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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
nastávající podzimní měsíce
s sebou přinášejí nejen volby do
parlamentu
ČR,
ale
hlavně úklid
spadaného
listí a přípravu
na
zimu.
Technické
služby jsou
se
svojí
technikou
připravené.
Přesto oceníme, když nám občané
z vlastní iniciativy s úklidem okolo
své nemovitosti pomohou.
V září jsme instalovali novou
plakátovací vývěsku na křižovatce
směrem na Hradecko. Naši zaměstnanci také spravili vrata na
garáži „Pod věžičkou“. Sekala se
ještě tráva, také jsme instalovali
kolem vodovodního vrtu cedule vyznačující ochranné pásmo I. stupně.

V současné době se finišuje na
akci rybník Vožehák. Hráz a výpusť
jsou již hotovy. Bahno ze zátopy je
odvezeno. Molo a přístupové scho-
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dy na pláži jsou hotové. V době
uzávěrky tohoto čísla se pracovalo
na novém asfaltovém povrchu komunikace na hrázi a na zpevnění
odtokového koryta Javornice pod
rybníkem. Do čtrnácti dnů budou
dokončeny všechny drobné úpravy
v okolí staveniště a stavba bude
předána. V následujícím období
nás ještě čekají důležité administrativní úkony se stavbou spojené.
Další právě probíhající stavbou
je fasáda na Sokolovně. Přístavba
ubytovny a restaurace si již „nový
kabát“ zasloužila. Celková rekonstrukce začala 16. září na části,
kde zcela chybí fasáda. V těchto
místech v minulosti byly největší
ztráty tepla. Práce budou trvat
zhruba jeden měsíc a zatím probíhají dle plánu a v odpovídající kvalitě.

V posledním týdnu měsíce září
byla dokončena oprava havárie
střechy budovy školy v Hodyni.
Bylo nutné vyměnit jeden trám a
provést opravu krytiny, latí a komínů. V budoucnu nás ale čeká
celková rekonstrukce střechy této
budovy.

Na další akce se připravují projekty. Mimo rekonstrukce budovy
pošty se připravuje také projekt na
opravu budovy zdravotního střediska a projekt na opravu kanalizace, nového chodníku a vybudování vodovodního řadu od křižovatky Japonské ulice až ke křižovatce Nádražní a Kralovické ulice.
V polovině září proběhlo zasedání zastupitelstva města, které na
svém jednání řešilo, mimo jiné,
změnu rozpočtu a prodeje či nákupy pozemků. Více informací najdete na jiném místě našeho zpravodaje.
Dne 3. září uběhlo 65 let od úmrtí
prezidenta Dr. E. Beneše – našeho
rodáka.
Na
pietním
aktu
v Sezimově Ústí, kde je pochován,
jsem za naše město položil kytici.
Informovanost občanů a návštěvníků města zajišťují již téměř
rok nové webové stránky. Ti z vás,
kteří jste jejich pravidelnými návštěvníky, jste si určitě všimli, že
se neustále zdokonalují.
Mimo
překladače do řady cizích jazyků
máme na našich stránkách i hlasité
čtení pro občany zrakově postižené, nebo pro seniory zjednodušenou formu orientace na stránkách.
Věřím, že všechny tyto úpravy
umožní co nejširšímu okruhu zájemců naše webové stránky sledovat bez větších obtíží.
Z kulturního dění připomínám
uskutečněný zájezd do divadla
v Plzni dne 24. září 2013.
Většina našich sportovních oddílů již zahájila pravidelné soutěže.
Basketbalistky uspořádaly tradiční
předsezónní turnaje KRA-KOŽ CUP
a zahájily náročnou sezónu zápasy
žákovské ligy v Praze. Fotbalisté
také již naplno hrají svoje soutěže
a postupně se rozjíždí i další sportovní aktivity našich oddílů.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta
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Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 14. zasedání
konaném dne 11.09.2013
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva, zprávu o činnosti rady, zprávu o stavu
lesního hospodaření
Zastupitelstvo určuje:
č. 116/13 - ověřovateli zápisu Mgr.
Jaroslava Berbra, Ing. Václava
Dubského, návrhovou
komisi ve složení - předseda Václav
Kratochvíl, členové František Kotěšovec, Ing. Oldřich Mudra.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 117/13 - program 14. zasedání
zastupitelstva, č. 118/13 - změnu
rozpočtu města na rok 2013 - 7.
rozpočtové opatření, č. 120/13 prodej
zastavěných
pozemků
st.p.č. 931, 932, 933, 934, 935,
936, 937, 938, 939, 940, 941,
942, 943, 944, 945, 946, 947 vše

v k.ú. Kožlany jednotlivým vlastníkům garáží za 100,- Kč/m2 za
podmínky zkolaudování staveb garáží na těchto pozemcích,
č. 123/13 - prodej pozemku p.č.
4150/45 v k.ú. Kožlany o výměře
57 m2 za 50,- Kč/m2 panu V. V.,
č. 124/13 - směnu pozemku p.č.
4913 část a) b) o celkové výměře
65 m2, za pozemek ve
vlastnictví města p.č. 4150/118 o výměře 69 m2, a to bez náhrady, č.
125/13 - nákup pozemku p.č.
4207/17 v k.ú. Kožlany o výměře
117 m2, a pozemku p.č. 862/122
v k.ú. Kožlany o výměře 139 m2
za cenu 60,- Kč/ m2.
Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 121/13 - prodej části pozemku
p.č. 4238/1 v k.ú. Kožlany o výměře 23 m2 panu Z. S., č.122/13

