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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Během měsíce září pokračovaly práce na údržbě veřejných prostranství. Jednalo se hlavně o poslední sekání trávy,
střihání živých plotů,
vyřezávání
náletových
dřevin
(rybník ve
Dřevci),
úklid
odpadků
a
další příležitostné
práce ve prospěch všech našich
obcí. Pracovníci našich technických
služeb se s novou technikou sžívají
velmi rychle a myslím si, že i
úspěšně.
Do nedávna jsme si mysleli, že
nás již nemůže nic překvapit. Mýlili
jsme se. Překvapení nás čekalo
v kontejneru na hřbitově. Nějaký
(jak to jen napsat slušně) hloupý a
vrcholně
nezodpovědný
člověk
nám tam vyhodil starý 80- ti litrový bojler. Jenom vyzvednutí těžkého bojleru z kontejneru dalo našim dvěma pracovníkům docela
zabrat. Naprosto nechápeme!!
A
nyní
něco
veselejšího.
V polovině září byly dokončeny
práce na zateplení budovy DPS.
Firma Král PM Centrum odvedla
velmi dobrou práci stejně jako na
zateplení budovy MŠ. Nyní již nezbývá, než podat žádost o proplacení dotace, a tak bude celá stavba
úspěšně završena. Vrcholí také
práce v sokolovně. Momentálně se
pracuje na výměně podlahy. Malým problémem je vysychání nového betonu, které postupuje po-

maleji, než bychom si přáli. Tím se
práce trochu zpomalují.

Hotový máme také průzkumný
vrt našeho nového vodního zdroje
pro Kožlany. Vrt je hluboký 40m a
zdá se být dosti vydatný. Podrobnější informace zveřejníme až po
provedených měřeních a zkouškách.

V tělocvičně základní školy jsme
letos opravovali podlahu. Žádost o
dotaci z programu modernizace tělovýchovných zařízení jsme od PK
nedostali. Sepsali jsme tedy žádost
o dotaci z titulu odstraňování havarijních stavů a naléhavých potřeb obcí PK 2017 a byli jsme
úspěšní. Získali jsme 250 tis. Kč.
Děkujeme. Každá koruna do rozpočtu je dobrá. Úspěšní jsme byli i
s dotací na pečovatelské služby.
Od PK jsme dostali přes 36 tis. Kč.
V současné době je hotový první
„nástřel“ projektu průtahu obcí
Dřevec.
První
konzultace
s projektantem a se zástupci Dřevce v zastupitelstvu již proběhly. Na
akci dokončení průtahu Kožlan
jsme spolu se SÚS PK již podali
žádost o stavební povolení.

Ve Dřevci vznikl o prázdninách
spolek občanů, který začal intenzivně vyvíjet kulturní a společenskou činnost. S jeho zástupci a
s náměstkem hejtmana PK p. Grunerem jsme měli jednání o zajištění bezpečnosti a dalšího rozvoje
obce Dřevec.
Městský úřad začíná připravovat
blížící se parlamentní volby a audit
hospodaření. Komplikací je pro nás
návrh ze strany ministerstva zemědělství, které chce zakázat do
konce tohoto roku těžbu nekůrovcového dřeva (smrky a borovice).
Tento krok by značně poškodil nestátní vlastníky lesů i živnostníky,
kteří zde smluvně pracují. Proti
tomuto návrhu jsme podali nesouhlasné stanovisko.
25. září se konalo zastupitelstvo
města, které projednávalo mimo
jiné také plán společných zařízení
v rámci
komplexní
pozemkové
úpravy v k. ú. Kožlany. O dalších
bodech jednání vás informujeme
na jiném místě našeho zpravodaje.
Naši důchodci si minulý měsíc
udělali výlet do Mělníka a do Nelahozevsi. Ze sportovních akcí byly
největší událostí tři basketbalové
turnaje KRA-KOŽ CUP, které se
konají již dlouhých 23 let

Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Citát měsíce
„Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.“
Tomáš Garrigue Masaryk
www.kozlany.cz
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VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Kožlany dle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje o době a místě konání voleb v obci:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek
v sobotu

