KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
DUBEN 2009
Z RADNICE ...
Co je nového
V uplynulém měsíci byl proveden
odběr vody z vrtu a vodovodního
řadu
ke
kontrole.
Díky
rychlému
tání sněhu
se do vrtu
dostala povrchová
voda
a
vzorky
vykázaly
větší
množství
bakterií. Vodu jsme dezinfikovali a
nový kontrolní odběr na konci
března ukáže, zda byl problém odstraněn. Výsledky nám zatím
nejsou známy. Prakticky celý březen jsme měli nákladní auto Avii
na generální opravě, a proto jsme
nemohli provádět některé práce.
Ty budou dodělány v nejbližším
možném termínu.
Začátkem března byl dokončen
prováděcí projekt na zateplení školy. Po vyhlášení výzvy a po přihlášení firem do soutěže bude provedeno výběrové řízení na dodavatele akce. V současné době probíhá
výběr banky na úvěr, kterým pokryjeme naše náklady. Věřím, že
v měsíci květnu už budeme moci
začít s některými pracemi tak,
abychom nenarušili chod školy.
Proběhl také výběr firmy na vý-

měnu oken v DPS. Vybíralo se ze
tří zájemců a vyhrála firma p.
Kulhánka Vladimíra
ze Dřevce,
protože dala finančně nejvýhodnější nabídku. Také na realizaci
vodovodu ve Sportovní ulici se vybíralo podle nabídek firem. Tady
vyhrála firma p. Touše. Firma Král
PM Centrum s.r.o. v této ulici dodělala kanalizaci a rodinné domy,
které zde vyrostly jsou již kompletně zasíťovány.
Na zastupitelstvu 18.března byl
odhlasován příspěvek stavebníků
na zasíťování
stavebních parcel
za připojení se na vodovodní řad
(20 000,-) a na kanalizační řad
(30 000,-). Tímto příspěvkem by
se část nákladů vynaložená městem na výstavbu měla vrátit. Zastupitelé také odhlasovali zadání
nového územního plánu města Kožlany. To městu umožní do budoucnosti
novou výstavbu ii
v obcích, které v tomto územním
plánu budou také zahrnuty. Připomínky a návrhy budou projednávány nejenom v zastupitelstvu,
ale vyjádřit se bude moci i veřejnost. Kladem je také schválení
smlouvy z obcí Chříč o společném
školském obvodu. Tato smlouva
nám umožní vybírání neinvestičních poplatků i za žáky z obce
Chříč, kteří do naší školy nechodí.
Pokusíme se o připojení k této

smlouvě i s ostatními obcemi
v našem obvodu.
Z rozhodnutí zastupitelstva PK
jsme obdrželi dotaci ve výši 250
tisíc korun na opravu WC v základní škole. Také na opravu oken
a dveří kaple Sv.Jana Křtitele
v Hodyni jsme obdrželi dotaci ve
výši 200 tisíc korun. Na rozšíření
služeb Czech Point na úřadě máme
zažádáno o cca 68 tisíc korun a
ještě budeme v tomto měsíci žádat
o dotaci na opravu WC v mateřské
škole ve výši cca 250 tisíc korun.
Chtěl bych také informovat občany o prodeji bytů. Bytovka čp.
366 je, až na jeden byt již celá
prodaná. V bytovce čp. 387 je
prodáno celkem 5 bytů. Tyto skutečnosti již umožňují založení
družstva vlastníků, což se také
v pondělí 23.března stalo
jak
v bytovce čp. 366, tak v bytovce
čp. 387.
Na závěr mé zprávy bych rád
poděkoval všem organizátorům letošních Šibřinek, které se uskutečnily
v sobotu
21.
března
v Sokolovně.
Potěšila nejenom
velká návštěvnost, ale také připravené vystoupení našich ochotníků na téma “U vody“. Vtipné a
do detailů připravené vystoupení
pobavilo všechny přítomné návštěvníky. Děkujeme.
Mgr. Vladimír Přibyl

Informace pro občany
Upozorňujeme
občany,
kteří
bydlí v rodinných domech a své
odpady ukládají do popelnic, že
pokud nezaplatili nebo nevylepili známku na vývoz odpad pro
letošní rok, od čtvrtka 9.dubna

2009 jim tyto popelnice nebudou vyvezeny.
Všichni majitelé psů, kteří své
miláčky venčí na veřejných prostranstvích nebo je tam vypouštějí,
jistě ví, že úklid výkalů je samo-

zřejmostí. Ani jim se jistě nelíbí,
když je z chodníků překážková
dráha. Zvláště, pokud je to na
chodnících blízko školy nebo obchodů. Vždyť nám to ukládá i
místní vyhláška s možností postihu.

Svoz nebezpečného odpadu
v Kožlanech a okolních obcích se připravuje na
16.5.2009
Podrobnosti v květnovém čísle zpravodaje.
www.kozlany.cz
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Dne 18.3.2009 se konalo 11. zasedání zastupitelstva města Kožlany a přijalo následující
usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí:
č. 128/09 - Zprávu o činnosti rady města Kožlany od 10. zasedání
zastupitelstva města konaného dne
19.12.2008, č. 129/09 - Zprávu
starosty města
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 130/09 - změnu rozpočtu města Kožlany na rok 2009 - 2. rozpočtové opatření, č. 131/09 účtování neinvestičních nákladů na
provoz ZŠ Kožlany pro rok 2009 ve
výši 5.000,- Kč na žáka plnícího
povinnou školní docházku z jiné
obce, č. 132/09 - Podmínky Rozhodnutí
o
poskytnutí
dotace
v rámci Integrovaného operačního
programu, prioritní osa 2, oblast
intervence 2.1 v rámci výzvy č. 02
„eGovernment v obcích – Czech
POINT“. Město Kožlany neuplatňuje interní předpis upravující výběrové řízení do 2 mil. Kč (zakázky
malého rozsahu), provedlo proto

průzkum trhu za účelem pořízení
majetku
co
nejhospodárnějším
způsobem, č. 133/09 - zápis
stodoly na pozemku města st.p.č.
20 v k.ú. Buček a stodoly na pozemku města st.p.č. 21/1 v k.ú.
Hedčany na list vlastnictví města
(do majetku města), 134/09 Podání žádosti Ministerstvu kultury
o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky
kaple sv. Jana Křtitele v Hodyni oprava oken, vstupních dveří a zabezpečení otvorů proti vniknutí
ptactva,
s dofinancováním
z vlastních zdrojů, č. 135/09 záměr výstavby fotovoltaické elektrárny v Kožlanech v průmyslové
zóně na pozemcích p.č. 2308/2,
2316/1,
2316/100,
2316/62,
2316/63,
2316/64,
4887/2,
2316/66, 2316/65,
2316/23,
23263,
2316/76,
2316/25,
2316/24,
2316/68,
2316/67,
4887/3 a 4887/4 v k.ú. Kožlany za

