a firmy na sponzorský
finanční příspěvek dle vlastního uvážení a možností.
Příspěvek bude využit na rekonstrukci hasičské zbrojnice a nově získané
techniky – Tatra 815.
Finanční příspěvek bude vybírán na účet : 212 172 322 / 0300, variabilní symbol
815 nebo v hotovosti u pokladní SDH p. Jitky Švecové, Větrná 368, Kožlany

Děkujeme všem za příspěvek a zachování přízně.
Vy pomůžete nám, my pomáháme Vám.
Jiří Š v a m b e r g
velitel JSDH Kožlany

Mgr. Vladimír P ř i b y l
starosta města Kožlany

Z jednání rady města Kožlany za období listopad-prosinec 2010
Dne 15.listopadu 2010 za
účasti všech členů rady a tajemnice rada schválila program a jednací řád rady, program a termín prvního jednání nového zastupitelstva
města Kožlany, složení hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí pro rok
www.kozlany.cz

2010, zřízení kulturní komise ve
složení: předseda Hana Tupá, členové - Mgr.Věra Přibylová a Mgr.
Dana Berbrová. Dále rada schválila
dalšího oddávajícího člena zastupitelstva města Ing. Václava Dubského a zachování stávajících oddávacích dnů a hodin, tj. sobota od

11,oo do 14,oo hod., poskytnutí
věcného daru pro děti MŠ Kozojedy na vánoční nadílku v hodnotě
1.000,- Kč, zápis místního občana
do seznamu zájemců o byt v DPS,
zápis občana do místního seznamu
zájemců o byt, vydání spojeného
územního a stavebního řízení na
Kožlanský zpravodaj 1/2011
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stavbu: přípojka VN 22 kV, trafostanice a kabely NN pro napojení
firmy BR PROGRESS s.r.o. provozovna Kožlany
na el.distribuční
rozvody a podání žádosti o dotaci
na opravu podlahy hasičské zbrojnice z dotačního programu ČEZ.
Z důvodu poruchy na vodovodním
potrubí
rod.domu
č.
145
v Kožlanech a na základě žádosti
majitelů nemovitosti, rada schválila vypočet spotřeby vody za rok
2010 průměrem z posledních 3 let,
rada též schválila podání žádosti o
dotaci na poskytování pečovatelské služby ve výši 30.000,- Kč
z programu vyhlášeného Krajským
úřadem PK a pověřila starostu
města k oslovení firem za účelem
výběru nejvhodnější nabídky na
zateplení stropu DPS Kožlany.
2. zasedání rady města Kožlany konané dne 06. 12.
2010 proběhlo opět za účasti
všech členů rady a tajemnice a rada schválila uzavření veřejnoprávní
smlouvy v oblasti přenesené působnosti v rozsahu stanoveném
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších

předpisů, mezi městem Kožlany a
městem Kralovice, zveřejnění záměru prodloužení nájemní smlouvy
se společností Telefónica O2 Czech
Republic a.s. na pronájem nebytového prostoru v objektu bývalé kotelny v Kožlanech, uzavření městského muzea ve dnech 30.12.2010
- 01.01.2011 a na uzavření městského úřadu ve dnech 23.12. a
31.12.2010 z důvodu čerpání dovolené, zařazení fin. příspěvku ve
výši 5.000,- Kč pro SDH Hedčany
na zhotovení sochy
vodníka
k rybníku v Hedčanech do rozpočtu
města na rok 2011, zápis místního
občana do seznamu zájemců o
byt v DPS Kožlany a poskytnutí finančního příspěvku na provoz pojízdné prodejny pro naše obce ve
výši 4.000,- Kč. Dále rada projednala
a odsouhlasila uzavření
smlouvy o dílo se společností Geo
Vision spol. s r.o. Praha, na zhotovení plánu ÚSES ve správním
území města Kožlany, včetně prověření návazností do sousedních
území, prodej nákladního auta Avia
za cenu 100.000,- Kč, ponechání
nájemného v městských bytech v