20. října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
21. října 2017 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: zasedací místnost Městského muzea
v Kožlanech, Dr. E. Beneše 2, pro voliče s trvalým pobytem v Bučku, Dřevci, Hedčanech, Hodyni a Kožlanech.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Výsledky projednání rady města na 12. zasedání konaném dne 11. 9. 2017
za účasti všech členů rady města
důvodu stavby rodinného domu; č.
118/17 - odměnu řediteli Základní
115/17 - poskytnutí finančního daškoly
a
Mateřské
školy
Rada bere na vědomí:
ru v částce 2.000 Kč na činnost
Dr.E.Beneše Kožlany za zlepšený
zprávy starosty a místostarosty,
Spolku Kostitřas, IČ 06298656, v
hospodářský výsledek.
diskusní příspěvky členů rady měsroce 2017; č. 116/17 - smlouvu o
ta, informaci o změně zákona o
krátkodobém pronájmu zasedací
Pozn.:
Zveřejněna je upravená
střetu zájmů.
místnosti na Městském úřadě Koverze dokumentu z důvodu dodržlany dne 24. 10. 2017 od 9.00 žení přiměřenosti rozsahu zveřejRada schvaluje:
12.00 hod. za 300,- Kč bez DPH z
ňovaných osobních údajů podle
č. 112/17 - program 12. zasedání
důvodu konání veřejné dražby
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
rady města; č. 113/17 - termín a
dobrovolné; č. 117/17 - smlouvu o
osobních údajů v platném znění.
program 13. zasedání zastupiteluzavření budoucí smlouvy č. IVOsobní údaje jsou v souladu s §
stva města Kožlany; č. 114/17 12-0011863/VB/01 o zřízení věc16, § 17 zákona č. 128/2000 Sb.,
připojení pozemků p.č. 3656/3 a
ného břemene a o právu stavby
o obcích (obecní zřízení) v platném
p.č. 3662/46 k.ú. Kožlany na voKožlany, PS, p.č. 64/2, kNN, se
znění, k nahlédnutí na Městském
dovodní řad a kanalizační stoku z
společností ČEZ Distribuce, a.s.; č.
úřadě.
Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 13. zasedání konaném
dne 25. 9. 2017
Zastupitelstvo bere na vědomí:
tastrálním území Kožlany; č.
Kč/m2;č. 190/17 - změnu rozpočtu
informace starosty, diskusní pří185/17 - navýšení rozpočtu JSDH
města na rok 2017 - 6. rozpočtové
spěvky členů zastupitelstva, zpráKožlany o částku 35.000 Kč pro
opatření.
vu o stavu lesního hospodaření.
rok 2017; č. 186/17 - prodej poZastupitelstvo určuje:
zemku p.č. 3945/14 o výměře 231
Pozn.: Zveřejněna je upravená
č. 182/17 - ověřovateli zápisu Mim2 k.ú. Kožlany paní V. H. za cenu
verze dokumentu z důvodu dodrlana Konopáska a Luboše Kulhán100 Kč/m2; č. 187/17 - prodej požení přiměřenosti rozsahu zveřejka, návrhovou komisi ve složení
zemku p.č. 3945/15 o výměře 38
ňovaných osobních údajů podle
předseda Václav Kratochvíl, členom2 k.ú. Kožlany manželům T. za
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
vé František Kotěšovec, Bc. Franticenu 100 Kč/m2; č. 188/17 - proosobních údajů v platném znění.
šek Švec.
dej pozemku p.č. 4312/125 o výOsobní údaje jsou v souladu s §
měře 16 m2 k.ú. Kožlany paní M.
16, § 17 zákona č. 128/2000 Sb.,
Zastupitelstvo schvaluje:
S. za cenu 100 Kč/m2; č. 189/17 o obcích (obecní zřízení) v platném
č. 183/17 - program 13. zasedání
prodej pozemku p.č. 981 k.ú. Buznění, k nahlédnutí na Městském
zastupitelstva; č. 184/17 - plán
ček o výměře 11 m2 a pozemku
úřadě.
společných zařízení v rámci komp.č. 17/5 k.ú. Buček o výměře 542
plexních pozemkových úprav v kam2 panu V. H. za cenu 30

Informace pro občany
POVED s. r. o., Plzeňský organizátor veřejné dopravy, informuje, že od 25. září do 31. října
budou z důvodu úplné uzavírky silnice mezi Všehrdy a
Holovousy změněny dopolední a odpolední spoje linek
460830 (Kralovice – Vysoká Libyně), 460831 (Kralovice – Chříč – Kralovice) a 460832 (Kralovice – Čistá).
www.kozlany.cz

Důvodem je dlouhá objízdná trasa a jednotlivá návaznost spojů na sebe. Ranní provoz zůstal zachován ve
stávajících časech.
http://www.poved.cz/cz/uzavirka-vsehrdy-holovousy25-9-31-10-2017/
Konkrétní jízdní řády najdete dále v textu.
Kožlanský zpravodaj 10 /2017
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ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU A
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 21. 10. 2017
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 !!!!