- prodej části pozemku p.č. 417 v
k.ú. Kožlany panu Z. S.,
Zastupitelstvo odvolává:
č. 119/13 - z funkce předsedy kontrolního výboru pana Petra Babušku a volí do funkce předsedy kontrolního výboru pana Mgr. Jaroslava
Berbra.
Pozn.: Zveřejněna je upravená
verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s §
16, § 17 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, k nahlédnutí na Městském
úřadě.

Výsledky projednání rady města na 13. zasedání konaném dne 16.09.2013
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty, diskusní příspěvky
členů rady města, zprávu o městských lesích 8/2013
Rada schvaluje:program 13. zasedání rady města;
smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na zajištění pečovatelské služby.
Rada souhlasí:se zápisem žadatelky M. H. do seznamu zájemců o přidělení bytu v DPS Kožlany s tím,
že v současné době není volný žádný byt.

Rada nesouhlasí:s uzavřením smlouvy o spolupráci
se společností Seznam.cz, a.s..
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění,
k nahlédnutí na Městském úřadě.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU A
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 19.10.2013
Buček (náves)
8,00
Hodyně (náves)
8,20
Dřevec (náves)
8,45
Dřevec (KD)
9,05
Hedčany (náves)
9,45
Kožlany (proti MÚ)
10,10
Kožlany (křižovatka u Sparu)
10,45
Časy jsou orientační

- 8,15 hod.
- 8,40 hod.
- 9,00 hod.
- 9,15 hod.
- 10,00 hod.
- 10,40 hod.
- 11,05 hod.

Mezi nebezpečný odpad patří např.: zářivky, pneumatiky, akumulátory, znečištěné obaly, lednice, televizory, elektrošrot, motorové oleje apod.
UPOZORNĚNÍ !!!
Tento svoz nebezpečného odpadu není určen pro
podnikatele a podniky
Na místo svozu odvážejte odpad až při příjezdu
svozové služby.
Je zakázáno tvořit skládku před svozem !!!!

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
Potřebujete pomoci? Jsme zde pro
Jsme Centrum pečovatelských a
vás a najdeme společné řešení!
ošetřovatelských
služeb
Město
Touškov a naším posláním je podJste senior nebo člověk se zdraporovat lidi v nepříznivé sociální sivotním omezením, který potřebuje
tuaci a pomoci jim žít důstojně ve
pomoci? Staráte se o rodiče či jisvém domově takový život, na kteného rodinného příslušníka, jste
rý byli vždy zvyklí.
pracovně vytíženi a pomohlo by
Naše pečovatelky Vám mohou
Vám, kdybyste část péče přenezajistit teplý oběd a donést Vám ho
chali profesionálním pečovatelaž domů, mohou Vám nakoupit,
kám? Právě v takové situaci Vám
pomoci uklidit v domácnosti, vymůže pomoci naše pečovatelská
zvednout léky v lékárně. Doprovoslužba, která se o Vaši maminku a
dí Vás také k lékaři či na úřady.
tatínka postará.
Naše služba dokáže zajistit i péči o
lidi, kteří vyžadují intenzivní pomoc
www.kozlany.cz

druhé osoby, např. při koupání,
umývání
na
lůžku,
přesunu
z postele na vozík, při podávání
stravy.
Naše organizace spolupracuje
s obcí Kožlany, která zprostředkovává pečovatelskou službu pro své
občany. I díky této spolupráci Vám
můžeme nabídnout celou škálu
námi nabízených služeb.
Více informací na
www.pecovatelskasluzba.cz nebo
na telefonu 774 483 704.
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Společenská kronika
Zlatou svatbu oslaví dne 19.10.2013 Alena a Václav Staňkovi. Vše nejlepší na další společné cestě životem,
hodně zdraví, štěstí a lásky.
přeje
dcera s rodinou

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
tříd. V odpoledních hodinách a při snížení počtu dětí
Zahájení školního roku 2013/2014
Druhého září začal pro žáky Základní školy a Mateřské školy dr. E. Beneše v Kožlanech nový školní rok.
Stalo se již tradicí, že na zahájení školního roku přivítal prvňáky pan starosta Mgr. Vladimír Přibyl
s ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Švarcem. Po krátkém úvodu si vzala slovo třídní učitelka Mgr. Petra
Hynková, pozdravila se s novými žáky a sdělila prvňáčkům a hlavně jejich rodičům vše potřebné pro zahájení školní docházky. Pevně věřím, že se bude všem
novým žákům ve škole líbit a budou dosahovat pouze
výborných výsledků.

