KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
ŘÍJEN

2016

Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
1.
září
začal
školní
rok
2016/2017. Povinnou školní docházku zahájilo v naší škole celkem 14 prvňáčků. Jim i ostatním
žákům přeji, ať se jim
ve škole líbí a hlavně
ať se jim
daří získávat kvalitní
vzdělání.
Všem
zaměstnancům školy
přeji pevné
nervy
při
výchově a vzdělávání a hlavně při
překonávání různých byrokratických překážek, které jim jsou neustále stavěny do cesty.
Naše technické služby již nemají
tolik práce s rychle rostoucí trávou,
a proto mohou vykonávat další
nutné údržby veřejných prostranství. Prořezali jsme nálety a stromy v Nádražní ulici a v ulici Družstevní. Rozbité molo na Vožeháku
jsme mohli spravit až poté, co
jsme sehnali odpovídající materiál.
Z investičních akcí bylo dokončeno odvodnění budovy sokolovny
a úprava prostranství přilehlé tera-

sy. Také jsme v rozpočtu města
našli peníze na úpravu cest skládanou dlažbou v parku u pomníku
prezidenta Beneše.

Ke konci měsíce září byly zahájeny práce na opravě opěrné zdi ve
Spojovací ulici. K této opravě bylo
nutno přistoupit z důvodu nebezpečí sesuvu ulice do přilehlé zahrady. Připomínám, že v této komunikaci je veden plyn, vodovod a
kanalizace. Přívalový déšť nám
hodně poškodil příjezdovou cestu
do kožlanského lesa u hájovny.
Cesta byla opravena a byly na ní
vybudovány drenážní zářezy na
odvedení vody.
Díky dotaci od Plzeňského kraje
jsme naše informační centrum
mohli vybavit novým nábytkem
(viz foto). Dotaci jsme dostali také
na nový dopravní automobil pro
naše hasiče. Bylo provedeno výběrové řízení a zastupitelstvo města
schválilo na svém zasedání 14. září

usnesení
o
podpisu
smlouvy
s vybraným dodavatelem. Podle
smlouvy by automobil měl být dodán nejpozději do konce měsíce
listopadu. Další výsledky jednání
zastupitelstva najdete na jiném
místě našeho zpravodaje.

Na
městském
úřadě
jsme
v minulém měsíci měli dvě kontroly. Jedna byla z HZS PK na požárně
bezpečnostní
zabezpečení
v DPS a druhá byla z ÚP ČR, krajské pobočky v Plzni na pracovníky
na veřejně prospěšné práce (VPP).
Obě kontroly konstatovaly, že vše
je v pořádku a že nebyly zjištěny
žádné závady.
Ze sportovních akcí bych zmínil
proběhnuvší tři basketbalové turnaje mládeže, které tradičně
v tomto čase pořádá DBK KožlanyKralovice.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Volby do zastupitelstev krajů
se uskuteční
7. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
8. října 2016 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: zasedací místnost Městského muzea
v Kožlanech, Dr. E. Beneše 2, pro voliče bydlící v Bučku, Dřevci, Hedčanech, Hodyni a Kožlanech.
Výsledky projednání jednotlivých
14. 09. 2016
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva, zprávu o činnosti rady, zprávu o stavu
lesního hospodaření
Zastupitelstvo určuje:
č. 123/16 - ověřovateli zápisu Mgr.
Jaroslava Švarce a Hanou Tupou,
návrhovou komisi ve složení předseda Václav Kratochvíl, členowww.kozlany.cz

bodů programu zastupitelstva města na 9. zasedání konaném dne
vé František Kotěšovec, Bc. František Švec.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 124/16 - program 9. zasedání
zastupitelstva, č. 125/16 - uzavření smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu města ve výši
80.000,- Kč Tělovýchovné jednotě
Kožlany na vybudování automatického zavlažovacího systému na

fotbalovém hřišti v roce 2016, č.
126/16 - změnu rozpočtu města
na rok 2016 - 4. rozpočtové opatření, č. 127/16 - snížení finančního
příspěvku dle usnesení ZM č.
136/09 na částku 10.000,- Kč pro
vlastníka stavebního pozemku p.č.
3740/2 k.ú. Kožlany z důvodu absence hlavního vodovodního řadu a
kanalizační stoky u tohoto pozemKožlanský zpravodaj 10 /2016
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ku, č. 128/16 - kupní smlouvu
uzavíranou s firmou Auto Trutnov
s.r.o., IČ 25931270 na dodávku
dopravního automobilu pro JSDH
Kožlany za cenu 879.332,- Kč
včetně DPH, č. 129/16 - prodej
pozemků p.č. 1334/16 o výměře 4
m2, p.č. 1334/17 o výměře 14 m2
vše v k.ú. Dřevec paní J. Z. za cenu 30,- Kč/m2, č. 130/16 - prodej
pozemku p.č. 3623/108 v k.ú. Kožlany o výměře 239 m2 panu O. K.

za cenu 100,- Kč/m2, č. 131/16 prodej pozemku p.č. 4215/1 v k.ú.
Kožlany o výměře 272 m2 manželům V. za cenu 100,- Kč/m2, č.
132/16 - směnu pozemku p.č.
4913 v k.ú. Kožlany o výměře 65
m2 za pozemek v majetku města
p.č. 4150/118 v k.ú. Kožlany o
výměře 69 m2, a to bez náhrady,
č. 133/16 - nákup pozemku p.č.
21/1 v k.ú. Hedčany za cenu
12.000,-Kč.

