LEDEN 2023

Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
zimní předvánoční počasí nás navnadilo na pěkné zasněžené vánoční svátky. Velké oteplení však přineslo tradiční svátky na blátě. Doufám, že jste si i přesto Vánoce se svými blízkými užili. Teplotní rekordy okolo silvestra
nás všechny překvapili. Jako by příroda věděla, že mnoho odběratelů energií přešla na spotové ceny a šetřila nám
peníze. Také městu skončila fixace a od nového roku platíme za elektřinu a plyn ceny spotové. Dodavatelem
energií pro město zůstala firma ČEZ.
V prosinci dokončila firma Král s.r.o. v budově školy a tělocvičny výměnu plynových kotlů za nové. Oproti starým kotlům by měly uspořit cca 35 % plynu.
Brzy začnou práce na předělání staré školní uhelny na novou družinu. Bude sousedit s novou šatnou, což je pro děti praktické. Rekonstrukci provede firma JIPS
s.r.o.
V tomto roce je naplánováno několik oprav plotů, silnic a chodníků. Rádi bychom po získání dotace vyměnili střešní krytinu na budově zdravotního střediska.
Věřím, že v žádostech o dotace na různé projekty budeme úspěšní.
V prosinci jsem společně s panem starostou Bílova jel do Německa. Prohlédli
jsme si větrnou elektrárnu, kterou jako poslední postavila firma Meridian. Jak
víte, tato firma uvažuje postavit větrné elektrárny i v katastru Kožlan a Dřevce.
V okolí vesnice Braunsdorf stojí asi 12 větrníků. Ptali jsme se občanů ve vesnici,
jestli jim větrníky vadí a zda je ruší hlukem. Všichni odpověděli, že s tím žádný
problém nemají a ve vesnici slyšet nejsou. Poté jsme měli domluvenou schůzku
se starostou města Auma, ke kterému Braunsdorf spadá. Starosta si spolupráci
mezi městem a firmou Meridian pochvaloval. Zdůraznil korektnost jednání a bezproblémový průběh realizace. Dále starosta zmínil finanční výhody pro město a
celkovou potřebu podporovat zelenou energii. Na závěr bych chtěl říct, že během
jízdy jsme po obou stranách silnice viděli spousty dalších větrných elektráren.
Z toho usuzuji, že v Německu vnímají tento způsob výroby energie pozitivněji
než je tomu zatím u nás.
Závěrem bych Vás rád pozval na ples města, který se koná 20. ledna.
Přeji Vám hodně štěstí a pevné zdraví v roce 2023.
Vladimír Kulhánek
Místostarosta

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 2023
Oznámení o době a místě konání volby
Starosta města Kožlany dle § 34 odst. 1 písm. a) a dle § 39 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta
republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), informuje o době a místě konání
volby a s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku určuje počet prostorů určených k úpravě hlasovacích
lístků:
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční v
pátek
13. ledna 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
sobotu 14. ledna 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Počet prostor určených k úpravě hlasovacích lístků: 2
3. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: zasedací místnost Městského muzea
v Kožlanech, Dr. E. Beneše 2, pro voliče s trvalým pobytem v Bučku, Dřevci, Hedčanech, Hodyni a Kožlanech.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
5. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
www.kozlany.cz
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Výsledky projednání rady města na 2. zasedání konaném dne 21. 11. 2022
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, místostarosty, diskusní příspěvky členů rady města,
zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 12/22 - program 2. zasedání
rady města; č. 13/22 - termín a
program 2. zasedání zastupitelstva
města Kožlany; č. 14/22 – složení
ústřední inventarizační komise, dílčích inventarizačních komisí a likvidační komise k provedení inventury
majetku a závazků města za rok
2022; č. 15/22 - uzavření smlouvy
o poskytování poradenských služeb
a dotačního managementu se společností ACCON managers & partners s.r.o. týkající se získání dotačních prostředků z Integrovaného
regionálního operačního programu
na projekt „Rekonstrukce kulturní
památky škola Hedčany“; č. 16/22
- uzavření smlouvy o poskytování
poradenských služeb a dotačního
managementu
se
společností
ACCON managers & partners s.r.o.
týkající se získání dotačních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt
„Rekonstrukce
kulturní

památky knihovna Kožlany“; č.
20/22 - dohodu o zrušení věcného
břemene strpění vodovodní a kanalizační přípojky zapsaného v katastru nemovitostí na pozemku p.č.
4294/8 v k.ú. Kožlany uzavíranou s
Dopravním podnikem měst Mostu a
Litvínova a.s..

Rada souhlasí:
č. 17/22 - a nemá připomínek ke
stavbě „Kožlany, PS, č.p. 438, kNN“
na pozemcích města p.č. 4268/77,
4268/76, 4155/2, 1/1 vše v k.ú.
Kožlany spočívající ve vybudování
zemního kabelového vedení NN a
demontáži vzdušného vedení NN s
předpokládaným termínem realizace září 2023; č. 18/22 – se zařazením žádosti o změnu územního
plánu týkající se pozemků p.č.
5320, 5548 vše v k.ú. Kožlany do
seznamu podnětů k změně územního plánu s tím, že změna územního plánu bude provedena v časovém horizonu 3-5 let; č. 19/22 - se
zařazením žádosti o změnu územního plánu týkající se pozemku p.č.
4984 v k.ú. Kožlany do seznamu
podnětů k změně územního plánu s
tím, že změna územního plánu
bude
provedena
v
časovém