V letošním roce došlo konečně k mírnému nárůstu
počtu žáků. Po počátečních zmatcích a stěhování se
počet prvňáků ustálil na 17, do druhé třídy přibyli dva
žáci, do třetí a do sedmé jeden. Na konci minulého
školního roku vyšlo 10 deváťáků, jedna dívka
přestoupila na gymnázium a dva žáci do školy praktické. Celkový počet žáků základní školy se tedy zvýšil
o osm na 124 a myslím, že tento trend bude pokračovat. Bohužel krajské normativy a dotace toto nijak
nezohledňují, a proto i do budoucna bude naším největším problémem dostatek financí na mzdy, provoz a
alespoň nejnutnější údržbu a modernizaci pomůcek a
vybavení.
Ve školce tak dlouhé prázdniny nemáme. Děti už
tam začaly chodit od 19. srpna. Zpočátku jich sice
moc nebylo, ale od září jich bude minimálně 56. Využili jsme navýšení kapacity a rozdělili děti opět do tří

budeme třídy z úsporných důvodů nuceni spojovat. Při
této příležitosti mi dovolte, abych poděkoval paní Janě
Mrzenové, která odchází po prázdninách do důchodu,
za dlouholetou obětavou práci s dětmi.
A co je po prázdninách nového? Na základní škole
jsme se zaměřili pouze na běžnou údržbu a úklid. Výjimkou byla příprava učebny pro DDM KraloviceKožlany. Vybouráním výklenků vznikla v suterénu
místnost pro zájmovou činnost dětí. Tato pojme až 20
zájemců o jednotlivé kroužky a měla by plně pokrýt
potřeby našich žáků. Jako každý rok školní kuchyně
zajišťovala stravu pro letní tábor Deliba Kožlany a pro
třítýdenní soustředění basketbalistek z Prahy, které
byly též ubytované v tělocvičně ZŠ. Prostředky získané z této doplňkové činnosti nám pomohou zacelit už
tak dost napjatý rozpočet. Všechny potřebné aktuální
informace týkající se školní i mimoškolní činnosti naleznete na našich internetových stránkách.

Závěrem mi dovolte, abych popřál všem pracovníkům ZŠ a MŠ do nového školního roku hodně zdraví,
mnoho sil a pevné nervy při zdolávání všech pracovních úkolů. A protože se blíží volby, za sebe bych si
přál, aby jednotlivé strany po volbách nezapomínaly,
jakou prioritou pro ně bylo v předvolebních programech školství.
Mgr. Jaroslav Švarc

Exkurze – Muzeum na demarkační linii v Rokycanech
V úterý 24. září měli žáci osmé a
deváté třídy naplánovanou exkurzi
do Muzea na demarkační linii
v Rokycanech. Ráno v osm hodin
jsme nastoupili do autobusu a za
doprovodu paní učitelky Přibylové
a Růžkové se vydali na cestu.
Protože jsme dorazili na místo o
něco dříve, museli jsme chvíli
počkat, než přijde pan průvodce
www.kozlany.cz

Koch. Uvítal nás a zahájil prohlídku
muzea, které bylo rozděleno do
dvou částí. První část se nacházela
venku.
Viděli
jsme
spoustu
zajímavých vojenských vozidel a
tanků. Dále jsme se dozvěděli, že
některé stroje byly zapůjčeny do
mnoha známých filmů, například
do filmu Lidice nebo do seriálů
Zdivočelá země a Vyprávěj. Druhá

část prohlídky nás zavedla do
vnitřní budovy, kde se nacházely
expozice věnované období 1.
republiky,
Mnichovské
dohodě,
osobnostem a událostem druhé
světové války. Ve vnitřní expozici
jsme se také seznámili s typy
obranných staveb a dokonce nás
vpustili do napodobeniny lehkého
opevnění. Také jsme se dostali do
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místnosti, která byla věnována
lidem,
kteří
zemřeli
v
koncentračních táborech, zde nám
také
promítali
krátký
film
věnovaný právě těmto obětem.
Když pan průvodce o něco později
prohlídku zakončil, čekal nás oběd
– vojenský guláš uvařený v polní
kuchyni, který jsme jedli z ešusů.
A na závěr jsme vyplňovali test
z toho, co jsme si zapamatovali.
Pokud někdo něco zapomněl, mohl

si informace dohledat kdekoli v
muzeu. Například jsme museli
zjišťovat, zda se mohla uvedená
vozidla potkat v boji či ne, což
znamenalo, že jsme museli daný
vůz či stroj v muzeu vyhledat a
zapsat si, kdy se vyráběl a z těchto
údajů pak odvodit, zda se mohla
vozidla potkat. Během toho, co
jsme hledali různé údaje, ať už ve
venkovní či vnitřní expozici, bylo
pro nás připraveno několik aktivit.