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 12. 09. 2016
za účasti většiny členů rady města
jemního vztahu na nebytové provzdělávání a stravné pro nedobytRada bere na vědomí:
story na adrese Pražská 327, Konost.
zprávy starosty a místostarosty,
žlany ke dni 01. 10. 2016; č.
Rada souhlasí:
diskusní příspěvky členů rady měs112/16 - zveřejnění záměru proč. 111/16 - s rekonstrukcí objektu
ta, zprávu o stavu hospodaření v
nájmu části pozemku p.č. 4238/1
č.ev. 13 Kožlany na pozemku p.č.
městských lesích ke dni 31. 08.
v k.ú. Kožlany; č. 114/16 - doda3999/5 k.ú. Kožlany dle předlože2016
tek č. 6 k veřejnoprávní smlouvě
ného záměru investora a stavbou
Rada schvaluje:
uzavřené mezi městem Kralovice a
schodiště k uvedenému objektu na
č. 108/16 - program 13. zasedání
městem Kožlany na výkon přenepozemku města; č. 113/16 - se
rady města; č. 109/16 - odměnu
sené působnosti na úseku přestupzapsáním žadatelky o přidělení byřediteli Základní školy a Mateřské
ků; č. 115/16 - odpis pohledávky
tu v DPS Kožlany do seznamu záškoly Dr.E.Beneše Mgr. Jaroslavu
ve výši 1916,- Kč za předškolní
jemců s tím, že v současné době
Švarcovi; č. 110/16 - ukončení nánení volný žádný byt.

Pozvánka na Den otevřených dveří – informace o pečovatelské službě
srdečně zveme zájemce na Dny otevřených dveří terénní pečovatelské služby, které se budou konat ve dnech 4. 10. 2016 – 5. 10. 2016
4. 10. 2016 od 9:00-13:00 hod.
Dům s pečovatelskou službou, Jasmínová 374, 331 44 Kožlany
5. 10. 2016 od 9:00-13:00 hod.
Dům s pečovatelskou službou, Plzeňská 157, 331 41 Kralovice
Akce je součástí celorepublikového
Týdne sociálních služeb v České republice. Pokud potřebujete pomoci, poradit, máte jakýkoli dotaz
k pečovatelské službě a chcete se dozvědět více, přijďte, rádi dotazy zodpovíme a seznámíme Vás s našimi
službami. Těšíme se na Vás!
Více informací o naší organizaci a službách, které poskytujeme, najdete na našich webových stránkách
www.pecovatelskasluzba.cz nebo na tel. 774 483 704
Za CPOS Město Touškov: Mgr. Kateřina Roučková, DiS
koordinátorka středisko Kralovicko
OZNÁMENÍ
Ve spolupráci s panem Martinem Halámkem probíhá v
těchto dnech v naší obci dobrovolná kontrola pitné
vody z nechráněných zdrojů.
Za poplatek 220,- u Vás bude zkontrolována voda,
kterou ve Vašem domě používáte.

V případě zhoršené kvality vody Vám bude bezplatně
poskytnuto poradenství, jak kvalitu a chuť vody zlepšit.
Kontrolu vody je nutné objednat předem na mob. telefonu: 607 093 028. Pracovní doba: Po-Pá 8:00 –
18:00

Moštování 2016
Upozorňujeme všechny zájemce o moštování, že nově opravená moštárna ČZS ZO Kožlany v zadním traktu
domu „Pod věžičkou“ v Kožlanech je již opět v provozu!
Bližší informace Vám poskytne a konkrétní termín sdělí pan Petelík na čísle telefonu: 724 220 875.
Český zahrádkářský svaz, ZO Kožlany

Citát měsíce
„Lidé věří rádi tomu, co si přejí, aby byla pravda.“
Gaius Julius Caesar
www.kozlany.cz
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ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU A
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 22. 10. 2016
Buček (náves)
Hodyně (náves)
Dřevec (náves)
Dřevec (KD)
Hedčany (náves)
Kožlany (proti MÚ)
Kožlany (křižovatka u Sparu)

8,00 - 8,15 hod.
8,20 - 8,40 hod.
8,45 - 9,00 hod.
9,05 - 9,15 hod.
9,45 - 10,00 hod.
10,10 - 10,40 hod.
10,45 - 11,05 hod.

Časy jsou orientační

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 !!!!