současné výši 25,45 Kč/m2 , podání žádostí o dotace z programu
ČEZ na opravu podlahy v hasičské
zbrojnici ve výši 200.000,- Kč a na
oranžové hřiště v Kožlanech ve výši 350.000,- Kč. Dále schválila
provedení průzkumu zájmu o stavbu garáží v Kožlanech, zahájení
přípravy komplexní pozemkové
úpravy
v Kožlanech
oslovením
vlastníků
pozemků,
projednání
s nájemci zahrádek u b.j. 368 a
385 v Kožlanech posunutí plotu
zahrádek tak, aby mohlo před nimi
vzniknout parkoviště, zadání zakázky zateplení stropu domu
s pečovatelskou službou firmě Petr
Jiran JIPS a schválila zakoupení
50 ks plechových magnetek na
propagaci města od firmy Finesa,
Ledenice.
Rada na obou zasedáních vzala
na vědomí rozhodnutí, sdělení a
nařízení úřadů, různá oznámení
organizací a občanů, zabývala se i
dalšími organizačními záležitostmi.
V. Kratochvíl
místostarosta

Dne 15.12.2010 se konalo 1. zasedání zastupitelstva města Kožlany a přijalo následující
usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí:
č. 01/10 - Zprávu o činnosti rady
města Kožlany o ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.11.2010, č. 02/10 Zprávu starosty města.

Zastupitelstvo schvaluje:
č. 03/10 - program 1. zasedání
zastupitelstva města, č. 04/10 změnu rozpočtu města Kožlany na
rok 2010 - 5. rozpočtové opatření
a případné drobné překročení nebo nedočerpaní výdajů a příjmů
města /max. 3 %/, ke kterým dojde v závěru roku a akceptuje pře-

sun finančních prostředků v položkách mezi jednotlivými paragrafy,
č. 05/10 - rozpočet města Kožlany na rok 2011, č. 06/10 - Obecně závaznou vyhlášku města č.
2/2010 o místních poplatcích, č.
07/10 - změnu rozpočtového výhledu města Kožlany na rok 2012
– 2013.

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj
Družstevní 13, 301 00 Plzeň
IČ:65392213
Č.j.:2011/8/KVSP

Tel.:377 333 820
V Plzni dne: 04.01.2011

Věc:
ZDRAVOTNÍ ZKOUŠKY - preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat
Určeno: chovatelé hospodářských zvířat
1) Rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka pro rok 2011 určuje „Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace“ vydaná Ministerstvem zemědělství pod č.j.: 32214/2010-10000 ze dne 11.11.2010. Uveřejněna je ve
Věstníku MZe, částka 3, prosinec 2010. Úplné znění textu tohoto dokumentu je rovněž na internetové
stránce SVS ČR v oddíle „zdraví zvířat“, v části „kontroly zdraví zvířat a vakcinace“(www.svscr.cz).
2) Ministerstvo zemědělství ČR v souladu s § 5, odst. 1, písm. a) a § 44, odst. 1, písm.
d) zákona č. 166/1999 Sb. v platném znění (veterinární zákon) stanovilo tyto
termíny pro provedení zdravotních zkoušek v roce 2011:
a)

zdravotní zkoušky musí být provedeny do jednoho roku od předchozího provedení v roce 2010 a výsledek zkoušek, vyšetření a úkonů musí být předložen příslušnému inspektorátu KVS pro Plzeňský kraj do
jednoho měsíce od jejich provedení.
Doporučuje se provést tyto zkoušky do 30.06.2011.

www.kozlany.cz
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b)

3)

V případě, že provedení zdravotní zkoušky nebylo v roce 2010 požadováno je termín pro předložení výsledků zkoušek, vyšetření a úkonů do 31.10.2011.