Ukončení vývozu BIO popelnic bude oznámeno ve vývěskách a na webu města.
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 2. 10. 2017 – 4. 10. 2017
2. 10. 2017 od 9:00-13:00 hod.
Dům s pečovatelskou službou Bohy, Bohy 38
3. 10. 2017 od 9:00-13:00 hod.
Dům s pečovatelskou službou, Jasmínová 374,
331 44 Kožlany
4. 10. 2017 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

Sbírka šatstva, bot a hraček
Městská knihovna Kožlany
oznamuje, že bude probíhat
pravidelná sbírka šatstva, bot a hraček
od 10. - 20. října 2017

Vždy v době otevření knihovny:
Úterý 9,00 - 11,30 a 14,00 - 18,00
Pátek 9,00 - 11,30 a 14,00 - 17,00
Oděvy odevzdávejte čisté v krabicích, nebo igelitových
pytlích.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Nový školní rok v mateřské škole začal…

V polovině září naši mateřskou
školu navštívilo divadélko Z Bedny.
Pan Pohoda se Soňou připravili pohádku Princezna na hrášku, na
kterou se přišly podívat i děti z
první a druhé třídy základní školy.
Společně jsme si připomněli důle-

www.kozlany.cz

žitost třídění odpadu a naučili se
písničku o zelenině plné vitamínů.

kou a v listopadu přijede loutkoherečka z divadla Alfa v Plzni.

Z důvodu většího počtu dvouletých a tříletých dětí se budeme
snažit zvát divadélka do mateřské
školy každý měsíc. V říjnu nás navštíví divadlo Kuba s Mňam pohád-

V závěru děkujeme panu Segečovi se syny, kteří dětem předvedli
pěknou ukázku dravců na školkové
zahradě.
Učitelky ze třídy „ Lvíčátek“
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Září ve škole
Září je ve škole obdobím očekávání, obdobím, které
se trošku vleče, ale nakonec uteče stejně rychle jako
ty ostatní. Žáci si pomalu zvykají na pravidelný režim
a žákovské knížky plní prvními výsledky své práce.
Vše se rozjíždí a pomalu „si sedá“.
Do školních lavic nakonec po všech přestupech
usedlo 146 žáků. Je to nejvyšší počet za posledních
šest let a tento trend by mohl dále pokračovat.
V červenci odešli tři cizinci, ale na začátku roku jsme
dalších osm dětí, včetně šesti cizinců, zapsali. Na prvním stupni je dnes 89 dětí. Prvňáčků máme nakonec
19. Slabší ročníky z druhého stupně, kde je 57 žáků,
odcházejí a předškoláků budeme mít i příští rok dostatek – tedy více než je deváťáků (12). Celkový počet
dětí v ZŠ a MŠ se však dlouhodobě nemění a pohybuje se kolem 180 – 190. Také je závislý na nástupech
cizinců, kteří ale dlouhodobě nezůstávají a zatím přinášejí škole pouze mnoho starostí navíc.
Počty dětí v mateřské školce naopak budou klesat. I
přes to, že k nám dojíždějí děti ze širokého okolí, nabíráme do školky cca 12 – 15 nových ročně. Tento
počet vrátí školku na úroveň před rokem 2010, kdy
jsme začali navyšovat její kapacitu až na současných
70. Letos se vracíme k práci na dvou třídách rozdělených podle věku dětí.
A co je nového ve škole? V září jsme posílili pedagogický sbor o novou asistentku pedagoga, která pracuje v sedmé třídě, a na poloviční úvazek jsem zaměstnal chůvu v MŠ ke dvouletým dětem. Tato paní
nám po obědě na částečný úvazek pomáhá i
s narůstajícím počtem dětí ve družině, kde bylo nutné
při počtu 47 přihlášených rozdělit oddělení na dvě.
Zpracovali a rozdali jsme PLPP a individuální vzdělávací plány, zajistili ubytování pro tradiční basketbalové turnaje. 12. 9. se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili představení pana Pohody v MŠ.
Celá základní škola absolvovala 15. 9. hudebně výchovný pořad pana Hrabě s ukázkou hry na netradiční
hudební nástroje. Snažíme se prokousat výkazy a novou legislativou, kterou na nás ministerstvo školství
chrlí.
Děti z prvního stupně zhlédly motivačně výstavku
výrobků DDM Kožlany a pomalu se přihlašují na

