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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
začátkem února se dosti oteplilo
a tím nám ubyly starosti se sněhem.
Oproti
tomu se objevil
velký nepořádek, který sníh
skrýval.
Teplejší počasí
nám
umožnilo začít
s prořezávkou
stromů. Každý
rok
postupně
prořežeme část našich parků. Některé stromy musí být bohužel poraženy. Za ně je provedena náhradní výsadba. Do tří let by měly
být všechny naše parky a stromy
tímto způsobem odborně ošetřeny.
Na městském úřadě proběhl 14.
února závěrečný audit hospodaření. Kontroloři z krajského úřadu
neshledali žádné nedostatky. Velké
poděkování za dobrou práci náleží
všem zaměstnancům městského
úřadu, kteří se na dobrém výsledku podíleli. Díky bezproblémovému auditu můžeme nyní čerpat dotace a v klidu pracovat na naplňování našeho rozpočtu. Zároveň s

auditem také proběhla kontrola z
OIBP (oblastní inspektorát bezpečnosti práce) Plzeň. Rovněž tato
kontrola neshledala žádné závažné
nedostatky v dodržování zákonů a
nařízení v oblasti bezpečnosti práce.
Měsíc únor je obdobím čekání na
výsledky žádostí o dotace. Nejblíže k realizaci je dotace na zpracování územního plánu Kožlan.
V
současné době se administruje žádost o platbu ve výši 480 tis. Kč.
V plném proudu jsou práce na
kompletních pozemkových úpravách v Bučku a v Hedčanech. V
současné době připravujeme žádost největších vlastníků půdy o
kompletní pozemkovou úpravu v
Kožlanech. Tím budou v našem
katastrálním území všechny pozemkové úpravy hotové.
Intenzivní práce probíhají také
na přípravě kanalizačního řádu v
Kožlanech. Je to jeden z nezbytných kroků k tomu, abychom mohli začít provozovat kanalizační síť v
našem městě. V tomto směru nás
ale ještě čeká hodně práce.
Vážení občané, hned jak nám to
počasí dovolí, budou provedeny
nezbytné opravy místních komuni-

kací, zvláště těch nezpevněných a
začne úklid nepořádku, který se po
dlouhé zimě objeví. Předem chci
poděkovat těm občanům, kteří na
nic nečekají a okolo svého domu si
uklidí sami.
Po oznámení záměru výstavby
řadových garáží se přihlásil velký
počet zájemců. V nejbližší době
dojde ke společnému setkání, na
kterém budou upřesněny podmínky, za kterých k výstavbě garáží
dojde.
Po úspěšném soudním jednání
se nám podařilo uvolnit garsonku
v bytovce č.p. 387. Po vyhotovení
znaleckého odhadu, dle usnesení
zastupitelstva, bude tento byt nabídnut k prodeji formou dražby. K
ukončení privatizace v bytovkách
č.p. 387 a č.p. 366 již zbývá prodej posledních dvou bytů.
Největší kulturní událostí měsíce
února byl myslivecký ples. Bohatá
tombola a tradice přilákaly hodně
návštěvníků. Ples se vydařil a další kulturní akcí v Sokolovně bude
masopustní zábava. Pozvánka na
masopust je na jiném místě našeho zpravodaje.
Mgr. Vladimír Přibyl
starosta

Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 16.3.2011
od 18,00 hod.
se koná
2. zasedání zastupitelstva
MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti muzea

Z programu vybíráme např.:
- změna rozpočtu města na rok 2011
– 1. rozpočtové opatření
- závěrečný účet města Kožlany za r. 2010
- majetkové a ostatní záležitosti města
- zpráva starosty města
- různé

Vývoz popelnic
Upozorňujeme občany, kteří bydlí v rodinných domech, že popelnice bez nové známky pro letošní rok budou
naposledy vyvezeny ve čtvrtek 17.března 2011.

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Ve dnech 7. až 25. března 2011 se uskuteční roznáška sčítacích formulářů. Sčítacím komisařem pro město
Kožlany je Jitka Švecová, pro Hedčany Běla Fišerová, pro Buček Dagmar Přibylová a pro Hodyni a Dřevec Ludmila Kořínská.
www.kozlany.cz
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Výměna řidičských průkazů pokračuje
Kterých ŘP se výměna týká? Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2013! Uplynutím stanovené doby pro jejich
výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.
Uvedená výměna se vztahuje na následující typy
řidičských průkazů:

Kde si mohu vyměnit ŘP? Na určeném pracovišti
obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad, Magistrát města), příslušného podle místa
trvalého pobytu na území České republiky.
Co musím mít s sebou?
- „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního
úřadu
obce
s
rozšířenou
působností
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mně bude vydán nový ŘP? Vydat ŘP je možné
do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních
dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku
500 Kč.
Kolik mě to bude stát? Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve
lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti
(viz
výše
správní
poplatek
500
Kč).