Provedení zdravotních
veterinárního lékaře.

zkoušek

si

každý

chovatel

zajistí

u

soukromého

MVDr. Richard B í l ý v.r.
ředitel KVS pro Plzeňský kraj

Vyřizuje:MVDr. Václav Poláček

Z poštovní schránky
Ráda bych touto cestou poděkovala kožlanským hasičům, jmenovitě Jiřímu Švambergovi, Václavu a Radovanu Kratochvílovým a Michalu Šotovi za odstranění vrstvy těžkého zmrzlého sněhu ze střechy rodinného domu, které hrozilo pod touto tíhou prolomení.
Po oslovení ani chvilku neváhali, během několika minut byli na místě a se sněhem se pak potýkali dobré tři
hodiny.
Za tento namáhavý a nebezpečný zásah jim ještě jednou moc děkuji. Ač byl v kalendáři datum 24. prosince a všichni se těšili na Štědrý večer, naši hasiči neváhali a vyrazili na pomoc.
Lída Mutinská

SPOLKY
Pozvánka do Klubu šikovných žen

Klub šikovných žen

Zveme Vás na setkání šikovných žen do kulturní místnosti Městské knihovny v Kožlanech
18. ledna 2011 od 15:00 hodin.
Přijďte se mezi nás opět pobavit a vyzkoušet si třeba
zhotovení korálkových náramků, pletení košíků
z papírových ruliček, malování a batikování na hedvábí, nebo třeba háčkování patchworku.
KŠŽ v Kožlanech

4.prosince byl v Mariánské Týnici Mikulášský jarmark.
Členky našeho klubu na něm předváděly zdobení
perníčků, drátkování svíček, výrobu vánočních ozdob
z korálků, paličkování a háčkování vánočních ozdob.
Vyráběly jsme také ozdoby z textilu nebo pletením
z papírových ruliček.
V.Kobyláková

CITÁT MĚSÍCE
„Je chybou nevěřit ničemu i věřit všemu.“
Walter von der Vegelweide

www.kozlany.cz
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Mladí hasiči v Kožlanech
Na konci roku je zvykem hodnotit uplynulý rok.
Všem dětem děkuji za nás všechny vedoucí za dosažené skvělé umístění. Zvlášť družstvu „A“ mladších za
3.místo v „Plameni 2009-2010“.
S novým školním rokem přišli do našich řad noví zájemci coby malí hasiči. Někteří zůstali, jiní si práci
v kolektivu mladých hasičů rozmysleli a dali přednost
jiným kroužkům. Dveře před nimi nezavíráme. Pravidelné schůzky máme opět v pondělí od 16,30 hodin
nebo 17,00 hodin v hasičské zbrojnici.
25.9.2010 ve Všerubech proběhlo závěrečné kolo
„O Pohár rady mládeže“. Celkově skončilo družstvo
„A“ mladších na 6.místě, „B“ na 14.místě, „C“ na
41.místě. Pršelo nám celý den a všem děkuji za výdrž.
9.10.2010 v Horní Bělé se rozběhlo první klání
v soutěži „Plamen 2010-2011“. Děti nastoupily již jako dvě hlídky družstva starších a dvě hlídky družstva
mladších. Soutěžilo se ve štafetě požárních dvojic a
v závodě požární všestrannosti. Výsledky mnohé zaskočily, ale vzhledem k tomu, že pro některé to byla
premiéra, jsou výsledky uspokojivé. Starší skončili na
10.místě, mladší skončili na 12. a 17.místě. Víme, že
máme co zdokonalovat.
Dalším závodem bylo „Nevřeňské bloudění“ dne
6.11.2010. Byla to noční soutěž v závodě požární všestrannosti. Mladší družstva startovala ještě za šera,
starší družstva startovala za tmy. Cestu měli značenou barevnými světélky. Některé děti se i bály. Za
stromy na ně vykukovala strašidla z pohádek. Po
skončení soutěže byly děti za hrdiny. Na strach už
zapomněly. Mladší se umístili na 10. a 19. místě ze
32 družstev. Starší skončili na 20. a 23. místě z 32
hlídek.
5.12.2010 jsme jeli střílet na čerta do Ledců. Střílelo se ze vzduchovky, luku a foukačky na terče. Soutěžilo se za jednotlivce i družstva. Nejlepším střelcem