kroužky, které se většinou budou rozbíhat v říjnu. Nabídka bude velice podobná létům minulým. Na tomto
místě bych chtěl apelovat především na rodiče dětí
navštěvujících ŠD, aby pečlivě vyplnili „uvolněnky“ z
družiny na kroužky. Tyto musíme zakládat pro případné kontroly.
Na začátku roku se také sešla školská rada, která se
zabývala změnou některých důležitých dokumentů.
Protože čtyřleté funkční období školské radě letos
končí, proběhnou v listopadu na třídních schůzkách
volby rodičů do nové rady. Volební lístky s informací o
volbě obdrží každý rodič cca 14 dní předem. Nově
zvolená šestičlenná rada, kde dva členy zvolíme mezi
učiteli a dva členy „dodá“ zřizovatel, začne pracovat
od prvního ledna 2018.
V nejbližší době nás čeká ředitelské volno a podzimní prázdniny. Říjen uteče a přiblíží se pravidelné
vítání prvňáčků. Tuto akci jsme v letošním roce po pěti letech pojali trochu skromněji. Zvu tedy rodiče a
příbuzné pouze prvňáčků. Akce proběhne v jejich třídě
za účasti vedení školy a deváťáků přibližně v polovině
listopadu. Tradiční „velké vítání v tělocvičně“ nahradíme dnem otevřených dveří, kdy budete mít přístup
do výuky. Jsem zvědav, jak se tato změna osvědčí.

Mgr. Jaroslav Švarc

SPOLKY
Kožlanské šikulky
Scházíme se opět každé úterý v Městské knihovně Kožlany a pořád nás baví korálkování. Také se připravujeme na další podzimní jarmark na Farmě Hedecko, který se
koná 28. 10. ve 13hod. a srdečně Vás zveme.
Zkusili jsme tvořit z hmoty FOAMIRAN - vyrábí se z něj dekorační kytičky. Zaujalo
nás to. Kdo jezdí na „Kreativ“ do Dubče u Prahy zapište si termín 17. - 19. 11. 2017.
Mějte se hezky kreativně.
Spolek sochaře Václava Levého
Že nevíte, kdo byl sochař Václav Levý? Například na
počátku 19. století žil v Kožlanech. Jeho život a práce
spojuje Čechy s Itálií.
V květnu letošního roku se sešlo několik lidí, kteří se
rozhodli, že založí „Spolek sochaře Václava Levého“ a
budou se snažit o popularizaci jeho umění a seznamovat nejen občany Kožlan s dílem tohoto úžasného sochaře. Členkou spolku je také potomek rodiny Václava
Levého – paní JUDr. Olga Ulrichová. A další znalkyní
díla sochaře je paní Mgr. Růžena Srpová. Pod jejich
www.kozlany.cz

vedením budeme pátrat a vás seznamovat s významným sochařem Václavem Levým a jsme rádi, že bude
mít také expozici v Městském muzeu v Kožlanech.
Cílem našeho výletu bylo město Liběchov a jeho
okolí, kde V. Levý vytesal svá díla do skal v blízkých
lesích. V sobotu 23. září jsme vyjeli na první seznamovací výlet, pod vedením sochaře pana Bartoloměje
Štěrby a paní Mgr. Jany Čihákové. V Liběchově nás
přijala paní starostka Ing. Vladimíra Zralíková a seznámila s historií a současností Liběchova.
Kožlanský zpravodaj 10 /2017
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Krásný zámek je v soukromém vlastnictví a po povodních v r. 2002 je veřejnosti nepřístupný.
Značená okružní trasa, kde se nachází díla V. Levého,
je dlouhá cca 12 km. Díla vznikala ve 40. letech 19.
století. Čertovy hlavy měří přibližně 9 m a jsou viditelné ze silnice z Liběchova směrem na Českou Lípu.
Viděli jsme také jeskyni Klácelku, dílo Blaník se třemi
reliéfy Jana Žižky, Prokopa Holého a Zdeňka
Zásmuckého. Můžete zde také vidět kapli Máří Magdalény, Harfenici a Hada.
Spolek připravuje na měsíc listopad přednášku paní
Mgr. Růženy Srpové „O sochaři V. Levém“.
V. Kobyláková

