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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Podzimní měsíce jsou pro naše
technické služby vždy plné práce
s úklidem
spadaného
listí.
Tak tomu
bylo
i
v letošním
roce. Zatím
nám
počasí
přálo
a
první sníh
přišel
až
ke
konci
měsíce. Proto se vše stihlo udělat
včas.
V listopadu jsme provedli poslední letošní kontrolní odběr pitné
vody a výsledky si můžete najít na
našich webových stránkách. Kvalita naší vody je i nadále velmi dobrá.
V listopadu se podařilo díky dobrému počasí uklidit skládku zeminy
u hájovny. Dlouhé roky zde občané
ukládali bioodpad, a proto zde
vznikla velká hromada kvalitního
materiálu. Po změně zákona o odpadech není již tento způsob skladování možný a vzniklou zeminou
jsme nechali upravit prostor pod
lesní školkou, který se na jaře

Informace
Bioodpad

příštího roku zalesní. Rovněž i
prostor bývalé skládky bioodpadu
bude zalesněn.

Ve Dřevci jsme nechali vyčistit
příkop okolo polní cesty na Homoli.
Tímto se zlepší odtok přívalových
vod tak, aby byly směrovány do
kanalizace a netekly po komunikaci
do vsi.

Na konci měsíce listopadu začaly
práce na plynofikaci objektu restaurace v budově úřadu. Tímto se
podaří zabezpečit zatím neobsazený objekt na zimu a do budoucna
se výrazně zlepší komfort pro návštěvníky restaurace i budoucím
nájemcům.

V současné době intenzivně pracujeme na rozpočtu pro příští rok.
Také připravujeme dotace na zpracované projekty.
Krajský úřad PK ve dnech 26. a
27. listopadu u nás provedl audit
hospodaření. Audit neshledal žádné nedostatky a jenom potvrdil
dobrou práci našich zaměstnankyň
úřadu.
Z kulturních akcí chci jmenovat
lampionový průvod s ohňostrojem,
který pořádal DDM Kožlany a hlavně již tradiční vánoční jarmark
spojený s rozsvícením vánočního
stromu. Všechny akce se povedly
velmi dobře. Pouze plánovaná
přednáška o letadle v muzeu se
neuskutečnila, protože přednášející
na poslední chvíli akci odvolal.
Předpokládáme, že se přednáška
bude konat v náhradním termínu.
Začal adventní čas a do Vánoc
už zbývá necelý měsíc. Chtěl bych
vám popřát klidný a pohodový
předvánoční i vánoční čas. Užijte
si svátky v klidu a ve štěstí se
svými nejbližšími. Do nového roku
2016 vám všem přeji pevné zdraví
a také štěstí, spokojenost a hodně
úspěchů v osobním i profesním životě.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Odečty vodoměrů

Svoz biopopelnic
byl naposledy proveden
ve čtvrtek 19. 11. 2015.
O zahájení svozu na jaře Vás
budeme informovat.

Oznamujeme občanům, že od 11. 12. 2015 do 18. 12. 2015 budou
v Kožlanech prováděny odečty vodoměrů.
Žádáme proto občany, aby zpřístupnili své vodoměry, popřípadě oznámili
odečet vodoměru osobně, telefonicky nebo mailem p. Plačkové na MÚ Kožlany do pátku 18. 12. 2015, aby mohlo být provedeno vyúčtování vodného
a stočného. Faktury budou rozesílány po 5. lednu 2016.
Pokud by nebyly odečty včas a správně oznámeny, je možnost, že vyúčtování vodného a stočného bude provedeno dle paušálu. Při odečtech řádně
zkontrolujte nahlášený stav vodoměru, po vystavení faktury již nebude
možné reklamovat vyúčtování.
Bližší informace u paní Plačkové, telefon: 373 396 613 nebo 721 545 142
email: plackova@kozlany.cz.

Citát měsíce
„Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat“.
Albert Einstein
www.kozlany.cz
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Výsledky projednání rady města na 17. zasedání konaném dne 26. 10. 2015
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů rady města, zprávu o
stavu hospodaření v městských lesích k 13. 10. 2015.
Rada schvaluje:
č. 167/15 - program 17. zasedání
rady města; č. 168/15 - 8. rozpočtové opatření pro rok 2015; č.
170/15 - smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemek p.č. 4910
k.ú.
Kožlany včetně stanovení
způsobu úhrady a výše splátek; č.
171/15 - nájemní smlouvu na část
pozemku p.č. 815/1 v k.ú. Bohy
přilehlého k rekreačnímu objektu
E13 o výměře 36 m2 uzavíranou s
L. B. s platností do 31.12.2020 za
cenu 5,- Kč/m2/rok; č. 172/15 nájemní smlouvu na část pozemku
p.č. 815/1 v k.ú. Bohy přilehlého k
rekreačnímu objektu E25 o výměře
50 m2 uzavíranou s M.Š. s platností do 31.12.2020 za
cenu 5,- Kč/m2/rok; č. 173/15 - nájemní smlouvu na část pozemku
p.č. 815/1 v k.ú. Bohy přilehlého k
rekreačnímu objektu E30 o výměře
80 m2 uzavíranou s M.P. s platností do 31.12.2020 za cenu 5,Kč/m2/rok; č. 174/15 - nájemní
smlouvu na část pozemku p.č.
815/1 v k.ú. Bohy přilehlého k rekreačnímu objektu E7 o výměře 56
m2 uzavíranou s B. O. s platností
do 31.12.2020 za cenu 5,Kč/m2/rok; č. 175/15 - nájemní
smlouvu na část pozemku p.č.
3993/1 o výměře 695 m2 přilehlý
k chatě E13, část pozemku p.č.