Mohli jsme si zkusit střelbu ze
vzduchovky, hod granátem anebo
rozebrat a složit samopal. Nakonec
si
všichni
proběhli
na
čas
překážkovou dráhu. Z Rokycan
jsme odjížděli okolo půl třetí
odpoledne
naprosto
spokojení.
Návštěvu tohoto muzea můžeme
všem doporučit, určitě se nebudete
nudit.
Martina Letová

STREET HOCKEY CUP 2013
Po loňském úspěchu (3. místo v kraji) se naše škola
opět zúčastnila hokejbalového turnaje Street hockey
cup 2013, určeného pro kluky z 5. - 7. třídy. Letos
došlo ke změně organizace, družstva z našeho okresu
se utkají ve třech turnajích a ti nejlepší pak postoupí
do krajského kola. První dva se odehrály 5. 6. a 14. 6.
2013
na
hokejbalovém
hřišti
v Horní
Bříze.
V konkurenci šesti týmů se našemu mladému družstvu moc nevedlo, na obou turnajích jsme skončili na
pátém místě. Kluci J. Berbr, F. Truong (oba 7. r.), M.
Beneš (6. r.), O. Berbr, M. Souček a J. Palšovič
(všichni 5. r.) dělali, co mohli, ale proti hráčům o hlavu větším a také šikovnějším neměli šanci. A když se
přidá trochu smůly při střelbě na branku, je výsledek

www.kozlany.cz

takový, jaký je. Snad se na třetím turnaji (záříKralovice) bude klukům dařit lépe.
Uběhly prázdniny, kluci postoupili o ročník výše a slibovaný třetí turnaj se opravdu uskutečnil v úterý 17.
září v Kralovicích na umělé trávě. Byly postaveny mobilní mantinely a mohlo se hrát. Naši hráči nepodcenili
obutí na umělku a v tarfách se jim běhalo o poznání
lépe než ostatním. Začalo se jim dařit v kombinaci a
také při střelbě, výsledkem bylo skvělé druhé místo za
dvě výhry a dvě těsné prohry. Součtem výsledků ze
všech turnajů jsme na postup do krajského finále nedosáhli, ale to vůbec nevadí. Kluci si zahráli sport,
který je v našem okrese ještě v plenkách a sportovní
plochy pro něj zatím nejsou, snad se to změní.
Mgr. Jaroslav Berbr
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SPOLKY
Hasiči v Kožlanech oslavili 140. narozeniny a mají svůj slavnostní vyšívaný prapor
Psal se rok 1873 a koncem srpna byl v Kožlanech
Celé oslavy byly připraveny jako přátelské setkání a
ustaven sbor hasičský. Z Památníku – „Dějiny obcí a
posezení pro všechny hasiče i nehasiče
z blízkého i
sborů hasičských“ z roku 1904, který byl vydán k 20vzdálenějšího okolí. Oslavit tak významné výročí přiti letému trvání Hasičské župy Kralovické se mimo jišlo s kožlanskými hasiči téměř 200 lidí, mezi kterými
né dozvídáme, že sbor měl v té době 42 činných a 40
nechyběl 1. náměstek ústředního starosty SH ČMS p.
přispívajících členů. Od svého založení měl sbor 33
Lubomír Janeba, člen výkonného výboru SH ČMS za
řádných a 12 mimořádných valných shromáždění,
Plzeňský kraj p. Václav Hulec, velitel požární stanice
schůzí výborových konal 310 a veřejných cvičení poHZS v Plasích Ing. Štefan Livinka, starosta města Kořádal 5, první roku 1886 a poslední 1898. Ohňů zúžlany Mgr. Vladimír Přibyl a další milí hosté. Celá sláva
častnil se sbor celkem 78. Zástupci hasičského sboru
začala položením pietní květiny u pomníku padlým
v Kožlanech se rovněž zúčastnili v roce 1891 prvního
v obou světových válkách a pak průvodem hasičů a
a roku 1895 druhého sjezdu hasičského v Praze.
techniky od budovy radnice k hasičské zbrojnici. Po
Z Památníku si dovolím ještě citaci: „ Není vznešenějcelou trasu zněly naším městem hasičské sirény, aby
ší myšlenky nad hasičskou, která obsahuje v sobě
všem připomněli tak velké výročí. Po příchodu ke
lásku k bližnímu a k vlasti. Co může býti krásnějšího
zbrojnici a seřazení byla za zvuků státní hymny vztynad spojení těchto dvou povinností, které český dobčena vlajka sdružení a následovaly slavnostní projevy
rovolník hasičský také svědomitě koná, když chrání
– nejprve starostky SDH Kožlany p. Aleny Foldové,
s nasazením vlastního života majetek a život svého
která stručně připomněla historii, zhodnotila současbližního a statečně hájí i staroslavná práva svého dranost sboru a vyslovila přání, aby se hasiči stále více
hého, těžce zkoušeného národa a milené vlasti své.“
setkávali, táhli za jeden konec provazu a méně, nebo
(autorem citátu p. Alois Guth)
raději vůbec neřešili malicherné a nepodstatné věci,
Z dochovaných historických materiálů se dozvídáaby se méně mračili, závist a zlobu nepouštěli do
me, jak složité podmínky naši předkové měli. Na drusvých vztahů a ani hasičské práce. Starosta města
hou stranu ze všech dokumentů na nás dýchá nadšeMgr. Vladimír Přibyl vyslovil hasičům velké uznání za
ní, hrdost, obětavost, rozhodnost a také úcta
všechnu práci a činnost, kterou pro občany a město
k veškeré práci a činnosti hasičů v 19. i 20. století.
vykonávají. A pak nadešla nejslavnostnější chvíle –
Oslavy 140. výročí od založení SDH Kožlany byly
čestné stráži, kterou tvořili velitel sboru Michal Šot,
stanoveny na sobotu 31. srpna. Oslavám předcházely
zástupce velitele František Kotěšovec a strojník Radovíce jak roční přípravy a jak se vše podařilo? Na dalvan Kratochvíl, byl starostou města Kožlany předán
ších řádcích se s vámi o vše ráda podělím.
slavnostní vyšívaný prapor, který byl zároveň požehwww.kozlany.cz
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nán farářem p. Pavlem Vrbenským. Na prapor byla
náměstkem starostky Okresního sdružení hasičů Plzeň
– sever p. Milanem Šteflem připnuta čestná stuha jako výraz ocenění obětavé práce všech kožlanských
hasičů.
Slavnostní vyšívaný prapor vyrobila firma Alerion
z Brna na materiálu satén, líc praporu je modré barvy,
kde je vyšitý hasičský znak a znak města s textem
Sbor dobrovolných hasičů Kožlany a rokem založení,
rubová strana je červené barvy s výšivkou postavy sv.
Floriána a radnice města. Výšivka, obvodové linky i
třásně jsou medové barvy, v rozích jsou vyšity lipové
listy s trikolórou.