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Zimní radovánky v mateřské škole
Leden a únor v mateřské škole byl hlavně ve znamení zimních radovánek. Byli jsme v „Království paní zimy“.
Společně jsme si užili koulování, bobování, jízdy na „lopatách“ i po zadečku. Na školní zahradě jsme si stavěli
nejen sněhuláky, ale vytvářeli i sochy zvířátek ze sněhu. Při „Cestě za Eskymáky“ jsme si užili mnoho zábavy
při stavbě a „bydlení“ v iglů.
V tomto období nás také navštívil dětmi oblíbený pan Pohoda s pohádkou o skřítku Snílkovi. Děti se s ním naučily nejen pomáhat zvířátkům v lese, ale i šetřit přírodu a třídit odpad.
Také nás, jako každý rok, navštívily děti z LŠU v Kralovicích. Pod vedením svých pedagogů nám malí hudebníci předvedli své umění, které jsme odměnili velkým potleskem.
Předškoláci se byli podívat v první třídě ZŠ, aby viděli, co se starší kamarádi již naučili a kam za pár dní poté
šly k zápisu.
Také my se těšíme na nové děti, které se přijdou zapsat do MŠ 2. března.
učitelky MŠ

Z naší školy…
Vysvědčení jsou rozdána a ve
škole nastává v únoru a březnu
mezi „soupeřícími stranami“ doba
nejistého příměří. Tuto dobu klidu
umocňuje i čas jarních prázdnin,
který dá na školu dětem alespoň
chvíli zapomenout.

www.kozlany.cz

Devatenáctého ledna proběhl
zápis žáků do první třídy naší školy. Letos k zápisu přišlo 15 dětí. Po
odkladech bychom tedy mohli mít
12 nových prvňáčků. Je to málo?
Asi ano, protože školu opustí v
červnu 20 žáků deváté třídy a jeden žák odchází na gymnázium z

páté třídy. Často na poradách slýchám, že dnes do školek a škol
přicházejí děti silných ročníků a
dětí bude tudíž přibývat. Myslím si,
že to pravda není. Bohužel se pokles jenom na chvíli zpomalí, ale
nezastaví (doufám, že se mýlím).
Chtěl bych poděkovat všem rodiKožlanský zpravodaj 3/2011
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čům, kteří si pro své dítě vybrali
právě naší školu a můžu slíbit, že
udělám vše pro to, abychom Vaše
dítě nezklamali.

Žáci 7. ročníku, doplněni o několik starších spolužáků, se začátkem
února zúčastnili lyžařského výcvi-

kového kurzu. Podle ohlasů soudím, že se jim kurz líbil a mnozí litují, že tu nemáme alespoň jeden
větší kopec.
V současné době se ve škole pilně připravujeme na masopust a
děti si vyrábějí své masky. Tyto
bychom chtěli potom vystavit v
našem muzeu. Další akcí je příprava projektu
eu-peníze do škol,
kde bychom mohli ještě letos získat až 800 000 Kč. Tyto peníze
budou využity hlavně na nákup a
modernizaci výpočetní techniky.
Na tomto místě bych se rád zastavil a napsal něco o tom, co se
dětí bezprostředně netýká, ale mě
to prostě nedá…
V lednu jsem ve škole řešil, kdy
by byla možnost zařadit do rozvrhu
tělocvičny hodinu zumby. Instruktorku na předváděcí hodinu si pozvaly ženy na aerobic. Volno se
však nenašlo. Jedním z důvodů je
fakt, že když někdo má cvičení v
pěkném čase (17:00-20:00) svou
hodinu rozhodně nepustí, protože
tělocvična je plná a už by jí nemusel dostat zpátky. Druhým důvodem bylo neosobní jednání paní
cvičitelky, která s vedením školy o
své hodině zumby mluvila pouze
jednou - telefonicky. Je možné, že
bychom nějaké řešení vymysleli. V
neposlední řadě se jedná i o finanční náročnost, kdy cvičitelka
požadovala
50
Kč
na
osobu/hodina. Tato hodina v tělocvičně je však už zaplacena členskými
příspěvky tělovýchovné jednoty a
pro zájemce (členy TJ) by se tedy

platby zbytečně násobily. O složitosti pronájmu společně pro členy
a nečleny TJ se nebudu raději rozepisovat. Pro mě je to neřešitelné. Nebráníme se tomu zařadit nová cvičení do rozvrhu tělocvičny,
ale při současném vytížení je to
věc přinejmenším problematická a
vždy bude záležet na domluvě a
kompromisech několika složek.
Další pro mě nepříjemnou věcí je
shromažďování některých dětí v
okolí školy mimo vyučování a s tím
spojený nepořádek a ničení fasády
objektu. Budova je na veřejném
prostranství a nelze tedy zabránit
volnému přístupu, pakliže však někoho při tomto vandalismu přistihneme, budeme náhradu škody
popř. opravu požadovat. Pevně věřím, že teplé jarní počasí přesune
aktivity těchto „partiček“ někam
dál…
Závěrem se obracím na všechny,
kterým není osud školy lhostejný.
Určitě máte k naší činnosti spoustu
námětů a připomínek. V mnohých
věcech se mnou nemusíte souhlasit – vždyť jde přece o Vaše dítě.
Přijďte k nám do školy. Rád si Vás
poslechnu a určitě se domluvíme.
Každý problém má řešení, jenom
je potřeba ho společně najít.
Mgr. Jaroslav Švarc
ředitel školy
Více foto z akcí naší školy na
http://zsmskozlany.rajce.net