podmínky vybudování spojovací
komunikace a zachování cesty podél trati, č. 136/09 - Smlouvu o
vytvoření společného školského
obvodu mezi městem Kožlany a
obcí Chříč, jejímž předmětem je
zajištění povinné školní docházky
pro děti s trvalým pobytem na
k.ú. obce Chříč v Základní škole
dr.Eduarda Beneše Kožlany, č.
137/09 - Zadání zpracování
územního plánu pro město Kožlany, č. 138/09 - Finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč, kterým by
přispívali vlastníci stavebních parcel na vybudování sítí - vodovod
20.000,- Kč a kanalizace 30.000,Kč, č. 139/09 - Doplněk č.2 zřizovací listiny příspěvkové organizace
Mateřské školy Kožlany,
okres Plzeň-sever, č. 140/09 Doplněk č.2 zřizovací listiny příspěvkové organizace
Základní
školy dr. Eduarda Beneše, Kožlany,
okres Plzeň-sever.

Z jednání rady města Kožlany za období leden – březen 2009:
Na 1. zasedání dne 5.ledna
2009 se účastnili všichni členové
rady a tajemnice.
Rada schválila uzavření budoucích
smluv s ČEZ Distribuce, mimořádnou odměnu pro ředitelku MŠ, zrušení komise územního rozvoje a
životního prostředí, objednání poradenské činnosti a související
služby u RRA Plzeňského kraje na
akci ZŠ Pražská 112, Kožlany –
projekt úspory energie a zvýšení
ceny Kožlanského zpravodaje.
Rada doporučila podat žádost o
dotaci na výměnu oken v DPS a na
poště v Kožlanech.
Na 2. zasedání dne 26.ledna
2009 se rada sešla za účasti čtyř
členů rady a tajemnice, omluven
Ing. Šapovalov, hostem byla Simona Šlajferčíková.
Rada schválila smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů mezi
Muzeem a galerií severního Plzeňska Mariánská Týnice a městem,
vybrala zhotovitele projektové dokumentace na akci ZŠ Pražská
112, Kožlany – projekt úspory
energie, smlouvu o dílo mezi městem a Ing. Dolejšem na tento projekt, uložení kabelu NN na pozemek města pro ČEZ Distribuce,
umístění stavby přístřešku podél
domu č.p. 388, podání žádosti o
dotaci na opravu WC v ZŠ, rozpis
příspěvku zřizovatele ZŠ a MŠ do
jednotlivých položek, rada schválila měst Kožlany jako nositele prowww.kozlany.cz

jektu „Paměť krajiny IV – soupis
drobných památek Kožlanska a
Chříčska, rada schválila zveřejnění
záměru prodeje části pozemku
3623/74 v Kožlanech na stavbu
rodinného domu.
Rada neschválila poskytnutí finančního příspěvku OS Aragonit na
hudební festival zdravotně postižených – Souznění.
Rada
doporučila
projednat
s ředitelkou SÚS Kralovice změnu
termínu na opravu silnice po havárii vodovodu a odprodej části pozemku 3623/74 po oddělení části
pro budoucí komunikaci.
Rada pověřila starostu města
přípravou sloučení ZŠ a MŠ
v Kožlanech v jeden subjekt.
Na 3.zasedání se rada sešla za
účasti všech členů rady a tajemnice, hosty byli ředitel ZŠ Josef Panuška a ředitelka MŠ Lenka Kozlerová.
Rada schválila termín a program
11.zasedání zastupitelstva města
Kožlany, poskytnutí finančního příspěvku 5.000,-Kč Motoklubu Kříše
na nákup pneumatik pro člena
Adama Kulhánka, licenční smlouvy
o veřejném provozování hudebních
děl, budoucí smlouvu o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, objednávku Plzeňského kraje
na 400 ks publikace „Paměť krajiny
IV – soupis drobných památek Kožlanska a Chříčska, dodatek ke
smlouvě o poskytnutí příspěvku na

zajištění dopravní obslužnosti Plzeňskému kraji, zápis zájemkyně
do seznamu zájemců o byt, napojení domovní ČOV RD v Hedčanech
na kanalizaci, přesun finančních
prostředků ve výši 47.520,-Kč
z akce kanalizace ve Sportovní ulici
na akci prodloužení kanalizace ve
Větrné ulici, vyúčtování pečovatelské služby za 2.pololetí 2008 od
Centra pečovatelských služeb, finanční příspěvek 2.000,-Kč pro
KČT, připojení bytovek č.p. 346,
347, 350 a 384 ve veřejný vodovodní řad, poskytnutí finančního
příspěvku 4.000,-Kč panu Josefu
Novému na provoz pojízdné prodejny, změnu otvírací doby Muzea,
rozšíření účelu veřejné sbírky o
osvětlení pomníku a vytvoření pultu a desky s poděkováním, rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohu
účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Kožlany,
smlouvu o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení
s firmou
ASEKOL Praha, podání žádosti o
dotaci na CzechPOINT, uzavření
podnájemní smlouvy na byt P6
v č.p. 456 v Kožlanech, smlouvu o
podmínkách vstupu a uložení inženýrské sítě do komunikace mezi
SÚS Kralovice a městem, zápis
stodol
na
pozemcích
města
v Bučku a Hedčanech na LV města,
zveřejnění usnesení rady města na
webových stránkách města
Pokračování na stranně 10
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POHLEDY DO HISTORIE
Historie kožlanských škol – II.
Za velikého úsilí starosty Jana Klause, kožlanského
rodáka učitele Václava Beneše (bratra pozdějšího prezidenta) a Rady města je konečně splněna dlouholetá
touha kožlanských občanů a Zemský úřad v Praze povoluje roku 1911 zřízení Měšťanské školy v Kožlanech,
a to jako dívčí, neboť chlapecká byla v té době již
v Kralovicích.