Sbor dobrovolných hasičů získal novým praporem
krásný a významný symbol, který zdůrazňuje všechny
hodnoty, na kterých je hasičské hnutí založeno. Jsou
to zejména: svornost, vztah k vlasti, vztah k obci a
sdružení hasičů a nezištná pomoc bližnímu. Škoda, že
jsou tyto hodnoty dnes tak opomíjené.
Slavnostní odpoledne pokračovalo předáním vyznamenání členům sboru, které předávala starostka
OSH Plzeň – sever p. Alena Foldová a p. Václav Hulec:
pan Vladimír Pova obdržel čestné uznání sboru, věrnostní medailí za 10 let byli oceněni pan Rudolf Babuška, Ing. Lenka Kratochvílová, Václav Kratochvíl,
Mgr. Vladimír Přibyl, Božena Šmídová a Alena Štruncová. Stužku za věrnost 20 let převzali Milan a Ivona
Konopáskovi a František a Jitka Švecovi. Dále byla
předávána tato okresní vyznamenání: čestné uznání
Okresního sdružení hasičů Plzeň - sever za aktivní
práci v jednotce i ve sboru bylo uděleno p. Pavlu Fialovi, Martinu Švambergovi a Václavu Reiprichovi. Medaili Za příkladnou práci převzaly samé ženy : p. Věra
Cepková, Drahomíra Kourová, Ludmila Mutinská a
Jarmila Valachová – všechny tvoří základ družstva
žen, které se aktivně podílí na organizaci i průběhu
všech akcí sboru i okrsku a ochotně a obětavě pomáhají tam, kde je to nejvíc zapotřebí. Medaili Za příkladnou práci obdrželo také Město Kožlany, jako vyjádření našeho díku za všechno, co město Kožlany a
s ním celé zastupitelstvo pro kožlanské hasiče dělají –
ocenění převzal starosta města Mgr. Vladimír Přibyl.
Dále byly uděleny medaile Za zásluhy, které převzali
p. Zděnka Kotěšovcová – její neúnavná pomoc a perfektní práce hospodářky sboru je nenahraditelná, p.
Jaroslav Koura st. – dříve pracoval jako zástupce velitele jednotky a dnes pomáhá především při soutěžích
a akcích sboru, František Kotěšovec, Radovan Kratochvíl a Michal Šot – místostarosta, strojník, velitel –
všichni pánové jsou jedni z nejaktivnějších členů nawww.kozlany.cz