Lyžařský výcvikový kurz Telnice 2011
I tento rok vyjela naše škola na lyžařský výcvikový
kurz do Telnice v Krušných horách. Termín od 6.2.13.2. se ukázal jako výborný, neboť nás přivítala Telnice se všemi vleky v provozu a nejméně metrem
upraveného sněhu na sjezdovkách. Také sluníčko se
snažilo, hřálo nás, kromě pátku, kdy jsme trochu
www.kozlany.cz

zmokli, po celý kurz. Vedoucími kurzu byli učitelé
Mgr.Jaroslav Berbr a Mgr.Jan Kotěšovec, kteří měli
na starost deset sedmáků, pět osmáků a dva deváťáky na sjezdovkách i mimo ně. Lyžařský výcvik začal
hned v pondělí dopoledne rozdělením do družstev a
po obědě se už lyžovalo. V prvním družstvu bylo deset
Kožlanský zpravodaj 3/2011
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relativně dobrých lyžařů, kteří se stále zlepšovali a v
druhém sedm úplných začátečníků, kteří museli postupně překonat strach z lyžařské výstroje, ze sněhu,
z vleku, ze svahu a z pohybu na lyžích. Někteří odolávali snahám instruktorů ještě v úterý, ale od středečního dopoledne se po sjezdovce proháněli už jen lyžaři. Po obědě jsme jeli všichni relaxovat do Teplic.
Nejdříve jsme byli v bazénu, kde jsme dali odpočinout
unaveným údům, pak nám otevřela své brány teplická
Olympie. Zde každý s hodinou volna naložil jak chtěl:
nákupy, občerstvení nebo jen prohlížení nabízeného
zboží. Od čtvrtka už všichni bez problémů vládli svými
„prkénky“a vlek je dovezl až na konec. Páteční ráno
nás všechny překvapilo, pršelo. Hodinu jsme počkali a
pak postavili trať obřího slalomu a všichni ji projeli
bez pádu. V součtu časů obou kol zvítězila v dívkách
Denisa Hanzlíková a za hochy Lukáš Správka, který
obhájil své loňské vítězství. V době oběda jsme měli
vzácnou návštěvu, navštívil nás pan ředitel školy Mgr.

Jaroslav Švarc, který si prohlédl naše ubytování, lyžařský areál a ochutnal i oběd. Domů si odvezl pana
učitele Kotěšovce a na poslední den ho nahradila Mgr.
Dana Berbrová. Sobota byla mrazivá, ale slunečná.
Podmínky pro lyžování byly fantastické a poslední den
jsme si opravdu skvěle užili. Celý kurz jsme zakončili
slavnostním vyhlášením vítězů „obřáku“, pořádku na
pokojích a celkovým zhodnocením pobytu.
Volné chvíle na chatě jsme vyplnili přednáškami,
společenskými hrami, fandili našim fotbalistům a hokejistům (ale marně), nebo zkrátka jen odpočívali.
Poslední večer se měl odehrát ve víru masek, ale ty se
objevily jen dvě. Tak nakonec proběhlo takové nepovedené disco. Závěrem bych chtěl poděkovat žákům
za perfektní chování a hlavně majitelům penzionu
Vasilovi a Šárce Kušejovým, kteří se starali o naše žaludky a naše celkové pohodlí. Vše ukončím slovy některých účastníků: „BYLO TO HUSTÝ“.
Mgr.Jaroslav Berbr

Výstava - Masopust
Základní škola srdečně zve všechny občany do muzea města Kožlany, kde bude v březnu zahájena výstava žákovských prací.
Děti ze 4. a 5. třídy vyrábí za pomoci pí uč. Soukupové krásné masopustní postavy z kartonu.
Žáci z druhého stupně již od ledna kašírují tradiční
masopustní masky na obličej. V hodinách českého jazyka a slohu se pod vedením pí uč. Růžkové zabývají
tradicí Masopustu a typickými zvyky v jeho průběhu.
Přijďte se na práce našich dětí podívat.

Eva Sixtová

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA Diakonie Broumov a MÚ Kožlany
12. a 15. 4. 2011 od 15:00 – 17:00 hod - Kulturní dům Kožlany „Pod věžičkou“
Do sbírky je možné donést věci, které nám pomáhají:
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (min. 1m2)
Domácí potřeby-nádobí, skleničky- vše jen funkční
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – pouze nepoškozenou
Věci, které opravdu brát nemůžeme! Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé.
Elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.
www.kozlany.cz

Prosíme o zabalení darů pro transport do igelitových
pytlů nebo papírových krabic.
Děkujeme za Vaši pomoc

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní
na trhu práce.