I. ročník měšťanské školy 1911
Otevření
I.ročníku
Dívčí
měšťanské
školy
v Kožlanech je slavnostně zahájeno 25.září1911
v náhradních prostorách v přízemí nové radnice, do
něhož je v prvním roce zapsáno 44 dívek, z toho 13
z Kožlan, 5 z Kralovic, 8 z Čisté, 3 ze Všehrd, 3
z Hedčan, 5 ze Dřevce, 2 z Hrádecka, 2 z Břežan a po
jedné z Černíkovic, Hodyně a Kočína. Postupně byly
do dívčí měšťanské školy v Kožlanech zapisovány i
dívky ze Slatiny, Křice, Studené, Holovous, Miličova,
Bělbožic, Křekovic, z Krakova, Strachovic, Bílova, Bukoviny, Potvorova, Mladotic, ze Stražiště, z Plas, Horního Hradiště ale i ze Skrej, ze Svaté u Berouna a
z Lužné. Prvním ředitelem je jmenován odborný učitel
Václav Brettšnajdr z Kralovic, odborná učitelka Marie
Vonášková ze Strakonic, učitelka ženských prací Vilemína Ježková z Kožlan a učitel náboženství oblíbený
pan farář Gabriel Jarma z Kožlan.

kde vážený měšťan cukrář a purkmistr města Jan
Klaus (potomek často volených kožlanských purkmistrů) za přítomnosti c.k. okresního hejtmana Emiliána
Schlindenbucha zdůrazňuje význam této události.
Městský tajemník Pavel Vyšata předčítá pamětní list
sepsaný na pravém pergamenovém papíře, který je
vkládán do kovové schránky základního kamene spolu
s drobnými kovovými mincemi tehdejší měny. Po té je
slavnostně poklepáno na základní kámen, c.k. okr.
hejtmanem, purkmistrem města, členy místní školní
rady, ředitelem měšťanské školy a řídícím učitelem
Františkem Kučerou.
Slavnostní
otevření
nové
měšťanské
školy
v Kožlanech je provedeno 14.září 1913 za účasti kožlanského rodáka Václava Beneše z Prahy a purkmistra města Jana Klause, který zdůrazňuje význam této
události a děkuje všem, kteří se zasloužili o vybudování nové školní budovy, stánku, to ve kterém se náš
nejcennější klenot, naše dítky vychovávat budou. A
připomíná žákům, jak velkou oběť museli přinést jejich otcové a poplatníci pivního krejcaru v Kožlanech.
V tu dobu má měšťanská škola již tři ročníky a je
úplná. Jako smíšená dívčí a chlapecká měšťanská škola pak slouží ke cti a slávě od roku 1919.

Budova školy kolem roku 1920

Položení základního kamene ke škole r. 1912
Ještě v témže roce žádá městské zastupitelstvo a
místní školní rada o výstavbu nové školní budovy a
zakupuje na výstavbu parcely 3 domů čp. 112 od Folků, čp. 113 od Heyrů, čp. 114 od Korpů a zadává výstavbu ofertním řízením staviteli Františku Eliaškovi
z Nového Strašecí za celkovou částku 130.000 korun
rakouské měny. Slavnostní položení základního kamene se koná 6.června 1912 (bez vysvěcení kněze),
www.kozlany.cz

Pro učňovský dorost je zřízena při měšťanské škole
v Kožlanech také Škola živnostenská a pokračovací a
po první světové válce pro zemědělský dorost Lidová
škola hospodářská.
Před druhou světovou válkou v roce 1939 měla
měšťanská škola v přízemí 3 třídy obecné školy a
v I.patře IV.třídu obecné pro 4. a 5. postupný ročník a
3 ročníky měšťanské školy. Čtyři kabinety: přírodopisný, fyzikální, země-dějepisný, technický a jednu třídu
mateřské školy pro 4 a 5leté děti, která byla upravena
ze šatny před tělocvičnou.
Za války ve školním roce 1941/42 se Měšťanská
škola přejmenovává na Hlavní školu, která se stává
pouze školou výběrovou. Do které může z obecné
školy postoupit po provedených zkouškách pouze
35% nejlepších žáků. Ostatní žáci zůstávají dál ve
IV.třídě obecné školy jako 5. 6. 7. a 8. postupový
ročník obecné školy, a to až do konce školního věku.
Výuka německého jazyka začíná ve 3.třídě obecné
školy 3 hodinami týdně. Ve vyšších třídách pak až 8
hodinami týdně. Zimní vánoční školní prázdniny začínají 19.prosince 1941 a jako uhelné prázdniny trvají
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až do 3.března 1942 s povinností si 1x týdně docházet
pro domácí úkoly.
Ve školním roce 1942/43 je ve škole ze šestidenní
týdenní docházky zavedena pouze pětidenní týdenní
docházka s volnými čtvrtky. A v roce 1943 se zavádí o
letních prázdninách pracovní povinnost žáků od 12 let
při výpomoci o žních a sklizni chmelu. Na kterou se
přihlašuje 20 žáků, na chmel s rodiči nebo učitelkou.
Zavádí se nová školní klasifikační stupnice, která má 6
stupňů: velmi dobrý, dobrý, uspokojivý, dostatečný,
sotva dostatečný a nedostatečný. Druhého listopadu
1944 se budova měšťanské školy zabírá pro německé
uprchlíky ze zabraných území východní Evropy a vyučuje se v náhradních třídách. Pro 1. a 2. třídu obecné
školy v hostinci u Ipoltů (hospoda čp. 176 v dolejším
konci-dnes již zbouraná). Pro 3. a 4. třídu v hostinci
pod školou u Vožehů čp. 118. Pro dva ročníky měšťanky v sokolovně, jedna třída nahoře ve sborovně a
druhá třída v jídelně v přízemí. Třetí ročník pak
v bývalém pivovaru, v restauraci s dámskou obsluhou
„Pod věžičkou“ kdysi založeného podniku v živém trhovém městečku).
Všude se vyučuje v nouzových nevytápěných třídách s očekáváním vánočních prázdnin, které začínají

21.prosince 1944 a trvají prakticky až do konce března 1945, s povinností si přicházet 2x týdně pro domácí úkoly. V prvních květnových dnech 1945 odchází
přes noc v tichosti ze školy němečtí uprchlíci směrem
na Čistou do Sudet (s nimi dobrovolně odchází stará
kožlanská občanka Marie Jirousková z čp. 18 rakousko-německé národnosti, vdova po c.k. rakouském kapitánovi a auditorovi vojensdkého válečného
soudu Plutarehu Jirouskovi v.v., která se po celou dobu o uprchlíky v Kožlanech starala). Prázdná škola je
však opět zabraná pro případ potřeby válečného lazaretu. V revolučních dnech počínaje 5.května 1945 se
nevyučuje až do 22.května,. kdy po delší výluce školní
docházky se opět vyučuje a to až do 19.července
1945.
Začátek školního roku 1945/46 začíná škola ještě
v nouzových třídách a do školní budovy se výuka vrací
až na podzim po důkladné desinfekci a opravě. V té
době má měšťanská škola v Kožlanech již 4 třídy
obecné školy a 4 ročníky měšťanské školy a Jednoroční učební kurz, který je dobrovolný, ale navštěvují
ho všichni žáci a začíná prakticky devítiletá školní docházka.
Bohumil Vondrášek