Důležité podrobnosti ke sváženým odpadům prostřednictvím mobilního svozu
Nebezpečné odpady:
Použité elektrozařízení:
Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel,
malé spotřebiče - vysavače, žehličky, fény, holicí
tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.
strojky, pily, vrtačky aj. TV, monitory, počítače, tisOdpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsníkárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.
cích materiálů
velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, mikroAbsorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné
vlnné trouby, el. sporáky,
ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry
chladící zařízení - chladničky, mrazničky, klimatizaMotorové a ostatní oleje
ce, vinotéky
Olejové filtry
Ostatní:
Pneumatiky:
Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky
osobní, nákladní, traktorové
NE – běžné, reflektorové a halogenové žárovky!
Olověné akumulátory

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Začíná školní rok 2016/2017
Prázdniny jsou již minulostí a
školní rok 2016/2017 se pomalu
rozbíhá. Ne všichni zaměstnanci
však během prázdnin mohli čerpat
dovolenou, protože škola v letních
měsících utichá jen zdánlivě.
Během července a srpna je potřeba udělat práce, které by byly
při plném provozu problematické.
Ve školce máme na tyto práce
pouze měsíc, ve kterém ale také
zaměstnanci
čerpají
volno.
V letošním roce jsme ve školce
malovali některé společné prostory, školní kuchyni a hlavně uklízeli
a uklízeli. Firma Král PM centrum
s.r.o. totiž dělala rekonstrukci
střechy, která byla již v havarijním
stavu. Během následujícího roku
bychom ve spolupráci se zřizovatelem chtěli ještě celou budovu zateplit. Toto by pak mělo přinášet
značné úspory na energiích. Po zateplení základní školy klesla spotřeba plynu o třetinu.
Ve škole jsme v letních měsících
malovali čtyři třídy a školní jídelnu.
Malování kuchyně už je takovou
každoroční samozřejmostí. Během
prázdnin také vaříme pro několik
akcí a pronajímáme tělocvičnu. Letos se nám po výpadku tábora Deliba nepovedlo sehnat náhradní
odběratele obědů v červenci a tak
www.kozlany.cz

se vařilo pouze pro „cizí“ strávníky.
V srpnu pak pro basketbalová soustředění pražských klubů a jednoho klubu z Karlových Varů. Dva
týdenní turnusy basketbalistů byly
ve škole i ubytované. Již potřetí se
také na konci prázdnin konal příměstský tábor DDM Kožlany. Osmnáct dětí pod vedením Věry Cepkové využívalo při svých činnostech zázemí školy a stravovalo se
u nás. Všechno toto jsme schopni
dělat díky obětavé práci nepedagogických zaměstnanců a naší doplňkové činnosti, jejíž finanční výnosy nám pomáhají vyplnit mezery
v napjatém rozpočtu.

Do školních lavic v Základní škole a Mateřské škole dr. E. Beneše v
Kožlanech usedlo prvního září 132
dětí, což je o dva žáky více než loni. Během prvních dní v září k nám
přestoupili další čtyři žáci. Zvláště

bych chtěl přivítat 14 prvňáčků a
přeji jim, aby první krok ve svém
vzdělávání zvládli se samými jedničkami. Na základní školu chodí
také první cizinci, jejichž rodiče
pracují v nejmenovaném kožlanském
závodě.
Po
dívence
z Bulharska vzděláváme také čtyři
děti slovenské národnosti. I do
mateřské školky nastoupí nové děti, mělo by jich být 13. Tyto počty
jsou však velice relativní. Školku
v současné době navštěvuje 52
dětí, i když jsme od září počítali
spíše se 48. Ve školce máme zatím
dva cizince. Děti jsou rozděleny do
tří věkově prostupných oddělení.
Toto dělení se nám osvědčilo již
v předešlých letech. Zavádí se
hlavně z důvodů rozvoje spolupráce a komunikace mezi dětmi a nesporné úspory času. Vycházíme
z toho, že starší děti jsou již plně
adaptovány na činnosti ve školce a
jsou i schopny pomoci svým malým kamarádům. To v mnoha případech „odlehčí“ paní učitelce,
urychlí jednotlivé přípravy a zbyde
více času na činnosti. Předškoláky
připravujeme na školu odděleně po
obědě, kdy tyto velké děti již pravidelně nespí.
Co na děti ve škole a školce čeká? Příjemné až rodinné prostředí,
Kožlanský zpravodaj 10 /2016
strana - 3 -

klidná a doufám, že podnětná atmosféra, konsolidovaný a zkušený
tým učitelů. Každý může využívat
služeb školní kuchyně a DDM Kralovice-Kožlany. Děti do třetí třídy
mohou navštěvovat školní družinu.
Mnoho dalších informací naleznete
na našich webových stránkách,
které právě procházejí aktualizací.
V předešlém textu jsem zmínil
školní družinu. Protože dětí na
prvním stupni přibývá, byl jsem
nucen do školní družiny přijímat
přednostně děti z 1. – 3. třídy.
Protože družina není nafukovací,
musím otevřít její druhé oddělení.
Toto opatření je značně finančně
nákladné a v budově školy také
naráží na nedostatek vhodných
prostor. Žádám tedy rodiče dětí
přihlášených do družiny, které tam
nechodí (jsou omluveni nebo je rodiče většinou odvážejí po obědě),
aby se přišli domluvit na docházce
nebo děti odhlásili a uvolnili tím
místo pro žáky, kteří družinu
opravdu potřebují. Moc by nám to

pomohlo. Zvláště po rozjetí kroužků DDM v říjnu je vždy nutné docházku upravovat.