Více na www: diakoniebroumov.cz
Kožlanský zpravodaj 3/2011
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HISTORIE
Historická výročí tohoto měsíce
11.3.1872 - byl zřízen první národní park světa, Yellowstonský národní park v USA
2.3.1824 - se narodil Bedřich Smetana, český hudební skladatel
Bedřich Smetana byl významný český hudební skladatel. V současnosti je znám především svým cyklem symfonických básní Má vlast a operami Libuše a Prodaná nevěsta.
Narodil se po deseti dcerách do rodiny sládka v Litomyšli. Smetana se již od svých 4 let na popud svého otce
věnoval hudbě. Učil se hrát na housle a později i na klavír. V šesti letech poprvé vystoupil na veřejnosti s předehrou k Auberově opeře Němá z Portici u příležitosti akademie filosofů.
Roku 1848 založil svůj vlastní hudební ústav a roku 1849 se oženil s Kateřinou Kolářovou, s níž měl během 5
let čtyři dcery: Gabrielu, Bedřišku, Kateřinu a Žofii (která přežila). Smrt hudebně nejtalentovanější dcery
Bedřišky zasáhla Smetanu natolik, že na její památku zkomponoval klavírní Trio g moll.
Léta 1856–1861 strávil ve švédském Göteborgu, kde komponoval další polky a řídil koncerty klasické hudby.
Při návratu do Čech mu v roce 1859 zemřela v Drážďanech jeho první žena. Její památce Smetana věnoval třetí
část kvarteta Z mého života. V Čechách pak často pobýval v Obříství, kde se v roce 1860 oženil podruhé s Barborou („Betty“) Ferdinandovou. Ještě se na rok vrátil do Švédska. Poté se marně ucházel o místo ředitele Pražské konzervatoře a potýkal se s finančními problémy.
Úspěch mu zajistilo až uvedení opery Braniboři v Čechách a Prodaná nevěsta, kterou složil v letním sídle v
Obříství. Za Branibory v Čechách také získal cenu za nejlepší českou operu a finanční odměnu 600 zlatých (tehdejší celoroční plat učitele), kterou vypsal hrabě Jan Nepomuk František Harrach. Ale první opravdovou typicky
českou operou byla až Prodaná nevěsta, kterou zamýšlel jako satiru maloměšťácké společnosti. Díky tomuto
úspěchu se v roce 1866 stal dirigentem v Národním divadle.
Ani obtíže a hluchota ho ale nezlomily a zkomponoval opery Tajemství, Hubičku a Čertovu stěnu, oba smyčcové kvartety, klavírní cykly Sny a České tance, řadu sborových děl, dokončil cyklus Má vlast a začal nový cyklus symfonických tanců Pražský karneval.
3.3.1923 - zemřel Jaroslav Hašek, český satirik a autor románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové
války
6.3.1869 - Dmitrij Ivanovič Mendělejev představil Ruské chemické společnosti první verzi své periodické
tabulky prvků
6.3.1899 - německá firma Bayer registrovala značku Aspirin
7.3.1850 - se narodil myslitel a první prezident Československa Tomáš Garrigue Masaryk
9.3.1959 - panenka Barbie byla poprvé představena na veletrhu hraček v New Yorku
Většina panenek Barbie a jejich příslušenství je vyráběna v poměru přibližně 1:6. Vynálezce panenky Barbie byla paní Ruth Handlerová. Vytvořila jí pro svou dceru Barbarru, po které panenku také pojmenovala.
10.3.1876 - Alexander Graham Bell uskutečnil první úspěšný telefonní hovor
Americký profesor fyziologie orgánů řeči a fyziky byl i vynálezce. Vynalezl mikrofon a zkonstruoval první použitelný telefon (1876) a gramofon (s A. C. Bellem a S. Tairotem, 1883). Původně měl každý telefonní přístroj
svou baterii, později bylo řešeno centrální napájení telefonních přístrojů z ústředny. Na jeho počest je pojmenována technická jednotka decibel.
11.3.1955 - zemřel britský biolog Alexander Fleming, objevitel penicilinu
Celý svůj život působil na Lékařské škole Panny Marie v Londýně. Jeho život byl plný náhod, bez kterých by
se asi nikdy nestal slavným. I když původně složil zkoušky z chirurgie, přešel do oddělení Almrotha Wrighta,
kde zkoumal bakteriální nákazy, a také byl při vývoji vakcín působících proti některým chorobám. Byl známý
tím, že si kultury ponechával i několik týdnů ve své laboratoři, aby mohl pozorovat, jestli se nestane něco neobvyklého. V roce 1928 zjistil, že plíseň Penicilinum notatum, která byla zanesena do Petriho misky s bakteriemi otevřeným oknem v laboratoři, vytváří látky, které zabíjí některé kmeny bakterií. V roce 1941 se začal penicilin masově vyrábět a používat v medicíně. Zásluhu na tom mají také německý biochemik Ernst Chain a australský patolog Howard Florey, kteří objevili způsob izolace a průmyslové výroby. Všichni tři dostali za své objevy v roce 1945 Nobelovu cenu.
13.3.1516 - zemřel český a uherský král Vladislav II. Jagellonský
14.3.1879 – se narodil Albert Einstein, teoretický fyzik
Často je označován za největšího vědce 20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika
vůbec. Mezi jeho příspěvky fyzice patří speciální teorie relativity (1905), myšlenka kvantování elektromagnetického pole a vysvětlení fotoefektu (1905), vysvětlení Brownova pohybu (1905) a snad nejvíce obecná teorie relativity (1915), která doposud nejlépe popisuje vesmír ve velkých měřítkách.
Einstein se podílel i na statistické fyzice a kvantové statistice, diskusi o interpretaci kvantové mechaniky. S
Leó Szilárdem vynalezli nový typ chladničky.
V roce 1921 byl oceněn Nobelovou cenou za fyziku za „vysvětlení fotoefektu a zásluhy o teoretickou fyziku“.
Obrovským vědeckým úspěchem totiž byly i ostatní tři práce z roku 1905 a v prvé řadě obecná teorie relativity,
v době udělení ceny ještě nedoceněná.
15.3.1983 - zemřel český herec a filmový režisér Oldřich Nový
20.3.1967 - zemřel český chemik Jaroslav Heyrovský, nositel Nobelovy ceny za chemii
Narodil se v Praze a jako první studoval chemii, fyziku a matematiku na Karlově univerzitě. Poté odešel studovat na University College do Londýna. Tehdy se potkal s tak význačnými osobnostmi jako byl Sir William Ramsay. Studium zakončil v roce 1913; během spolupráce s profesorem Donnanem se začal velmi zajímat o elekwww.kozlany.cz
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trochemii. Další tituly získal v letech 1918 a 1923. Heyrovský odstartoval svou vědeckou kariéru na Karlově
univerzitě v Praze, kde se brzy stal profesorem fyzikální chemie.
Hlavním polem Heyrovského vědecké činnosti byla polarografie, za kterou obdržel 10. prosince 1959 Nobelovu cenu za chemii.
Po své smrti v roce 1967 byl pohřben na vyšehradském hřbitově v Praze. V roce 1982 po něm byla pojmenována planetka 3069 Heyrovský.
21.3.1804 – Napoleon Bonaparte vydal Code Civil - občanský zákoník, který významně ovlivnil vývoj evropského práva
22.3.1782 - Císař Josef II. zrušil klášter Chotěšov
Ženský klášter byl založen mezi lety 1202–1210 blahoslaveným Hroznatou na žádost jeho sestry a přesunula
se sem část sester premonstrátek z kláštera v Doksanech. Po smrti Přemysla Otakara II. v roce 1278 byl klášter i s kostelem v témž roce vypleněn. Po opravě byl kostel roku 1282 znovu vysvěcen.
Za vlády Karla IV. byl opraven konvent a klášter zažíval rozkvět – v jeho držení bylo například 56 vesnic a
města Stod, Holýšov a Dobřany. Na počátku husitských válek došlo k dalšímu poboření a vypálení kláštera. Následná obnova trvala až do roku 1490. V období vrcholného baroka byla roku 1756 dokončena čtyřkřídlá budova
konventu.
23.3.1897 - na Filozofické fakultě UK bylo povoleno studium i ženám
26.3.1698 - narodil se Prokop Diviš, český přírodovědec, vynálezce bleskosvodu
26.3.1995 - v platnost vstoupila Schengenská dohoda, na jejímž základě se mezi signatářskými státy zcela
odbouraly hraniční kontroly.
28.3.1592 – se narodil Jan Amos Komenský český pedagog, filozof
Jan Amos Komenský vytvořil celou řadu spisů z mnoha oborů, psal především česky, latinsky a německy.
Nejpodstatnější částí jeho díla jsou spisy teologické a filosofické, hluboce ovlivněné věroukou Jednoty bratrské.
Tyto spisy jsou v mnohém autobiografické nebo jsou inspirovány událostmi z Komenského života. Přestože nevytvořil žádný čistě beletristický spis, jeho díla mají pro svůj vytříbený jazyk mimořádnou literární hodnotu a
patří k vrcholným dílům české literatury (zejména filozofická alegorie Labyrint světa a ráj srdce).
Další významnou částí jeho díla jsou spisy pedagogické, ve kterých v mnohém předběhl svou dobu. Nejúspěšnější z nich je názorná učebnice latiny a zároveň jakási encyklopedie, nazvaná Dvéře jazyků odevřené, která už za jeho života vyšla v mnoha vydáních a jazycích a byla používána i katolíky. Jeho hlavním dílem je ale
Didactica magna (Velká didaktika), v níž shrnul své pedagogické názory formou traktátu. Jím navrhované učební metody ale přes úspěch některých děl nebyly za jeho života uplatněny.
30.3.1867 - Spojené státy americké zakoupily za 7,2 milionu dolarů Aljašku od Ruska
31.3.1889 – v Paříži byla slavnostně otevřena Eiffelova věž
Eiffelova věž byla postavena u příležitosti stého výročí velké francouzské revoluce a Světové výstavy, která se
v roce 1889 v Paříži konala, a měla zde původně stát jen 20 let do roku 1909. Ovšem kvůli svému významu coby meteorologická stanice a později i televizní a rozhlasový vysílač byla zachována. Pařížané tuto stavbu nejprve nenáviděli a označovali ji jako trn v oku. V současnosti je věž významným turistickým cílem, na nějž jsou
Pařížané hrdí.
Při optimální viditelnosti lze z vrcholu dohlédnout až do vzdálenosti 67 kilometrů. Dnes měří včetně antény na
vrcholu 324 metrů. Věž byla předlohou například i pro Petřínskou rozhlednu.