POCHOD ÚDOLÍM JAVORNICE
Již popáté se vydáme v sobotu
18.4.2009
na tradiční výšlap do krásného údolí Javornice. Start je v kožlanské knihovně v 9:00 hod.
Zpáteční cesta zajištěna autobusem.
Dopravné : 20,- Kč dospělí, 10,- Kč děti
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zvolte si svou nejmilovanější knihu
Městská knihovna Kožlany se zapojila do soutěže
Kniha mého srdce.. Bližší informace najdete na,
www.knihasrdce.cz nebo v knihovně, kde si můžete
vyzvednout hlasovací kupon. Hlasovat můžete od 4.
do 19. dubna 2009
Soutěž pro Vás připravila Česká televize ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů a knihovnami ČR. K soutěži bude celá řada doprovodných programů. 4. dubna
uvidíte zahajovací pořad v České televizi. Provázet Vás bude Jaroslav Dušek. Čtenáři se mohou dále zapojit do
soutěže o nejlepší českou knihu roku 2008 Magnesia Litera. Hlasování bude ukončeno 10. dubna 2008
(www.magnesia-litera.cz)
Slavnostní vyhlášení se bude konat 18. dubna od 20.00 hodin, Česká televize jej bude vysílat v nezkráceném
záznamu o den později, tedy v neděli 19. dubna na kanálu ČT2 od 20.00 hodin. Osmý ročník slavnostního předávání cen se stěhuje do Stavovského divadla a pořad bude moderovat Aňa Geislerová.
H. Tupá

V muzeu vítáme jaro výstavkou
V sobotu 21. března byla v kožlanském muzeu zahájena jarní výstavka. Vystavené práce jsou výsledkem šikovných rukou dětí z mateřské školy, základní
školy, ale také obyvatel DPS a ostatních tvůrčích občanů.
Výstavku můžete shlédnout do 4. dubna.
Muzeum je otevřeno úterý-sobota 7,30-16,00
hodin (polední přestávka 12,00-12,30).
Těšíme se na Vaši návštěvu.
www.kozlany.cz
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KULTURA
3. Divadelní víkend v Kožlanech
Zveme všechny příznivce ochotnického divadla na víkend 24.26.dubna 2009 do kožlanské sokolovny. Divák bude mít možnost
shlédnout
sedm
představení,
které
připravily
soubory
z
Čisté, Horní Břízy, Mýta, Manětína
a Kožlan.
Divadelní soubor Tyl Čistá si připravil pohádku Vlastimila Pešky „O
Šípkové Růžence aneb kouzelné
divadlo“. Je to poutavý a veselý
Příběh o princezně, nad jejíž kolébkou pronesou dvě hodné sudičky příznivé věštby, ale třetí zlá sudička Růžence nepřeje a pronese
velmi zlou věštbu. Až bude Růžence šestnáct let, píchne se o růžový
trn a usne na sto let a spolu s ní
bude spát celý zámek. Co se
všechno stane, než bude Růženka
osvobozena, o tom se bude hrát a
zpívat v pohádce pod vedením Anny Hurtové.
DS Osada z Horní Břízy připravil
dvě hry. OSAĎÁČEK pod vedením
Evy Zajícové pohádku „Král Žrout“.

Nejen dětští diváci se mají na co
těšit. Na odpolední čas je pro ně
připravena hra „Hotel mezi dvěma
světy. DS Osada je znám nejen
dobře vybraným titulem hry, ale
také výborným provedením. Proto,
nechte se překvapit touto hrou.
DS J.K.Tyla Mýto nastudoval pod
vedením Petry Jandové komedii
„Lysistrata“. Tuto starořeckou Aristofanovu komedii upravil Pavel Dostál. Soubor s ní již vystoupil několikrát, doma v Mýtě ji zhlédlo víc
jak osm set diváků. Také ji měli
možnost shlédnout diváci divadelních přehlídek ve Žluticích a v Žebráku.
Členové souboru doufají, že se i
u nás v Kožlanech bude líbit. Dalším souborem, který u nás jako
host vystoupí, je DS Mlask z Manětína s komedií Donalda Churchilla
„Natěrač“. Tento titul je
Vám jistě povědomý. Možná si
vzpomenete, že jste hru již viděli.
Teď Vám to ještě neprozradím.
Soubor Mlask ji připravil ve spolupráci s Janou Haidlmairovou a Michalem Fechtem.
Nakonec jsem si nechala náš
domácí divadelní soubor. Pod ve-

Program 3. divadelního víkendu:
24.dubna
19:00 DS Hasiko Kožlany
25.dubna
10:00 DS Tyl Čistá
14:00 DS Osada H. Bříza
17:00 DS Osada H. Bříza
20:00 DS J.K.Tyla Mýto
26.dubna
14:00 DS Mlask Manětín
19:00 DS Hasiko Kožlany
Sbor dobrovolných hasičů
Kožlany

dením Aleše Vlka připravil pro svého náročného diváka upravenou
komedii N.Simonna. Hru upravil
Aleš Vlk a jmenuje se „Panebože,
ať mlčí!“ Je to komedie, při které
se budete určitě bavit. Vystupuje v
ní šest žen a dva muži. O tom třetím se jen mluví. Ženy na scéně
rozehrávají rafinované komediální
výstupy a diriguje je režisér. Žena
je krásná, vtipná, úžasně vynalézavá, pohotová, ochotná kamarádce pomoci.
Nedůvěřivá k Marťanům (rozuměj mužům), ale přesto věčně
toužícím po nich. Tento problém v
mysli ženy trvá už tolik staletí a
přesto ještě nebyl vyřešen. Ale
přesto se jej ženy několikrát během 3. Divadelního víkendu pokusí
vyřešit.
Všichni účinkující chtějí Vás pobavit a rozesmát. Budeme rádi,
když přijdete, pobavíte se a spokojeni budete odcházet ze všech
představení. Tak prosím nezapomeňte na tento „divadelní maratón“. A připomínám, zaškrtněte si
v kalendáři 24. – 26. duben 2009.
Na již 3.Divadelní víkend Vás
pozvala V.Kobyláková

Pane bože, ať už mlčí! komedii upravil A.Vlk
O Šípkové Růžence aneb kouzelné divadlo pohádka V. Pešky
Král Žrout pohádka
Hotel mezi dvěma světy
Lysistrata komedie Pavla Dostála
Natěrač komedie Donalda Churchilla
Pane bože, ať už mlčí! komedii upravil A. Vlk

POZVÁNKA
na 19.ročník soutěže
jednotlivců

Již 13. ročník !!
Zveme všechny volejbalové
nadšence na

V LICITOVANÉM MARIÁŠI,

Velikonční turnaj smíšených družstev.

pořádá
v sobotu 4.dubna 2009
již

který se koná v

6.ročník soutěže

sobotu 11.dubna 2009

„O pohár starosty města“
KOŽLANSKÁ JÍZDA

v kulturním domě v Bučku.
začátek ve 13.00 hod

Turnaj se uskuteční
ve středu 8. dubna 2009
v tělocvičně základní školy.
Začátek je od 18,00 hodin.