šeho sboru, kteří nekoukají na čas a odměnu a jsou
vždy připraveni pomáhat všem, kteří potřebují pomoci
buď při nenadálých událostech i jiných příležitostech.
Mimo jiné jsou členy soutěžního družstva mužů a reprezentují náš sbor i město v blízkém i širším okolí.
Čestným uznáním Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje byli oceněni p. Vladimír Klaus a Vladislav
Folda – oba jsou hasiči více jak třicet let a jsou neocenitelnými pomocníky při všech akcích sboru. Republikové čestné uznání převzali pánové Jiří Švamberg a
František Tomeš, které jim právem náleží za jejich
dlouholetou obětavou a nezištnou pomoc při naplňování hasičského poslání, a to především ve funkcích
velitele jednotky a starosty okrsku.
Ocenění se pak dostalo celému sboru z rukou 1.
náměstka ústředí SH ČMS p. Janeby, kdy starostce a
veliteli sboru byl předán Čestný prapor SH ČMS, který
je nejvyšším republikovým vyznamenáním a propůjčuje se sborům za dlouhodobé úspěchy při plnění úkolů dobrovolného hasičstva. Na naše oslavy byli rovněž
pozváni kamarádi z německého města Hohenleubenu,
s nimiž nás pojí více jak dvacetileté přátelství, bohužel
se z technických a časových důvodů nemohli dostavit.
Při nejbližší možné příležitosti jim bude předán pamětní list a plaketa a zároveň jim bude předána medaile Za mezinárodní spolupráci III. stupně.
Po krátkých projevech přítomných hostů a předání
dárků z SDH Kryry a SDH Dolní Bukovsko pokračoval
program ukázkami práce kynologického klubu
z Kaznějova, dále zásahem u fingované dopravní nehody, kdy profesionální hasiči z Plas a členové zásahové jednotky Kožlany předvedli ukázku vyproštění a
ošetření osob. Mladí hasiči nacvičili pěknou ukázku
požárního útoku s hudbou se závěrečnou vodní fontánou a zlatým hřebem hezkého odpoledne byl pak požární útok kožlanských hasiček – inspirované Troškovým filmem „Slunce, seno, jahody“, kdy předvedly
děvčata i farář Otík, jak se hasí fara – podívaná to byla náramná a hasičky sklidily veliký aplaus.

Oslavám přálo počasí, a to je vždy zárukou úspěchu. Při živé hudbě, dobrém jídle a pití se každý, kdo
zavítal, cítil příjemně a dobře se pobavil. Velký úspěch
„zaznamenaly“ hasičské koláčky, které naše hasičky
upekly v počtu 1700 ks!!! a jen se po nich „zaprášilo“!
Pro naše milé hosty byl připraven pamětní list, krásná
keramická plaketa, kterou pro nás vyrobil místní hrnčíř pan Jindřich Hofman a formu zhotovila paní Věra
Cepková, DVD, na kterém je shrnutí jak historie, tak i
současnost sboru, včetně fotografií a propagační materiály Města Kožlan.
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Závěrem mi dovolte poděkování – a to všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách i samotném průběhu oslav, Městu Kožlany za krásný vyšívaný prapor a poděkování patří také občanům, členům i nečlenům SDH, firmám a dalším příznivcům
hasičů, kteří s námi přišli oslavit tak významné jubileum a podporují naší činnost. Díky patří také firmě Ale-

rion z Brna, jmenovitě paní Petře Vladíkové, která
pomohla s realizací celého procesu získání a výroby
slavnostního praporu.
SVORNÝ AŤ MEZI NÁMI VLÁDNE DUCH A ZDAR VĚCI
DOPŘEJE NÁM BŮH !
Alena Foldová, starostka SDH Kožlany

V říjnu bude hostit SDH Kožlany mladé hasiče z okresu Plzeň – sever
Každoročně,
již
42
let
v podzimních měsících zahajují
mladí hasiči svou celostátní hru
pod názvem Plamen. Posláním hry
je rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednosti a získávat návyky v jednotlivých oblastech činnosti s přihlédnutím ke specifické
oblasti požární ochrany. Cílem hry
je soutěžní formou podporovat celoroční mimoškolní pestrou činnost
dětí se zájmem o požární ochranu.
Do této soutěže je v našem
okrese zapojeno téměř 350 mladých hasičů ve věku od 5ti do 15ti
let, kterým se věnuje téměř 100
kvalifikovaných vedoucích. Do této
velké rodiny patří i kožlanští mladí

hasiči, kteří se již od roku 2000 této hry pravidelně účastní.
V sobotu 12. října od 9,00 hodin bude u hasičské zbrojnice odstartováno podzimní zahajovací
kolo 42. ročníku hry Plamen, kterého se SDH Kožlany stalo spolupořadateli. Mladí hasiči změří své
síly, dovednost i vědomosti ve
dvou disciplínách. Tou první je štafeta požárních dvojic, která bude
prováděna na louce u hasičské
zbrojnice Na Výfuku, kam zveme
širokou hasičskou i nehasičskou
veřejnost. Druhou disciplínou je
závod požárnické všestrannosti,
kde členové družstva plní celkem
šest úkolů: střelba ze vzduchovky,