Nakonec jsem se chtěl zmínit
ještě o ředitelském volnu, které
jsem vyhlásil na konec září. Protože se množí negativní ohlasy, chtěl
bych jenom připomenout, že zaměstnanci se během volna ve čtvrtek zúčastní školení první pomoci
zaměřené na děti. Vy snad nechcete, aby byly děti v rukou učitelů,
kteří si budou v případě potřeby
vědět rady? Ani červený kříž nedělá školení o víkendech. Chápu, že
mnozí budou mít problém „s hlídá-

ním“, ale můžete využít třeba služeb DDM, který připravuje na čtvrteční dopoledne zajímavou akci.
Ředitelské volno vyhlašuje ředitel
po schválení radou města. I když
bych mohl každý rok žádat až o
pět dní, zodpovědně říkám, že toho nezneužívám. Za šest let, co
jsem ve funkci ředitele, bylo ředitelské volno pouze jeden den
v roce 2013!
Školní rok 2016/2017 se rozbíhá. Po slibech paní ministryně
v médiích pomalu dopadáme na
tvrdou zem reality. Přesto nebo
možná právě proto přeji všem kolegům pevné nervy, mnoho trpělivosti
a
shovívavosti
v multinárodních třídách bez slibovaných asistentů a finanční pomoci. Žákům potom mnoho úspěchů,
píli a výsledky za které se nebudou
muset stydět.
Mgr. Jaroslav Švarc

SPOLKY
Ohlédnutí za prázdninami……..„Řemeslníci z Plzeňského kraje soutěžili v Plasích“
Poprvé v historii mohli výrobci šperků, keramiky,
řezbáři a další z Plzeňska získat osvědčení Regionální
výrobce z Plzeňského kraje.
Soutěž řemeslníků se konala na tradiční Plaské pouti v sobotu 13. srpna 2016 před Centrem stavitelského dědictví. Z pověření Ministerstva zemědělství ČR ji
iniciovalo Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Plzeňského kraje – Agentura
venkova o. p. s., které ji spoluorganizovalo se Střední
odbornou školou Plasy, městem Plasy a Plzeňským
krajem.

O hodnotné ceny na pouti soutěžilo dvacet sedm výrobců z celého Plzeňského kraje, z nichž čtrnáct vyplnilo žádost o certifikaci. Výrobky, které porota uznala
za dostatečně kvalitní, získají certifikáty potvrzující,
že se jedná o regionální výrobce z Plzeňského kraje.
Jimi se pak řemeslníci budou moci prokazovat na výstavních a prodejních akcích a na svých propagačních
materiálech, aby potencionální zákazníci měli jistotu,
že jimi zakoupené výrobky jsou skutečně místní a že
www.kozlany.cz

to jsou všechno opravdu originály, ne strojově a továrně vyráběné produkty.
Porota, která se sešla, byla velmi fundovaná a
všichni již měli zkušenosti z obdobných akcí. Práce
řemeslníků hodnotili Luboš Smolík, ředitel Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, Pavel Kodera,
ředitel Centra stavitelského dědictví v Plasích, Lucie
Skřivánková, kurátorka Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Jana Dienstierová, metodik pro kroniky a
dokumentátor Muzea a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici, Kateřina Ulrich, členka komise za
KIS PK, Jitka Čechová, matrikářka MěÚ Plasy a pan
František Procházka, starosta obce Žihle a předseda
mikroregionu Kralovicko. Certifikát obdrží dle jejich
hodnocení deset výrobců skutečně velmi různých řemesel:

Kateřina
Červenková
z Všerub,
která
s neuvěřitelnou trpělivostí vyřezává madeirové kraslice, Jindřich Hoffman z Kožlan, dlouholetý tvůrce zaKožlanský zpravodaj 10 /2016
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hradní keramiky, Radka Malhausová z Ošelína, která
dělá šerky, oděvy a módní doplňky, Zdeněk Mest
z Kamenného Újezda vyřezávající nádherné betlémy,
dřevořezby a reliéfy, Jarmila Motlová z Plzně vyrábějící klobouky, čepice a historické klobouky, košíkář Marek Nejedlý z Dolního Kramolína, Zdeněk Pikal
z Příkopů, výrobce košíků z vrbového proutí, Věra Sidorjaková z Plas, která vyřezává dřevěné sochy a reliéfy, Dana Soukupová z Ostromeče vyrábějící nádherné věci z drátu a Hana a Miloš Vetenglovi z Dolní Bělé,
kteří již léta dělají především nádherné šperky.
Zákazníci z regionu tak budou vědět, že koupí certifikovaných výrobků podporují šikovné a pracovité lidi
žijící ve svém sousedství, často umělce, a ne jen komerční věci dovážené odněkud z ciziny. Soutěž řemeslníků podpoří i hrdost na místo, ve kterém lidé žijí,
když uvidí nádherné věci vytvořené svými sousedy.
Těm zase akce umožnila předvést své umění před širokou veřejností, porovnat své výtvory s prací jiných

