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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Prázdninové měsíce jsou za námi
a děti se vracejí do škol. Rodičům
končí dovolené a nastávají běžné
pracovní
povinnosti.
Mimořádně
horké počasí na odpočinek
moc
ideální nebylo, ale i
tak se dalo
častěji pobývat u vody
přírodních koupališť či bazénů. Pracovníci našich
technických služeb to v tomto počasí rozhodně lehké neměli. Sekala
se tráva, pokud nějaká byla. Uklízeli jsme zvýšený nepořádek okolo
kontejnerů a na veřejných prostranstvích, který souvisí i se zvýšeným počtem rekreantů a návštěvníků našeho města a obcí o
prázdninách. Naši pracovníci osadili novou desku naučné stezky u
hřbitova, opravili dvě místa na
chodníku v Pražské ulici. Po větrné
smršti na začátku srpna bylo třeba
uklidit velké množství popadaných
větví. Větší škody však vítr neudělal.
Jako tradičně se naši pracovníci
aktivně podíleli na technickém zabezpečení kožlanské pouti.
Velkým tématem letošního léta
byly vysoké teploty a s tím související vysoká spotřeba vody.
Nadměrná spotřeba nás vedla
k vyhlášení zákazu používání pitné
vody z městského vodovodu na zalévání, mytí aut a napouštění bazénů. 27. července jsme byli nuceni dovážet vodu do vodojemu, kde
v té době bylo pouze 89 cm ve
vodním sloupci. Naši hasiči po celý
den vozili vodu z kralovického přivaděče na Červené Hoře. Doplnili
celkem 10 cisteren, tj. 80m3.
Zvláštní poděkování patří p. M. Šotovi, p. R. Kratochvílovi, p. D. Towww.kozlany.cz

mešovi, p. V. Povovi a p. V. Fialovi, kteří se na dovozu celý den
střídali. Ke vší smůle jim při závěrečné
jízdě
praskla
jedna
z pneumatik. Je třeba zajistit
v letošním rozpočtu prostředky na
nové pneumatiky.
Vyhlášený zákaz se zpočátku
projevil na celkové spotřebě, ale
po několika dnech bylo vidět, že
spotřeba opět stoupá, a to hlavně
po setmění. Přesto se hladina vody
ve vodojemu stabilizovala, a proto
bych chtěl poděkovat těm občanům, kteří byli ukáznění a kteří se
snažili s vodou rozumně hospodařit. Nedostatek vody není problémem jenom v Kožlanech. Tento
problém se řeší všude a nutno podotknout, že jsme v jeho řešení
velmi aktivní. Máme připravený
průzkumný vrt a téměř hotový
projekt na jeho připojení do našeho vodohospodářského systému.
Do
dneška
jsme
vybudovali
v našem katastru celkem šest tůní
a další tři budou vybudovány do
konce roku. Zadržování vody
v krajině je totiž jedna z cest, která může pomoci.

O prázdninách byla dokončena
jedna z investičních akcí plánovaných na tento rok. Byla to rekonstrukce kanalizace a nádvoří u budovy MŠ. Nový povrch zajišťuje
větší bezpečí pro děti a nová kanalizace vyloučí nepříjemný zápach
z původního
septiku.
Důležitá
úprava kanalizace byla provedena
v Zahradní ulici v Kožlanech u č.p.
411, kde byl vybudován kanalizač-

ní rošt sbírající vodu z přilehlého
pozemku.
Po kácení nebezpečných stromů
u muzea zůstaly pařezy, které odborná firma v červenci odfrézovala. Spolu s nimi byly odstraněny
také pařezy po kácení stromů
v obcích. Náhradní výsadba bude
provedena na podzim. Z důvodu
nefunkčnosti a nedostupnosti náhradních dílů byl v našich nebytových prostorech kadeřnictví vyměněn plynový kotel za nový. Poslední původní kotle nám ještě dosluhují v budově pošty. Tyto budou
postupně také vyměněny.
Během prázdnin jsme měli kontrolu z VZP, která proběhla velmi
dobře a neshledala žádné nedostatky. Také se uskutečnila každoroční revize zařízení na našich
sportovních a dětských hřištích.
Po vzájemné dohodě došlo
k ukončení smlouvy na pronájem
sběrného dvora s firmou Marius
Pedersen a.s. Upozorňuji občany,
že
nejbližší
sběrný
dvůr
je
v Kralovicích a dvakrát do roka
mohou občané bezplatně odevzdávat velkoobjemový, či nebezpečný
odpad přímo v Kožlanech a obcích.
V Polní, Luční a Větrné ulici byly
zahájeny práce na vybudování
místních komunikací a veřejného
osvětlení. Na tuto akci se nám podařilo získat dotaci od Plzeňského
kraje na veřejné osvětlení ve výši
300 tis. Kč. Celou akci bude realizovat firma Swietelsky s.r.o., která
byla nejúspěšnější ve výběrovém
řízení. Výběrové řízení proběhlo
také na dodavatele nového lesního
hospodářského plánu, podle kterého budeme v našich lesích hospodařit dalších deset let.
Z kulturních a sportovních akcí o
prázdninách připomínám nohejbalový turnaj v Bučku, chovatelskou
výstavu a kožlanskou pouť. Všechny akce byly dobře připravené a
v rámci možností i navštívené. Na
tradiční Kozlování jsme i tentokrát
dostali od Plzeňského kraje dotaci.
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Návštěvnost pouti silně ovlivnil
souběh s poutí v Plasích. Poděkování patří organizátorům, členům
kulturní komise a pracovníkům TS,

kteří díky nepřízni počasí uklízeli
před poutí i několikrát za sebou.
Dětem i učitelům přeji v novém
školním roce pevné nervy a hodně

