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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Červenec a srpen jsou měsíce
prázdnin a dovolených. Přesto se
dění v našem městě a v obcích nezastavilo.
Nejdříve bych se rád pochlubil
velkým úspěchem v soutěži
„Vesnice roku
2016“.
V letošním
ročníku
jsme
obsadili celkové třetí místo
za
vítěznými
Konstantinovými Lázněmi
a Újezdem u
Svatého Kříže,
který
skončil
na druhém místě. Je to úspěch nás
všech, protože se nehodnotí jenom
vzhled obce, ale také spolková činnost, péče o mládež, péče o zeleň,
kultura a řada dalších ukazatelů.
Po loňském úspěchu naší knihovny
je toto další kamínek do celkové
mozaiky naší společné úspěšné
práce ve prospěch města. Díky za
to všem! Za umístění jsme do rozpočtu dostali 45 tis. Kč a také jistotu dotace z programu PSOV PK
na rok 2017, pokud požádáme.
Naše TS celé léto zápasily
s údržbou travnatých ploch. Letos
se trávě opravdu dařilo. Za to a za
přípravu pouti jim patří poděkování.

Do letních měsíců se soustředila i
významná
stavební
činnost.
V červenci byla dokončena výměna
všech oken v budově kulturního
domu v Bučku. Zlepší se jak vzhled
budovy,
tak
úspory
energie.
V Kožlanech jsme opravili chodník
v ulici Na Výfuku, který byl již
dlouhá léta zničený při opravě
zdejší kanalizace. V době prázdnin
jsme opravili a zateplili střechu
budovy MŠ. Jak si jistě pamatujete, tak v zimě začalo do budovy
střechou zatékat a bylo potřeba situaci urychleně řešit. Využili jsme
připravený projekt na zateplení a
také poskytnutou dotaci z rozpočtu
Plzeňského kraje na vyřešení tohoto problému.
Věřím, že v příštím roce se nám
podaří dokončit zateplení celé budovy MŠ a výměnou stávajících
plynových kotlů za modernější a
účinnější
by
mělo
dojít
k významným úsporám energií a
tím i financí z rozpočtu školy. Další
akcí bylo odvodnění zbývající části
budovy
sokolovny
společně
s opravou terasy a schodů před
cukrárnou. Při této akci jsme byli
nuceni řešit celou řadu nečekaných
překvapení ve formě staré žumpy
a několika původních, ale již nefunkčních kanálů a otvorů do
sklepních prostor budovy. Odvodnění nám umožní dokončit fasádu
a opravit střechu budovy. Na třech
místech jsme opravili kanalizační

šachty a vpustě, které byly propadlé či rozbité. Rekonstrukce se
také dočkala vrata a dvířka na kožlanském hřbitově.
V letních měsících jsme také
uskutečnili celou řadu jednání o
budoucích a připravovaných projektech. Proběhla jednání o komplexních pozemkových úpravách
v k.ú. Kožlany, dále jsme jednali o
projektu
cyklostezky
KožlanyKralovice, o projektu průtahu Kožlan na silnici II/229, o přípravách
nového projektu na průtah a kanalizaci v obci Dřevec a také o vzniku
nových zadržovacích tůní ve Dřevci, v Hedčanech a v Kožlanech
11. června se uskutečnila kontrola z KÚ PK na poskytnutou dotaci
na informační kiosek v muzeu a na
tiskárnu v IC, která konstatovala,
že dotace byly použity v souladu
s pravidly pro poskytování a že
nedošlo k žádnému pochybení.
Největší kulturní a společenskou
akcí byla kožlanská pouť. Jako
každoročně se konala výstava chovatelů, sobotní sportovní odpoledne u Vožeháku, zakončené diskotékou a v neděli jsme se společně
pobavili na tzv. Kozlování. Kulturní
komise, v čele s paní Tupou, připravila bohatý program a povedlo
se i počasí.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Citát měsíce
„Miluje-li se člověk příliš, mýlí se velmi těžce. Pohrdá-li s sebou, mýlí se dvojnásob“
Karel Čapek
www.kozlany.cz
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Výsledky projednání rady města na 11. zasedání konaném dne 18. 07. 2016
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
č. 93/16 - program 11. zasedání
rady města; č. 94/16 - smlouvu o
umístění stavby přípojky vodovodu
a kanalizace na pozemku p.č.
4170/13 v k.ú. Kožlany a připojení
novostavby rodinného domu na
pozemcích p.č. 3740/1, 3740/2,
3742/2, 3742/3 vše k.ú. Kožlany
na městský vodovodní řad a kanalizační stoku; ke stavbě nemá připomínek a námitek; č. 96/16 smlouvu o zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 4287/3 v
k.ú. Kožlany se
společností