horizonu 3-5 let; č. 21/22 – souhlasí s provedením místního šetření
za účelem posouzení stavu polní
cesty na pozemku p.č. 5933, 5937,
5943 v k.ú. Kožlany; č. 22/22 - se
zapojením Základní školy a Mateřské školy dr.E.Beneše do grantové
výzvy „Chytrá škola“ od Nadace
O2; č. 25/22 - s návrhem ceny za
čištění odpadních vod pro rok 2023
ve výši 13,01 Kč / m3 bez DPH.
Rada doporučuje:
č. 23/22 - zastupitelstvu schválení
návratné finanční výpomoci pro Základní školu a Mateřskou školu dr.
E.Beneše v částce 148 048,- Kč v
roce 2022 z důvodu dofinancování
uznatelných nákladů projektu „Modernizace odborných učeben a zajištění konektivity ZŠ a MŠ Kožlany“; č. 24/22 - zastupitelstvu
schválení dodatku ke smlouvě o
úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby,
kterým se zvyšuje roční příspěvek
města na pokrytí nezbytně nutných
nákladů na realizaci pečovatelské
služby o 217 494,- Kč/rok.

Výsledky projednání rady města na 3. zasedání konaném dne 12. 12. 2022
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, místostarosty, diskusní příspěvky členů rady města,
informace ředitelky Základní a Mateřské školy Kožlany, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 26/22 - program 3. zasedání
rady města; č. 27/22 - poskytnutí
mimořádné odměny ředitelce Základní školy a Mateřské školy
dr.E.Beneše Kožlany Mgr. Evě Sixtové za vysoce kvalitní plnění pracovních povinností při správě a rozvoji základní a mateřské školy za
období září – prosinec 2022; č.
28/22 – poskytnutí finančního daru
pro Základní školu a Mateřskou
školu Kozojedy ve výši 3 000,- Kč;
č. 29/22 - prodloužení doby pronájmu bytu P7 v č.p. 456, Polní, Kožlany od 01.01.2023 do 01.01.2025
pro paní Zlechovcovou; č. 37/22 smlouvu o úpravě vzájemných práv
a povinností při odvádění a čištění
odpadních vod se společností Vodárna Plzeň, a.s., jedná se aktualizaci původní smlouvy z roku 2011 v
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souvislosti se změnou právních
předpisů; č. 38/22 - uzavření Mateřské školy Kožlany ve dnech
23.12.2022 – 02.01.2023 z důvodu
generálního úklidu, celkové dezinfekce prostor a čerpání řádné dovolené pedagogických a nepedagogických zaměstnanců; č. 39/22 - uzavření
městského
úřadu
dne
23.12.2022 z důvodu čerpání dovolené pracovníků úřadu.
Rada souhlasí:
č. 30/22 - se zařazením žádosti o
změnu územního plánu týkající se
pozemku p.č. 373/8 v k.ú. Kožlany
do seznamu podnětů k změně
územního plánu s tím, že změna
územního plánu bude realizována v
časovém horizonu 3-5 let; č. 31/22
– se zařazením žádosti o změnu
územního plánu týkající se pozemku p.č. 4949 v k.ú. Kožlany do
seznamu podnětů k změně územního plánu s tím, že změna územního plánu bude realizována v časovém horizonu 3-5 let; č. 32/22 - se
zařazením žádosti o změnu územního plánu týkající se pozemku p.č.
3912/4 v k.ú. Kožlany do seznamu
podnětů k změně územního plánu s

tím, že změna územního plánu
bude realizována v časovém horizonu 3-5 let; č. 33/22 – se zařazením žádosti o změnu územního
plánu týkající se pozemku p.č. 4949
v k.ú. Kožlany do seznamu podnětů
k změně územního plánu s tím, že
změna územního plánu bude realizována v časovém horizonu 3-5 let;
č. 34/22 - se zařazením žádosti o
změnu územního plánu týkající se
pozemků p.č. 2887/3, 2887/1 vše v
k.ú. Kožlany do seznamu podnětů k
změně územního plánu s tím, že
změna územního plánu bude realizována v časovém horizonu 3-5 let;
č. 35/22 - se zařazením žádosti
pana Oldřicha Michálka do seznamu
zájemců o přidělení bytu v Domě s
pečovatelskou službou Kožlany s
tím, že v současné době není volný
žádný byt; č. 36/22 - se zařazením
žádosti pana Jaroslava Kočky do seznamu zájemců o přidělení bytu v
Domě s pečovatelskou službou Kožlany s tím, že v současné době
není volný žádný byt; č. 40/22 - bez
připomínek se stavebními úpravami
hlavní budovy č.p. 291 Kožlany v
rekreačním areálu „Vožehák“.
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Výsledky projednání rady města na 4. zasedání konaném dne 28. 12. 2022
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady
města, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 41/22 - program 4. zasedání
rady města; č. 42/22 - návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské
školy dr. E.Beneše Kožlany na rok
2023 s neinvestičním příspěvkem
zřizovatele ve výši 3 500 000,- Kč a
návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024,2025; č. 43/22
– smlouvu o smlouvě budoucí o

zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby na
pozemcích města p.č. 4268/77,
4268/76, 4155/2, 1/1 vše v k.ú.
Kožlany z důvodu vybudování zemního kabelového vedení NN uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s.; č. 44/22 - odpuštění
platby vodného v č.p. 487 Kožlany
za 139 m3 odebrané pitné vody z
důvodu prokazatelné havárie na
přepouštěcím ventilu.
Rada neschvaluje:
č. 45/22 - odpuštění poměrné části
platby stočného v č.p. 487 Kožlany,