KULTURA

Dětský maškarní bál
Kdy: sobota 26. března 2011
od 14:00 hodin
Kde: Sokolovna Kožlany (Fantasy Land)
Na programu jsou hry, soutěže, tanec
a promenáda v maskách.
Vstupné je dobrovolné.
www.kozlany.cz
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Kulturní komise připravuje:
Na březen ve spolupráci s dětmi Základní a mateřské
školy Kožlany výstavku v městském muzeu
„Masopust očima dětí „
Dále maškarní bál pro děti.
Na duben připravujeme zájezd do divadla v Plzni –
termín bude upřesněn.
14. dubna se uskuteční v městské knihovně
„Burza jarních nápadů“.
Bližší informace v příštím čísle Zpravodaje.
Dále Vás zveme 12. 3. od 15:00 do Mariánské Týnice
na besedu s námořníkem a spisovatelem Jiřím Frankem s názvem: „Co se do knih nevešlo“

SPOLKY
Zimní hasičský pochod
Dne 12. 2. 2011 uspořádali kožlanští dobrovolní hasiči každoroční
pochod do okolí pro širokou veřejnost. Letošní trasa vedla Hájkem
po Hradeckém potoce do tábora
Deliba a dále pak mezi chatami k
fotbalovému hřišti. Dalším cílem
pochodu byla obec Hedecko, známá chovem koní. Okolo ohrad s
koňmi jsme sešli k táboru Dopraváček. Pokračovali jsme po cestě
na Hedčany a v lese jsme pokračovali po červené turistické značce k
Čižovic mlýnu. Odtud už nebylo
daleko do cíle našeho pochodu. V
RS Ve Mlýně již čekalo ohniště na
opékání uzenin a teplý čaj. S ním
na nás myslela paní majitelka.
Všichni účastníci se sešli u hasičské zbrojnice. Přišli rodiče s dětmi,

mladí hasiči i dospělí, stálí příznivci. Všichni jsme vzpomínali na loňský pochod metrovými závějemi.
Letos jsme potkávali jen zbytky
sněhu. Zato o to více byly vidět
hromádky od krtků. Ti se činili. Pro
naše mladé hasiče jsme jako zpestření připravili několik vědomostních soutěží jako přípravu na oborskou soutěž. Do čtyř soutěžících
družstev přibrali i přítomné kamarády.
Odpovědi
byly
vesměs
správné a všichni si zasloužili sladkou odměnu.
Cesta probíhala celkem bez problému. Pouze u tábora Dopraváček
byl rozvodněný potok i Javornice.
Každý si hledal tu svou cestu pro
zdolání potoka. Odnesly to zablácené i mokré boty. Jen malý hasič,

průzkumník, chtěl asi ukázat, že
najde brod a odnesla to i mokrá
nohavice. Babička přivezla suché
převlečení a bylo dobře. Všichni
jsme se těšili na ohníček.
Ve Mlýně už měli hasiči rozdělaný oheň a začalo se s opékáním.
Děti využily klouzačku a kolotoč.
Příjemně jsme i odpočinuli, doplnili
energii a vyrazili ke Kožlanům.
Vraceli jsme se, už se stmívalo.
Věřím, že to bylo pro všechny příjemně prožité sobotní odpoledne.
Děkujeme všem za účast a podporu v námi připravovaných akcích.
Děkujeme RS Ve Mlýně.
Příští rok na viděnou!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SDH Kožlany

Masopust
„Masopuste, masopuste, do kola mě holky, pusťte!“
V dřívějších dobách se říkalo, že rok má pět období –
jaro, léto, podzim, zimu a masopust. Ano, je to prawww.kozlany.cz

zvláštní období, kdy ještě vládne zima, ale ve vzduchu
je už příslib jara. Lidé zapomenou na „dobré vychování“, tancují, veselí se, křepčí, převlékají za roztodivné
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potvory, pijí, jedí tučné pokrmy a vůbec se chovají
trochu ztřeštěně a bláznovsky. Kořeny tohoto obyčeje
jsou prastaré, až v římských bakchanáliích a saturnáliích, ale pověrečné plodnostní praktiky se zřejmě
odehrávaly ještě dříve a v jiných kulturách. Tak jako
většina starobylých výročních obyčejů nebyl ani masopust pouze zábavní záležitostí. Bylo v něm mnoho
magie, pověrečných rituálů a víry lidí, že právě tímto
chováním si zabezpečí reprodukci vlastního rodu i
prosperitu hospodářství.
V některých oblastech našeho státu přetrvalo slavení masopustu a hlavně masopustní ostatková obchůzka věky, dokonce v téměř nezměněné podobě. Nic
nebyly platné zákazy církve, nelibost vrchnosti a nepřízeň všech mocných režimů. Maškara má zřejmě tak
poctivý grunt, že můžeme s trochou nadsázky mluvit
o její nesmrtelnosti. Masopustní obchůzky znají v jižních Čechách, na jihu Moravy tancují „šablový“ fašan-