4294/8 o výměře 57 m2, p.č.
3993/3 o výměře 14 m2 vše v k.ú.
Kožlany, uzavíranou s manželi S. s
platností do 31.12.2020 za cenu
5,- Kč/m2/rok; č. 176/15 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 3993/1 o výměře 695 m2,
části pozemku p.č. 4294/8 o výměře 57 m2, p.č. 3993/3 o výměře
14 m2 vše v k.ú. Kožlany, a nedoporučuje
zastupitelstvu města prodej uvedených částí pozemků; č. 177/15 - nájemní smlouvu
na část pozemku p.č. 4146/1 v
k.ú. Kožlany přilehlého k rekreačnímu objektu E14 o výměře 260
m2 uzavíranou s P. M. s platností
do 31.12.2020 za
cenu 5,Kč/m2/rok; č. 178/15 - zveřejnění
záměru pronájmu části nebytových
prostor budovy č.p. 112, Pražská,
Kožlany za účelem umístění anténního systému na stávající trubkový
stožár na střeše budovy a umístění
technologie v datovém rozvaděči v
části půdních prostor; č. 179/15 zveřejnění záměru prodeje pozemku st. 46 v k.ú. Buček, na kterém
se nachází zemědělská stavba bez
č.p./č.ev.; č. 182/15 - smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a o právu stavby
č. IP-12-0004135/VB/002 na pozemcích p.č. 500/3, 4227/2 k.ú.
Kožlany uzavíranou se společností
ČEZ Distribuce, a.s.; č. 185/15 požadavky Základní školy a Mateřské školy Dr.E.Beneše Kožlany na
nákup majetku a investice v novém rozpočtovém období dotačních programů EU včetně 5% podílu zřizovatele.

Rada souhlasí:
č. 169/15 - s návrhem ceny za čištění a odvádění odpadních vod pro
rok 2016 ve výši 10,08 Kč/m3 bez
DPH; č. 180/15 - s umístěním sídla
Základní organizace Českého svazu včelařů Kožlany na adresu sídla
Městského úřadu Kožlany, Pražská
135; č. 181/15 - se zápisem žadatelky do seznamu zájemců o přidělení bytu v domě s pečovatelskou
službou Kožlany s tím, že v současné době není volný žádný byt;
č. 183/15 - s prodloužením platnosti Povolení hornické činnosti
Lomu Kožlany ve stejnojmenném
dobývacím prostoru dle žádosti,
kterou firma Berger Bohemia zaslala na Obvodní báňský úřad v
Plzni dne 06.10.2015; č. 184/15 se zařazením opravy budovy bývalé obecní školy v Hodyni do plánu
investic na rok 2016 s tím, že realizace opravy je závislá zejména na
poskytnutí dotace, dále rada požaduje po dohodě s ostatními SDH
předložit seznam plánovaných výdajů v r. 2016 jako podklad pro
sestavení rozpočtu na rok 2016.
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 18. zasedání konaném dne 16. 11. 2015
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů rady města, zprávu o
stavu hospodaření v městských lesích ke dni 03.11.2015.
Rada schvaluje:
č. 186/15 - program 18. zasedání
rady města; č. 188/15 - udělení
výjimky z počtu žáků na třídu pro
Základní školu dr.E.Beneše Kožlany - snížení o 3 žáky na třídu; č.
189/15 - přiznání odpočtu na stočném za vodu neodvedenou ve výši
72 % na rok 2016 pro
KERAMO, družstvo umělecké výroby; č. 190/15 - nákup dárků pro
děti z MŠ Kozojedy v hodnotě
www.kozlany.cz

1.000,- Kč; č. 191/15 - přidělení
bytu č. 12 v Domě s pečovatelskou
službou Kožlany paní Z.T.; č.
192/15 - vnitřní směrnici pro vydávání známek na popelnice a pytlů na odpad pro rok 2016; č.
193/15 - dodatek č. 3 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor v č.p.
327 Kožlany, a dodatek č. 1 ke
smlouvě poskytování pracovnělékařských služeb z důvodu změny
právní formy nájemce a poskytovatele; č. 194/15 - vynětí části
lesního pozemku p.č. 3993/1 v
k.ú. Kožlany o výměře 695 m2 z
pozemků určených k plnění funkcí
lesa, jelikož pozemek není využíván jako les; č. 195/15 - dodatek
č. 3 o prodloužení platnosti nájemní smlouvy na části pozemku p.č.

3758/2 v k.ú.Kožlany o výměře
400 m2 a část pozemku p.č.
3756/5 v k.ú. Kožlany o výměře
218 m2 za účelem umístění včelstev, a to do 31.12.2020; č.
197/15 - smlouvu o poskytnutí
práva k užívání části nebytových
prostor budovy č.p. 112, Pražská,
Kožlany za účelem umístění anténního systému, za podmínky vyjmutí písm. e) v odst. 2 čl. VII z této
smlouvy; č. 199/15 - dodatek č. 2
ke
smlouvě
o
úvěru
č.
0103515429 a dodatek č. 1 ke
smlouvě o úvěru č. 0102662419
týkající se zrušení ustanovení o
vydání souhlasu banky s investicemi města nad 500 tis. Kč; č.
200/15 - dodatek č. 3 k dohodě č.
Kr 1/2001 o dočasném užívání poKožlanský zpravodaj 12 /2015
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zemku v k.ú. Bohy, kterým se prodlužuje platnost této dohody; č.
201/15 - zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 3928 v
k.ú. Kožlany o výměře 100 m2 za
účelem umístění včelstev.