ve vzduchovce byl vyhodnocen v kategorii nejmladších Jiřík Hudousek ze SDH Kožlany. Gratulujeme !!!
Celkově se starší umístili na 11. a 25. místě z 25
družstev a mladší se umístili na 4. a 16. místě z 25
družstev. Průběžně jsou mladší na 4. a 27. místě a
starší na 15. a 20. místě.
Podzimní část soutěží skončila a my jsme se mohli
věnovat poznávání jiných zájmových činností. Dne
12.12.2010 jsme si udělali hasičský výlet za myslivci
do lesa u hájovny. Cesta hlubokým sněhem nás příjemně unavila, všem vyhládlo. Nad ohništěm jsme si
opekli buřty. Pan Kratochvíl Radek nám předvedl výcvik loveckého psa a uvnitř hájovny nám ukázal lovecké zbraně a trofeje. Po horkém čaji se dětem ani
moc nechtělo soutěžit v uzlové štafetě na čas. Pak se
přece jen vyhecovaly a předvedly co umí. V kategorii
starších vyhrál Jiřík Švamberg, v kategorii mladších
vyhrála Nikolka Švambergová. Domů jsme dorazili za
tmy. Celé odpoledne se dětem líbilo a my děkujeme
mysliveckému sdružení, že nám vyšlo vstříc a vše pro
nás připravilo.
18.12.2010 jsme se sešli na vánočním posezení
v hasičské zbrojnici. Děti si vyrobily ozdoby na stromek z papíru nebo moduritu. Starší zkusili slepit medvídka z ořechů, nebo modely aut hasičů, záchranářů a
sanitních vozidel. Po ukončení pracovní části si děti
vyměnily dárečky a zazpívaly koledy a debatily při čaji
a vánočce. Všichni jsme prožili příjemné odpoledne.
S přáním krásných vánoc a pod stromečkem hodně
dárků jsme se rozešli.
Činnost mladých hasičů je rozmanitá. Většinou se
ale připravujeme na soutěže. Ta další bude až v lednu
roku 2011. Tak jako my se snažíme o co nejlepší
umístění, přejte nám i vy vše nejlepší. My děkujeme
za podporu a v novém roce 2011 přejeme hodně štěstí a spokojenosti.
Kolektiv mladých hasičů

Z činnosti klubu důchodců
Poslední setkání seniorů v tomto roce se uskutečnilo 14. prosince 2010. Přítomen byl pan starosta Mgr. Vladimír Přibyl, který nás podpořil v naší činnosti a popřál nám mnoho elánu do nového roku. Dalším hostem byla
Mgr. Čiháková z Loman, která pečuje o muzeum smoly. Toto muzeum je ojedinělé v České republice. V létě t.r.
jej senioři navštívili a paní Čiháková nám návštěvu oplatila.
Ve výboru našeho klubu nastaly určité změny. Za Růženu Fujanovou přišla paní Vorlíková, má na starosti zájezdy. Za MVDr. Bohumila Vondráška byl zvolen předsedou klubu seniorů pan Jaroslav Kovářík z Bučku.
Zájezdy na rok 2011 nebyly dosud naplánovány, ale počítá se se zájezdem do Drážďan, který se v loňském
roce neuskutečnil.
Všem seniorům v Kožlanech a okolí přejí zdraví a čilé nohy senioři z Kožlan.
R.Fujanová

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Školou chodil Mikuláš
Dne 3. prosince navštívil naši Mateřskou a Základní
školu v Kožlanech Mikuláš. Žáci letošní deváté třídy
nezklamali a pokračovali v mnohaleté tradici, kdy za
mikulášskou nadílku zodpovídají právě oni. S chutí se
pustili do příprav. Trošku obav zavládlo okolo postavy
Mikuláše, ale nakonec se odvážně přihlásil Lukáš Voit.
Andělskou četu vytvořily Helena Holečková a Daniela
Matějovská. Jako vedoucí anděl na vše dohlížel Richard Vopata. O čerty a čertice nebyla nouze, čertovská parta pracovala v tomto složení: V. Švamberg, J.
Kounovský, V. Kleissl, L. Kupec a P. Drda jako čerti,
D. Maixnerová, Š. Březinová a K. Fleissigová jako čertice. Několik týdnů se připravovaly kostýmy, které se
www.kozlany.cz