RWE GasNet, s.r.o. včetně jednorázové úplaty za zřízení věcného
břemene v částce 2.000,- Kč; č.
97/16 - zařazení žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou
službou do seznamu zájemců o
přidělení bytu s tím, že v současné
době není volný žádný byt; č.
98/16 - nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 4150/47
k.ú. Kožlany před nemovitostí č.p.
193 na dobu 10 let za 4,Kč/m2/rok; č. 100/16 - zábor části
veřejné cesty na pozemku p.č.
1506/3 v k.ú. Dřevec, a to části
před RD č.p. 8 z důvodu jeho rekonstrukce
v
termínu
od
29.06.2016 do 30.11.2016, podmínkou je zajištění bezpečného
průchodu pro uživatele veřejné
cesty za užití povinných bezpečnostních opatření.

Rada souhlasí:
č. 99/16 - s přístavbou rodinného
domu č.p. 147 Kožlany na st.p.
296 Kožlany bez připomínek.
Rada doporučuje:
č. 95/16 - zastupitelstvu snížení finančního příspěvku na vybudování
vodovodu a kanalizace na částku
10.000,- Kč pro vlastníka
p.č. 3740/1, 3740/2, 3742/2,
3742/3 v k.ú. Kožlany z důvodu
nepřivedení kanalizační stoky a
vodovodního řadu k jeho pozemku; č. 101/16 - zastupitelstvu
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města v částce 120.000,- Kč
Tělovýchovné jednotě Kožlany, IČ
14703335 na rok 2016.

Výsledky projednání rady města na 12. zasedání konaném dne 22. 08. 2016
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
č. 102/16 - program 12. zasedání
rady města; č. 103/16 - termín a

program 9. zasedání zastupitelstva
města Kožlany; č. 104/16 - zveřejnění záměru prodeje pozemku
p.č. 4215/1 v k.ú. Kožlany o výměře 272 m2 a doporučuje zastupitelstvu prodej pozemku; č.
105/16 - připojení pozemku p.č.
3623/73 k.ú. Kožlany na městský
vodovodní řad a kanalizační stoku;
č. 107/16 - poskytnutí peněžního

daru starostovi města Kožlany
Mgr. Vladimíru Přibylovi za mimořádně přínosné aktivity vykonávané pro město mimo výkon funkce.
Rada doporučuje:
č. 106/16 - zastupitelstvu nákup
pozemku p.č. 21/1 k.ú. Hedčany
za cenu 12.000,- Kč.

Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 14.9.2016 v 18:00 hodin
se koná
9. 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) Poskytnutí dotace z rozpočtu města pro TJ Kožlany
na r. 2016
4) Změna rozpočtu na rok 2016 - 4. rozpočtové opatření

5) Majetkové a ostatní záležitosti města
-žádost o snížení finančního příspěvku na výstavbu
vodovodu a kanalizace,
-výběr dodavatele a smlouva na pořízení dopravního
automobilu pro JSDH Kožlany,
-prodej pozemků p.č. 1334/16, 1334/17 oddělených
od p.č. 1334/3 vše k.ú. Dřevec,
-prodej pozemku p.č. 3623/109 odděleného od p.č.
3623/59 vše k.ú. Kožlany,
-prodej pozemku p.č. 4215/1 k.ú. Kožlany,
-směna pozemku ve vlastnictví města p.č. 4150/118
odděleného od p.č. 4150/4 za pozemek p.č.
4913 vše k.ú. Kožlany,
-nákup pozemku p.č. 21/1 k.ú. Hedčany.
6) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
7) Zpráva starosty města
8) Diskuse

KULTURA
Zájezd do Velkého divadla v Plzni na činohru Vila Verdi

Kulturní komise připravila na září zájezd do Velkého divadla v Plzni na činohru Vila Verdi.
Zájezd se uskuteční v úterý 13. 9. 2016. Odjezd autobusu od sokolovny v 17,30 hod.
Cena 260,- Kč. Přihlášky přijímá Hana Tupá: tel 721 084 931.

www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 9 /2016
strana - 2 -

www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 9 /2016
strana - 3 -

SPOLKY
Kožlanské šikulky

Také jste prožili krásné léto, my ano. Byly jsme na několika jarmarcích, poutích. Prožily jsme příjemná setkání, poznaly jsme zajímavá řemesla.
Dostaly jsme i pozvání na další místa na příští rok. Zúčastnily jsme se Soutěže regionálních výrobců Plzeňského kraje v Plasích.
Také jsme udělaly tvořivou dílničku pro děti o pouti v Kožlanech. Dětem se líbilo malování barvičkami na sklo, pomocí předkreslených šablon. Nebo si zkoušely zdobení perníčků. Děti to určitě bavilo a nás také.
Teď se těšíme na naše pravidelná setkání každé úterý v městské knihovně.
Budeme společně vytvářet a učit se dalším novým věcem.
Tak přejeme všem krásné září a hezké chvíle při tvoření.