úspěchů ve vzdělávacím a výchovném procesu.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 9. zasedání konaném dne 9. 7. 2018
za účasti všech členů rady města
Rada schvaluje:
č. 108/18 - program 9. zasedání
rady města; č. 109/18 - 5. rozpočtové opatření pro rok 2018; č.
110/18 - zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 3960/12 a
3960/17 vše v k.ú. Kožlany; č.
111/18 - přijetí finanční dotace
z rozpočtu Plzeňského kraje do
rozpočtu města ve výši 55.000 Kč
z dotačního titulu 2018 „Příspěvek
na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky
nebo rychlého zásahového automobilu“; č. 112/18 - přijetí fi-

nanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města ve
výši 10.000 Kč v rámci programu
„Mikrogranty Plzeňského kraje na
podporu a oživení kulturních a
uměleckých aktivit pro rok 2018“;
č. 113/18 - přijetí finanční dotace
z rozpočtu Plzeňského kraje do
rozpočtu města ve výši 158.900 Kč
z dotačního titulu O – 2017 zřizování nových oplocenek – ochrana
mladých lesních porostů v rámci
dotačního
programu
„Podpora
ochrany lesa v Plzeňském kraji
2017+“; č. 114/18 - zveřejnění
záměru prodeje pozemků p.č.
3993/6 a p.č. 3993/3 vše v k.ú.

Kožlany; č. 115/18 - podnájem
bytu č. L8 v č.p. 456, Polní ul., Kožlany, panu Ondřeji Popkovi a paní
Janě Kounovské za podmínek uvedených v předložené podnájemní
smlouvě; č. 117/18 - zveřejnění
záměru prodeje části pozemku p.č.
3648/1 v k.ú. Kožlany.
Rada souhlasí:
č. 116/18 - se stavbou připojení
pozemků p.č. 3623/92 a 362/93
vše v k.ú. Kožlany na distribuční
síť elektrické energie a nemá připomínek k předložené projektové
dokumentaci.

Výsledky projednání rady města na 10. zasedání konaném dne 30. 7. 2018
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města.
Rada schvaluje:
č. 118/18 - program 10. zasedání rady města; č. 121/18 - zveřejnění záměru pronájmu pozemku
st.p. 20/5 k.ú. Hedčany, jehož
součástí je budova bez č.p./č.ev..
Rada souhlasí:
č. 119/18 - s vyhlášením ředitelského volna v Základní škole a Ma-

Výsledky

projednání

rady

za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady města.
Rada schvaluje:
č. 125/18 - program 11. zasedání rady města; č. 126/18 - termín a program 18. zasedání zastupitelstva
města
Kožlany;
č.
127/18 - smlouvu o umístění
stavby a stavbu druhé přípojky
vodovodu a kanalizace pro pozemek p.č. 3623/61 k.ú. Kožlany dle

teřské škole dr.Eduarda Beneše
Kožlany ve dnech 3. a 4. ledna
2019; č. 120/18 - se záborem
chodníku před nemovitostí č.p. 118
Kožlany v období od 31.07.2018
do 31.08.2018 z důvodu rekonstrukce
fasády
nemovitosti
s podmínkou dodržení zásad bezpečnosti a zajištění bezpečného
průchodu osob; č. 122/18 - s
prodloužením lhůty záboru chodníku před č.p. 283 Kožlany z důvodu
odvodnění a odizolování domu do
17.08.2018 za podmínky dodržení
bezpečnostních opatření a zajištění
bezpečného průchodu osob.

města

na

11.

zasedání

Rada nedoporučuje:
č. 123/18 - zastupitelstvu zřízení
věcného břemene na lesních pozemcích ve vlastnictví města za
účelem zajištění přístupu do rekreačního areálu Tišina.
Rada neschvaluje:
č. 124/18 - projektovaný průměr
vodovodní přípojky DN 50 pro areál Keramo a navrhuje instalaci
coulové přípojky. Pro průmyslovou
výrobu rada doporučuje zajištění
vlastního zdroje vody pro budovy
na st. 472, 577 a oddělení spotřeby ve výrobě od běžného provozu
tzn. městského vodovodu od
vlastního zdroje.

konaném

předložené projektové dokumentace z důvodu rozdělení pozemku na
dvě stavební parcely za podmínky
realizace stavby přípojek před výstavbou
komunikace
na
p.č.
3647/12 Kožlany; č. 128/18 pronájem pozemku st.p. 20/5 k.ú.
Hedčany, jehož součástí je budova
bez č.p./č.ev. panu Františku Bílkovi
za
300,Kč/měs.
do
31.12.2023; č. 129/18 - smlouvu
se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o realizaci
překládky sítě elektronických komunikací, v rámci stavby protipo-

dne

20.

8.

2018

vodňových opatření v k.ú. Hodyně;
č. 130/18 - poskytnutí finančního
daru v částce 2.000 Kč na činnost
Spolku Kostitřas, IČ 06298656
v roce 2018; č. 131/18 - napojení
pozemku p.č. 3656/5 v k.ú. Kožlany na vodovodní řad a kanalizační
stoku, bez připomínek.
Rada doporučuje:
č. 132/18 - zastupitelstvu schválit
návrh obecně závazné vyhlášky č.
1/2018 o nočním klidu.