Září ve Dřevci
V září pořádal náš spolek dvě akce. V pátek 8. 9.
přijel do dřevecké hospůdky zahrát na harmoniku pan
Václav Beneš z Kozojed. Všichni se výtečně bavili a
mnozí si také s chutí zazpívali.
V sobotu 16. 9. jsme se v 18 h. vydali na Pyžamový
pochod. Všichni účastníci – ze Dřevce, Bučku, Kožlan,
Čisté, Chrašťovic a Liblína – byli oblečeni do slušivých
pyžam nebo nočních košilek. Na cestě, která vedla
kolem Dřevce, jsme potkali také několik strašidel.
Všichni účastníci dorazili zdárně až do cíle před kulturním domem, kde na ně čekala sladká odměna, a
také oheň na opečení buřtů.
Za Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce:
Jindra Fišerová

Kožlanští hasiči – činnost SDH, Mladých hasičů a výjezdové jednotky (JSDH)
V průběhu prázdnin a měsíce září se činnost SDH Kožlany soustředila hlavně na úklid požární zbrojnice a přilehlého okolí po uskutečněné rekonstrukci fasády. Dále se
náš
sbor
ve
spolupráci
s výjezdovou jednotkou podílel 12.
srpna na ukázce požární techniky a
vybavení jednotky a na zajištění
soutěží při pouťovém turnaji u Vožehova rybníku. V rámci hasičského okrsku Kožlany-Chříč, pak 16.
září zástupci našeho sboru navštívili slavnost u příležitosti 130. výročí založení sborů Chříč a okolí,
kterou pořádaly SDH Studená a
SDH Chříč ve Studené u rybníčku.
Jako upomínku na tuto událost jim
starosta našeho sboru, p. František
Kotěšovec, předal sošku sv. Floriána, našeho patrona hasičů.

Mladí hasiči pak v červenci absolvovali své již třetí táborové soustředění, tentokrát ve Sportkempu
v Kralovicích. Strávili zde krásných
šest dní v dobré partě pod vedením svých vedoucích, pilováním
hasičských dovedností a samozřejmě i při různých hrách, které
nebyly tak zcela hasičské.
Od září Mladí hasiči opět začali
pilně trénovat na novou sezónu.
Všechna tři družstva – přípravka
(3-6 let), mladší žáci (6-11 let) a
starší žáci (11-15 let) – by však
velmi ráda přivítala ve svém středu
další děti, především ty z Kožlan,
smutnou pravdou totiž je, že většina dětí v týmu přímo z Kožlan
nepochází a je to škoda.
Všichni hasiči pak žádají majitele pejsků, aby po svých
mazlíčcích uklízeli to, co pejsci
utrousí při venčení u zbrojnice
a na louce přilehlé u hasičské
zbrojnice – všem zodpovědným
majitelům děkujeme, že tak již
činí.
Výjezdy a akce jednotky SDH
24. 7. 2017 - technická pomoc
obec Kožlany, ulice Japonská spadlé dráty vysokého napětí.
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25. 7. 2017 - jednotka vyjela na
ukázku techniky na dětský letní
tábor Dráček pod Hedčany.
27. 7. 2017 - jednotka pomohla
zabezpečit s technikou jednu táborovou hru v rámci dětského tábora
Chomutováků v tábořišti Deliba
Kožlany.
31. 7. 2017 - technická pomoc
obec Kožlany - podezření na únik
plynu - podezření se nepotvrdilo.
1. 8. 2017 - požár rodinného domu
v obci Čistá - po vzniku požáru v
kuchyni, se požár rozšířil na celý
objekt rodinného domu. Celý zásah
probíhal v dýchací technice a za
velmi teplého počasí kolem 30°C.
Hasiči v plné zásahové výstroji a
dýchací technice se tak pěkně zapotili. Při tomto požáru byl velice
vážně popálen majitel domu.