Rada nesouhlasí:
č. 196/15 - se stavbou rekreačního
objektu na pozemku st. 896 v k.ú.
Kožlany, jelikož stavba je v rozporu s Územním plánem města Kožlany.

Rada neschvaluje:
č. 202/15 - poskytnutí finančních
prostředků ve výši 21000,- Kč pro
SDH Hedčany na uskutečnění třídenního zájezdu do polské obce
Giecz.

Rada doporučuje:
č. 187/15 - zastupitelstvu navýšení neinvestičního příspěvku pro
Základní školu a Mateřskou školu
Dr. Eduarda Beneše Kožlany o
95000,- Kč; č. 198/15 - zastupitelstvu schválit dodatek č. 3 o

Rada souhlasí:
č. 203/15 - s rekonstrukcí hospodářské části objektu č.p. 24 ve
Dřevci na výrobu mléčných výrobků dle předložené projektové dokumentace.

vinkulaci pojistného plnění z pojistné smlouvy č.7720133897 ve
prospěch úvěrové smlouvy č.
0112677139.
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.

Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 16. 12. 2015
v 18,00 hodin
se koná
5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti Městského
muzea Kožlany

Program:
1) Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů
zápisu
2) Zpráva o činnosti rady města Kožlany
3) Majetkové a ostatní záležitosti města
4) Změna rozpočtu na rok 2015 - 9. rozpoč. opatření
5) Rozpočet města na rok 2016
6) Rozpočtový výhled města 2017 - 2018
7) Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
8) Obecně závazná vyhláška o stanovení pravidel pro
pohyb psů na veřejném prostranství

Prodej vánočních stromků

Poplatky

na lesní školce dne 22. prosince od 14:00 – 16:00
hodin dle vlastního výběru (pouze smrčky).
Borovičky jsou možné dle individuální objednávky na
tel. 728 720 119.

Úhradu poplatků na rok 2016 je možné provést hotově do pokladny MÚ v úřední dny od 6. ledna 2016
(pondělí, středa 7:30-12:00 a 12:30-17:00 hod.).

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Z naší školy
Listopad začal pro deset vybraných žáků školy studijním pobytem
v rakouském Salzburku. Děti absolvovaly každý den tři hodiny výuky německého jazyka a zbytek
dne prohlídky a exkurze po tomto
nádherném městě. Počasí měly
opravdu krásně podzimní a všichni
,včetně paní učitelky, si to náramně užívali. Tento pobyt se mohl
uskutečnit díky penězům z EU,
které dorazily prostřednictvím projektu OPVK – Výzvy č. 56. Proběhnout měly ještě další výjezdy žáků,
bohužel se nám do výběrového řízení nepřihlásila žádná cestovní
kancelář, a tak jsem musel projekt
upravit a „osekat“. V rámci tohoto
projektu probíhají na prvním stupni ještě čtenářské dílny, díky nimž
jsme nakoupili přes 300 nových
knih.

www.kozlany.cz

V pondělí 9. 11. navštívil naší
školu herec Lukáš Hejlík, kterého
znáte třeba z Ordinace…, se svým
programem scénického čtení. Jednotlivé úryvky i hrané kapitoly
z knihy o Usainu Boltovi se dětem
líbily a program byl příjemným
zpestřením pro žáky od čtvrté třídy. Aby to těm mladším nebylo líto, pozvali jsme jim za dva dny divadlo pana Pohody, které si hlavně
ti nejmladší pamatují z programů
ve školce.
V listopadu se jeli poměřit naši
starší kluci s osmi dalšími školami
do Horní Břízy na turnaj ve florbale. Zúčastnili se ho žáci osmé a
deváté třídy. Tito kluci pravidelně
trénují a jezdí na zápasy s místním
florbalovým oddílem. Po první
smolné prohře jsme již nikomu nedali šanci a kvalifikaci vyhráli.
Okresní přebor postoupivších se

hrál v úterý 24. 11. bohužel už bez
naší účasti. Pro absenci několika
klíčových hráčů jsme na turnaj
nejeli a dali tak šanci družstvu
Zruče, které se v naší skupině
umístilo až na pátém místě. Škoda
že máme tak malý počet kluků
v osmé a deváté třídě.
V pondělí 16. listopadu jsme
slavnostně v tělocvičně přivítali
prvňáčky. Tentokrát jsme jako téma zvolili „Výpravu za knihou“.
Program sestavený z vystoupení
jednotlivých tříd vyvrcholil oficiálním uvedením žáků první třídy
mezi ostatní kamarády školy. Prvňáčci, kterých je letos, řekl bych,
rekordní počet 22, složili slib a dostali školní trička ve žluté barvě.
Na program se přišlo podívat mnoho rodičů a prarodičů a myslím, že
se všem líbil.
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Ve středu 18. 11. proběhly první
třídní schůzky. Na dvanáct deváťáků přijelo „zatahovat své sítě“ osm
náborářů – zástupců okolních
středních škol. Toto lobování se
stalo již každoročním koloritem
třídních schůzek. Ostatní rodiče se
dozvěděli výsledky práce svých ratolestí a často i své důslednosti při
jejich domácí přípravě. Jen doufám, že jsme je moc nezarmoutili.
Ještě je do pololetí dostatek času
na nápravu.
Devatenáctého ve čtvrtek se žáci
deváté třídy pod dohledem třídní