stočné bude žadateli uhrazeno v plném rozsahu.
Rada nesouhlasí:
č. 46/22 - se zrušením železničního
přejezdu P17516 v km 24,320 na
trati Rakovník – Mladotice z důvodu
jeho využívání majiteli okolních pozemků, stejně tak jako zemědělskými subjekty hospodařícími na
těchto pozemcích. Zrušením přejezdu by došlo k omezení přístupu
na okolní pozemky po účelové komunikaci vedené přes tento železniční přejezd.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města
na 2. zasedání konaném dne 19. 12. 2022
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- informace místostarosty; diskusní
příspěvky členů zastupitelstva;
- zprávu o činnosti rady;
- zprávu o stavu lesního hospodaření.
Zastupitelstvo určuje:
č. 24/22 - ověřovateli zápisu Ing.
Oldřicha Mudru a Mgr. Jana Kotěšovce, návrhovou komisi ve složení
- předseda Vladimír Kulhánek, členové Ing. Jiří Švamberg, Mgr. Jaroslav Švarc.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 23/22 – program 2. zasedání
zastupitelstva;
č. 25/22 - dodatek č. 16 ke
smlouvě o dílo o odvozu a zneškodnění komunálního odpadu týkající
se zvýšení cen za vývoz a likvidaci
všech složek odpadu s platností od
01.01.2023;

č. 26/22 - smlouvu o poskytnutí
návratné finanční výpomoci v
částce 148 048,- Kč pro Základní
školu a Mateřskou školu dr. Eduarda Beneše Kožlany na dofinancování projektu „Modernizace odborných učeben a zajištění konektivity
ZŠ a MŠ dr. Eduarda Beneše Kožlany“ v souvislosti s dotační výzvou Integrovaného regionálního
operačního programu 2021-2027;
č. 27/22 - navýšení finančního příspěvku zřizovatele na rok 2022 pro
Základní školu a Mateřskou školu
dr. Eduarda Beneše Kožlany o
částku 600 000,- Kč z důvodu rostoucích nákladů na energie;
č. 28/22 - dodatek č. 8 ke smlouvě
o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby č.
10/13 ze dne 03.04.2013 týkající se
navýšení příspěvku na pokrytí nezbytně nutných nákladů na realizaci
pečovatelské služby;
č. 29/22 - smlouvu o spolupráci na
výstavbě větrných elektráren ve
správním obvodu města Kožlany

uzavíranou se společností meridian
Nová Energie s.r.o.;
č. 30/22 - prodej pozemku p.č.
3960/17 o výměře 5 m2 a pozemku
p.č. 3960/12 o výměře 43 m2 vše v
k.ú. Kožlany panu Petru Vrátnému
za cenu 150,- Kč/m2;
č. 31/22 - prodej pozemku p.č.
3960/23 o výměře 17 m2 a pozemku p.č. 3960/24 o výměře 1 m2
vše v k.ú. Kožlany paní Daně Vrátné
za cenu 150,- Kč/m2;
č. 32/22 – změnu rozpočtu města
na rok 2022 - 8. rozpočtové opatření;
č. 33/22 - rozpočet města na rok
2023 jako schodkový, schodek
bude financován z prostředků minulých let;
č. 34/22 – střednědobý výhled
rozpočtu města Kožlany na roky
2024, 2025.
Zastupitelstvo vydává:
č. 35/22 - obecně závaznou vyhlášku Požární řád.

Informace
Poplatky 2022

Úhrady poplatků na rok 2023 v pokladně MÚ od pondělí 9. ledna 2023
(pondělí, středa 7:30 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hod.).
Poplatek za psa pro rok 2023
Viz. Obecně závazná vyhláška č.
3/2015, o místních poplatcích, část
II-Poplatek ze psů (výše poplatku je
stejná jako v roce loňském).
Poplatek za svoz odpadu pro
rok 2023
Pro trvale bydlící osobu činí poplatek 600 Kč, pro dítě do 10ti let věku
400 Kč, poplatek za rekreační objekt 600 Kč.
www.kozlany.cz

Trvale bydlící občané v rodinných
domech obdrží známky na popelnice, majitelé rekreačních objektů
pytle na svoz odpadu. V případě zájmu si mohou majitelé nemovitostí
bez trvalého pobytu doplatit do
výše ceny známky, o kterou by měli
zájem.
Oba poplatky lze zaplatit v pokladně MÚ do konce února 2023, po
tomto datu budou rozeslány složenky. Známky a pytle na svoz

odpadu budou vydávány na základě
předložení zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje 2023
ve výši 88 Kč je možné uhradit rovněž v pokladně města. Zpravodaj
by měl být zaplacen do konce ledna
2023. V následujícím měsíci obdrží
Zpravodaj pouze občané, kteří jej
budou mít zaplacený.

Kožlanský zpravodaj 1 / 2023
strana - 3 -

Upozornění

Pracovníci technických služeb Kožlany žádají občany, aby po skončení vánočních svátků nedávali odstrojené
vánoční stromky přímo do kontejneru na bioodpad, ale pokládali je vedle něj.

KULTURA
Divadelní představení
Milí spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali na další divadelní představení
v rámci projektu „Kultura občanům regionu“. Jedná se o
operetu Netopýr, která je považována za jednu z nejlépe
napsaných klasických operet.
Vtipný příběh z měšťáckého prostředí o Gabrielu Eisensteinovi, který musí na několik dní do vězení, jeho ženě
Rosalindě, za kterou přichází její dávná láska tenorista
Alfred, a pomstě dr. Falkeho, který chce Gabrielovi oplatit
jeho žertík, kdy jej nechal v kostýmu netopýra běžet přes
celé město, je zasazen ještě do dalších dějových peripetií
příběhu, a především do jiskřivé Straussovy hudby.
Představení se odehraje na Nové scéně DKJKT 5. února
2023 od 14:00. Dopravu tam i zpět pro Vás opět zajistíme. Přihlašovat se můžete do 15.12.2022 na tel. čísle
724190599 nebo u paní Karlíkové v Marci Tepu.
Šárka Mudrová
Kulturní komise města Kožlany