Informace pro občany

Provoz sběrného dvora byl ukončen k 31. 7. 2018.
Odpad lze odvážet do firmy Marius Pedersen, provoz Kralovice.
Občané Kožlan, Dřevce, Hedčan, Hodyně a Bučku mohou využít svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který pořádá MÚ Kožlany 2x ročně. Informace o termínech ve vývěskách a na stránkách města.
www.kozlany.cz
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Pozvánka na zastupitelstvo

ve středu 12. 9. 2018 v
18:00 hodin
se koná

18. 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
-smlouva o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu 2020-2029
-žádost o zřízení věcného břemene na lesních pozemcích p.č. 3988,4029/7,
4148/1, 4149/2, 4311/15 vše k.ú. Kožlany,
-dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení lesních tůní v k.ú. Dřevec,
-dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení zpevněné plochy a kanalizace u
budovy MŠ,
-prodej pozemků p.č. 3993/3, p.č. 3993/6 nově odděleného od pozemku p.č.
3993/1 vše v k.ú. Kožlany,
-prodej části pozemku p.č. 3648/1 k.ú. Kožlany,
-prodej pozemků p.č. 3960/12, p.č. 3960/17 vše v k.ú. Kožlany

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu
Mimořádná odměna pro členy zastupitelstva města
Změna rozpočtu na rok 2018 - 6. rozpočtové opatření
Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
Zpráva starosty města
Diskuse

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ a SENÁTU PARLAMENTU ČR 2018
Oznámení o době a místě konání voleb
1. Volby do Zastupitelstva města Kožlany a I. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek dne 12. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 13. října 2018 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 svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným

občanským

průkazem nebo cestovním pasem), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou

oprávněni volit na území České republiky.
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. Pro případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR obdrží volič
hlasovací lístky pouze ve volební místnosti ve dnech voleb.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Prázdniny jsou již minulostí …
… a školní rok 2018/2019 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
firma Král PM centrum s.r.o. dodělala úpravu dvora ve
školce. Ještě zbývá upravit asfaltový povrch před
vjezdem a rekonstrukce bude úplná. V podzimních
měsících by mělo dojít ještě na rekonstrukci zahrady,
kde se mi podařilo podat projekt v hodnotě cca
www.kozlany.cz

650 000 Kč a tento projekt byl úspěšně schválen.
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Když nám bude přát počasí, začne se na
konci října s rekonstrukcí. Protože počítám i s vodními
hrátkami a mlhovištěm, jejichž povrchy potřebují při
pokládce vyšší teplotu, je možné, že se stavba prodlouží do jarních měsíců. Už nyní se děti mohou těšit
na nové herní zahradní prvky, lavičky, nový altán
s hracím koutkem, hmyzí domeček nebo již zmiňované vodní hry a mlhoviště.
Provoz školky se znovu rozběhl 20. srpna. Do konce
měsíce se jednalo ještě o školní rok 2017/2018. První
nově zapsané děti nastoupí až na začátku září. Potom
Kožlanský zpravodaj 9 / 2018
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přivítáme asi 50 dětí ve dvou třídách. Počty dětí jsou
zatím neznámou i ve škole. Díky značné migraci určité
části populace se počty žáků neustále mění. Co však
už víme, že budeme pokračovat v modelu tříd
s mladšími 3-4 letými a staršími dětmi. U nejmenších
dětí bude ve třídě opět pracovat na poloviční úvazek
chůva pomáhající s jejich sebeobsluhou. U starších
dětí – předškoláků bude nadále pracovat na plný úvazek asistentka pedagoga.

Ve škole jsme v letních měsících malovali některé
třídy a chodby. Proběhla také rekonstrukce osvětlení
v největší třídě. Současné zářivky a hlavně jejich kryty se stávají při jejich opravách nedostatkovým zbožím. Nové ledkové osvětlení bude i mnohem úspornější. Během prázdnin také vaříme pro několik akcí a
pronajímáme tělocvičnu. Letos vše začalo vařením pro
tábor Deliba, který se tradičně koná v krásném údolí
Hrádeckého potoka. V srpnu pak pro basketbalové
soustředění DBaK, basketbalového klubu z Kraslic a
jednomu chlapeckému basketbalovému klubu opět z
Plzně. Tyto tři týdenní turnusy basketbalistů byly ve
škole i ubytované. Již počtvrté se také na konci
prázdnin konal příměstský tábor DDM Kožlany. Šestnáct dětí pod vedením Věry Cepkové využívalo při
svých činnostech zázemí školy a stravovalo se u nás.
Všechno toto jsme schopni dělat jen díky obětavé
práci nepedagogických zaměstnanců hlavně kuchařek
Janě Zetkové, Evě Šrámkové a Beaty Drdové, které