5. 8. 2017 - proběhlo cvičení sborů
okresu Plzeň sever v dálkové dopravě vody do obce Studená. Voda
se dodávala z řeky Berounky do
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rybníčku v obci Studená na vzdálenost 2 kilometry. Bylo nataženo
dohromady 8 kilometrů hadic, protože se čerpalo 2x dvojitým vedením. Celkem se cvičení zúčastnilo
20 sborů dobrovolných hasičů
z celého okresu Plzeň - sever. Po
ukončení cvičení byla jednotka
operačním střediskem vyslána k

požáru pole mezi obcemi Slatina a
Chříč.
5. 8. 2017 - požár pole mezi obcemi Slatina a Chříč. Díky účasti
na cvičení ve Studené byla jednotka na místě zhruba do pěti minut
od ohlášení, což se ukázalo jako
klíčové pro zamezení postupu požáru na přilehlý les. Po uhašení posekaného strniště se jednotky sou-

středily na rozebrání hořících balíků slámy a jejich následné prolití
vodou.
18. 8. 2017 - jednotka dovážela
vodu do rybníčku u hájovny v Kožlanech, kde bylo potřeba zvýšit
hladinu vody pro zasazené vodní
rostliny a ryby.
Michal Češka

díla tohoto světově uznávaného
skladatele, jsme se mohli seznámit
s jeho životem a tvorbou.
Další zastávkou byly Kralupy nad
Vltavou, kde nás čekal oběd v restauraci Kotva na břehu Vltavy.
Majitel zajistil nejen výborné menu, ale i uzavření prostor pouze
pro naši skupinu.

vštívili podzemí, kde mohli spatřit
největší studnu v Čechách z 12.
století, která má obvod 4,54 metru
a je hluboká 54 metrů. Ostatní pozorovali výhledy do okolí na soutok
Labe a Vltavy, dále na Říp a České
středohoří. Na náměstí jsme si připomněli známé filmy" Básníků",
které se zde natáčely.
Návštěvu Mělníka jsme zakončili
v zámecké cukrárně. V luxusním
prostředí jsme si mohli vybrat z
výborných zákusků, zmrzliny či vína z místních sklepů a pochopitelně výborné kávy.

Zájezd na konci léta
Dne 21. září 2017 Klub důchodců
v Kožlanech uskutečnil poslední letošní zájezd. Cílem naší cesty byla
Nelahozeves, rodiště hudebního
skladatele Antonína Dvořáka.

Bohatý a vzdělaný sekretář královské koruny na dvoře Ferdinanda I.
Florián Gryspek z Gryspachu koupil
zde roku 1544 ves i s dvorem a
svůj vztah k místu vyjádřil velkolepým projektem zámku. Na stavbě se podíleli italští stavitelé. V
majetku Gryspeků zůstal pouze po
tři generace. V roce 1623 prodává
Floriánova vnučka zadlužené panství Polyxeně z Lobkovic. V roce
1993 byl zámek vrácen v restituci
Martinu Lobkovicovi a zámek je
veřejnosti přístupný. Sympatická
průvodkyně nás seznámila s historií a provedla nás nádhernými sály
zámku. Před odjezdem jsme ještě
navštívili rodný dům A. Dvořáka.
Zde za zvuku známých melodií, z

Cestou na Mělník jsme se zastavili v nedalekých Veltrusech, kde
jsme si mohli prohlédnout park a
zvenčí krásně opravený zámek,
patřící rodině Chotků. Vnitřní prostory ještě stále nesou znaky po
povodni v roce 2002.
Po krátké zastávce naše cesta
pokračovala do Mělníka. Zde již
zdálky byl viditelný zámek a stráně
vinic pod ním. Prošli jsme centrem
k zámku, který patří rodině Lobkoviců. Někteří se vydali na jeho
prohlídku, jiní do kostnice pod kostelem Petra a Pavla, někteří na-

Opouštěli jsme sluncem ozářený
Mělník a budeme se těšit opět na
další setkání, které proběhne již
tradičně u rybníka v prosinci.
P.S. velké poděkování panu řidiči
Josefu Vavřičkovi.
Iva Vorlíková