Zpívání vánočních koled v kostele

Po dvouleté pauze jsme se opět mohli všichni vrátit ke
krásné tradici. Tou je zpívání vánočních koled v kostele,
které se uskutečnilo v podvečer 22. prosince. Ti, které neodradilo deštivé počasí, si mohli poslechnout spoustu
krásných koled a písní. Za všechny přítomné tímto děkujeme panu učiteli Berbrovi a jeho devatenáctičlennému
sboru. Atmosféra byla opravdu vánoční. Žáci dostali jako
poděkování sladkou odměnu a po skončení vystoupení
bylo pro všechny zájemce připraveno betlémské světlo.
Touto akcí jsme uzavřeli rok 2022 a na všechny se opět
těšíme v nové sezóně :-)

Klára Hurtová, kulturní komise

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Poslední měsíc v roce 2022
Prosinec ve škole bývá naplněn
vánoční náladou. Ze tříd se linou
melodie koled a vánočních písní,
v každé třídě je ozdobený stromek,
pod kterým se poslední den školy
záhadným
způsobem
objeví
spousta dárečků, a školu provoní
sladké cukroví.
Ani na učitele se letos s dárky nezapomnělo. Deváťáci nám ten svůj
dali už 8. listopadu. Uspořádali pro
www.kozlany.cz

nás krásný Halloweenský večer.
Celou školu strašidelně vyzdobili,
připravili děsivě náročné úkoly a
namaskovali se tak, že nebyli ani
k poznání. Kolem šesté večer jsme
se sešli v družině, kde jsme byli
rozděleni do dvojic. Kdo by se také
chtěl po děsuplné budově pohybovat sám. Kdybyste slyšeli ty tajuplné zvuky a skřeky, běhal by vám
mráz po zádech ještě teď.
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Žáci nás po hrůzostrašných úkolech, jako je třeba lovení různé havěti z krabice a manipulace s otráveným jablkem, bohatě pohostili
vlastnoručně připravenými dobrotami. K vyřezávání dýní nám pustili
hudbu našeho mládí a nechali nás
zase na chvíli být dětmi. V času plném shonu a povinností je to to nejkrásnější, co nám můžou naši žáci
dát. Moc deváťákům i jejich paní
učitelce třídní a paní asistentce děkuji. Je hezké sledovat, jak naše
děti rostou, mění se a dospívají.
V posledním roce základní školy
mají nejstarší žáci spoustu povinností, které jsou spojeny nejen
s tradičními aktivitami, ale také
s výběrem střední školy. Začátkem
prosince se jeli podívat na úřad
práce do Plzně. Tam je čekal zástupce střední vojenské školy a kariérová poradkyně paní Laubrová,
která s žáky posledních ročníků debatuje nejen o výběru střední školy,
ale i možnostech dalšího uplatnění
na trhu práce a navazujícího studia
na vysoké škole. Tři žáci z naší
školy získali zdarma online přípravný kurz na jednotné přijímací
zkoušky. Vzhledem k velkému počtu vycházejících žáků hledáme
všechny možné způsoby, jak těm
našim pomoci s úspěšným zvládnutím přijímacího řízení na střední
školy. Snad to i oni vezmou vážně
a zapojí všechny své vlastní síly do
přípravy. Moc bychom jim přáli, aby
se jim přestup na střední školy vydařil.
Naši nejmladší žáci se měli sejít
s dětmi z mateřinky na divadelním
představení
Vánoční
vločka.

Bohužel se toto představení z nečekaných důvodů nekonalo a bude
přesunuto na náhradní termín. Pro
velkou nemocnost dětí ve školce se
nekonalo ani zábavné Čertování, se
kterým se chystali pomáhat někteří
deváťáci. Snad se nás v tomto roce
bude pevné zdraví držet a nepřekazí nám naše další plány.

Poslední předvánoční týden byl
plný krásných chvil. V pondělí se
čtvrťáci s panem učitelem Berbrem
vydali do domu s pečovatelskou
službou, aby našim babičkám a dědečkům zazpívali a podarovali je
drobnostmi, které sami vyrobili. Za
to si i děti odnesly pár sladkostí
v balíčku. Bylo moc pěkné vidět ve
tvářích vrásky způsobené úsměvem
a sledovat poklepávání do rytmu
nohami, které při běžné chůzi potřebují podporu holí nebo chodítka.
Jsem přesvědčená, že setkávání
nejmladší a nejstarší generace je
pro nás pro všechny velmi důležité
a doufám, že třeba s naším parlamentem zase nějaké další vymyslíme.
Na ledovku před svátky asi nezapomeneme dlouho. Jak to tak bývá,
děti se radovaly a my dospěláci
jsme se báli udělat krok. Každý vítal

kousek trávy a neuhrabaného
sněhu, kde se dalo jít alespoň trochu bezpečně. Velká část školy
v takový den vyrazila do Plzně do
Divadla JKT na veselé představení
„Klabzubova jedenáctka“. Slovy kolegyně Růžkové, naší divadelní odbornice, prý bylo nejhorší se doklouzat do autobusu, pak už byla
cesta na prosolených silnicích naštěstí bezpečná.