tráví v době soustředění ve školní kuchyni i více než
12 hodin denně včetně sobot a nedělí. Za to jim patří
velké poděkování. Soustředění během prázdnin také
plně zaměstnává naše uklízečky a školníka. I za jejich
práci velice děkuji. Finanční výnosy z doplňkové činnosti nám pomáhají vyplnit mezery v napjatém rozpočtu.
Do školních lavic v Základní škole a Mateřské škole
dr. E. Beneše v Kožlanech usedne prvního září asi 146
dětí, což je přibližně tolik žáků jako v loňském roce.
Zvláště bych chtěl přivítat 11 prvňáčků a přeji jim,
aby první krok ve svém vzdělávání zvládli se samými
jedničkami. Na základní školu chodí také stále cizinci,
jejichž rodiče pracují v nejmenovaném kožlanském
závodě. Většinou se jedná o děti bulharské národnosti.
Co na děti ve škole a školce čeká? Příjemné až rodinné prostředí, klidná a doufám, že podnětná atmosféra, konsolidovaný a zkušený tým učitelů. Každý
může využívat služeb školní kuchyně a DDM Kralovice-Kožlany. Děti na prvním stupni mohou navštěvovat
školní družinu. Mnoho dalších informací naleznete na
našich webových stránkách, které právě procházejí
aktualizací.
V předešlém textu jsem zmínil školní družinu. Školní
družina bude od nového školního roku otevřena již od
6:30 ráno. 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.
Školní rok 2018/2019 se rozbíhá. Přeji všem kolegům pevné zdraví, nervy z oceli, mnoho trpělivosti a
shovívavosti v nelehké práci. Žákům potom mnoho
úspěchů, píli a výsledky, za které se nebudou muset
stydět.
Mgr. Jaroslav Švarc

SPOLKY
Červenec a srpen ve Dřevci
O prázdninách jsme se ve Dřevci sešli celkem dvakrát při Prázdninovém grilování a posezení s kytarou.
Poprvé to bylo odpoledne 28. července. Nejprve jsme
změřili síly ve dvou soutěžních disciplínách: střelbě ze
vzduchovky a chůzi na chůdách. Po vyhlášení výsledků a předání cen jsme grilovali, poseděli a zazpívali si
s Jardou Berbrem, který nám k tomu hrál na kytaru.
Podruhé se gril rozpálil 18. srpna. I tentokrát jsme
soutěžili. Disciplína byla jen jedna – hod na plechovky. Nejnapínavější se ukázal rozstřel o 2. a 3. místo,
který se musel opakovat dokonce dvakrát. A potom
už jsme strávili příjemný večer při povídání o minulosti i přítomnosti a užívali si příjemný srpnový večer.

www.kozlany.cz

Za Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce z.s.
Jindra Fišerová
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V Hedčanech se slavilo, vodníkovi je sedm let
Osmdesát lidí se sešlo v Hedčanech v polovině srpna při taneční
zábavě, která se uskutečnila u příležitosti narozenin vodníka Vojtěcha. Ten hlídá vodní hladinu rybníka už sedmým rokem. Vzhledem k
tomu, že v obci žije necelých padesát obyvatel, je číslo kulturně
naladěných lidí úctyhodné. Domácí
posílila návštěva z Černíkovic,
Dřevce, Kožlan, Slatiné, Kralovic,
Bohů a Žebnice.
Ke zpěvu a tanci hrálo Duo Horizont ve složení Valentina Janečko-

vá a Jaromír Barbořák. A díky teplému letnímu počasí se příjemně
sedělo i tančilo do nočních hodin.
Ani tentokrát nechyběla bohatá
tombola, samozřejmě grilované
dobroty a novinkou byla soutěž o
nejlepšího domácího utopence.
Odborná porota složená ze čtyř labužníků vybrala nakonec vítěze z
řad ženského pokolení. Stala se
jím Adéla Bílková, jejíž výrobek
měl nejlepší desing, chuť i vůni. Za
prvenství získala poukázku do restaurace v Kralovicích.

Za pořádající SDH Hedčany
Valentýna Bílá

Kožlanští hasiči v červenci a srpnu - zásahová jednotka a SDH Kožlany
Jako každé prázdninové období
měla zásahová jednotka Kožlany
plné ruce práce se zajištěním
ochrany majetku a zdraví obyvatel
města Kožlan a přilehlého okolí.
Díky velmi suchému počasí beze
srážek bylo velmi vysoké nebezpečí požárů. Také voda v kožlanském
vodojemu rychle ubývala a bylo
nutné pitnou vodu pomocí hasičské
techniky dovážet. Nově vysazené
stromky se museli také zalévat,
aby v horkém počasí neuschly.
Výčet činnosti jednotky:
10.7.2018 - Jednotka vyjela na
požár lesní hrabanky v obci Buček,
kde po špatném uhašení ohniště se
požár rozšířil na okolní hrabanku
na rozloze 4x4m. Díky včasnému
zpozorování místního obyvatele se
požár podařilo včas zlikvidovat.
25.7.2018 - Jednotka provedla
ukázku techniky a vybavení na letním táboře Dráček pod Hedčany.
27.7.2018 - Jednotka na žádost
městského úřadu Kožlany celý den
(od 8:00 do 20:.00) dovážela pitnou vodu do kožlanského vodojemu, aby přes víkend byla zabezpečena pro kožlanské občany pitná
voda v městském vodovodu. Technikou bylo ujeto přes 200 km. Po
skončení dovážení vody na Tatře
praskla jedna z pneumatik. Díky
stáří a špatnému stavu pneumatik
se v současné době řeší výměna
všech pneumatik na Tatře.

www.kozlany.cz

1.8.2018 - Byla jednotka vyslaná
na požár lesa u Vysoké Libyně. Při
jízdě k požáru byla jednotka prioritně poslaná na požár návěsu kamionu u Kralovic směr na Most.
Kamionu hořely pneumatiky na
návěsu. Na místě již zasahovala
jednotka z Kralovic a naše jednotka byla vyslaná jako posilová jednotka. Jedním útočným proudem s
přimísenou pěnou na zlepšení
hasebního účinku jsme pomohli
požár uhasit, aby se nerozšířil na
převážený náklad. Po uhašení a
zabránění dalšímu šíření požáru se
jednotka přesunula na požár lesa u
Vysoké Libyně, kde již zasahovala
jednotka z Jesenice. Zde naši členové řídili provoz na silnici I/27,
hasili lesní požár a doplňovali vodu
jednotce z Jesnice.