řemeslníků, umožnila jim setkat se s lidmi podobného
ražení a vyměnit si zkušenosti.
Plzeňský venkov se ukázal jako místo, kde žijí nejen
zemědělci zabývající se výrobou potravin. Venkov je
určitě místem, které může nabídnout i jiné věci a
možnosti pro tvořivé lidi. Je místem pro plnohodnotný
život, který může být někdy alternativou hektickému
životu ve velkých městech.
Je dobře, že KIS PK tuto akci vyvolala, protože
drobná řemeslná výroba je možností, jak oživit jinak
převážně zemědělský venkov Plzeňského kraje a nabídnout jeho obyvatelům další možnost obživy. Regionální výrobky a výrobci napomáhají navíc rozvoji cestovního ruchu, nabízí pro turisty důvody, proč přijet,
což je přínosem i pro podnikatele v ubytování a pohostinství a tím nepřímo i pro zemědělce, kteří tak
mají odbyt pro své produkty.
Otisknuto se souhlasem P.Bulína

Kožlanské šikulky
Pomalu začíná
podzim a my začínáme plánovat
podzimní a předvánoční akce. Až
budeme mít seznam, určitě jej
dáme do Zpravodaje.
V září jsme se zase sešly v knihovně a jsme rády,
že se můžeme setkávat. Naplánovaly jsme si společně
s p. Matějovskou na příští jaro výstavku v muzeu. Tak

se musíme přes zimu činit, abychom se měly s čím
pochlubit. Určitě nás baví korálkování, nedovedete si
představit, co se dá všechno vyrobit z malých korálků.
Kromě tradičních šperků, tak teď začneme s vánočními ozdobami. Zdobíme stojánky na svíčky, které určitě patří na vánoční stůl. Vymýšlíme, co budeme dělat
s dětmi na adventním tvoření. Děláme to rády, jsou to
i veselá setkání.
Také jsme byly na výletech, třeba se „zahrádkáři“ a
s „důchodci“. Děkujeme všem, kteří připravují tyto
výlety.
Přejeme všem hezký, veselý a tvořivý podzim.

Klub seniorů
Zájezd za krásami Čech
Klub důchodců Kožlany uskutečnil ve středu 21. září 2016 jednodenní zájezd. První zastávkou byla
návštěva kostela sv. Bartoloměje v
Rakovníku. Prohlídkou s poutavým
výkladem jsme si přiblížili historii
této nádherné církevní stavby,
kterou mnozí při návštěvě Rakovníka pouze míjeli. Po občerstvení v
nově otevřené cukrárně s vynikajícími zákusky, jsme jeli k nejmagičtějšímu místu u nás, Panenskému Týnci. Tento nedostavěný
gotický chrám se umístil na prvním místě za rok 2014 v soutěži
pořádané agenturou Czech Tourism "Genius loci". Z architektonického hlediska jde o jedinečnou
památku s vysokou uměleckou
hodnotou a s poněkud tajemnou
historií. A navíc patří k místům vyzařujícím silnou pozitivní energii,
která prý už nejednomu citlivějšímu návštěvníkovi pomohla vypořádat se s depresí, špatnou náladou, či dokonce zdravotními problémy. Při procházce areálem jsme
obdivovali velkolepou, zřejmě parléřovskou architekturu.
www.kozlany.cz

Dalším zajímavým místem byla
perla nad Ohří, zámek Libochovice. Původní gotickou tvrz nechal
přestavět Jan Lobkowicz na jednopatrový renesanční zámek. Pozdější majitel Gundakar z Dietrichštejna koupil vyhořelý zámek od
Šternberků, přistoupil v letech
1682-1690 k rozsáhlé barokní přestavbě. V roce 1685 byla u zámku
založena okrasná zahrada, jejíž
součástí jsou i skleníky. Zámek je
významný i jako rodiště českého
vědce J. E. Purkyně, který má zde
samostatnou expozici. Po prohlídce
nás čekal oběd v Krušovické šalandě v Lounech. Zbýval nám čas i na
návštěvu sousedícího kostela sv.
Mikuláše s vyřezávanými oltáři
z lipového dřeva.