kárský tanec už kluci sotva odrostlí plenkám až po
značně zralé muže, ale veselý je fašank i na Valašsku
a proslovila se také maškara v okolí Hlinska a na Vysočině.
Masopust trvá od Tří králů do Popelce. Popeleční
středa udělá konec všem radovánkám a zahajuje šestinedělní předvelikonoční půst. Popelci předchází několik dnů veselí, hodování a pití. Začíná už tučným
čtvrtkem s pečení, klobásami, slaninou a především
smaženým masopustním pečivem a pokračuje až do
ostatků, tedy masopustního úterý.
Z knihy Hody půsty masopusty od Kamily Skopové
vybrala Hana Tupá
Kniha „Od masopustu k Velikonocům“ o křesťanských
tradicích a lidových jarních zvycích na severním Plzeňsku je nyní k dostání za příznivou cenu 75,- Kč v
městské knihovně, nebo v muzeu Kožlany.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Přehled činnosti Městské knihovny Kožlany v roce 2010
Stav knihovního fondu. V loňském roce bylo získáno pro městskou knihovnu 200 nových
knih. Knihy jsou získávány nákupem nebo dary od čtenářů a jiných institucí. Po dlouhé době
došlo i na vyřazování knih. Vyřazeny byly knihy tendenční nebo starší duplikáty. Nově také
získáváme knihy, které jsou doporučovány k novým státním maturitám. Bez obav mohu říci,
že všechny maturanty jsme schopni uspokojit.
Uživatelé knihovny. V roce 2010 bylo v knihovně Kožlany a přidružených pobočkách zapsáno 344 čtenářů, toho 139 čtenářů ve věku do 15 let. Celkem navštívilo knihovnu 4 339 osob. Návštěvníků,
využívajících internet, bylo 567. Jedná se hlavně o zaměstnance firmy Amagasaki a další cizince ubytované v
Kožlanech. Dále internet v době prázdnin využívají chalupáři ke stažení pošty. Nyní jednáme o dalším počítači
k rozšíření těchto služeb. Ve sledovaném období bylo dalších 444 návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí,
které jsme v knihovně uspořádali.
Výpůjčky. Celkem bylo uskutečněno 14 004 výpůjčky, z toho 3 989 naučné literatury pro dospělé, 7 978
krásné literatury pro dospělé, 86 knih naučných pro děti, 1648 dětských knih a 3 331 periodik.
Meziknihovní výpůjční služba. Jedná se o objednávání knih pomocí MVS. Pokud nemáme knihu ve svém fondu, je možné ji pro čtenáře získat právě meziknihovní výpůjční službou. Velmi dobré zkušenosti máme se Státní
vědeckou knihovnou v Kladně. Mají skvělý fond a jsou úžasně rychlí. Objednanou knihu má čtenář do týdne k
dispozici. Těchto výpůjček bylo zprostředkováno devadesát osm. Šest knih bylo zapůjčeno z našeho fondu jiným knihovnám. Do našich poboček na vesnicích jsou dodávány soubory knih. V roce 2010 bylo připraveno 84
souborů s 3 612 knihami. I naše knihovna má možnost zapůjčení knih z Městské knihovny Kralovice, kde jsme
si zapůjčili pět souborů s 205 knihami.
Další služby. Během roku 2010 knihovna uspořádala 18 kulturním a vzdělávacích akcí a besed pro veřejnost.
Těchto možností využívá pravidelně Základní a mateřská škola Kožlany. Pravidelně navštěvuje knihovnu školní
družina. Do knihovny můžete „zajít“ i pomocí naší webové stránky http://knihovna.kozlany.cz. Tuto službu v
loňském roce využilo 441 uživatelů.
Městská knihovna informuje:
Knihovny na vesnicích budou v březnu otevřeny: 11. a 25. v obvyklou dobu.
H. Tupá

CITÁT MĚSÍCE
„Aby byl člověk šťastný, musí mu ke štěstí stále něco chybět.“
Claude Adrien Helvétius

SPORT
FC Olympie Kožlany
Přestože tomu počasí příliš nenasvědčuje, jaro klepe
na dveře a pro naše fotbalová mužstva tak přichází
čas zúročit zimní dřinu v přípravných a mistrovských
utkáních. Přijďte nás opět povzbudit!!! Děkujeme.
Výsledky přípravných utkání mužů:
Zavidov – Kožlany 2:3 (1:0)
branky: Šimek 2, Šnajdr
www.kozlany.cz