2.8.2018 - Jednotka vyjížděla na
požár pole u obce Šípy, kde bylo
požárem zasažené pole a přilehlý
porost. Po příjezdu na místo zásahu jednotka pomocí otočné proudnice z Tatry 815 hasila křoví podél
pole a po příjezdu další naší techniky Škoda 706 jednotka zřídila
útočné proudy na prolévání pole
zasažené požárem. Tatra 815 poté
dovážela vodu na požářiště z rybníka v Šípech.
4.8.2018 - jednotka opět vyjela na
požár pole u obce Šípy. Tentokrát
byl požár na jiném místě, ale
zřejmě opět způsobený kombajnem při sekání. Pomocí otočné

proudnice Tatra 815, jednotka
hasila požár strniště a křoví sousedící s lesem. Šíření požáru bylo
zamezeno velmi rychle, proto další
naše technika Škoda 706 byla na
místě ponechána v záloze. Vozidla
se na základnu vrátila samostatně.
4.8.2018 - Při čerpání hasební vody do Tatry po předešlém zásahu
již přes Kožlany přecházel silný
déšť s kroupami a větrem. Po uklizení techniky a rozchodu hasičů k
domovu, byla jednotka opět operačním střediskem vyslaná na
technickou pomoc, na popadané
stromy přes silnici mezi Kožlany a
Hedčany. Po dojezdu na místo a
uklizení komunikace se jednotka
přesunula ještě dvakrát, také k
popadaným stromům
9.8.2018 - Byla jednotka povolaná
na technickou pomoc po přívalových deštích v Kožlanech s odklízením a odčerpáním vody a jiného
materiálu v prostoru kolem mateřské školy. Proudy vody a bahna se
valily přes zahrádky, dvory, pergoly a garáže. Jednotka pomohla
svojí technikou k očištění, zametení, odčerpání a ostříkání postižených prostor.
11.8.2018 - Jednotky vyjela na
požár ve dvoře za městským úřadem. Na místě hořela sláma, která
na místě zůstala po předešlé výstavě chovatelů. Požár byl rychle
zlikvidovaný jednotkou z Kralovic,
kde členové jednotky byli v hasičárně a výjezd jednotky byl proto
okamžitý. Požár se nikam nerozšířil
především proto, že byl včas zpozorován a hasební práce započaly
velmi rychle, protože byl ještě
před příjezdem hasičů hašen kýbly
s vodou.
12.8.2018 - Při kožlanském Kozlování hasiči pomáhali s ochlazová-
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ním účastníků, kde vytvořili vodní
clonu na osvěžení.
13.8.2018 - Jednotka ukázala
techniku a vybavení na dětském
táboře v Tišině.
17.8.2018 - Jednotka vyjela na
požár pole u obce Bukovina. Na
místě prováděla jednotka doplňo-

vání vody již zasahujícím cisternám a dovážela hasební vodu z
místního rybníka.
19.8.2018 - Jednotka provedla
likvidaci obtížného hmyzu.
20.8.2018 - Jednotka provedla
douklizení uniklého oleje na komunikaci v Kožlanech.

Kolektiv Mladých hasičů SDH Kožlany
Dětem začaly prázdniny, a nám vedoucím kolektivu
Mladých hasičů relativní volno. Relativní především
proto, že jsme finišovali s posledními přípravami na
letní soustředění a hlavně, že v prvním červencovém
týdnu od 1. do 5. července město Plzeň hostilo Mistrovství ČR ve hře Plamen a dorostu. I když mělo být
hlavním pořadatelem Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje, většinu práce stejně odvedli hasiči z našeho okresu Plzeň – sever. Reprezentanti Plzeňského kraje a zároveň našeho okresu, Mladí
hasiči z Manětína, získali titul MISTRŮ ČR hry
Plamen, stejně tak jako ve starší kategorii dorostenky z Úněšova, dorostenci z Manětína
skončili celkově sedmí. My jsme zastupovali SDH
Kožlany na tomto Mistrovství čtyřmi členy ve zdravotnickém družstvu, které mělo na starost zajistit ošetření všem účastníkům tohoto Mistrovství, včetně návštěvníků. V průběhu soutěží nám nakonec „prošlo
rukama“ 42 zraněných, kteří potřebovali ošetřit. Více
informací o tomto MČR mladých hasičů lze najít na
úvodní webové stránce našeho okresního sdružení
hasičů – www.oshps.cz
A už je tu sobota 11. srpna a my vedoucí odjíždíme
připravit a vyzásobit tábořiště pro naší mládež, která
dorazí o den později. V neděli ráno tedy odjíždíme s
hasičskou dodávkou do Plzně k vlakovému nádraží,
kde máme sraz dětí před odjezdem, nakládáme jejich
bagáž, a vyrážíme směr Sušice. Zde u malé vesnice
Puchverk leží skautské tábořiště Vlnovka, náš cíl. Děti
zatím v doprovodu oddílových vedoucích jedou za
námi vlakem. Po dojezdu už je čeká oběd a šest dní
plných soutěží, dobrodružství a překvapení, která
jsme pro ně postupně připravovali v průběhu celého
roku. Letos jsme v průběhu tábora prošli celým
rokem, v pondělí jsme měli měsíce leden, únor a březen, takže děti čekal masopust a Velikonoce. V úterý
byly měsíce duben, květen a červen, takže byla májka
s táborákem a čarodějnicí a ve středu byl červenec a
srpen, čili prázdniny tím pádem výlet. Vyrazili jsme do