velmi povedly. Vymýšlely se úkoly pro žáky, ale i pro
učitele. Obstarávaly se různé sladkosti a také
v současnosti skoro nedostatkové uhlí.
3. prosince vše vypuklo. Nejdříve Mikuláš, andělé,
dvě čertice a jeden čert navštívili naše nejmenší
v mateřské školce. Vybrali jsme z čertů nejhodnějšího
/P. Drdu/, aby se děti nebály. Okolo desáté hodiny
začala mikulášská nadílka také na základní škole, na
tu už se vyrazilo v kompletní sestavě. Mikuláš pečlivě
vyslechl nacvičené básničky a písničky žáků od první
třídy až po osmou. Byly rozdány veškeré sladkosti, ale
i uhlí. Čertice dohlížely na plnění učitelských úkolů.
Někdo musel hádat různé hádanky, jiný říci své jméno
Kožlanský zpravodaj 1/2011
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odzadu, další napsat své jméno poslepu či levou rukou apod. Všichni se drželi statečně, dokonce i prvňáčkové. Trošku se bála čtvrtá třída a také šesťáci si
sesedli co nejblíže k paní učitelce Přibylové. Ale protože naši čerti a čertice byli hodní, vše dobře dopadlo.

I touto cestou bych chtěla poděkovat žákům deváté
třídy, kteří se na organizaci a přípravě této akce podíleli. Myslím si, že vše zvládli na jedničku a zbývá pouze předat štafetu letošní osmé třídě.
Mgr. K. Růžková

Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kožlany Pražská 112, 331 41 Kožlany
Zápis dětí do 1. třídy pro

školní rok 2011 / 2012

se koná ve středu 19. ledna 2011 od 14.00 do 17.00 hod. ve školní budově, v učebně 3. třídy.
Týká se dětí narozených do 31. srpna 2005. K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte.
V případě, že je dítě narozené po 1.září 2005 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 dobré školní stravování, plavecký a lyžařský výcvik, široká nabídka zájmových kroužků a dalších aktivit.

Z naší školy a školky
A je tu zase Nový rok. Všichni do
něj jistě vstupujeme plni očekávání… Pro žáky školy je leden spojen
s doháněním toho, co zanedbali za
předchozí pololetí. Vraťme se však
ještě o něco nazpět.
Začátek prosince je v naší škole
neodmyslitelně spojen
s mikulášskou nadílkou, kterou letos uspořádali žáci devátého ročníku a patří jim za to velké poděkování. Masky měli pěkné, žáčkům
ve škole i školce se líbili. Proto mě
osobně trochu mrzí, že při nedělní
večerní nadílce chyběli v ulicích a
za „Mikuláše“ chodí už 20 let stále
jedna parta, která nemůže hlavně
časově uspokojit všechny zájemce.
Čas adventu je u nás spojen
s výzdobou celé budovy. Při výtvarné výchově vznikají vystřihovánky a různé ozdoby, které potom zkrášlí prostředí školy. Letos
proběhla výtvarná soutěž pro skupiny i jednotlivce, kdy děti
www.kozlany.cz

z kartonu vyráběly poutníky do
Betléma. Jejich dílka jsou vystavena na chodbách školy i tělocvičny.
Při pracovních činnostech žáci 8.
ročníku tradičně pekli perníky, tentokrát společně chlapci i dívky.
Jedna skupina pekla perníkovou
chaloupku a druhá perníkový
strom. A že se jim práce podařila,
jste se mohli přesvědčit sami. Jejich perníčky jsou vystaveny za
oknem vedle hlavního vchodu do
budovy ZŠ.
Děti ze ZŠ a MŠ se také
v nemalé míře podílely na prosincovém
kulturním
životě
v Kožlanech. Vše začalo tradičním
společným zpíváním u vánočního
stromečku. Mateřská školka potom
uspořádala představení pro naše
starší
spoluobčany
v domě
s pečovatelskou službou a svoji
každoroční vánoční besídku, která
letos uzavírala grantový projekt.
Zpívání v kostele se zase stává