SPORT
TJ OLYMPIE KOŽLANY
V září se naplno rozběhly soutěže všech našich
mužstev. Áčko zatím ve III. třídě bojuje úspěšně, a
přestože výkony nejsou vždycky úplně optimální, ztratilo dosud pouhý bod a vede tabulku. Dobrou zprávou
je i fakt, že se do kádru úspěšně začlenili další mladí
hráči a získávají tak cenné zkušenosti v dospělé kategorii. Přípravky sice zatím výsledkově příliš úspěšné
nejsou, ale snaží se a lepší výsledky určitě přijdou.
Výsledky staré gardy jsou zatím jako na houpačce,
bohužel většinu výsledků ostatních mužstev zatím neznáme, takže je brzy na nějaké hodnocení. A jak už
jsme na tomto místě informovali dříve, čtyři naši dorostenci momentálně nastupují v dorostenecké kraj-
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ské soutěži za Kaznějov a nevedou si špatně. Nastupují celkem pravidelně v základní sestavě, střílejí góly
a J. Švamberg byl dokonce jmenován kapitánem
mužstva. Výsledky jsou k dispozici na webových
stránkách FAČR.
Na neděli 8. října připravil náš klub ve spolupráci
s Lubošem Kulhánkem pro hráče přípravek a kluky
v žákovském věku zájezd do Plzně na kvalifikační
utkání ČR – San Marino. Navzdory předpokládanému
pozdnímu návratu věříme v hojnou účast a doufáme,
že si kluci odnesou pěkný zážitek.
J.Švamberg
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Výsledky - září:
A-mužstvo:
Nýřany B – Kožlany 1:6 (1:4)
Branky: P. Jícha 2, Šnajdr ml., Tupý, Beneš, Souček
Kožlany – Dobříč 2:2 (0:2)
Branky: Šnajdr ml. 2
Kožlany – Úlice 4:3 (3:0)
Branky: Kozler, J. Švamberg st., V. Švamberg, O.
Hurt
Manětín – Kožlany 0:2 (0:1)
Branky: Hromada, Šnajdr ml.
Mladší přípravka:
Kožlany – Mladotice 2:11 (1:8)
Plasy – Kožlany 14:2 (6:2)
Kožlany – Trnová 4:1 (0:0)
Program - říjen:
A-mužstvo (sobota):
8. 10. H. Bříza B - Kožlany
14. 10. Kožlany - Sulkov
22. 10. D. Bělá B - Kožlany
28. 10. Kožlany - Kralovice B
Stará garda (pátek):
6. 10. Kožlany - Chrást
13. 10. Manětín - Kožlany

16:00 (neděle)
15:30
15:30 (neděle)
14:30

Starší přípravka:
Kožlany – Mladotice 3:10 (2:3)
Plasy – Kožlany 4:4 (1:1)
Kožlany – Trnová 12:2 (6:0)
Stará garda:
Zruč – Kožlany 4:4 (3:0)
Branky: Lehner 2, Kratochvíl, J. Švamberg st.
Plasy – Kožlany 3:3 (1:3)
Branky: Kotěšovec 2, Roučka
Kožlany – Druztová 2:1 (1:0)
Branky: Lehner, J. Švamberg st.

Přípravky (pátek):
6. 10. Kožlany - Kaznějov
13. 10. H. Bříza - Kožlany
20. 10. Kožlany – D. Bělá
27. 10. Kožlany - Žihle