Po tomto výčtu událostí, je jasně
vidět, co všechno hasiči vykonávají
ve svém volném čase, bez nároku
na odměny či jiné výhody.
Všem aktivním hasičům velmi děkuji.
Michal Šot, velitel JSDHO Kožlany

blízké vesničky Mlázovy, kde na děti čekala Kouzelná
chalupa s programem a překvapením v podobě spisovatele šumavských pohádek. Ten s dětmi besedoval a
vyprávěl pohádky a zaujal nejen naše nejmenší, ale
kupodivu i ty, co s nimi zrovna „cloumá“ puberta. Ve
čtvrtek bylo pro nás září a říjen, podzim a výroba a
pouštění draků, Dušičky a Helloween. No a najednou
tu byl pátek, v našem podání měsíce listopad a prosinec – čekal na nás Mikuláš s čertem, Vánoce s Ježíškem a nadílkou a pak i pravá Silvestrovská diskoshow
. V sobotu ráno pak na nás už jen čekal
úklid tábořiště a balení na cestu domů. Všechny děti
se shodly, že se jim na táboře moc líbilo, takže máme
zase rok na přípravu dalšího soustředění našich Mladých hasičů, snad i ve stejném tábořišti, kde se nám
moc líbilo a do příštího roku má být ještě vylepšeno
zázemí.

Od září nám zase začínají tréninky u hasičské
zbrojnice, pro případné zájemce uvádím, že
družstvo starších (11 – 15 let) cvičí každé pondělí od 17 hodin, družstvo mladších (6-11 let) a
přípravky (4-6 let) pak ve středu od 17 hodin.
Michal Češka, vedoucí Mladých hasičů
SDH Kožlany

Klub důchodců Kožlany
pořádá 19. září 2018 (středa)
zájezd
do Kadaně
(historická perla Krušných hor)
a do Klášterce nad Ohří
(návštěva druhé nejstarší porcelánky v Čechách)

Odjezd:
6:20 - Buček
6:30 - Hodyně
6:35 - Dřevec
6:45 - Hedčany
7:00 - Kožlany, sokolovna
Cena: důchodci místní 150 Kč, ostatní 200 Kč
(platí se v autobusu)
Zájemci hlaste se do 14. září 2018:
MÚ Kožlany p. Plačková 373 396 613 nebo
p. Vorlíková 723 483 314

www.kozlany.cz
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KNIHOVNA
Městská knihovna oznamuje, že ve dnech 4. a 11.
Sbírka
září bude knihovna uzavřena.
Ve dnech: 14., 18., 21. a 25. září se bude konat
Knihovny na vesnicích budou otevřeny v pátek 14. záv knihovně sbírka šatstva, obuvi, hraček a drobných
ří v obvyklou dobu.
domácích potřeb. Čisté zboží zabalte prosím do krabic,
Dětská knihovna v základní škole bude otevřena od
nebo igelitových obalů, tak aby vydrželo transport.
září, vždy v pátek od 11,45 – 12,15 hod.

KULTURA
Václav Levý - sochař 14. září 1820 - 30. dubna 1870
Václav Levý se narodil 14. září 1820 v Nebřezinech
JUDr. Olga Ulrichová
u Plas. O dva roky později se rodina odstěhovala do
Roal oil s.r.o. - Kožlany
Kožlan, odkud pocházel otec Levého. Rodina Levých
ERIMP - Rakovník
žila v Kožlanech nepřetržitě od třicetileté války. V roce
1835 se Levý učil truhlářem, ale v roce 1837 odešel
Spolek sochaře Václava Levého děkuje všem, kteří
na doporučení faráře Weingartnera do františkánského
podpořili myšlenku, vytvořit expozici sochaře Václava
kláštera v Plzni. Později přešel do augustiniánského
Levého v Městském muzeu Kožlany.
kláštera ve Lnářích. Potom se učil v Drážďanech, kde
se seznámil s Antonínem Veithem a odešel s ním do
Liběchova. Zde vznikl komplex skalních plastik, např.
Čertovy hlavy, Blaník, jeskyně Klácelka. Díky finanční
podpoře A.Veitha začal Levý od roku 1845 studovat
na Královské akademii v Mnichově, kde se spřátelil s
Josefem Mánesem a Karlem Purkyněm. Po studiích
odešel do Prahy,kde ale neměl mnoho pracovních příležitostí. Z toho důvodu odešel v roce 1855 do Říma,
kde 12 let žil a tvořil. O jeho tvorbu se zajímali císař
František Josef I. nebo papež Pius IX. Vytvořil pro ně
sochy z mramoru. Pro císaře bustu a pro papeže sochu - Kristus mezi anděly.
Do Prahy se Levý vrátil roku 1867, jako uznávaný
sochař. Konečně začal dostávat zakázky, ale jeho
zdravotní stav mu bohužel nedovolil všechny realizovat. V této době vznikly např. reliéfy nad vstupními
portály pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Karlíně. Sochy sv. Jana Křtitele a sv.Cyrila pro chrám
sv. Víta na Pražském hradě a Anděl na náhrobek rodiny Feyereislovy v Žebráku. Poslední tři sochy Levému
pomáhal vytvořit jeho jediný žák, kterým byl Josef
Václav Myslbek.
Václav Levý zemřel 30. dubna 1870 v Praze, je pochovaný na vyšehradském Slavíně po boku dalších
významných osobností z české historie.
Expozice vznikla s podporou Plzeňského kraje.
Město Kožlany
Spolek sochaře Václava Levého
Sochaře Bartoloměje Štěrby – zhotovil kopii sochy
Adam a Eva
Mgr. Růžena Srpová – texty a fotografie
Nefosin - spolek výtvarníků