Šikulky z Kožlan
Září – začínáme se zase pravidelně scházet v městské knihovně, každé úterý. Korálkujeme, dekorujeme
– decoupage – kameny, které použijeme jako těžítka
na stoly, když pořádáme pro děti kreativní odpoledne.
Když fouká vítr „všechno lítá - i co nemá peří“, tak
honíme poletující papíry, tašky z textilu. Proto si vyrábíme těžítka, abychom zase neodletěly i s výrobky.
15. září jsme se také zúčastnily Dětského dne. Připravily jsme pro děti několik výrobků z papíru. Jejich
výroba a zdobení se dětem určitě líbilo. Také si ušily
malé myšky. Hezky jsme si to spolu užívaly. Potom
jsme se byly podívat na další program. Vystoupení
jezdecké skupiny Terra Historia bylo úžasné! Líbilo se
nejen dětem, ale i „dospělákům.“ Pěkné odpoledne se
pořadatelům povedlo!!!
Náš klub Šikulek nejen pořád něco vytváří, ale také
cvičíme. Začaly jsme již druhý rok a jsme na sebe
pyšné, že přemůžeme (lenost) a cvičíme. Děkujeme
naší milé cvičitelce Daně Kaucké. Je nás zase o dvě
Šikulky víc a jsme rády, že se naučíme něco nového.
www.kozlany.cz

vědomosti z požární ochrany, základy zdravovědy, topografie a určování azimutu, vázání základních
uzlů a překonání překážky po vodorovném laně. Trasa závodu požárnické
všestrannosti
povede
z ulice U Hájku, dále údolím Hrádeckého potoka ( část Naučné
stezky ), kolem lomu a bývalé cihelny zpět k cestě U Hájku. Žádáme případné diváky, aby po
dobu závodu požárnické všestrannosti – cca od 9,30 do
16,00 hodin - nevstupovali do
prostoru tratě, která bude vyznačena barevnými fáborky –
děkujeme!
SDH Kožlany

Přejeme všem hezký (sluníčkový) podzim. A těšíme
se na další Kreativní setkání na Hedecku.
Zdraví Šikulky z Kožlan
Kožlanský zpravodaj 10 /2013
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Dětský den v Kožlanech
V neděli 15. září se konal dětský den – původní termín musel být zrušen kvůli nepřízni počasí. V neděli
ráno to vypadalo, že ani tentokrát nám počasí nepřeje, ale nakonec vše dobře dopadlo a spadlo jen pár
kapek .
Jako vždy byly pro děti přichystány soutěže, s jejichž
přípravou nám letos pomáhal i DDM Kralovice – děkujeme. Poté, co děti splnily všechny úkoly, mohly si
v bufetu vyzvednout odměnu – sušenku a limonádu.
Občerstvení nám letos zajišťovali naši muži (rozuměj
manželé 8tet), za což jim patří VELKÝ dík. Předtím
než začala avizovaná show, mohly si děti vytvořit něco na památku u kožlanských Šikulek – mnoho dětí
tak odcházelo s krásnou, téměř vlastnoručně ušitou
myškou . Hlavním bodem programu bylo vystoupení
jezdecké
skupiny
Terra
Historia
(www.terrahistoria.cz).

Členové skupiny nám předvedli skvěle vycvičeného
koně, napínavý souboj rytířů, dech beroucí akrobacii
na hřbetu koně - v sedle i bez něj a velmi nebezpečné
setkání koně s ohněm. Představení trvalo téměř dvě
hodiny a věříme, že se všem návštěvníkům líbilo.
Rádi bychom touto formou poděkovali všem našim
sponzorům, díky kterým jsme mohly dětský den zpestřit a zajistit tak pěkné představení. Děkujeme i kožlanským hasičům (SDH Kožlany), že jsme mohly opět

využít hasičárny a vytvořit tak příjemné zázemí dětského dne. Velké díky patří také panu Píclovi a panu
Valachovi, kteří připravili louku u hasičárny tak, aby
se na ní mohla akce konat.

Děkujeme i vám všem, kteří jste na dětský den přišli
a podpořili nás – díky vám máme chuť do dalších akcí
. Doufáme tedy, že se vám dětský den líbil a těšíme
se na příští rok.
8tet

Citát měsíce

„Raduj se, konej dobro a nech vrabce štěbetat“
Bosco Giovanni
www.kozlany.cz
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SPORT
Výsledky - září:
Muži:
Blatnice – Kožlany 2:3 (0:2)
branky: Šimek 2, Tupý
Kožlany – Třemošná 0:3 (0:2)
Kožlany – Bezvěrov 2:4 (0:1)
branky: V.Švamberg, Beneš
Nečtiny – Kožlany 3:11 (1:6)
branky: V.Švamberg 5, Šnajdr 3, Šimek, Kříž, Kulhánek
Stará garda:
Kožlany – Plasy 6:6 (2:4)
branky: Šnajdr st. 3, Kratochvíl 2, Lehner
Druztová – Kožlany 2:4 (2:2)
branky: J.Švamberg st., Kratochvíl, Volín, Jícha
Kožlany - Zruč B 3:2 (1:2)
branky: Roučka, Volín, Kotěšovec
Kožlany – Třemošná 11:0 (4:0)
branky: Kratochvíl 5, Kotěšovec 2, Bílek, Ročkár, Jícha, Holzman

Dorost:
Kožlany – Kozolupy 7:1 (5:0)
branky: Hromada 3, Hach 2, Šofranko, Tupý
Kožlany – Tlučná 5:0 (2:0)
branky: Šofranko 2, V.Švamberg, Tupý, Karlíček
Sulkov – Kožlany 3:2 (2:0)
branky: V.Švamberg, Tupý
Žáci:
Kožlany – Kaznějov 1:2 (1:0)
branka: Šofranko
Horní Bříza – Kožlany 2:4 (1:1)
branky: Šofranko 4
Kožlany – Úněšov 8:3 (3:2)
branka: Šofranko 6, Souček, Truong
Trnová – Kožlany 1:12 (0:5)
branky: Šofranko 7, O.Berbr 2, Špaček, Pánek,
J.Švamberg ml.