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

18:00
18:00

DBaK
O prázdninách proběhly obě etapy soustředění, i
když letos to bylo umístění družstev složitější než v
minulých letech. První etapa proběhla pro různé kategorie na různých místech. Ligová družstva U14-U19
měla tradiční destinaci v Sušici. U11 a U12 využily
pohostinnosti školy v Železné Rudě a družstvo U13
mělo první etapu ve známém prostředí kožlanské tělocvičny. Druhá část proběhla pro téměř 70 hráček a
hráčů po 20. v Plasích. Soustředění bylo naplánováno
jak pro nabírání kondice a fyzické síly, tak pro zlepšení individuálních činností či týmové souhry. To jak se
nám podařilo cíle naplnit, ukážou následující měsíce.
První herním testem byly pro družstva U15, U13 a
U17+U19 KRA-KOŽ CUPy a i první mistrovské zápasy
nové sezóny.
Druhý víkend v měsíci září byl vyhražen již 16. ročníku MINI KRA-KOŽ CUPu. Tentokráte pro kategorii
starších žákyň U15. Turnaj měl velice kvalitní obsazení mimo jiné i mistra a vicemistra loňského MČR U14
– HB Basket a BK Chomutov. Na poslední chvíli se
z turnaje odhlásil tým KP Brno, takže jsme změnili
systém ze dvou skupin a skupinu jednu o 7 účastnících a hrálo se spravedlivě každý s každým. Tým
DBaK obsadil 4. příčku, když nezvládl vzájemný zápas
o bronzovou medaili se Slunetou Ústí nad Labem.
Snad jsme si vybrali špatný výkon na turnaji a
v soutěži jim porážku z turnaje oplatíme. V repríze finále MČR porazil tým HB Basket v prodloužení
Levhartky z Chomutova o jediný bod a na KRA-KOŽ
CUP přibylo tak další premiérové jméno týmu.
Druhé turnaje staršího minižactva se zúčastnilo 8
týmů a mezi nimi i dva týmy DBaK. Jedno družstvo
složené z hráček Plzně a druhé z domácích hráček a
hráčů. Oba týmy postoupily ze své skupiny do bojů o
medaile z druhých míst. Sekce K-K však nezvládla
semifinále a podlehla výběru BŠ Praha 26:40. Zato
sekce P využila oslabení Lokomotivy K. Vary, jejichž
nejlepší hráčka odjela hrát žákovskou ligu za družstvo
www.kozlany.cz

U15, a výhrou 32:15 si zajistila finále. Sekce K-K bohužel oslabení týmu K. Varů nevyužila a po porážce
22:27 brala pouze bramborovou medaili. Finále bylo
velice nervózní a vyrovnané. Více klidu nakonec našly
„skoro domácí“ hráčky a na podstavec se tak po výhře
25:22 vyrývalo po dvou letech opět jméno DBaK.
Poslední turnaj byl vypsán společně jak pro kadetky, tak pro juniorky a nezačal pro domácí DBaK vůbec
šťastně. Při sčítání hráček před prvním zápasem dospěl trenér pouze k číslu 6. V pátek ze zdravotních
důvodů nepřijelo 5 hráček, a jelikož v šesti se šest
zápasů turnaje nedá zvládnout, tak byly povolány posily. Jelikož se v rámci turnaje hrály i zápasy II. ligy
žen, byly se souhlasem soupeřů do družstva zařazeny
ještě loni juniorky, Dominika Halamová a Klára Buňková. Turnaje se zúčastnilo 7 družstev včetně extraligových hráček Strakonic, které byly pasovány do role
favoritek. Bohužel favorit klopýtl v zápase s Klatovy,
který prohrál o jediný bod. Naše hráčky zase prohrály
se Strakonicemi o body 2 a osud tomu chtěl, že poslední zápas turnaje mezi domácími a týmem Klatov
rozhodoval o pořadí na medailových místech. Prohra i
výhra o jediný bod znamenala pro DBaK třetí místo.
Výhra o 2 či 3 body nás posouvala na stříbrnou pozici
a každá vyšší pak znamenala zlatou placku. Začátek
vyšel domácím na výbornou a dlouho se drželi na
klidných 7-9 bodech náskoku. Pak však soupeř dokázal snížit a držet ztrátu na 2-4 bodech. Pak se ukázalo, jak dokáže být basketbal krutý. Šťastná střela na
konci 3. čtvrtiny z poloviny hřiště znamenala vedení o
7 bodů a snad uklidnění domácích. Koše, které do té
doby nebyly domácí schopni proměnit, začaly padat
skoro samy. Konečná výhra 47:25 zajistila více než
dostatečný rozdíl pro tabulku vzájemných zápasů a po
týdnu se na podstavec opět zapsalo jméno DBaK.
A po turnajích již vzhůru do sezóny 2017/18. A o
výsledcích mistráků napíšeme příště.
J. Buňka
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Anketa
Výsledky ankety měsíce září:
Anketní otázka na říjen:
Půjdete k letošním parlamentním volbám?

Nová anketa byla spuštěna 1. 10. 2017

(stav k 27. 9. 9:45)

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
řad 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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