každoročně vystoupením žáků školy a doufám, že i to letošní bylo
stejně úspěšné jako ta předchozí.
Poděkování patří všem pedagogům, kteří se na přípravě těchto
akcí podílí.
V pondělí 13. prosince se naši
prvňáčkové vypravili do nové
knihovny v Kralovicích. Seznámili
se s jejím moderním provozem a
všichni doufáme, že to podpoří jejich zájem o čtení a literaturu.
Ve čtvrtek 16. prosince uspořádala naše škola společně s DBK
okresní přebor starších žákyň
v basketbale. V konkurenci pěti
družstev jsme se umístili za ZŠ
Žihle a Gymnáziem Plasy na krásném třetím místě. Všem dívkám se
na tomto místě sluší poděkovat za
vzornou reprezentaci školy.
Před vánočními prázdninami se
nám ve spolupráci s MÚ a kožlanskými hasiči podařilo konečně venkovní hřiště změnit v ledovou ploKožlanský zpravodaj 1/2011
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chu. Ta bude v dopoledních hodinách sloužit pro výuku bruslení a
odpoledne je otevřená pro veřejnost. Nezbývá než doufat, že nám
mrazivé počasí bude nakloněno,
poprosit a poděkovat za občasnou
pomoc při úklidu sněhu z kluziště.

A co nás čeká v nejbližší době?
Po zápisu prvňáčků do školy, který
se koná 19. ledna, rozdáme dětem
vysvědčení a mnozí z nich ještě
před jarními prázdninami odjedou
na lyžařský výcvik. Sněhové podmínky jsou zatím ideální a tak

všichni věříme, že se stanou zdatnými lyžaři.
Mgr. Jaroslav Švarc
ředitel ZŠ a MŠ Kožlany

KULTURA
Muzeum
V roce 2010 proběhly v muzeu
dvě výstavy. První byla výstava fotografií Jiřího Zágnera, která proběhla od 28.4.-8.5.2010. Výstavu
zahajoval sám autor. Na této výstavě bylo možno si nějaké fotografie i zakoupit a někteří tak i
učinili.
Druhá výstava nazvaná Osudové
roky české státnosti se uskutečnila

od 5.6.2010 a byla ukončena
22.8.2010. Zahájení této výstavy
se účastnili i žáci, kteří napsali o
návštěvě v Sezimově Ústí svůj referát, byli vybráni a odměněni..
Tuto výstavu měli možnost zhlédnout žáci nejen z naší školy. Někteří kantoři si i připravili seznam
otázek, kterými si mohli obohatit
své znalosti.

V loňském roce navštívilo muzeum 1.203 návštěvníků při prohlídce stálé expozice či výstavách. Budeme se snažit v letošním roce
uspořádat další výstavy, na které
Vás rádi pozveme, a budeme rádi
za Vaši návštěvu.
M.Matějovská

Zájezd na muzikál „Gypsy“ do Komorního divadla v Plzni se uskuteční
v neděli 20.února 2011, odjezd v 17,30 hod. od sokolovny Kožlany. Cena 235,- Kč.