učitelky jeli podívat na pracovní
úřad do Plzně. Tam jezdí každoročně v rámci příprav na budoucí
povolání a seznamují se tam se situací v našem okrese a kraji. Jen
jim přeji, aby služby tohoto úřadu
do
budoucna
potřebovali
co
nejméně.
Dále jsme se pilně připravovali
na slavnostní rozsvícení vánočního
stromečku, kde jsme se mimo již
tradičního kulturního programu
prezentovali i krásně zdobenými
perníčky a dalšími výrobky žáků.
Výrobky dětí šly rychle na odbyt.

Utržené peníze budou vhodně použity na uhrazení různých kulturních
akcí před vánočními prázdninami.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem zaměstnancům školy, kteří
se podílí na přípravě a organizaci
akcí spojených s prezentací školy,
za jejich příkladnou práci a popřát
všem klidný adventní čas a pohodové Vánoce plné dárků a úsměvů
těch nejbližších.
Mgr. Jaroslav Švarc

Než přijdou vánoce…
Předvánoční čas je v mateřské škole plný ruchu, očekávání a příprav na vánoční besídku. Již v pátek 27. Listopadu společně přijdeme zazpívat k vánočnímu stromu v parku v Kožlanech. 1. prosince proběhne ve školce
mikulášská pohádka s nadílkou sladkostí darovaných Městským úřadem Kožlany. Pečlivě se také připravujeme
na vánoční besídku pro rodiče dětí a pak už jen pár dní.
Předtím: V listopadu si děti užívaly teplejšího počasí a hodně času jsme tedy mohli trávit venku. Poprvé
v letošním školním roce jsme navštívili Divadlo Alfa v Plzni. Představení „ Zimní příhody včelích medvídků“ bylo
velmi veselé, děti byly do děje aktivně zapojeny a tak hodinka v hledišti uběhla jako nic. Opravdu musíme jen
chválit, jak jsou představení pro děti zpracována. Stále jezdíme ve středu s dětmi do solné jeskyně, kde všichni
upevňují své zdraví. Tento
měsíc nám nastoupily také 4
nové 3leté dětičky, které se
postupně zapojují do kolektivu dětí na jednotlivých třídách. A tak je pořád rušno.
Vám, čtenářům Zpravodaje, přejeme klidný předvánoční čas a pro zpestření
posíláme i jednu vánoční
básničku. Znáte ji?
Na ledě
Dobře dětem o Vánocích
na rybnících, na potocích.
Zima jim dá pod nohy
kousek zmrzlé oblohy.
Pro ně zmrzlo modré nebe.
Co na tom, že trochu zebe.
Honí se tam vesele
malí zkřehlí andělé.
L. Kozlerová
www.kozlany.cz
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Zájezd do Rakouska
Dne 2. 11. 2015 jsme od budovy školy vyrazili na
poznávací zájezd do Rakouska. V odpoledních hodinách jsme dorazili do Salzburku, kde jsme procházeli
jeho krásným historickým centrem. Ochutnali jsme
Mozartovy koule a místní preclíky. Po unavující cestě
jsme jeli naším kamarádem autobusem do pensionu
Sonnenhof. Tam jsme se měli vážně skvěle, protože
úžasně vařili a ve vstupní hale na schodech jsme ulovili dokonce slabý signál WIFI.
Druhý den jsme začali s výukou na místní univerzitě, na jejíž střeše mají pro studenty lavičky
s výhledem na pevnost Hohensalzburg a kavárnu. Byli
jsme rozděleni do čtyř skupin podle vědomostí, které
jsme měli dobré, protože náš pan průvodce nás přišel
osobně pochválit za výslovnost. Po škole jsme zamířili
do Berchtesgaden, kde nás čekala prohlídka solných
dolů. V nich se uskutečnila jízda vláčkem a sjezd po
klouzačce, ze které máme krásné fotky. Také jsme
přepluli solné jezero a ochutnali super slanou vodu.

U jezera Königsee nás velmi přitahovala voda a někteří z nás se s ní pokoušeli blíže seznámit. Třetí den
po výuce jsme navštívili nádherné jezero u města St.
Wolfgang. Zamířili jsme také do městečka Hallstatt,
které je na seznamu chráněných památek Unesco. Toto město se nachází z části na jezeře uprostřed strmých srázů Dachsteinu. Jako jediná silná parta ze zájezdu jsme vyšlapali obrovský kopec nad město.
Čtvrtý den jsme jeli do královského letního města
Bad Ischl a městečka Gmunden. Poslední den jsme se
rozloučili s naším penzionem a odjeli do Lince, ve kterém jsme navštívili muzeum ARS Electronica Center.
Po prohlídce jsme ještě dostali rozchod po městě,
abychom dokoupili poněkud ujedené zásoby Mozartových koulí a vydali se na zpáteční cestu do České Republiky. Zájezd se nám moc líbil a děkujeme škole a
našemu průvodci. Rádi bychom jeli znovu.
Jan Valach a Adéla Kleisslová

SPOLKY
Šikulky z Kožlan

V listopadu jsme byly na několika akcích, které otevíraly předvánoční čas. Máme tento čas rády.
V klubu jsme vytvářely vánoční
ozdoby
z korálků,
háčkované
hvězdičky, šité z látek nebo z filců.