Žateckou bránou jsme prošli k
autobusu a odjeli k poslednímu cíli
naší cesty, rokokovému zámku
Stekník u Žatce. Tato pozdně gotická tvrz rytířské rodiny Kaplířů
ze Sulevic byla na konci 17. stol.
barokně
přestavěna
žateckým
měšťanem J. J. Kulhánkem z
Klaudensteina.

Ve 2. pol 18. stol. byla upravena
rokokově. Posledním soukromým
majitelem byl švýcarský konzul
Gérold Déteindre. Po válce sloužil
zámek státním statkům, později jej
užívala Národní galerie. Národní
památkový ústav jej spravuje od
roku
1997.
Navštívili
jsme
zrestaurované prostory haly a chodeb prvního patra, salony jižního
Kožlanský zpravodaj 10 /2016
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křídla a zámeckou kapli s původním stylově jednotným vybavením,
barokními obrazy, nástropní malbou, oltářem a rokokovým varhaním pozitivem z roku 1772. Zajímavostí byla výstava dobových

kočárků, zapůjčených soukromou
sběratelkou.
Krásné výhledy na České středohoří, dojmy z navštívených míst
a společnost bezvadných lidí, kteří
se zájezdu zúčastnili. To vše nám

dodalo energii, kterou v tomto věku potřebujeme. Budeme se těšit
na příští zájezd na jaře v roce
2017.
Iva Vorlíková

Hasiči města Kožlany
Tak jsme tady opět po delší letní odmlce. To neznamená, že když jsme nenapsali o našem sboru, tak
se nic u kožlanských hasičů nedělo.
Na začátek bych začal hned prvním prázdninovým
výjezdem. Operační důstojník hasičského záchranného sboru vyhlásil dne 20. 7. 2016 poplach našim hasičům v 17:18 hodin. Jednalo se o první a letos poslední požár pole od kombajnu. Hořelo u obce Malinová ve
středočeském kraji na Rakovnicku. Díky povolání
spousty jednotek hasičů byl požár ještě týž den uhašen. Zde zasahovali i hasiči s novou Tatrou 815-7
z nedaleké obce Čistá. Další poplach pro naše hasiče
byl vyhlášen 22. 8. 2016 v 12:55 hodin. Jednalo se o
planý poplach. Po dojezdu naší jednotky na místo bylo
zjištěno, že se jedná o pálení neekologického materiá-

lu za domem v Pražské ulici. Hasiči po příjezdu HZS
Plasy odjeli zpět na základnu.
Dále jste mohli zahlédnout naše hasiče během kožlanské pouti na fotbalovém turnaji u Vožeháku. Naše
činnost spočívala v doplňování vody do zásobníku vody ke sprchování fotbalistů.
Také někteří z Vás si všimli, že před zbrojnicí jsme
zhotovily betonový nájezd do levých malých vrat. Zároveň jsme vybetonovali základ na sušák hasičských
hadic. Již zmíněný sušák jsme přivezli ze sboru dobrovolných hasičů Česká Doubravice. Tento sušák je
starý a prochází opravou.
S pozdravem
Vaši Hasiči

SPORT
TJ Olympie Kožlany
Bohužel výsledky našich mužstev nám v uplynulém měsíci příliš
radosti nedělaly. Áčko pokračuje
ve svém trápení z jarní části sezóny. Výkony dorostu mají lehce
vzestupnou tendenci, bohužel poVýsledky - září:
A-mužstvo:
Blatnice – Kožlany 5 : 2 (1 :
Branky: Hora, J.Hromada
Kožlany – Ledce
3 : 3 (1 :
Branky: M.Kulhánek ml., P.Jícha,
Kožlany – Křelovice 1 : 4 (0 :
Branka: Kříž
Kožlany - Bezvěrov 2 : 3 (1 :
Branky: Denk, M.Kulhánek ml.

každé hodně záleží na tom, jak se
chlapci sejdou. Žáci se snad chytili
první výhrou, takže se snad bude
dařit více než na začátku sezóny.
U přípravek je potěšující, že jich je
pokaždé plné hřiště a že fotbal

1)
2)
J.Hromada
0)
0)

Dorost:
Erpužice – Kožlany 5 : 4 (3 : 4)
Branky: J.Hromada 2, M.Souček, J.Fiala
Kožlany – Zruč
0 : 3 (0 : 2)
Kralovice – Kožlany 1 : 3 (0 : 1)
Branky: J.Hromada 2, M.Souček
Kožlany - M.Touškov 1 : 6 (1 : 3)
Branka: Holeček

kluky baví. Výsledky nejsou až tak
důležité, ikdyž několik bodíků už
taky máme. Jedině stará garda si
udržuje loňskou fazónu a před posledním podzimním kolem vede
tabulku své skupiny.