SPORT
Zpráva předsedy FO Olympie Kožlany
Plán akcí na rok 2011:
připravujeme na 8.března Masopust, 2.dubna Šibřinky, 23.června Slavnostní ukončení soutěžní sezóny
2010/2011, 6.srpna Pouťové sportovní odpoledne, kde chceme jako šlágr odpoledne přivítat k přátelskému
utkání bývalé hráče Dukly Praha a celý program ukončíme tradiční pouťovou taneční zábavou.

www.kozlany.cz
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Dále připravujeme pro fanoušky autobusové zájezdy na vybraná fotbalová utkání. Hlavním cílem je zapojit více lidí z řad rodičů a fanoušků do práce v oddíle s mládeží a pokračovat tak ve vzestupné tendenci sportovních
úspěchů. U našeho ,,A”mužstva je cíl jasný a to pokusit se vyhrát okresní přebor a postoupit tak po dlouhých
letech do krajské soutěže. Úspěch je ale zaručen pouze podporou dvanáctého hráče a to je obrovský počet diváků.Těšíme se na Vás!!!
S přáním Vše nejlepší do nového roku předseda fotbalového oddílu Milan Macák

Stolní tenis v Kožlanech
Oddíl
stolního
tenisu
má
v soutěži dvě družstva. A družstvo
hraje divizi a B družstvo hraje
okresní přebor.
Po polovině soutěže je A družstvo na jedenáctém místě, protože
pro zranění nehrál nejlepší hráč
Vladimír Lehner. Po první polovině
je pořadí hráčů v divizním žebříčku
následující:
22. Šapovalov úspěšnost 50 %,
26. Gorner úspěšnost 48 %, 42.
Reininger úspěšnost 25 %, 43. Sebránek úspěšnost 24 %. Lehner v
žebříčku není, protože odehrál
pouze 3 zápasy a úspěšnost 75 %.
B mužstvo je po první polovině
okresního přeboru na 5. místě a

nemá šanci na postup do krajské
soutěže a není ohroženo sestupem. Družstvo hraje ve složení
Hoffman Robert, Hoffman Jindřich,
Vojáček, Kubát a Sixta.
Koncem roku se konal v Horní
Bělé okresní přebor jednotlivců,
kterého se z Kožlan zúčastnil Jiří
Šapovalov a Jindřich Hoffman. V
soutěži jednotlivců Šapovalov obsadil 3. místo a kvalifikoval se na
krajský přebor do Nezvěstic. Hoffman skončil 9.-14., když o postup
mezi osm nejlepších hráčů prohrál
právě se Šapovalovem. Soutěž
čtyřher vyhrál Šapovalov s líňským
Miarkem.

25. prosince se v kožlanské tělocvičně konal vánoční turaj, kterého
se z Kožlan zúčastnili 4 hráči. Ze
skupiny postoupil Šapovalov a Sebránek z prvního místa, když porazili ligové hráče v Unionu Plzeň. O
postup do semifinále byli poraženi
a obsadili 5.-8. místo. Hoffman
Jindřich a Kubát skončili ve skupině poslední a nepostoupili. Turnaj
vyhrál Havlíček hrající v Německu,
když ve finále porazil druholigového Šulce hrajícího ve Strakonicích.
Čtyřhru vyhrál Havlíček,Šulc a kožlanská
dvojice
Šapovalov,Sebránek obsadila 3. místo.
J.Šapovalov

Divize muži Tabulka po 11. kole

RP I. třídy Tabulka po 6. kole

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. Kralovice A
2. Kozolupy A
3. Vysoká Libyně A
4. Nýřany C
5. Kožlany B
6. Horní Bělá C
7. Hadačka A
8. Kralovice B
9. Vejprnice B
10. Líně C
11. Vejprnice A
12. Vysoká Libyně B

Slavoj Stod A
S. Horažďovice A
Dioss Nýřany A
J. Domažlice A
Union Plzeň C
Sokol Břasy A
KOC Sušice A
Sokol Plzeň V. B
TJ Kdyně A
SOUE Plzeň A
TJ Kožlany A
TJ Holýšov A

11 11
11 8
11 7
11 6
11 6
11 4
11 5
11 4
11 4
11 2
11 2
11 1

0 0 110: 37 33
2 1 101: 72 29
2 2
98: 71 27
1 4
95: 75 24
0 5
86: 84 23
2 5
79: 84 21
0 6
84: 83 21
2 5
83: 93 21
2 5
83: 87 21
1 8
59: 98 16
0 9
52: 97 15
0 10 59: 108 13