Také jsme vyráběly vánoční přání,
které jsme vytvářely z papírů. Používáme na zdobení papírové výseky, které vyrábíme na Big Shotu.
Připravily jsme také odpolední tvoření pro děti v Kozojedech. Jezdíme tam moc rády, setkání s přáteli
vždy potěší.
Také jsme byly na trhu, když se
rozsvěcel
vánoční
strom
v Kožlanech. 28. listopadu jsme
byly na Adventu v Mariánské Týnici. V úterý 8. prosince 2015, ve 13
hodin budeme pořádat pro děti
Adventní setkání v knihovně, kde
si můžete společně vyrobit vánoční
přáníčka.

Přejeme Vám hezký Advent a
Veselé Vánoce. P. F. 2016

Šikulky

Adventní koncert
České i světové vánoční a duchovní skladby
Účinkují: soubor Sagitta Plasy a Tomáš Ondřich
neděle 20. prosince 2015 v 17 hodin
Kaple sv. Jana Křtitele v Hodyni
www.kozlany.cz
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Hasiči města Kožlany
Na úvod našeho článku bychom chtěli napsat o nečekaném prověřovacím cvičení našeho hasičského okrsku.
V sobotu 7. listopadu v odpoledních hodinách byl vyhlášen poplach 10
jednotkám dobrovolných hasičů. Pro upřesnění poplach byl vyhlášen
operačním důstojníkem HZS pouze sirénou a nikoliv přes mobilní telefony, jak to bývá obvykle při každém poplachu. Takže nepřítomní čle-

nové jednotek SDH v daných lokalitách se neseběhli. Po té nastala veliteli okrsku povinnost svolat hasiče jednotlivých obcí přes mobilní telefon. Na místo zásahu, které bylo určeno u požární nádrže ve Dřevci, se
dostavily jednotky SDH Kozojedy,SDH Kožlany,SDH Hedčany a SDH Holovousy. Ostatní jednotky nedorazily z důvodu, že nedaly jednotku dohromady nebo měly techniku v opravě. Při cvičení se prověřovaly dojezdové časy jednotek a akceschopnost členů a techniky. Jednotky, které dorazily na místo, cvičení splnily. Na celé prověřovací cvičení dohlíželi zde přítomní hasiči z HZS Plasy. Do příštích let bychom chtěli více
spolupracovat s těmito hasiči z našich vesnic a vesniček, které jsou
v nižším stupni poplachu. Sbory dobrovolných hasičů v nižším stupni

poplachu
byly
také
zapotřebí
v období sucha při spoustě velkých
požárů, proto chceme, aby tyto sbory
byly
akceschopné
výjezdu
k požáru.
V neděli 22. 11. 2015 následovalo
taktické cvičení naší zásahové jednotky. Operačním důstojníkem byl
vyhlášen poplach na požár travního
porostu u kostela v Kožlanech. Na
místo dojela všechna naše technika
a začala hasit dvěma proudy
v dýchací technice. Dvě připravená
ohniska požáru simulovaly dýmovnice. Nutná byla i dodávka vody, kterou zabezpečovala přenosná motorová stříkačka PPS 12 od Farského
rybníka až ke kostelu. Toto taktické
cvičení je povinné a je zařazeno do
výcvikového roku pro zdokonalování
připravenosti jednotky.
Chtěli bychom připomenout našim
členům, hasičům ostatních sborů a
příznivcům hasičů, že se uskuteční
Výroční valná hromada v sobotu 2.
1. 2016 od 18 hodin v hasičské
zbrojnici v Kožlanech.
S pozdravem
Vaši Hasiči

Tajemná procházka
V předvečer státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu vyrazilo třicet odvážlivců
na procházku okolím Hedčan. Proč odvážlivců? Jednalo se totiž o vycházku do lesa za úplné tmy.
Děti a dospělí si sice na halloweenskou cestu svítili
lampiony, ale rozpoznat opravdové živé strašidlo mezi
stíny stromů a keřů se absolutně nedalo. Kdekdo byl
jeho zjevením nemile zaskočen. Letošní lampionový
průvod se uskutečnil již počtvrté a kromě Hedčanských se dobrovolně přišly bát i děti z Kožlan a Černíkovic. V polovině cesty čekalo na všechny perníčkové
překvapení a ti, kdo se živí vrátili zpět do Hedčan, si
podrážděné nervy obalili při buřtových hodech.
Za pořádající SDH Hedčany
Valentýna Bíla

Senioři v Kožlanech
pořádají předvánoční setkání důchodců
u Vožehova rybníka
ve středu 9. prosince 2014 od 15:00 hod.
Doprava zajištěna autobusem ze zastávek:
Program:
1/ Zahájení
2/ Pohoštění
3/ Volná zábava

www.kozlany.cz

u Váhy a sokolovny - 15:00 hod.
u ZŠ a MÚ - 15:05 hod.