Mladší přípravka:
Kožlany - Dolní Bělá 9 : 6 (6 : 2)
Kožlany – Kralovice 0 : 11 (0 : 6)
Mladotice – Kožlany 16 : 0 (11 : 0)
Starší přípravka:
Kožlany - Dolní Bělá 14 : 7 (5 : 5)
Branky: Šot 9, Š.Pícl 3, M.Berbr 2
Kožlany – Kralovice 1 : 18 (0 : 8)
Branka: Šot
Kožlany – Manětín 8 : 6 (3 : 4)
Branky: Šot 7, Spurný
Mladotice – Kožlany 5 : 2 (3 : 2)
Branky: Šot 2

Žáci:
Kožlany - Kryry
2 : 4 (1 : 2)
Branky: O.Hurt 2
Kralovice – Kožlany 5 : 1 (1 : 1)
Branka: A.Palšovič
Kožlany - M. Touškov 7 : 2 (3 : 1)
Branky: Fišer 5, O.Berbr 2

Stará garda:
Kožlany – Chrást
2 : 2 (0 : 1)
Branky: Kratochvíl, Lehner
Plasy – Kožlany
1 : 2 (0 : 1)
Branky: Kratochvíl, Kotěšovec
Kožlany – Druztová 1 : 0 (0 : 0)
Branka: Šnajdr st.
Kožlany – Třemošná 2 : 2 (1 : 2)
Branky: Kotěšovec, J.Švamberg st.
Zruč B – Kožlany
5 : 4 (3 : 4)
Branky: J.Hromada 2, M.Souček, J.Fiala

Program - říjen:
A-mužstvo (sobota):
1. 10. Kožlany - Kaznějov B
8. 10. Dolní Bělá - Kožlany

15. 10. Kožlany - Nečtiny
22. 10. Zbůch - Kožlany
29. 10. Kožlany - Líně

www.kozlany.cz

16:00
16:00

15:30
15:30
14:30
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Dorost (neděle):
2. 10. Kožlany - Kaznějov
9. 10. Stod - Kožlany
16. 10. Kožlany - Zbůch
23. 10. Žihle - Kožlany
30. 10. Kožlany - Hadačka

11:00
13:30
11:00
10:00
11:00

Žáci (sobota):
1. 10. Kožlany - Horní Bříza
8. 10. Dolní Bělá - Kožlany

13:30
13:30

Stolní tenis v Kožlanech
V Kožlanech
jsme
hráli
stolní tenis od
roku 1953 v
sokolovně
v přísálí. Než
se postavil stůl, muselo se uklízet.
Sokolovna byla plně využívána –
kino, často tancovačky, plesy,
ochotnická
divadla
(hlavně
z Radnic). My děti měly cvičení 2x
týdně a dospělí také.
Je to 50 let, kdy se rozhodlo hrát
závodně. Soutěž jsme přihlásili ale
až v roce 1972. Byl u toho Karel
Kraus, Miroslav Valach a Jindřich
Hoffman. Postupně přibývali další
hráči a přibyl i druhý mančaft „B“.
Postup do krajské soutěže se podařil roku 1990. To byli hráči Jirka
Šapovalov, Sebránek, Kroupa a
další. Z II. třídy kraje za rok se
postoupilo do krajské I. třídy a dále výš do divize. Západočeský kraj
byl i Cheb, Karlovy Vary, Ostrov,
Sokolov, Loket, Mariánské Lázně,
Toužim – tam všude se hrálo. Naši
hráli také v Plzni, Tachově, Domažlicích, Klatovech, Rokycanech,
Nýřanech, Horažďovicích, Sušici,
Železné Rudě a i jinde. Přibyli hráči: Láďa Lehner, Jirka Hoch a
D.Gὃrner.
V roce 2005 jsme dostali ocenění
„nejlepší oddíl mužů v okrese Plzeň-sever„ (ve všech sportech).
V jednotlivcích se střídali Hoch a
Lehner o mistra okresu. Na medailová místa se dostávali i jiní : Šapovalov Jiří, Černý Vlasta a
Gὃrner.

15. 10. v o l n o
22. 10. Líně - Kožlany
29. 10. Kožlany - Mladotice

10:00
12:00

Přípravky (pátek):
7. 10. Plasy - Kožlany
14. 10. Kožlany - Hadačka
21. 10. Žihle - Kožlany
28. 10. Kožlany - Horní Bříza