Poslední školní den v roce 2022
jsme strávili společnou nadílkou ve
třídách, sešli se na zpívání koled na
schodech naší školy a popřáli si
krásné svátky. Odpoledne si velká
část z nás ještě zašla do kostela potěšit se ze zpěvu a hry na housle,
na které nám zahrála Majda z osmé
třídy. Snad si každý našel i chvilku
na zastavení a tiché rozjímání o tom
dnešním světě, ve kterém je stále
ještě spousta krásného a dobrého.
Přeji Vám za celou naši školu do
roku 2023, ať Vás takové okamžiky
potkávají co nejčastěji.
Mgr. Eva Sixtová

Podpora sportu

V listopadu se podařilo získat dotaci z grantového programu Drobotina MAS Světovina. Účelem a cílem grantového programu je podporovat projekty zaměřené na činnosti s dětmi, které podporují jejich sportovní i kulturní
aktivity.
Naše škola zažádala o podporu na dokoupení sportovních potřeb do tělocvičny a po získání dotace ve výši 4 200
Kč jsme mohli zakoupit karimatky, overbally, míče a balanční podložky, které mohou být dlouhodobě využity
v hodinách tělesné výchovy nebo pro školní družinu,
zejména při cvičení jógy, aerobiku, relaxaci a při cvičeních
zaměřených na správné držení těla a posilování jednotlivých svalových skupin. S pomůckami lze realizovat zajímavější hodiny Tv a podporovat pohybovou aktivitu žáků.

Mgr. Blanka Pokorná

Mikulášská nadílka

Dle lidové víry svatý Mikuláš sestupuje každý rok 5.
prosince navečer z nebe na zem a spolu s čertem a
andělem obchází lidské příbytky. Na naší škole se tato
tradice také každoročně odehrává. Letos si pod
www.kozlany.cz

vedením třídní učitelky Mgr. Kateřiny Růžkové letošní
žáci devátého ročníku zkusili organizaci celé této akce.
Shánění kostýmů, sepisování knihy hodných a trošku
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zlobivých žáků, vytváření úkolů pro učitele, přípravu
odměn a také odpovídající scénář celé akce.
Po prvním zvonění se naši deváťáci začali oblékat a
líčit podle toho, jakou roli si zvolili. Nejprve jsme se
vydali do školky, kde už na nás čekaly paní učitelky s
dětmi. Tady čerti moc práce neměli, jen několik dětiček
Mikuláši slíbilo, že se budou snažit své chování do příštího roku zlepšit. Každá třída měla připravenou píseň a
na oplátku jim andělé rozdali nadílku v podobě balíčků
s perníčky a sladkostmi.
Následovala cesta zpět do školy, Mikuláš, andělé a
čerti byli již náležitě naladěni na nadílku. Po přestávce
nic nebránilo tomu, abychom si poslechli, co si děti připravily i sliby hříšníků v každé třídě. Nejprve jsme navštívili naše paní kuchařky, které jsme si ani netroufli
zpytovat z jejich hříchů, jelikož máme stále prázdná
bříška, za vzorně přednesenou báseň dostaly také sladkou odměnu. Nestalo se, že by v jedné ze všech tříd
neměli čerti co na práci, ale pochval také nebylo málo.
Na druhém stupni už nebyli žáci tak připraveni na
příchod svatého Mikuláše a o improvizaci se někteří ani
nepokoušeli, na takový případ měli čerti pro hříšníky
připravené úkoly, aby jen tak nezapomněli, že zlobení,
zapomínání a špatná příprava na hodinu se neodpouští,
většinou šlo o nějaká pohybová cvičení.
Ale ani naši pedagogové to neměli lehké, každý si
vylosoval úkol, který téměř všichni splnili na jedničku s
hvězdičkou. Některé úkoly si můžete vyzkoušet i vy,
například vyjmenovat 10 států USA, 8 řek v ČR, napsat
své jméno odzadu, napočítat německy do 10, říct 3 matematické vzorce, namalovat domeček jedním tahem,

vyjmenovat 10 zvířat na písmeno P. Paní asistentky se
úkolům také nevyhly, měly připravený stejný úkol, a to
říct jazykolam, každá se ho zhostila jinak. Zde se
osvědčilo přísloví: ,,Sto lidí sto chutí.“

Návštěvě svatého Mikuláše se nevyhnulo ani osazenstvo ředitelny, kde jsme zastihli jak paní ředitelku, tak
i pana zástupce, kteří se kupodivu neschovávali pod
svými stoly, ale statečně odpověděli na vylosované
otázky.
Svatý Mikuláš odcházel z každé třídy spokojený a byl
rád, že si neposední čerti neodnesli nikoho s sebou do
pekla a andělé rozdali vše, co si pro žáky připravili. Akce se žákům 9. třídy velice vydařila a je třeba
ocenit, že nikdo nestál stranou a zapojilo se do ní všech
14 žáků.
Ivana Lendelová,
Mgr. Kateřina Růžková

Florbal na I. stupni
V pondělí 28. listopadu jsme mikrobusem DDM Kralovice
vyjeli do Plzně na florbalový turnaj žáků prvního stupně
ČEPS CUP.
V hale Lokomotivy se sešlo sedm mužstev z okresů Plzeň
– sever a Plzeň – jih. Skupinu jsme vyhráli, pak čtvrtfinále
i semifinále bez obdržené branky.
Ve finále nás potkalo družstvo Vejprnic. Dva rychlé góly
nás rozhodily a naší stíhací jízdu zastavila za stavu 4:3 časomíra. Možná, kdyby se hrálo ještě chvíli, tak jsme to srovnali, ale to je “možná“!
Druhé místo je moc pěkný výsledek a na naše hráče musíme být pyšní.
Kluci děkujeme!
Mgr. Jaroslav Berbr
SPOLKY