Každý účastník tohoto setkání zaplatí poplatek 20 Kč.
Odjezd autobusu zpět v 18:30 hodin.
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MĚSTSKÁ

KNIHOVNA

Adventní setkání v Městské knihovně Kožlany
úterý 8. prosince od 14,00 hodin
Přijďte se vánočně naladit a pobavit!
Těší se na Vás Šikulky, Dům dětí a knihovnice

Městská knihovna Kožlany
vás zve na výstavku

„Vánoce ve světě„
1. prosince – 6. ledna
SPORT
TJ Olympie Kožlany
Podzimní část fotbalové sezóny je
za námi a přišel čas na malou rekapitulaci.
Žáci zatím letos výrazně ztrácejí.
Po delší době se nepodařilo zacelit
mezery po loňských tahounech,
kteří odešli do dorostu. Vedle výkonů a výsledků nejsou ideální ani
vztahy uvnitř mužstva. Chlapci si
musejí sáhnout do svědomí, uvědomit si, že musejí všichni táhnout
za jeden provaz, a v zimě na sobě
pořádně zapracovat, aby na jaře
připravili sobě i trenérovi více radosti. Velkým problémem je bohužel nespolehlivá docházka některých hráčů - rádi bychom apelovali
touto cestou na jejich rodiče, aby
své ratolesti v tomto směru podporovali.
Dorostenci se s letním zemětřesením v kádru popasovali o poznání lépe. I s relativně úzkým kádrem se ve vyrovnané soutěži drží v
popředí tabulky, navíc někteří hráči

si zároveň dobře vedou i v zápasech dospělých - ať už áčka nebo
béčka.
Stará garda navázala na podařené jaro a prošla podzimem celkem
suverénně, když nestačila pouze
na lídra soutěže ze Zruče.
B-mužstvo se ve své první sezóně přesvědčilo, že ani IV. třída se
nedá hrát bez tréninku. Ve většině
zápasů totiž mužstvo herně nepropadlo, ale až příliš často ztrácelo
utkání v druhých poločasech, kdy
nestačilo fyzicky. Přesto nelze podzimní část hodnotit úplně negativně - béčko se k zápasům schází v
dostatečném počtu, pravidelně nastupuje řada mladých kluků a doufejme, že je jen otázkou času, kdy
se dostaví i lepší výsledky.
A-mužstvo vstoupilo do podzimní
části i přes velkou marodku nadějně, bohužel i přes celkem dobré
výkony v úvodní zápasech začaly
přibývat porážky, které stahovaly

Výsledky - listopad:
A-mužstvo:
Trnová – Kožlany 2:2 (1:1)
branky: V. Švamberg, Kříž
Kožlany - Dolní Bělá 3:1 (1:1)
branky: Tupý, Koura, Šnajdr
Líně – Kožlany 2:5 (1:1)
branky: Šnajdr 2, Hromada, Kozler, Kříž
Dorost:
Trnová – Kožlany 1:3 (1:1)
branky: Hromada 2, Šofranko
www.kozlany.cz

hráče psychicky dolů. Po pětizápasové sérii bez bodu se mužstvo
dokonce propadlo až na poslední
místo tabulky, naštěstí pak přišlo
výrazné domácí vítězství s Mladoticemi, karta se obrátila a 11 bodů z
posledních čtyř utkání znamenalo
posun k vyrovnanému středu tabulky.
Všichni hráči teď mají před sebou dlouhou zimní přestávku, kdy
je potřeba si odpočinout a následně nabrat fyzické i psychické síly
do jara. Už tradičním zpestřením
zimní přípravy dospělých bude
účast na zimním turnaji v Horní
Bříze, který startuje první únorový
víkend. Rozpis utkání bude k dispozici na webových stránkách klubu, zde ve zpravodaji a na obvyklých vývěskách. Srdečně zveme
všechny fanoušky a předem děkujeme za podporu.
Jiří Švamberg

B-mužstvo:
V. Libyně – Kožlany 1:5 (0:4)
branky: P. Jícha 3, J. Jícha, Feix
Žáci:
Kožlany – Kralovice 1:11 (1:6)
branka: O. Hurt
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TJ Olympie Kožlany
srdečně zve své členy na VALNOU HROMADU,
která se koná v pátek 11. 12. 2015 od 19:00 hodin v restauraci „U radnice“.
Po programu následuje občerstvení (gambrinus, prazdroj a jiné pochutiny),
bohatá tombola a volná zábava.
Podzimní tabulky:
A-mužstvo:
1. Vejprnice „B“
2. Mladotice
3. Kozolupy
4. Nečtiny
5. Blatnice
6. Ledce
7. H. Huť
8. Líně
9. KOŽLANY
10. Křelovice
11. Bezvěrov
12. Zbůch
13. Dolní Bělá
14. Trnová

31:16
34:21
43:28
35:29
31:27
37:33
36:36
28:32
27:36
15:19
27:34
26:40
26:30
24:39

30
27
26
23
23
22
22
20
17
16
13
13
11
10

Dorost:
1. Košutka
2. Úněšov
3. Zruč
4. KOŽLANY
5. Bezdružice
6. Kaznějov
7. Kralovice
8. Všeruby
9. Trnová
10. Žihle
11. Hadačka
12. Plasy