17:00
16:30
16:30
15:30

Naši starší už dále nechtěli hrát
divizi. Nesestoupili, ale prodali jak
divizi, tak i kraj I. třídy. Odešli
Lehner do Břas, Jirka Šapovalov
(Hředle), Gὃrner
a dříve ještě
Hoch. Ti, co zbyli, neudrželi ani
kraj II. třídy. Po 30 letech jsme
sestoupili do okresního přeboru.
Rozpustili jsme i „B“ tým a věřili,
že se zase vzchopíme, hráčů jsme
měli dostatek. V té době začínají
chodit hrát i děti – to je potěšující.
Dříve
naše
omladina
vítězila
v okresních i krajských soutěžích.
Květa Nedbalová neměla v okrese
konkurenci. Všechno vyhrávala.
Měla jednu výjimku: hrála soutěže
s muži.
Stolní tenis se dá hrát i ve stáří.
Česko-moravský svaz veteránů pořádá soutěže. V roce 1997 bylo
v Praze mistrovství Evropy, kde
jsme se zúčastnili v tomto zastoupení: Hoffman, Sebránek, Šapovalov. Byl to hezký týden. Na mistrovství v Liberci roku 2011 jsem
jel sám, bylo tam 3 500 hráčů.
Turnaje veteránů jsou rozděleny
podle věku. V kategorii 70 – 74 let
jsem se zúčastnil letos turnajů:
Tišnov u Brna, Praha, Hostinné,
Žďár nad Sázavou, Holice Liberec,
Jaroměř. V bodování jsem v lepší
polovině mezi šedesáti hráči a na
tyto turnaje jezdím z hráčů sám.
Veteráni mají nejen mistrovství
Evropy, ale také světa. To se střídá po roce. Na mistrovství světa
v Alicante ve Španělsku bylo 108
Čechů. Z 81 států tam bylo celkem
4 248 hráčů. Češi v bodování
skončili na 13. místě (3 bronzové a

1 zlatá medaile). V hodnocení
všech šampionátů, co se odehrály
v minulosti, jsme na výborném 6.
místě na světě.
Historie
stolního
tenisu
v Čechách
V roce 1934 byla Marie Kettnerová mistryně světa, v roce 1936
v Praze je na 1.místě Stanislav Kolář, v roce 1937 v Baden-Baden se
stal Bohumil Váňa také mistrem
světa. Do roku 1939 ve všech kategoriích mají Češi 16 titulů mistra
světa. Po válce získal Bohumil
Váňa tento titul ještě 6x a s ním i
další: Štípek, Vyhnanovský, Andreadis, Krejčová, Hrušková). Dosud
poslední
mistři
světa:
Stokholm 1957 Andreadis, ve
čtyřhře Štípek a dále nic !!
Mistr Evropy z roku 1968 Ilona
Voštová-Uhlíková a z roku 1974
mistr Evropy Milan Orlowský.
Současnost
Okresní žebříček mužů Plzeňsever 2016: Šapovalov Jiří 9. Místo, Sebránek 21. Místo, Hoffman
Jindřich 22., Hoffman Robert 24.,
Vojáček Rudolf 34., Nedbalová
Květa 71., Mudra Vladimír 91., Konopásek, Kubát, Sixta, Votýpka
jsou v druhé stovce.
Okres Rokycany: Láďa Lehner 1.
místo
Západočeský kraj: Láďa Lehner
19. (Břasy), Šapovalov J. 101.,
R.Hoffman, J.Hoffman, Sebránek
na 151-200. místě, Vojáček R.
201-250. místo.
napsal Hoffman Jindřich, Kožlany

týmy zbyly stříbrné (U17) a bronzové (U19) medajle.
Druhý turnaj byl vypsán pro kategorii U14 a zúčastnilo se ho 8
týmů, z toho dva účastníci MČR
U13 loňského ročníku. A právě tyto
dva týmy se utkaly ve finále. Roli
favorita potvrdily Tygřice z Chomutova, když ovládly finálový zápas
proti HB Basket Praha 48:35. Naše

dívky obsadily ve skupině 2. místo
a v semifinále podlehly právě
"HBčku" 23:42. V zápase o 3. místo si pak poradily s týmem z Proseka hladce 23:42.
Poslední turnaj byl určen pro
U12. Naši špunti bojovali. Dvě výhry ze základní skupiny je posunuly do skupiny finálové. Zde sice již
další výhru nepřidali, ale způsob

DBK Kožlany - Kralovice
Začátek září patří po soustředění
vždy přípravným KRA-KOŽ CUPům.
I letos jsme uspořádali tři turnaje.
O prvním zářijovém víkendu jsme
přivítali soupeře na turnaji U19 Most, Strakonice, XTigers Praha a
Kralupy doplnily naše U17 a U19.
Pohár vítězů si do Mostu odvezly
dívky tamního Baníku a na naše

www.kozlany.cz
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naší hry a snaha hrát rychlý basketbal jeden na jednoho si vysloužila pochvalu trenérů soupeřů.
Snad prodáme tyto zkušenosti v
dalších mistrovských zápasech.

Následující víkend po turnajích byly zahájeny již mistrovské soutěže,
ale o těch Vás budeme informovat
až v dalším čísle zpravodaje.
Opět v sezóně hrajeme společně
s BaKem všechny žákovské a do-

rostenecké ligy a v minižactvu nasazujeme samostatná družstva
sekce K-K do U13 a U12.
J. Buňka

Anketa
Anketní otázka na říjen:

V září jste odpovídali na otázku: Co je podle vás největším bohatstvím pro člověka?

Při venčení svého pejska na veřejném prostranství si vždy uklízím.

Výsledky ankety za září:

Nová anketa bude spuštěna 1. 10. 2016
(stav k 27. 9. 15:16:17)

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 35,
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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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