Program - říjen:
Muži (sobota):
5.10. Kozolupy - Kožlany
12.10. Kožlany - Ledce
19.10. Plasy - Kožlany
26.10. Kožlany - Vejprnice B
Dorost (sobota):
6.10. Kaznějov – Kožlany (neděle)

16:00
16:00
15:30
14:30
13:30

12.10. Kožlany - Břasy
19.10. Bezdružice - Kožlany
26.10. Kožlany - Dolní Bělá

13:30
10:00
12:00

Žáci (sobota):
12.10. Kožlany - Kralovice
20.10. Žihle – Kožlany (neděle)
26.10. Kožlany - Heřm. Huť

10:00
10:00
10:00

DBK Kožlany – Kralovice – MINI a MIKRO KRA-KOŽ CUPy
Po „velkém“ KRA-KOŽ cupu, s jehož výsledky ve skupině. Benešov porážíme v pátek jasně
jsme Vás seznámili v minulem vydání Kožlan- 43:16. Sobotní první zápas hrajeme proti České
ského zpravodaje, následovali turnaje pro kate- Lípě a ve vyrovnaném a těžkém zápase prohrágorii U14 a U11.
váme 33:36. O konečném umístění ve skupině
rozhoduje náš poslední zápas proti Sokolu Hradec Králové a výhra 57:37 nám z druhé pozice
přisuzuje do čtvrtfinále družstvo BK Prosek.
V utkání jsme podle výkonů v turnaji byli favoritem a tuto roli potvrdili výhrou 43:22 a
v nedělním semifinále nás čeká vítez druhé skupiny družstvo Sokola Hradec Králové. Od začátku tohoto zápasu byla vidět fyzická převaha našich hráček ročníku 2000 nad mladšími hráčkami
soupeře a do finále nás posílá výhra 49:30.
Z druhého semifinále vychází vítězně Česká LíPodle přihlášených družstev byl MINI KRA-KOŽ
pa, takže ve finále máme možnost odvety za
CUP nejkvalitněji obsazeným předsezóním turnaprohru v základní skupině. Bohužel zranění nejjem. Mistr ČR U13 – Sokol Hradec Králové, vílepší hráčky soupeře a zároveň MVP turnaje
cemitr Studánka Pardubice, 6. z MČR DDM ČesK. Lačné naši šanci výrazně zvyšuje. Tuto šanci
ká Lípa a domácí, kteří v předkole vypadli se 4.
využíváme a finále MINI KRA-KOŽ CUPU 2013
z následujícího MČR (HB Basket). I další účastnívyhráváme se skóre 36:27.
ci slibovali kvalitní zápasy. Pardubice i Hradec
Že to nebyl výsledek náhodný potvrzuje toto
nakonec přijeli s družstvy „B“ – ročníkem 2001,
družstvo následující víkend na turnaji v Trutnokteří budou ale oba hrát ligové soutěže kategorie
vě, který také vyhrává. Gratulujeme a přejeme
U14.
si, abyste stejné výkony podávali i v ligové souTo, co se nepodařilo U17 se povedlo U14 – na
těži.
pohár pro vítěze se „vyrýval“ název domácího
družstva. Cesta k vítězství vedla nejprve zápasy
www.kozlany.cz
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Na rozdíl od svých starších spoluhráček, které
již basket dostatečně umí a vybojovali na KRAKOŽ CUPech pohár pro vítěze, byl pro naše
nejmladší jejich turnaj hlavně seznamovacím s
basketbalem jako hrou. Sice už mají něco odtrénováno, ale prodat to, co se naučili musí
v zápasech, a to je těžké. Budiž pro ně povzbuzením, že si i na tomto turnaji vybojovaly výhru
(2x porazili družstvo BC Slaný) a neskončili po-

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.
V září jsme se Vás ptali, zda si myslíte, že je vzdělání
jednou z nejdůležitějších věcí pro život člověka?

slední. Poslední zářijový víkend na ně čeká již
jejich mistrovská soutěž – Krajský přebor a tam
se jistě pokusí uzmout nějakou tu výhru.
Koncem září začínají soutěže pro všechna
družstva. O jejich výsledcích Vás budeme informovat na stránkách příštího zpravodaje a také
„zabrousíme“ do historie KRA-KOŽ CUPu, vždyť
mu příští rok bude již dvacet let.
Jiří Buňka

Výsledky ankety za měsíc září:

Anketní otázka na říjen zní:

Co si myslíte, že je třeba nejvíce zlepšit
v Kožlanech a v obcích?

Nová anketa byla spuštěna 1. 10. 2013
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. Volný prodej 9,- Kč
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