Klub seniorů
pořádá zájezd 21. září 2016
Panenský Týnec, Louny, zámek Stebník
Klub důchodců Kožlany pořádá
jednodenní zájezd na sever Čech.
První zastávkou bude Rakovník
náměstí, kde se občerstvíme a odpočineme si.
Pokračujeme směrem na Louny,
kde nedaleko od města navštívíme
Panenský Týnec. Zde se nachází
nedostavěný chrám na silném
energetickém poli. Načerpáme zde
energii na další cestu, která vede
do krásného města Louny. Zde nás
čeká oběd a prohlídka města. Zájezd zakončíme prohlídkou našeho
www.kozlany.cz

nejvýznamnějšího
rokokového
zámku Stebník u Žatce.
Odjezd z Bučku ráno v 6,30 hod.,
ze Dřevce v 6,40 hod., z Hedčan v
6,50 hod. a Kožlan v 7 hodin od
Sokolovny a Městského úřadu .
Cena zájezdu 150 Kč důchodci z
uvedených obcí a 200 Kč ostatní.
Přihlášky:
MěÚ Kožlany (373 396 613)
nebo
Iva Vorlíková (723 483 314)

do 16.9.2016.

Kožlanský zpravodaj 9 /2016
strana - 4 -

Jako za starých časů
V době nedávno minulé bylo období sklizní pro lidi
nejdůležitější částí roku. Dnes už si ani nedokážeme
představit, jaké úsilí museli lidé z vesnice vynaložit při
sklizně obilí. Nebývala tak velká pole jako dnes a heslo „ani zrno na zmar“ bylo velice zažité. Lidé si vážili
půdy, jako zdroje své obživy.
Tradičním způsobem, tedy sekáním obilnou kosou
s obloukem a stavěním „panáků“, jsme se na chvíli
snažili přenést do těchto dob. Na žitném poli za obcí
Lhota u Ždáru jsme si s pamětníkem panem Jaromírem Hourem (95 let) z Hodyně připomněli tyto staré
vesnické časy. Podělil se s ostatními o své zkušenosti
a zasvětil nás do sekání obilnou kosou i stavby obilného panáka.
Velice nám pomohla také pamětnice a zkušená „odbíračka“,
paní
Jana Kroftová
(75 let) z obce
Lednice, která
se
s vervou
vrhla na práci,
takže jí nikdo
nemohl stačit.
Naučila ostatní
dělat povřísla
na svazování
snopů, které se vyrábí ze stébel slámy. Druhým vynikajícím pomocníkem byl několikrát oceněný sekáč pan
Bohumil Vaněk z obce Lednice, kde se každoročně po-

řádají závody v sekání trávy. Ten se na práci vystrojil
do dobového obleku. Mladá „selka“ paní Věra Hourová
z Hodyně sebou vzala na pole i děti, které bezprostředně pomáhaly. Od samého počátku celé akci nadšeně fandila a podílela se na organizaci paní Jana Čiháková (76 let) z Loman, která byla i další horlivou
odbíračkou.
Nemohlo chybět ani občerstvení účastníků s tradičním chlebem a slaninou, a podávala se i slivovička.
Celá záležitost se zdokumentovala na kameru panu
Jaroslava Dienstpiera, který celý zážitek filmoval, takže se už teď účastníci akce těší na sestříhaný dokumentární záznam.
Poděkování patří především Soukromé farmě Babuška z Kožlan, která nám sponzorsky poskytla část
pole v této oblasti málo pěstovaného žita, ze kterého
se dají vázat snopy.
Zpočátku nebylo jisté, že se nám podaří sehnat
funkční dobové nástroje - alespoň dvě obilné kosy.
Jednu přinesl pan Hour ze stodoly, druhou nám zapůjčil pan Dan Mikušík - Via natura ze Skryj a nakonec
jsme obstarali ještě jednu náhradní.
Ačkoli to z počátku nevypadalo, že se všechno podaří, celá záležitost se nakonec moc povedla a i počasí
nám přálo. Obilný panák bude umístěn v muzeu Mladoboleslavska v expozici Venkov v proměnách času.
Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří přispěli ke
zdařilé akci.
Eva Sýkorová

SPORT
CZECH PROMINIGOLF MASTERS v Adventure golfu
Dvacetsedm hráčů a hráček se 20. srpna 2016 se
Na druhém místě v ženách skončila Taťána Krepsopředstavilo v Úžicích u Kralup na 6. ročníku CZECH
vá, další hráčka GWC Rakovník, jen sedm ran za víPROMINIGOLF MASTERS v Adventure golfu. Turnaj
těznou Olivií Prokopovou. Tím si také vysloužila nomipořádala Czech Pro Mini Golf Association. Zvítězila
naci na letošní US MASTERS.
nejlepší světová hráčka Olivia Prokopová výkonem
Gratulujeme!!!
267 ran.