58:10
65:27
49:19
31:25
42:20
36:20
28:25
45:31
28:46
18:43
18:70
9:91

33
26
25
20
19
18
17
15
9
8
6
2

B-mužstvo:
1. Třemošná „B“
2. Dolní Bělá „B“
3. Trnová „B“
4. Kozojedy
5. Žichlice
6. Hadačka
7. Plasy „B“
8. KOŽLANY „B“
9. Mladotice „B“
10.Vysoká Libyně

36: 9
36:13
33:19
30:15
26:16
17:19
18:27
19:31
14:38
5:45

25
21
21
14
14
13
12
9
3
3

Žáci:
1. Horní Bříza
2. Zbůch
3. Mladotice
4. Kralovice
5. Žihle
6. KOŽLANY
7. Dolní Bělá

88: 4
77:40
56:24
48:30
26:46
19:94
16:92

34
24
24
17
15
5
4

Stará garda:
1. Zruč „B“
2. KOŽLANY
3. Plasy
4. Druztová
5. Třemošná
6. Chrást

17:10
17: 8
21:12
8:15
8:15
6:17

13
12
10
6
3
0

Stolní tenis
A družstvo stolního tenisu hraje krajskou soutěž ve
složení Šapovalov, Sebránek, Hoffman Robert a Vojáček. Po deseti odehraných kolech máme 5 vítězství a
5 porážek. Ze čtrnácti účastníků jsme na sedmém
místě. Nejlepším hráčem je Šapovalov 25 vítězství, 3
prohry a z devadesáti hráčů hrajících tuto soutěž je na
prvním místě a má úspěšnost 89,29 %. Sebránek 14
vítězství, 5 proher a je na 13. místě a má úspěšnost
73,68 %. Hoffman Robert 9 výher, 13 proher a je na
39. místě a má úspěšnost 40,91 %. Vojáček 7 vítězství, 18 proher a má úspěšnost 28 %.

B družstvo hraje okresní přebor a ze sedmi odehraných zápasů 1x vyhrálo, 1x remizovalo a 5x prohrálo. Z dvanácti účastníků je na jedenáctém místě.
Nejlepším hráčem je Hoffman Jindřich, který má
úspěšnost 69,23 % a z devadesáti hráčů je na 9. místě. Nedbalová Květa je s 52,17 % je na 29. místě.
Mudra je s 25 % na 48. místě. Zbývající hráči Konopásek a Votýpka mají 8 porážek bez vítězství.
Šapovalov Jiří

Krajská soutěž 2. třídy, sk. A – tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sokol Nová Hospoda A
TJ Trnová A
TJ Sokol Plzeň V. E
KST Klatovy B
SK Kornatice A
TJ Union Plzeň C
TJ Sokol Nezvěstice A
TJ Kožlany A
SK Rokycany A
TJ Sokol Starý Plzenec A
TJ Union Plzeň D
TJ Sokol Těně A
TJ Sokol Osek A
KST Klatovy C

www.kozlany.cz

10
10
10
9
9
9
9
10
9
9
9
9
9
9

9
7
7
5
5
5
3
5
4
3
3
2
1
0

0
1
0
1
1
1
5
0
1
1
0
1
0
0

1
2
3
3
3
3
1
5
4
5
6
6
8
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

96:42 28
84:65 25
82:58 24
76:54 20
71:57 20
74:61 20
78:73 20
70:68 20
61:72 18
72:70 16
51:68 15
54:80 14
42:87 11
34:90 9
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Úspěšnost dvouher – Krajská soutěž 2. Třídy,
Hráč
Nar.
Družstvo
Šapovalov Jiří
1955
TJ Kožlany A
Čákora Ladislav
1970
Sokol N.Hospoda A
Soukup Miloš
1976
TJ Sokol St.Plzenec A
Sebránek Jaroslav
1952
TJ Kožlany A

1.
2.
3.
13.

sk. A (základní část)
P.U.
Skóre
9
25
3
10
27
5
9
27
5
7
14
5

Úsp.
89,29%
84,38%
84,38%
73,68%

Regionální přebor I. Třídy - tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
9.
27.

TJ Sokol Kralovice A
Dioss Nýřany C
TJ Sokol Horní Bělá B
TJ Sokol Vejprnice A
TJ Baník Líně C
SDH Hadačka
TJ Baník Líně B
Sokol Vysoká Libyně A
DDM Kaznějov
TJ Sokol Horní Bělá C
TJ Kožlany B
TJ Sokol Kralovice B

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
6
4
4
3
2
3
1
1
1
0

1
2
0
1
0
1
3
0
2
1
1
0

0
0
1
2
3
3
2
4
4
5
5
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

84:42
81:45
81:45
69:57
67:59
63:63
72:54
72:54
58:68
42:84
47:79
20:106

Úspěšnost dvouher – Regionální přebor I. třídy (základní část)
Hráč
Nar.
Družstvo
P.U.
skóre
Kolerus Martin
1976
Dioss Nýřany C
4
13
0
Niedermayer Michal
1987
Dioss Nýřany C
5
18
1
Šípek Josef
1972
TJ Sokol H.Bělá B
3
10
1
Hoffman Jindřich
1945
TJ Kožlany B
7
20
8
Nedbalová Květa
1965
TJ Kožlany B
6
12
11