Proměny – máte fotografie zajímavých míst?
Za redakci Kožlanského zpravodaje prosím všechny, kteří mají nějaké staré fotografie různých míst
v Kožlanech a obcích, zda by je mohli poskytnout k převodu do digitální podoby a následnému použití v rubrice
Proměny Kožlanského zpravodaje.
Děkuji za spolupráci při odkrývání neznámých pohledů na naše město.
Mgr. Vladimír Přibyl
www.kozlany.cz
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ŠKOLKA a ŠKOLA
Velikonoční dílna
V měsíci březnu uspořádala mateřská škola tvořivou
dílnu pro rodiče a děti, tentokrát s námětem velikonočním.
V programu jsme přichystali ukázku pletení pomlázky, zdobení velikonočního věnce, zdobení vajec neobvyklou technikou a výrobu oveček z popcornu. Potěšil
nás velký zájem rodičů, a tak odpoledne 17.3. bylo ve
školce živo. Jakub Babuška zaujal s pletením pomlázek nejen tatínky, ale i některé maminky, každý si
mohl zkusit uplést pomlázku z osmi proutků. Jarní velikonoční věnec zdobený paní Vejražkovou nám teď
zdobí školku a zhotovené výrobky jsme poskytli na
velikonoční výstavu v muzeu, kde si je každý může
prohlédnout.
Lenka Kozlerová

Zručský aerobik
V úterý 24. března se děvčata ze
7. až 9. třídy zúčastnila 10. ročníku
okresní soutěže v aerobiku, který
se tradičně konal v tělocvičně ZŠ
Zruč - Senec.
Děvčata cvičila ve dvou kategoriích-mladší a starší. Obě kategorie
cvičily při moderní hudbě, sestavy
předcvičovala lektorka. Soutěže se
zúčastnilo přes 80 děvčat a v této

konkurenci se Karolína Šnajdrová
probojovala až do finále starších
žákyň (skončila na 15.místě).
Družstva děvčat ve složení Iveta
Kulhánková, Michaela Kuzivová,
Marie Tříšková, Karolína Šnajdrová, Iva Vorlíková, Daniela Matějovská, Helena Holečková, Kamila Holíková a Dominika Maixnerová si
užila nejen cvičení, ale i bohatý

doprovodný program, ve kterém
vystoupily taneční skupiny.
Program zakončilo společné cvičení
soutěžících i diváků.
Mgr.Věra Přibylová

30. dubna 2009 opět poletíme !!!
Slet čarodějnic na koštěti i bez
proletí Vaším městem po 17. hodině odpolední
Startovací runway bude vybudována
před základní školou.
Pro děti jsou připraveny hry a soutěže.
SPORT
Minigolf v Kožlanech stále žije
První neděli v březnu navštívila
Olivia Prokopová s rodiči Kožlany,
rodinu Krepsů a také hřiště u školy. Společně jsme dopoledne potrénovali a po obědě jsme Olivii,
Honzu a Líbu pozvali na naší prawww.kozlany.cz

videlnou akci V NEDĚLI OD DVOU,
tentokrát na téma LOVU, LESU A
PETRŮV ZDAR! Členové MGJ Kožlany zalovili v šatnících a dorazili
na minigolf ustrojeni za myslivce,
rybáře a snad i pytláky. Olivia se

nenechala dlouho přemlouvat a
zahrála s námi naše tradiční dvě
kola. Celou akci zapisovala Líba
Prokopová. Příští téma se koná
12. dubna s názvem Monterky
cup.
Kožlanský zpravodaj 4/2009
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Dobrý úder! Petr Feix
HC Dřevec - BNB Arborea Cup – březnové výsledky
Naše mužstvo se s letošním ročjsme byli tvrdě potrestáni, když
níkem rozloučilo dvěma porážkami
jsme jednak nebyli schopni střílet
branky a jednak nabízeli svými
s nejhoršími mužstvy soutěže, což
jen dokreslilo celkově nepovedechybami soupeři možnosti k navynou sezonu. Po předloňském pršování svého vedení, čehož nakonec využil k pohodlnému (a pro
venství a loňském druhém místě
jsme tentokrát obsadili mezi 10
nás ostudnému) vítězství.
účastníky až 6. příčku, což určitě
SESTAVA:
Kotas
st.-Hach,
M.Kulhánek, V.Kulhánek, Ipoltneodpovídá
ambicím
mužstva.
Věřme, že to bude příští rok lepší!
Kovařík, Holzman, Prusík-Šnajdr,
Běláč, Š.Kulhánek, BRANKY: Šnajdr, Kovařík
Dřevec - Old Stars 2:6 (1:2, 1:2,
0:2)
Dřevec – Abisko 4:6 (1:2, 1:2,
Počet hráčů soupeře (jediný hráč
2:2)
na střídání) nás možná ukolébal,
Ani v posledním utkání sezóny
takže jsme k utkání nepřistoupili
odpovídajícím způsobem. Za to
jsme si náladu nezlepšili. Sice jsme

FC Olympie Kožlany
S nástupem jara se postupně rozbíhají soutěže našich
fotbalových mužstev. Přijďte nás povzbudit, budeme
to potřebovat!!!
Výsledky přípravných utkání mužů:
Kozojedy – Kožlany 1:4 (0:2)
Branky: Kotěšovec 2, Hora, Šnajdr
Mladotice – Kožlany 0:1 (0:0)
Branka: Štrunc
Čistá - Kožlany
3:2 (2:0)
Branky: Štrunc, Kožíšek