SPORT
FC OLYMPIE KOŽLANY
Léto pomalu končí a přichází start nového ročníku fotbalových soutěží. Letní přestávku zpestřil pouťový turnaj
v malé kopané za účasti našich přátel z Pöllwitz, kteří si pobyt u nás náramně užili, někteří prý dokonce zvažují
soukromou rodinnou dovolenou v Tišině. Celé odpoledne se prostě i díky počasí vydařilo a večerní diskotéka to
jen potvrdila. Ovšem v současné době se už musíme soustředit na mistrovské soutěže. Oproti uplynulé sezóně
rozšířil řady kožlanských mužstev tým mladších žáků. Áčko se po roce vrátilo do okresního přeboru a věříme, že
se chytí a opět se stane stálým účastníkem této soutěže. Loňské rozpačité výsledky se jistě pokusí napravit stará garda. A na své boje se určitě těší i lehce prořídlá mužstva mladší a starší přípravky.
Všechny příznivce a fanoušky tímto zveme, aby i na podzim přišli naše mančafty povzbudit a pomohli jim tak
k dobrým výsledkům. Předem děkujeme!
www.kozlany.cz
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Výsledky - srpen:
A-mužstvo:
Příprava:
Kaznějov dor. - Kožlany 1:4 (1:2)
Branky: Šnajdr 2, P.Fiala, A.Kulhánek

Soutěž:
Kožlany – Ledce 2:1 (1:0)
Branky: Šnajdr, T.Hurt

Kozojedy - Kožlany 1:7 (1:3)
Branky: Souček 2, O.Berbr 2, Hromada, V.Švamberg,
Štrunc

Program - září:
A-mužstvo (sobota):
1. 9. Blatnice - Kožlany
8. 9. Kožlany - Kaznějov B
15. 9. Kožlany – D. Bělá
22. 9. Líně - Kožlany
29. 9. Kožlany - Křelovice
Stará garda (pátek):
31. 8. Kožlany - Chrást
7. 9. Plasy - Kožlany
14. 9. v o l n o
21. 9. Kožlany - Druztová
28. 9. Třemošná - Kožlany

17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Mladší
8. 9.
15. 9.
21. 9.
29. 9.

žáci (sobota):
Kožlany - Hadačka
volno
H. Bříza - Kožlany
Kožlany - Dobříč

Přípravky (pátek):
7. 9. Kožlany - Mladotice
14. 9. Kožlany - Kralovice
19. 9. Kožlany - Plasy
21. 9. Kaznějov - Kožlany
28. 9. Kožlany - Hadačka

14:30
17:00 (pátek)
13:30

17:00
17:00
17:00 (středa)
17:00 (jen starší)
17:00

11. ročník turnaje v minigolfu
Jsme zas o rok starší a naše
sportovní skupina Mini G jamky se
začala připravovat na 11. ročník
minigolfového turnaje. Termín byl
naplánován na 21. července.
Tentokrát se oprava drah nekonala, ačkoliv na třech drahách jsou
prošlápnuté části desek, ale není
to tak drastické a hrát se na nich
dá. I když někdy způsobí, že míček
letí jinam, než je nasměrován.
A tak v sobotu již dopoledne členové naši skupiny připravovali stoly, lavičky, stavěli stan a natáhli
plachtu, aby se hrající mohli ukrýt
do stínu. A bylo to třeba - teplota
vystoupila na 27°C. I když slunce
stále nesvítilo, dusno bylo velké a
bylo třeba doplňovat tekutiny. O to
se velmi dobře staral Milan Konopásek.

www.kozlany.cz

Turnaj opět zahájil ředitel turnaje Ing. Jiří Topinka. Představil
hlavního rozhodčího Aleše Vlka.
Přečetl hrající, kteří byli rozděleni
do čtyř skupin. Udělala se hromadná fotka všech účastníků - sešlo se 34 hrajících, z toho 5 dětí.
Hrála se jako každý rok 4 kola. V
17h bylo odehráno a pro většinu
už úplně. Jen 9 nejlepších čekalo
finále. Nakonec ještě byly 3 rozstřely, protože hrající měli stejný
počet úderů. Pan ředitel ještě stačil
vyhlásit výsledky a začalo drobně
poprchávat.
Zvítězil
Ladislav
Štrunc a vítězství si velmi užíval:
"No Lacóóóó, no a co?" viď Laco!
Druhý byl Petr Feix a třetí Táňa
Krepsová. V dětské kategorii byl
první
M.
Souček,
druhý
M.Blasczyk, třetí J. Holeček. Tra-