20
19
19
16
15
14
14
13
11
10
10
7

Úsp.
100,00%
97,74%
90,91%
71,43%
52,17%

DBK Kožlany – Kralovice
V tomto vydání zpravodaje zavítáme k našemu nejstaršímu mládežnickému družstvu – juniorkám
U19. Po loňské úspěšné sezóně
kadetek jsme byli pasováni na favorita naší skupiny v letošní soutěži juniorek. My jsme výhledy znalců krotili. Vždyť nemáme ve svém
družstvu žádnou hráčku ročníku
1997 a i ve srovnání s naší první
sezónou v kadetkách (2013/14),
jsme sice uhráli dobrý střed tabulky, ale na špici nám chyběly zkušenosti právě těchto starších hráček. A dosavadní průběh soutěže
dává více za pravdu nám.
V prvním dvoukole hravě doma
přehráváme družstvo Ústí nad Labem 104:52 a zraněními zdecimované dračice z Mostu 125:45. Již
v dalším
kole
při
zájezdu
k favoritovi soutěže do Litoměřic
poznáváme
hořkost
porážky
50:63. Je zajímavé, že v nedělním
zápase hračky Litoměřic podlehly
Nuslím výrazným rozdílem skoro
30 bodů, když měly v nohách těžký zápas s námi a Nusle měli
v sobotu volno. Třetí dvojkolo nám
do tělocvičny na Chválendu přisoudilo
další
těžké
soupeře.
V sobotu USK Praha, které je
v tomto roce vedeno trenérkou Helenou Čechurovou. Že to jméno
www.kozlany.cz

znáte? Samozřejmě, je to přece
Helča, která hrála u nás s družstvy
roč. 92 až 94 a poté přestoupila
právě na USK. Bohužel musí jít na
reoperaci vazů v koleně tak zatím
pověsila hráčskou karieru na hřebík a věnuje se trénování. Ve vyrovnaném zápase nás nakonec fyzicky disponovanější soupeř přehrál 63:66. Sice prohra, ale dobrý
výkon. V neděli jsme hostili družstvo BLK Slavie Praha. V poločase
vedeme, jen máme strach, jak na
tom budeme po sobotě se silami.
Slávia měla v sobotu volno a těžkému zápasu s Nuslemi se vyhnula. A to byl asi rozhodující moment, nám prostě síly na konci zápasu došly. Závěrečné skóre až
moc kruté s ohledem na vývoj zápasu 77:86.
Zájezd na Aritmu a na Kladno
nás měl nasměrovat zpět na vítěznou vlnu – povedlo se. Sobota na
Aritmě 108:47 a v neděli na Kladně 90:48. Dobré zápasy, kde se
mohly i potrénovat obranné i útočné systémy. V obou zápasech lze
litovat jen množství neproměněných šancí, ale naštěstí nám na
konci zápasů tyto body nechyběly.
V dalším termínu nás čekaly dokonce
tři
zápasy.
Víkend
v Kožlanech proti Liberci a Varn-

sdorfu a v pondělí předehrávka
v Ústí nad Labem. Dle předpokladů
jsme sobotní zápas proti poslednímu Liberci zvládli a výhra 94:54
nás dostala v tabulce před našeho
nedělního soupeře. Tým Varnsdorfu loni udržel ligovu soutěž v play
out a k nám si přijel pro body. Nebo si to alespoň myslel. Ihned
v první čtvrtině jsme ukázali kdo je
na palubovce pánem a i když se ve
druhém poločase soupeř začal trefovat, tak jsme vyhráli výrazně
75:52.
Pondělní zápas v Ústí proběhl ve
stejném duchu jako ten u nás.
Jasná první čtvrtina dala ráz celému utkání a skóre se zastavilo na
konečných 83:51 pro nás. Tyto výsledky nás staví v tabulce na 3.
místo s poměrem zápasů 10 – 7 –
3 a celkovým skóre 869:564. Nejvyšší nástřel hovoří o naší snaze
hrát atraktivní, rychlý a útočný
basketbal. K tomu bohužel patří i
vyšší počet obdržených bodů, ale
basketbal je snad právě o těch bodech.
Nyní nás čeká krátká zápasová
pauza, neboť se podařilo něco jedinečného a 9 hráček DBaK odjíždí
na 14 denní pobyt do basketbalového kempu v USA. V rámci programu také navštíví zápas NBA OrKožlanský zpravodaj 12 /2015
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lando Magic - Cleveland Cavaliers
a NHL Florida – New Jersey. Přejeme všem, ať se jim v USA daří a
neudělají
českému
basketbalu
ostudu.
Na závěr si ještě dovolím informaci o prvních kempech repre U15

a U16. Pozvánku dostali z našeho
klubu Simona Sklenářová na U16 a
Natalie
Juhászová
s Barborou
Froňkovou na U15, kde byla zároveň náhradnicí Nikola Švambergová.

A jelikož je toto poslední číslo
zpravodaje v roce 2015, tak Vám
za DBK i DBaK přeji krásné Vánoce
a vše nej do nového roku 2016. A
2. ledna na zápase Sudá – Lichá
nashledanou.
J. Buňka

PF
2016
ANKETA
V listopadu jsme se Vás ptali, zda využíváte možnosti
svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu?

Výsledky ankety za listopad:

Anketní otázka na měsíc prosinec:
Jaký je váš věk?
(zjišťujeme věkové složení návštěvníků našich stránek)

(stav k 27. 11. 10:06)
Nová anketa bude spuštěna 1. 12. 2015

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) v tiskové kvalitě. 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

www.kozlany.cz
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