šli do vedení a herně byli lepší, ale
opět jsme se trápili v koncovce. To
soupeři přálo štěstí měrou vrchovatou. Na každý náš vydřený gól
měl relativně snadnou odpověď dvakrát se trefil z téměř nulového
úhlu a rozhodující šestý gól si dokonce srazila naše obrana do
vlastní sítě.
SESTAVA: Kotas st.-Hach, Švamberg,
Ipolt,
Oliverius-Kovařík,
V.Kulhánek,
Kotas
ml.-Šnajdr,
M.Kulhánek, Běláč, BRANKY: Běláč 2, Švamberg, V.Kulhánek
Jiří Švamberg

Program - duben:
Muži:
4. 4. Kožlany – Blatnice
11. 4. Křelovice – Kožlany
18. 4. Žihle – Kožlany
25. 4. Kožlany - Kaznějov
Dorost:
12. 4. Blatnice - Kožlany
19. 4. Heřm. Huť – Kožlany
25. 4. Kožlany - Dobříč
Žáci:
12. 4. Bezvěrov - Kožlany
18. 4. Žihle - Kožlany
25. 4. Kožlany - Kozojedy

16:30
16:30
17:00
17:00
10:00
10:00
14:30
11:30 (hřiště Nečtiny)
14:30
10:00
Jiří Švamberg

Výsledkový servis DBK BECKER Kožlany - Kralovice – únor 2009
Mladší dorostenky:
DBK K-K vs Sokol Nusle
66:39 (11:10 / 26:19 / 50:33)
Biháriová M. 17, Houšková A. 17,
Šnajdrová I. 16, Hynková B. 10,
Urbanová L. 2, Kulhánková K. 2,
Čechurová H. 2
ČKD Blansko vs DBK K-K
46:76 (10:20 / 19:43 / 27:61)
Houšková A. 21, Šnajdrová I. 15,
Hynková B. 14, Váchová K. 9, Jonášová D. 6, Kulhánková V. 4, Urbanová L. 4, Kulhánková K. 3
Zápasy v Pardubicích a s Aritmou
Praha „B“ se uskutečnily po uzávěrce tohoto čísla.

Mladší žákyně:
Zápasy s BaK Plzeň byly z důvodu
jarních prázdnin předehrány již
v únoru a řádné zápasy a dohrávka se Sokolem Toužim se uskutečnila o víkendu 28.-29.3. po uzávěrce tohoto čísla.
MěÚ Kožlany, ZŠ Kožlany a
FO Kožlany pořádají
v pátek 8.května od 9:00
turnaj v nohejbalu trojic
na hřišti u ZŠ
startovné pro trojici 50 Kč
občerstvení zajištěno

Nejmladší mini:
semifinále PlayOff OP
BKK Holýšov vs DBK K-K
42:68 (4:29 / 19:39 / 23:62)
Buňková K. 27, Havlíček A. 11,
Šofránková A. 8, Staněk F. 8, Zeman M. 7, Schreiber P. 2, Sklenářová S. 1
DBK K-K vs BKK Holýšov
66:31 (26:4 / 37:11 / 57:17)
Buňková K. 22, Havlíček A. 14,
Šofránková A. 9, Staněk F. 8,
Sklenářová S. 6, Hynek J. 2, Janečková M. 2, Doležalová B. 2, Bílek J. 1

Proměny...

dříve

www.kozlany.cz

současnost

Kožlanský zpravodaj 4/2009
strana - 7 -

Stolní tenisté sehráli další pohárové kolo
Druhý stupeň Západočeského poháru mužů 2009
ve stolním tenisu proběhl formou turnajů ve třech
skupinách. Hrálo se v Boru u Tachova (sk.A), v Plzni
(sk. B) a Nýřanech (sk. C).
Vždy čtyři nejlepší z každého klání si vybojovali
právo účasti ve třetím finálovém kole. To proběhne
v neděli 19.dubna v herně Sokola Plzeň V.
V té se hrála i B skupina druhého kola. O postup se
utkalo skupinovým systémem šestnáct hráčů ze šesti
oddílů. Nejúspěšnější byl kožlanský Vladimír Lehner
před Stanislavem Havlíčkem ze Sokola Plzeň V. Druhý
severoplzeňský hráč Jaroslav Sebránek skončil pátý a
pro třetí kolo je náhradníkem.

Vítězství Vladimíra Lehnera je nelepší výsledek kožlanského stolního tenisu v pohárových soutěžích.
Turnaj C skupiny v Nýřanech sehrálo patnáct stolních tenistů. Výhra patřila domácímu Romanu Gabrielovi, další zástupci pořadatelského Diossu Nýřany Niedermayer a Kliment obsadili sedmou a osmou příčku.
Výsledky – skupina B, Plzeň:
1. Lehner (TJ Kožlany), 2. Havlíček (Sokol Plzeň V),
3. Roubíček (TJ Dobřany), 4. Jakubec (Sokol Plzeň V),
5. Sebránek (TJ Kožlany), 6. Miškovčík (Union Plzeň), Šlehofer ml. (TJ Klatovy), 8. Vráblík (Sokol Plzeň V).
Jaroslav Sebránek

6. ročník míčového desetiboje
21.2.2009 se uskutečnil již
6.ročník Kožlanského míčového
desetiboje. Jako už tradičně se
utkalo 16 dvojic v 10 disciplínách
(kopaná, volejbal, stolní tenis, hod
na koš, házená, nohejbal, hokejbal, líný tenis, vrh do dálky a „petling“).

Sestavení letošních dvojic byl poprvé velký problém. Několik stabilních účastníků nepustilo na start
zdraví a jiné zase osobní problémy,
což mělo za následek devět úplně
nových tváří. Zato složení rozhodčích zůstalo stejné. Hlavním rozhodčím byl opět A.Vlk a na hřištích
mu pomáhali V. Kratochvíl, J. Podgorný, V. Přibyl a F. Švec. Stejné
je i jméno zdravotnice, která se
stará o menší či větší bolístky –
Věra Přibylová. Tímto všem ještě
jednou děkujeme!
Již tradičně se začínalo ráno fotbalem, který prověřil, kdo je na
tom jak po fyzické stránce. Až do
finále se podle očekávání dostaly
dvě dvojice fotbalistů. Radost
z vítězství měl nakonec J. Šnajdr a
J. Šnajdr, kteří porazili R. Klause a
Z. Kožíška 4:2. R. Klaus a Z. Kožíšek v dalším utkání přehráli o generaci starší fotbalisty L. Běláče a
L. Kulhánka a brali druhé místo.
Souběžně s fotbalem se hraje
volejbal. Ani zde se nekonalo žádné překvapení a přední místa obsadily dvojice, od kterých se to
očekávalo. Finálovou bitvu pro sebe rozhodla dvojice J. Kotěšovec a
J. Švarc v poměru 10:8 nad M.
Konopáskem a Z. Týmrem. Ti pak
www.kozlany.cz