Vánoční tvoření s hasiči

Ještě než zavonělo první vánoční cukroví, připravili pro zájemce naši
hasiči ve zbrojnici každoroční tvoření pro děti a jejich rodiče.
Ráno 3. 12. 2022 hasiči postavili, ozdobili a připravili k rozsvícení
vánoční stromek. Po obědě se ve zbrojnici sešli děti a rodiče. Byl tu pro
ně připraven materiál a vzorové výrobky. Sami si vybrali, čím chtějí
někomu udělat radost. Vyrobili si stromečky, andílky, věnce i svícny.
Pro děti z Výfuku jsme ke stromečku vyrobili a postavili sněhuláka z
dřevěných koláčů. Ten připomene zimu, když je sněhu pomálu. Domů
si každý odnesl i dva výrobky.
Děkuje všem za účast a příspěvky. Doufáme, že se tvoření líbilo.
Příští rok Vás čekáme opět a vezměte s sebou Vaše známé, ať můžeme
si všichni připomenout krásný adventní čas.
Vaši hasiči SDH Kožlany
www.kozlany.cz
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Ovocné stromy pro Hedčany

Chtěla bych se ještě několika větami vrátit k akci,
která se v Hedčanech uskutečnila v polovině listopadu.
Město Kožlany nám věnovalo deset ovocných stromů a
na nás pak bylo to nejdůležitější – zasadit je.
Kde budou stromy růst a přinášet nám radost z
plodů, bylo od počátku jasné. Už roky jsme upozorňovali na neutěšený stav před místním hřbitovem. Na loukách, jenž rozděluje cesta lemovaná břízami, rostlo jen
křoví a tráva. V nenávratnu jsou doby, kdy se o lokalitu
starali místní občané tím, že pravidelně trávu sekali a
používali ji čerstvou nebo sušenou pro dobytek. Proto
byla snaha nevzhlednou lokalitu zkulturnit.
Jehličnaté i listnaté stromy byly už jednou do lokality
zasázeny. Z desítek ale nevzešel ani jeden. Některé
mladé stromky uschly, jiné zlikvidovala zvěř. A tak
jsme rádi, že polovina prostranství nyní dostala šanci
na hezčí vzhled i nový smysl.
V sobotu 19. listopadu jsme se proto sešli, abychom
několik druhů jabloní, třešní a slivoní zasadili. I když
nás ráno nemile překvapila první sněhová pokrývka,
nemrzlo natolik, abychom práci museli odložit.
Někdo by si mohl říci, že zasadit deset stromů není nic
složitého a otázka pár desítek minut. Nakonec z toho
bylo ale několik hodin. Ono totiž navozit hlínu do připravené díry, proložit ji kompostem a vitamíny, strom

rovně zasadit, hlínu pořádně ušlapat, kolem stromu zatlouct kůly, k nim pak mladý strom přivázat, ochránit
ho pletivem, navézt kůru a pořádně zalít, zabere nějaký
ten čas. Ale myslím, že pod odborným dohledem zahradníka Jana Blechy jsme úkol zvládli dobře.

Tím ale práce pro nás neskončila. Aby dřeviny dobře
rostly, musíme je pravidelně zalévat a zastřihávat.
Za SDH Hedčany Valentýna Bílá

Přednáška Jitky Vlčkové „První osídlení okolí Dřevce a nejstarší dějiny obce“
a vánoční zpívání

V úvodu přednášky konané v pátek 2.12.2022 p. Vlčková stručně shrnula to, co zaznělo před třemi lety
22.11.2019. Zmínila také kroniky F. Jakeše a V. Fencla,
ve kterých je podrobně zpracovaná historie jednotlivých domů ve Dřevci, a také Dřevce jako takového. Je
to rarita, se kterou se nikde jinde nesetkala. Dá se říci,
že historie Dřevce kopíruje historii celé naší země. Období klidu i válek, reformy Marie Terezie a Josefa II.,
první kino, automobil nebo rádio.
Celou přednášku doprovázela prezentace, kde jsme
mohli vidět historické mapy, listiny a fotografie. Je zajímavé sledovat, jak se vesnice měnila a stále mění. Na
starých fotografiích jsou u domů uvedena čísla popisná.
Pokud by tam nebyla, asi málokdo z 50 přítomných by

určil, „kde to je“. P. Vlčkovou na začátku přivítal předseda našeho spolku V. Kulhánek a na konci jí poděkoval
a předal kytičku a malou pozornost. Jak už je naším
zvykem, pro všechny přítomné posluchače jsme připravili malé občerstvení.
Naposledy v roce 2022 jsme se sešli 24.12. ve 22
hodin na návsi ve Dřevci. U rozsvícené kapličky jsme si
zazpívali vánoční koledy a podělili se o štědrovečerní
zážitky. Slavnostní náladu nám nezkazila ani absence
sněhové pokrývky, která roztála týden před vánoci.
Na závěr bych všem ráda popřála hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v novém roce 2023.
Za Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce z.s.
Jindra Fišerová

Zájezd do maďarských termálních lázní

Nabízíme zprostředkování zájezdu do termálních lázní Zalakaros, jedněch z nejhezčích a největších termálních
lázní Maďarska, doprava zájezdovým autobusem z Kožlan: 19.6. – 27.6.2023 (7 nocí), Hotel Park Inn By
Radison**** Bližší informace k zájezdu včetně předpokládané ceny jsou k dispozici u paní Olgy Karlíkové (MarciTep Kožlany), tel. 606 291 777 nebo na webu města a ve vývěskách.
www.kozlany.cz
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HISTORIE

Kožlany v roce 1923

Pohled na Kožlany od východu, v levé polovině areál fary se stodolou, která vyhořela v roce 1923.