11 11 0 0
11 8 0 3
11 6 3 2
11 7 1 3
11 6 1 4
11 5 0 6
11 4 1 6
11 4 1 6
11 4 1 6
11 3 1 7
11 3 1 7
11 0 0 11

145: 53
133: 65
110: 88
109: 88
115: 83
85:113
95:103
92:106
90:108
85:113
79:118
49:149

33
27
26
26
24
21
20
20
20
18
18
11

DBK Kožlany – Kralovice – ligové dorostenky
V posledních čtyřech zápasech ligy starších dorostenek
se nám nepodařilo ani jednou vyhrát.
Z toho zápas v Dolních Počernicích se nehrál pro nízkou teplotu v hale a bude se dohrávat v jiném termínu. Zápas v Liberci byl zpočátku vyrovnaný. Ve druhé
polovině však domácí hráčky získaly desetibodový
náskok. V poslední čtvrtině jsme začali soupeře dotahovat, ale rozhodčí na nás byli přísnější a tři naše
hráčky se vyfaulovaly. Tím jsme ztratili šanci na
úspěch o prohráli jsme zápas o 13 bodů.
Dvojičku s družstvem Karlových Varů jsme začínali
na hřišti soupeře. Zápas byl opět velmi vyrovnaný.
Špatným závěrem a horší střelbou jsme nakonec
prohráli o deset bodů. Domácí odveta byla vyrovnaná
po celý zápas. Nakonec jsme prohráli o 7 bodů. Je
zřejmé, že naše družstvo nestačí v závěrech zápasů
fyzicky a proto jsme poslední zápasy prohráli. Naší
nejlepší hráčkou je v současné době Helena Čechurová ze Žihle, která hraje ještě dorosteneckou extraligu
mladších za USK Praha, kam v létě od nás přestoupi-

www.kozlany.cz

la. Je na ní vidět, že má možnost častěji trénovat
než některé naše hráčky.
Lokomotiva Liberec – DBK Kožlany-Kralovice
72 : 59
Střelci: Čechurová -16, Jonášová 14, Kovářová 12,
Houšková 5, Váchová 4, Kulhánková K. 3, Biháriová
3, Kulhánková V. 2
BK Lokomotiva K.Vary – DBK Kožlany-Kralovice
70 : 60
Střelci: Čechurová 26, Houšková 13, Kovářová 9, Vršecká 7, Kulhánková V. 2, Kulhánková K. 2, Urbanová
1
DBK Kožlany-Kralovice - BK Lokomotiva K.Vary
60 : 67
Střelci: Čechurová 22, Houšková 13, Kulhánková K. 9,
Kulhánková V. 5, Vršecká 5, Urbanová 3, Váchová 2,
Jonášová 1
trenér Vladimír Přibyl
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Sudá vs Lichá
Basketbal byl letos prvním sportem, který sehrál „mistrovský“ zápas. V tradičním utkání, hraném
tentokráte na jednu čtvrtinu o délce 111 minut a 11 vteřin zahájeném slavnostním rozskokem
v 1 hodinu a 11 minut odpoledne 1.1.2011, se utkala družstva hráček, hráčů a příznivců DBK rozdělených podle přepočtu své výšky na palce do sudého a lichého družstva.
Jako každý rok i letos skončilo utkání jedinou povolenou basketbalovou remízou v roce. Skóre se
(po drobné úpravě) zastavilo na výši 211 : 211.
Vše NEJ v novém roce přejí hráčky, hráči a trenéři DBK Kožlany-Kralovice.

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V prosinci jsme
Vám položili otázku: Kdo je pro Vás symbolem Vánoc?

Výsledky prosincové ankety:

V měsíci lednu se Vás ptáme:
Máte ve svém objektu zabezpečený přívod vody
proti zamrznutí?

(nová anketa byla spuštěna 7.1.)

Proměny

zima

www.kozlany.cz

léto
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Jízdní řád linky 460831 Kralovice – Chříč – Kralovice platný od 9.1.2011

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.
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 8,- Kč, roční předplatné 96,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou
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