prohráli i s párem F. Kotěšovec a
M. Šot boj o druhé místo a skončili
až třetí. Pak následovaly dvě technické disciplíny hod na koš a hod
do obruče. Nejvíce košů naházela
dvojice J. Kotěšovec a J. Švarc,
hlavně díky prvně jmenovanému,
který výkonem 7 košů dosáhl nejlepšího výsledku dne.
Na posledním místě se umístila
dvojice nováčků T. Feix a P. Ouřada, kteří se radovali pouze
z jednoho
vstřeleného
koše.
V hodu do obruče dominovala dvojice Jardů (Berbr a Švarc), kteří
měli 17 úspěšných prohozů z 20ti
možných. Nejvíce se třásly ruce
další dvojici nováčků P. Drdovi a V.
Horovi, kteří se trefili pouze desetkrát. V té době už byl rozehraný i
turnaj ve stolní tenise. Ve finále si
poradila dvojice Šnajdrů s dvojicí
M. Konopásek a Z. Týmr 2:0 na
sety.
Opakovala
se
historie
z volejbalu a poražení finalisté
prohráli i bitvu o druhé místo s J.
Kotěšovcem a J. Švarcem a obsadili třetí místo.
Síť se v tělocvičně dala níž a začal líný tenis. Většina aktérů vám
ale dosvědčí, že jméno tomu sportu neodpovídá a bylo k vidění, jak
po dlouhých výměnách dochází
dech. Celkově vyhrála i s velkým
kouskem štěstí opět dvojice otec a
syn Šnajdrovi. O druhé místo si to
rozdali J. Kotěšovec a J. Švarc
s poraženými finalisty Z. Denkem
a P. Fialou a přidali jim druhou
prohru v řadě a obsadili druhé místo.

Hned po líném tenise začal nohejbal, který se stal opět triumfem
rodiny Šnajdrů, kteří ve finále porazili jasně duo R. Klaus a Z. Kožíšek 10:3. Poražená dvojice si
spravila chuť výhrou nad dvojicí J.
Kotěšovec a J. Švarc a zůstali na
druhém místě.

V „pingponkárně“ se po dohrání
stolního tenisu daly stoly na stranu
a připravilo se zde hřiště na divácky nejpopulárnější hru hokejbal.
Nové hole způsobily, že se hrálo
trochu více technicky než jenom
nastřelování na branku golfovými
údery. V nejdramatičtějším finále
celého desetiboje vyhráli J. Šnajdr
a J. Šnajdr až na rozstřel nad dvojicí R. Klaus a Z. Kožíšek. V boji o
druhé místo pak poražení deklasovali dosti unavené duo (mimochodem nejstarší dvojici desetiboje)
M. Konopásek a Z. Týmr vysoko
9:1. Poslední dvě disciplíny jsou o
síle a štěstí a často naprosto zamění pořadí v turnaji. Po deváté
disciplíně „petlingu“ se velmi často
stává, že dvojice, která dře celý
den na pěkné umístění, odchází
s pláčem a v poli poražených. Letos to bylo velmi vyrovnané a hned
devět dvojic poslalo míček blíže
než 50cm od cíle. Nejblíže zůstal
ležet míček páru Z. Týmr a J. Vlček
a to 3 cm. Nejméně štěstí pak mělo duo L. Běláč a L. Kulhánek, kteří
se přiblížili na vzdálenost 150 cm.
Letos mezi smutné patřila dvojice
F. Kotěšovec a M. Šot (15. místo),
i když nakonec to jejich celkové
umístění neovlivnilo. Poslední disKožlanský zpravodaj 4/2009
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ciplína je vrh medicinbalem do dálky. Nejsilnější dvojicí se ukázala
dvojice R. Klaus a Z. Kožíšek, kteří
všem utekli o několik metrů.
Nejdelší pokus ale naměřili rozhodčí Z. Týmrovi ml., který hodil rovných 18 metrů. K jeho smůle
ovšem jeho kolega z týmu J. Vlček
svůj pokus neustál a opustil startovací
čáru
společně
s medicinbalem, což znamenalo
neplatný pokus a 13. místo v této
disciplíně.

Celý turnaj provázela skvělá atmosféra, kterou vytvořilo asi 200

diváků, kteří se zde vystřídali během celodenního klání a podporovali své favority. Pro všechny přítomné bylo opět zajištěno občerstvení. Celý turnaj je rok od roku
vyrovnanější a ten letošní nebyl
výjimkou. V jednotlivých disciplínách se v popředí umisťovaly očekávané dvojice a žádné velké překvapení se nekonalo. Za malé překvapení lze označit 5 vyhraných
disciplín dvojice Šnajdr – Šnajdr,
kdy syn a otec obhajovali loňské
celkové vítězství. A protože nedošlo ani v deváté nevyzpytatelné
disciplíně (petlingu) u předních
dvojic k nějakému propadáku, čekalo se nedočkavě na vítěze až do
závěrečného vyhlášení výsledků.
V 19:30 oznámil hlavní rozhodčí
Aleš Vlk, jak vše dopadlo. Po čtvrté
se z celkového vítězství radovala
dvojice J. Kotěšovec a J. Švarc,
která vyhrála díky větší vyrovnanosti ve všech deseti hrách a odnesla si hlavní cenu v podobě LCD
monitorů. Na druhém místě se
umístili loňští vítězové J. Šnajdr a
J. Šnajdr, které sráží slabší výsledky ve volejbalu. Na třetím místě se
opět objevil R. Klaus, který měl
ovšem oproti minulému desetiboji

po boku Z. Kožíška. Rozdíly mezi
první trojicí byly minimální a vše
mohlo klidně dopadnout úplně jinak. Čtvrté a páté místo zůstalo
stejné jako minulý rok. Bramborová medaile zbyla pro F. Kotěšovce
a M. Šota, kteří se po prvních disciplínách pohybovali na prvních
místech. A na pátém místě skončili
M.Konopásek a Z. Týmr, kteří jsou
již tradičně nejstarší dvojicí turnaje. Trochu zklamáním byly nové
dvojice mladíků, kteří zaplatili nováčkovskou daň a umístili se na
spodních příčkách. Před závěrem
trochu osvěžení mezi unavené
sportovce přineslo taneční vystoupení místních děvčat, které ven
z haly vyprovázel obrovský aplaus.
Jedenáctou doplňkovou disciplínu s přehledem vyhrála dvojice R.
Babuška a J. Palšovič. Na celkové
pořadí se berou sázky a oproti loňskému roku se letos našel borec,
který dokázal tipnout správně pořadí prvních tří dvojic. A nebyl
sám, byli hned dva Z. Týmr st. a
R. Babuška, kteří si mezi sebe rozdělili bank v hodnotě 820 Kč.
J.Kotěšovec

POŘADÍ

CELKOVÝ SOUČET

HOD DO DÁLKY

"PETLING"

LÍNÝ TENIS

NOHEJBAL

HOKEJBAL

HÁZENÁ

KOŠÍKOVÁ

STOLNÍ TENIS

VOLEJBAL

KOPANÁ

CELKOVÉ VÝSLEDKY

Kotěšovec Jan - Švarc Jiří

4

1

2

1

5

4

3

2

4

2

28

1.