V roce 1923 vstoupila Československá republika do
pátého roku své samostatné existence. I přes veškeré
kroky k nápravě těžké poválečné situace přetrvávala
drahota a nedostatek zboží byl patrný na každém
kroku. Subvencemi do veřejných staveb se sice zvedla
zaměstnanost těch nejchudších lidí bez práce a podpořil
se stavební ruch i v maloměstech, ale to situaci mnoho
nezměnilo. Lidé stále věřili, že určitě v dohledné době
bude lépe.
V roce 1923 proběhly obecní volby, druhé od roku
1918. Starostou Kožlan byl zvolen František Vožeh,
radními Karel Balín, Emanuel Hofman, František Ipolt a
Celestin Nový. František Berbr byl zvolen polním komisařem, František Hofman lesním referentem, František Ipolt komunikačním referentem (správa obecních
silnic), o ovocné stromoví se měl starat František Balín
a „policním“ komisařem se stal František Berbr. K převzetí úřadu novým vedením došlo 17. října 1923. Nové
vedení převzalo obec s dluhem 134 127 korun, což byla
skutečně velká suma. Peněžitá odměna k platu starosty činila 2 koruny denně.
Školníkem v místní škole byl tehdy Čeněk Nový, jehož plat činil pouhých 300 korun po zvýšení o drahotní
příspěvek. Za dlouhodobě nemocného obecního strážníka Josefa Hallera vykonával dočasně úřad jeho zeť
Antonín Švarc za denní odměnu 15 korun.
Už v roce 1922 zastupitelstvo učinilo první kroky ke
stavbě obecního domu (dnešní čp. 38 – pošta), ale
vzhledem k zadlužení obce bylo uvažováno o koupi čp.
24 (v dražbě do 60 000 korun) a jeho úpravě na obecní
byty. Ale tato varianta byla přeci jenom zamítnuta, a
na konci roku 1923 se začalo s výkopovými pracemi a
zděním základů novostavby čp. 38. Ta byla situována
na místě, kde byl původně rybník a kde bylo uvažováno
po jeho zavezení se stavbou měšťanské školy. Stát převzal na novostavbu záruku ve výši 170 000 korun.
Stavba byla navržena stavitelem Vendelínem Majerem
z Rakovníka, nejlevnější nabídka na stavbu byla 253
538 korun. V tom roce byla také konečně dokončena
stavba nové silnice – dnešní Dr. E. Beneše, která trvala
tři roky. Na stavbě se podíleli všichni majitelé usedlostí
či domků podél ní alespoň tím, že navozili zdarma kámen a štěrk či písek, popřípadě přispěli finančními
www.kozlany.cz

dary. Toto je dnes jen těžko představitelné. Nově byl
upraven most přes Kožlanský potok naproti hostinci čp.
79, odprodejem části obecní pastviny byl rozšířen židovský hřbitov.
Ke změnám došlo i v oblasti zdravotní péče. Byla zrušena izolační nemocnice v čp. 209 (zřízena za první
světové války) a zásluhou ČČK a manželky místního lékaře MUDr. Štveráka Hany Štverákové zřízena nová
místnost v čp. 203, kde bylo uvažováno i o bytu pro
ošetřovatelku. Obec se snažila, aby byl ustanoven samostatný kožlanský lékařský obvod (dosud spojení s
Čistou) a aby se MUDr. Štverák usadil přímo v Kožlanech. Proto bylo nutné uvolnit i byty v obecním domě
čp. 2 (dnešní muzeum).
V roce 1923 pokračovaly projekt výstavby sekundární elektrické sítě, která měla být dotažena až k nádraží. Změny zaznamenala i místní doprava. Vlakové
spojení na Kralovice a Rakovník bylo značně prodělečné, proto se snažili akcionáři dráhy omezit její provoz, který už tehdy představovaly jen čtyři dvojice
oboustranných spojů. Vlak měl být nahrazen autobusy
směrem na Plzeň z Kralovic přes Hodyni, přičemž Kožlany a celý východ okresu byly opomenuty, a tak byl
příspěvek 1000 korun odmítnut a s projektem obec vyslovila nesouhlasila.
Byly zavedeny lesní lísky pro sběr plodin v obecních
lesích za 20 korun pro sezónní hosty, kteří do Kožlan
nepříslušeli a trávili zde prázdniny. Úroda z obecních
stromoví byla jako tradičně vydražena a oba příjmy doplnily deficitní obecní rozpočet.
Počasí v roce 1923 bylo velmi proměnlivé, během
léta přišlo několik silných přívalových dešťů, které poničily úrodu na polích, a mnoho polí bylo podmáčených
tak, že nebylo možno včas sklidit. Podobné výkyvy počasí vedly v následujících letech ke vzniku melioračního
družstva.
V květnu 1923 byla přemístěna ke kostelu sv. Vavřince socha sv. Jana Nepomuckého, která byla na
konci roku 1922 povalena a poničena výtržníky. Socha
do té doby stála od roku 1870 na místě, kde je dnes
pomník padlým ve světových válkách. Sochu opravil
kameník Jaroslav Holý z Přílep, mezi věřícími se na renovaci vybralo 1000 korun. V květnu 1923 udeřil blesk
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do farské stodoly, kterou okamžitě zachvátil požár, a
ten se naštěstí zásluhou prudkého deště nepřenesl na
okolní budovy. Trvalo tři roky než byla stodola znovu
postavena; vše bylo opět jen o penězích, neboť patron
– JUDr. Černohorský z Chříče – nechtěl na opravy přispět, byť to byla jeho povinnost.
Na konci školního roku 1922/23 ukončil své mnoholeté působení v místní obecné škole ředitel František
Kučera, rodák z Cerhovic na Zbirožsku, který zde nastoupil v roce 1879. Celých 44 roků zastával různé
posty, posledních 19 let byl ředitelem. V roce 1923
měla obecní škola 180 žáků. Měšťanská škola, původně
dívčí, měla 139 žáků a byla prvním rokem koedukovaná. V roce 1923 ztratily obě školy vydatnou pomoc
místní občanské záložny, která přišla zásluhou konkurzního řízení některých dlužníků (např. Tomáše
Škudery, který musel opustit i post zastupitele a předsedy místní školní rady) o značnou část svého