dičně se předával diplom pro nejvyzrálejší hráčku. Diplom za nejlépe zahrané kolo dostal F. Kotěšovec - zahrál 12 úderů. Nově byla
vyhlášena cena za nejvíce plechů
na dráze "loping" - a byl to M. Kupec, který několikrát neprostřelil.
Pěkné ceny byly rozdány - za ně
děkujeme našim sponzorům - bez
nich bychom nemohli udělat radost
všem hrajícím.
Počasí vydrželo, když začalo pršet, už jsme seděli pod stanem a
mohla začít volná zábava. Končím
větou, že my členové skupiny "V
neděli od dvou" se těšíme na příští
turnaj v roce 2019.
Z. Kotěšovcová
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Výsledkový servis turnaje
JMÉNO

1.KOLO 2.KOLO SOUČET POŘADÍ 3.KOLO 4.KOLO SOUČET POŘADÍ 5.KOLO SOUČET POŘADÍ

Štrunc Ladislav

13

13

26

1

15

14

55

2

13

68

1

Feix Petr

16

14

30

5-6

13

13

56

3

13

69

2

Krepsová Táňa

14

14

28

3-4

14

15

57

4

13

70

3

Kotěšovec František

12

13

25

1

15

14

54

1

16

70

4

Vlk Aleš

14

16

30

5-6

15

16

61

6

14

75

5

Rehák Petr

15

13

28

3-4

16

16

60

5

15

75

6

Feixová Hana

21

16

37

18-20

13

14

64

8-9

16

80

7

Souček Miroslav

16

16

32

8-9

17

15

64

8-9

16

80

8

Týmr Zdeněk

14

17

31

7

14

17

62

7

22

84

9

Kotěšovcová Zdeňka

16

17

33

10

16

18

67

10

Kotěšovec Jan

21

15

36

14-17

14

18

68

11

Kupcová Milena

16

18

34

11-12

17

17

68

12

Jakš Radek

16

21

37

18-20

17

15

69

13

Drda Patrik

18

17

35

13

18

16

69

14

Blasczyk Marek

18

18

36

14-17

16

17

69

15

Kupec Miloš

18

16

34

11-12

17

20

71

16

Šnajdr Karel

20

21

41

24-26

14

18

73

17

Pazdera František

23

17

40

23

15

20

75

18

Slabý Jiří

20

17

37

18-20

20

18

75

19

Holeček Jan

19

17

36

14-17

20

20

76

20

Šotová Petra

22

20

42

27

16

19

77

21

Klausová Hana

19

17

36

14-17

23

20

79

22

Blasczyk Filip

22

19

41

24-26

19

19

79

23

Štruncová Alena

18

23

41

24-26

19

20

80

24

Nováková Milena

23

16

39

21-22

23

19

81

25

Parma Pavel

17

22

39

21-22

22

21

82

26

Staněk Tomáš

24

22

46

28

17

22

85

27

Slabá Markéta

27

22

49

29

23

17

89

28

Jakšová Zuzana

28

22

50

30

21

22

93

29

Pospíšil Josef

18

14

32

8-9

19

45

96

30

Krevová Milena

25

26

51

31-32

24

23

98

31

Týmrová Michaela

26

25

51

31-32

26

23

100

32

Krevová Karolína

31

22

53

33

34

29

116

33

Kotěšovec Matyáš

24

31

55

34

32

30

117

34

Citát měsíce
„Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit, arogance úřednictva by se měla zmírnit a být pod dozorem a pomoc cizím zemím by se měla omezit, pokud Řím
nemá přijít na mizinu. Lidé se opět musí naučit pracovat namísto toho, aby žili z veřejné podpory“.
Marcus Tullius Cicero
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DBaK
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční přípravné turnaje našich basketbalistek do tělocvičny ZŠ Kožlany

7. – 9. 9. MINI KRA-KOŽ CUP
turnaj starších žákyň U15
za účasti těchto týmů
DBaK, BŠ Praha, BK Studánka Pardubice, Sokol Kladno, BK Chomutov, BC Slaný, SLovan Litoměřice

14. – 16. 9. MIKRO KRA-KOŽ CUP
turnaj starších minižákyň U13
za účasti těchto týmů
DBaK, BŠ Praha, BK Studánka Pardubice, HB Basket, BK Chomutov,Sokol Nusle, BK Lokomotiva K. Vary

21. – 23. 9. KRA-KOŽ CUP
turnaj Kadetek a Juniorek U17 a U19 U13
za účasti těchto týmů
DBaK U17, DBaK U19, Sokol Kladno U17, Sokol Kladno U19, BK Chomutov, BK Kralupy, Slovan Litoměřice

Pohled na Kozlování 2018

Anketa
Výsledky ankety za prázdniny:
Anketní otázka na září:
Jak se jmenoval orgán politické reprezentace,
který vznikl 13. července 1918 a měl za úkol po
rozpadu Rakouska-Uherska převzít státní moc a
vypracovat zákony nového státu na
našem území?

Nová anketa bude spuštěna 1. 9. 2018

(stav k 29. 8. 10:23)

Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: denkova@kozlany.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné formě
na MěÚ Kožlany, telefon 373 396 613 (A. 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, IČO 00257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x ročně
jako měsíčník – obecní zpravodaj. Cena výtisku 8,- Kč. Volný prodej 9,- Kč. Vychází 31. 8. 2018.
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