TJ Olympie Kožlany
Letní prázdniny utekly jako voda
a s jejich koncem tradičně startuje
nový ročník fotbalových soutěží.
Na rozdíl od loňské sezóny jsme
přihlásili opět jen jedno mužstvo
dospělých
(experiment
s
Bmužstvem příliš nevyšel), ale na
druhou stranu do své premiérové
www.kozlany.cz

sezóny vstoupí mladší a starší přípravka. Zájem těch nejmladších
nás těší, protože v žákovské i dorostenecké kategorii máme momentálně velké problémy. Několik
kluků v létě skončilo, protože je
prý fotbal nebaví, dalším se příliš
nechce trénovat (ono to občas bo-

lí!), takže není výjimkou, že trenéři
dávají před zápasem horkotěžko
dohromady 11 hráčů. Bohužel to
pak na hřišti podle toho vypadá ...
Nezbývá nám než věřit, že bude
lépe. Rádi bychom na tomto místě
apelovali i na rodiče, aby své ratolesti v tomto směru podpořili.
Kožlanský zpravodaj 9 /2016
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Zveme tedy všechny příznivce a
fanoušky, aby přišli naše mužstva

povzbudit, určitě to budou potřebovat - zvlášť když se ani áčku, ani

Výsledky - srpen:
A-mužstvo:
Příprava:
Kožlany – Hředle 0:5 (0:2)
Kožlany – Třemošná 6:7 (2:3)
branky: J.Hromada 2, Kulhánek 2, P.Jícha, Pánek
Čistá – Kožlany 3:9 (3:4)
branky: Špaček 2, P.Jícha 2, Kříž, Beneš, Pánek,
P.Fiala, Melichar

dorostu start soutěže příliš nevydařil ...

Dorost:
Příprava:
Kožlany - Kr.Dvůr/Kryry 13:0 (6:0)
branky: Kos 4, M.Souček 3, Pánek 2, O.Berbr, Němec,
J.Hromada, O.Hurt
Soutěž:
Kožlany – Stříbro 3:8 (0:5)
branky: Kos 2, M.Souček

Soutěž:
Kožlany - Heřm. Huť 1:3 (1:1)
branka: Šnajdr
Program - září:
A-mužstvo (sobota):
3. 9. Blatnice - Kožlany
10. 9. Kožlany - Ledce
17. 9. Kožlany - Bezvěrov
24. 9. Kožlany - Křelovice
1.10. Kožlany - Kaznějov B

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

Dorost (neděle):
4. 9. Erpužice - Kožlany
11. 9. Kožlany - Zruč
18. 9. Kožlany – M. Touškov
24. 9. Kralovice - Kožlany
2.10. Kožlany - Kaznějov

13:00
11:00
11:00
13:00 (sobota)
11:00

Žáci (sobota):
3. 9. Mladotice - Kožlany
10. 9. Kožlany - Kryry

14:00
14:30

17. 9. Kožlany – M. Touškov 14:00
25. 9. Kralovice - Kožlany
11:00 (neděle)
1.10. Kožlany - Horní Bříza 13:30
Stará garda (pátek):
2. 9. Kožlany - Chrást
9. 9. Plasy - Kožlany
16. 9. Kožlany - Druztová
23. 9. Kožlany - Třemošná
30. 9. Zruč B - Kožlany

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Přípravky (pátek)
9. 9. Kožlany – D. Bělá
16. 9. Kožlany - Kralovice
21. 9. Kožlany - Manětín
23. 9. Mladotice - Kožlany
30. 9. Kožlany - Kaznějov

17:00
17:00
17:00 (středa)
17:00
17:00

Basketbalové KRA-KOŽ CUPy 2016 – tělocvična ZŠ Kožlany
juniorky 2. - 5. 9. (BK Strakonice, BK Kralupy jun., XTigers Praha, Baník Most)
mladší žákyně 9. - 11. 2016 (HB Basket, BK Prosek, BŠ Praha, Sokol Kladno, BK Chomutov)
mladší mini 16. - 18. 9. 2016 (USK Praha, BŠ Praha, SKB Rokycany, Sokol Kladno, BK Kralupy jun., Studánka Pardubice)

Anketa
O prázdninách jste hodnotili nové aplikace na našich
webových stránkách a televizní okénko
Anketní otázka na září:

Výsledky ankety za prázdniny:

Co je podle vás největším bohatstvím pro člověka?

Nová anketa byla spuštěna 1. 9. 2016

(stav k 31. 8. 14:01:14)

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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