Program - březen:
Muži:
Příprava:
12.3. Kozojedy – Kožlany 14:30 hod. (hřiště V. Libyně)
20.3. Kralovice – Kožlany 14:00 hod. (hřiště v Žihli)
Mistrovské utkání:
26.3. Úněšov – Kožlany

15:00 hod.
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DBK Kožlany – Kralovice
Starší dorostenky - Uplynulé tři
zápasy ligy starších dorostenek
jsme byli střídavě úspěšní. S vedoucím celkem soutěže BK Prosek
Praha jsme prohráli, ale výkon našich hráček nebyl špatný. Hrálo se
v rychlém tempu, ale soupeř byl
přesnější ve střelbě. Výkon proti
Aritmě Praha byl rovněž dobrý,
ale tentokrát jsme uspěli i výsledkově. Dařila se hlavně obrana a
v koncovce zápasu jsme měli i více
štěstí. Favorizovaný soupeř totiž
skoro celý zápas vedl.
Dohrávané utkání v Dolních Počernicích jsme prohráli po velmi
slabém výkonu zcela jasně. Snad
budeme v domácím prostředí tomuto soupeři důstojnějším partnerem. Poslední zápas venku sehrajeme 7. března na Kladně a potom
už nás čekají doma D.Počernice a
Lokomotiva Liberec.
DBK vs ARITMA Praha 69 : 57
(12 : 13 / 28 : 32 / 43 : 52)
Body: Čechurová H. 28, Houšková
A. 19, Váchová K. 11, Urbanová L.
7, Kulhánková V. 4 * F: 14-23 * 5
chyb: 0-2 (Váchová K., Kulhánková K.) * 3: 4–5 (Čechurová H. 4,

www.kozlany.cz

Urbanová L. 1) * TH: 28/15–20/12
DBK vs BC Benešov 45 : 52
(10 : 8 / 24 : 20 / 34 : 35)
Body: Čechurová H. 15, Houšková
A. 15, Vršecká R. 7, Urbanová L.
5, Jonášová D. 4, Váchová K. 2,
Kulhánková V. 2, Kulhánková K. 2
* F: 14-23 * 5 chyb: 0-2 (Váchová
K., Kulhánková K.) * 3:1–2 (Čechurová H. 1, Urbanová L. 1) *
TH: 28/16–9/4
S. D. Počernice vs DBK 92 : 56
(25 : 12 / 45 : 28 / 71 : 40)
Body: Čechurová H. 16, Kovářová
K. 14, Houšková A. 10, Váchová K.
7, Kulhánková K. 4, Vršecká R. 3,
Bihariová M. 2 * F: 15-14 * 5
chyb: 0-0 * 3: 2-3 (Čechurová H.
3) * TH: 16/14-19/15
Starší žákyně – v únoru skončila
základní část oblastního přeboru.
Nejprve jsme hráli s družstvem BK
Klatovy, které je naším největším
konkurentem v soutěži. Oba zápasy byly vyrovnané, oba soupeři byli oslabeni o některé hráčky. V náš
prospěch asi prohovořila větší zkušenost a přinesla nám výhry
z obou zápasů. Poslední kolo jsme
odehráli, již jako jistý vítěz základní části, v Rokycanech.

DBaK vs BK Klatovy
59:49 (11:15 / 26:29 / 39:40)
Body: Buňková K. 15, Fránová T.
12, Maroušková M. 8, Šliková S. 7
* F: 16-15 * 5 chyb: 0-1 * 3: 2-1
(Buňková K. 1, Šliková S. 1) * TH:
15/3-18/6
74:55 (16:17 / 37:30 / 62:41)
Body: Buňková K. 23, Feštrová N.
20, Fránová T. 17, Epikaridisová J.
6 * F: 22-12 * 5 chyb: 1-0
(Maroušková M.) * 3: 0-1 * TH: 13/824/10
SKB Rokycany vs DBaK
32:104 (12:22 / 14:48 / 18:78)
Body: Buňková K. 18, Epikaridisová J. 14, Salfická P. 13 * F: 18-5 *
5 chyb: 0–0 * 3: 0-0 * TH: 4/220/11
30:119 (17:30 / 17:49 / 24:80)
Body: Feštrová N. 29, Buňková K.
27, Halamová D. 14, Salfická P.
11, Šliková S. 10 * Fauly: 19-23 *
5 chyb: 0-0 * TCH: 1-0 (trenérka
domácích) * 3: 0-1 (Šliková S. 1)
* TH: 20/5-18/8
Minižactvo mělo z důvodů prázdnin
a odložených zápasů volno.
V. Přibyl, J. Buňka
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ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V únoru jsme Vám
položili otázku: Navštívíte letos alespoň jeden ples
nebo taneční zábavu?

Výsledky únorové ankety:

V měsíci březnu se Vás ptáme:
Líbí se Vám tradiční masopust v Kožlanech?

(nová anketa bude spuštěna 1.3.)

FC OLYMPIE KOŽLANY
pořádá

v úterý 8.3.2011

9:30 hod. pozvánka
16:15 hod. průvod masek městem
19:00 hod. taneční rej
sokolovna Kožlany

hudba: Šlapetón

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

www.kozlany.cz
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