rezervního jmění. Obě školy tím byly velmi poškozeny,
neboť záložna financovala např. pomůcky a potřeby pro
chudé žáky.
V městečku působila řada spolků (Sokol, DTJ, Olympie, hasiči, včelaři, veteráni a další) a politických stran
(hlavně sociální demokracie a agrárníci), konaly se
plesy, hrála se divadla a promítaly filmy v sále hostince
čp. 260, pořádala veřejná cvičení Sokola i fotbalová
utkání. Lidé se i přes mnohé každodenní a existenční
starosti chtěli bavit. Největší oslavy se v městečku konaly na den samostatnosti 28. října a 6. července na
den upálení Mistra Jana Husa. Lidé a spolky nezapomínali na dobročinnost, k ní byly vedeny i děti ve školách.
Uměli ocenit i štědré dary rodáků z Ameriky, za něž
mnohé moderní vybavení obdržela převážně škola, například projektor.
Jitka Vlčková

KNIHOVNA
Knihovna v roce 2022 evidovala 289 čtenářů, kteří si
vypůjčili celkem 9752 titulů (z toho 1523 časopisů).
Návštěvníků bylo přes dva tisíce. Veřejný internet je
nyní využíván velmi málo. Čtenářům slouží také připojení na WI-FI. Knihovny na vesnicích (Hedčany, Dřevec, Buček) jsou obsluhovány 2x za měsíc podle předem stanoveného rozpisu. V loňském roce byla knihovna z důvodu nemoci jeden měsíc mimo provoz a i
přes to vykazujeme velmi dobré výsledky, což dokazovalo i vyhodnocení knihovny v rámci celostátního porovnání výkonu a kvality činnosti knihoven benchmarkingu. Na nákup knihovního fondu a časopisů
bylo rozpočtováno 80 000 Kč. Město Kožlany podalo
žádost o dotaci na knihy, kterou vyhlásil Plzeňský kraj.
Další knihy byly získávány z projektu Česká knihovna,
prostřednictvím kterého vybírá knihovnice hlavně knihy
pro děti a mládež. Dále jsou využívány výměnné soubory, které připravuje středisková knihovna v Kralovicích.
Akce v knihovně – pravidelnými návštěvníky knihovny jsou děti ze školní družiny, které chodí do knihovny v základní škole. Pro děti mateřské školy byla
v letošním roce připravena pohádka s malováním
s paní Danielovskou.

Z důvodu nemoci knihovnice se nemohla uskutečnit
Noc s Andersenem v řádném termínu, ale nakonec byla
odložena na konec školního roku, kdy měla také své
kouzlo. Akce se uskutečnila s žáky 5. ročníku a jejich
rodiči, pro které si děti připravily zábavný program na
www.kozlany.cz

dvoře městského úřadu. Bylo to velmi příjemné odpoledne, za což patří poděkování jak dětem, tak jejich rodičům. V knihovně již nocovaly děti samy.
Další akce byla vzdělávacího charakteru s názvem
„Co v knihovně najdete a nenajdete“ a poslední školní
akcí byly Vánoce v knihovně pro žáky první třídy. Děti
byly velice dobře připraveny, znaly předvánoční svátky,
zvyky i obyčeje, které Vánoce provázejí, a některé
jsme si společně vyzkoušeli. Závěrečnou akcí roku bylo
adventní setkání s vůní skořice a tvořením pro děti i
dospělé, kterou jsme uspořádali s klubem kožlanských
Šikulek.

Prostor chodby knihovny slouží k pravidelným výstavám, které si získaly také své návštěvníky. Největší
úspěch měla výstava zaniklé Kožlany, která byla připravena v návaznosti na výstavu Zaniklé Kralovicko,
kterou uspořádalo muzeum v Mariánské Týnici. V roce
2022 se uskutečnila I. část, která mapovala zaniklé kožlanské domy mezi čísly 1-85. V letošním roce na ni
naváže II. část, ve které vzpomeneme na další. V této
souvislosti žádám občany, kteří by měli fotky těchto
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objektů, zda by je zapůjčili a obohatili výstavku. V letošním roce jsme uspořádali dvě sbírky pro charitativní
účely.
Knihovnice se účastní pravidelných školeních ve střediskové knihovně v Kralovicích, on-line kurzů a celostátního semináře knihovníků, který se uskutečnil
v tomto roce v Liberci.
Dovolte, abych popřála všem čtenářům i návštěvníkům knihovny hodně zdraví, štěstí a spokojenosti

v novém roce. Sama bych si přála hodně čtenářů,
spoustu krásných knih a hezkých společně strávených
chvilek. A jedna dobrá zpráva na závěr – knihovna ani
v letošním roce nezdražila poplatek, který je symbolických 50 Kč na dospělého čtenáře.
V knihovně se na Vás těší
Hana Tupá

Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: denkova@kozlany.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné formě
na MěÚ Kožlany, telefon 373 391 164 (A. Denková) nejpozději do 25. v měsíci. Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako
přílohu Vašeho příspěvku (nikoli vložené do wordu) v tiskové kvalitě. Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře.
Vydává: Městský řad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany, IČO 00257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273.
Vychází 11x ročně jako měsíčník – obecní zpravodaj. Cena výtisku 8,- Kč. Vychází 5. 1. 2023.
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