Šnajdr Jiří ml. – Šnajdr Jiří st.

1

9

1

8

2

1

1

1

3

3

30

2.

Klaus Radek – Kožíšek Zdeněk

2

5

7

2

5

2

2

7

2

1

35

3.

Kotěšovec František - Šot Michal

7

2

4

2

2

9

9

5

15

7

62

4.

Konopásek Milan – Týmr Zdeněk st.

9

3

3

10

9

3

5

4

7

12

65

5.

Berbr Jaroslav – Švarc Jaroslav

9

7

5

8

1

9

9

9

12

4

73

6.

Týmr Zdeněk ml. – Vlček Jan

9

4

9

2

14

13

4

5

1

13

74

7.

Macák Milan – Polcar Zdeněk

5

9

7

12

5

7

9

9

11

9

83

8.

Běláč Luděk – Kulhánek Luboš

3

5

9

5

9

5

7

13

16

15

87

9.

Denk Zdeněk – Fiala Pavel

13

9

5

11

14

9

5

3

14

6

89

10.

Babuška Rudolf - Palšovič Jaroslav

13

7

13

5

5

13

13

9

4

11

93

11.

9

13

13

12

16

9

7

13

4

5

101

12.

13

13

9

12

4

7

9

13

13

8

101

13.

Frána Vlastimil – Lejček Jiří

5

9

13

7

9

13

13

7

9

16

101

14.

Feix Tomáš – Ouřada Petr

7

13

9

16

12

5

13

9

8

10

102

15.

13

13

13

12

12

13

13

13

10

14

126

16.

Drda Pavel – Hora Václav
Haas Pavel – Štrunc Ladislav

Kabelka Martin – Roub Luboš
www.kozlany.cz
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Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí
4.4. 10:30
4.4. 16:30
4.4. 18:00
5.4. 10:00
5.4. 12:00
8.4. 18:00
11.4. 13:00
18.4.
9:00
24. - 26.4.
25.4. 10:00
25.4. 14:30
25.4. 17:00
30.4. 17:00

Kožlanská jízda
Muži: Kožlany - Blatnice
Mladší dorostenky: DBK K-K – Sokol Dolní Počernice
Nejmladší mini: DBK K-K – TJ Klatovy – finále PlayOff
Mladší dorostenky: DBK K-K – Aritma Praha „C“
Velikonoční turnaj smíšených družstev ve volejbale
Soutěž v Licitovaném mariáši
Pochod údolím Javornice
Divadelní víkend
Žáci: Kožlany - Kozojedy
Dorost: Kožlany - Dobříč
Muži: Kožlany - Kaznějov
Slet čarodějnic

Hasičárna
hřiště u Vožeháku
Tělocvična ZŠ Kožlany
Tělocvična ZŠ Kožlany
Tělocvična ZŠ Kožlany
Tělocvična ZŠ Kožlany
KD Buček
Knihovna Kožlany
Fantasy Land
hřiště u Vožeháku
hřiště u Vožeháku
hřiště u Vožeháku
ZŠ Kožlany

SDH Kožlany
FC Olympie
DBK K-K
DBK K-K
DBK K-K

DS HASIKO
FC Olympie
FC Olympie
FC Olympie

Označte si v kalendáři na květen
2.5. - „Majáles“ gymnázia Plasy hlavní host – „Sto zvířat“ * 8.5. – Nohejbalový turnaj trojic * 31.5. – Kulatý desetiboj DBK

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V minulém měsíci
jsme Vám položili otázku, zda Vás překvapila letošní
sněhová nadílka?

Na březnovou otázku jste odpovídali takto:
stav hlasování k 27.3.2009 v 11:05 hod

Anketní otázka pro měsíc duben:
Jaký je Váš názor na úroveň úklidu psích exkrementů na veřejném prostranství majiteli psů?

(nová anketa bude spuštěna 1.4.)

pokračování ze strany 2
a v Kožlanském zpravodaji, změnu
autobusové linky a případné dotování této změny v Bučku.
Rada doporučila zpracování finančního auditu škol a provedení
finanční analýzy pro posouzení
možnosti sloučení škol, projednat
prodej části pozemku 3623/74
v Kožlanech zastupitelstvem po
zpracování projektu místní komunikace.
Rada zrušila usnesení o prodeji
tohoto pozemku z minulého zasedání.
Na 4.zasedání se rada sešla za
účasti čtyř členů rady a tajemnice,
omluven Ing. Šapovalov.
Rada schválila vynětí pozemku
1528/1 v Hodyni ze ZPF za účelem
výstavby RD, přehled o hospodářském výsledku a stavu jednotlivých fondů MŠ Kožlany za rok

2008, smlouvu o dílo na vodovodní
řad zpevnění komunikace ve Sportovní ulici s Ladislavem Toušem,
úhradu ztráty na autobusovou linku v Bučku ve výši 5.961,-Kč, provedení průzkumného vrtu ve Dřevci, smlouvu mezi HZ Plzeň s.r.o a
městem na provedení ekonomické
a finanční analýzy hospodářských
výsledků v letech 2006-2008 ve
školách, umístění dvou vlajek na
pozemku města v Kožlanech, napojení novostavby RD na vodovod
a kanalizaci, zápis zájemkyně do
seznamu zájemců o byt, přidělování bytu v č.p. 278 pro učitele ZŠ
a MŠ, smlouvy o dílo na zabezpečení otvorů, opravy dveří a oken
kaple v Hodyni, výběr nejvýhodnější nabídky a zadání zakázky
výměny oken a dveří v DPS
v Kožlanech Vladimíru Kulhánkovi,

nákup 100 ks hrnečků s motivem
DR. E.Beneše od Kerama.
Rada doporučila předložit smlouvu o vytvoření společného školského obvodu mezi městem a obcí
Chříč k projednání v zastupitelstvu,
výstavbu fotovoltaické elektrárny
v průmyslové zóně v Kožlanech,
zařadit do rozpočtu zpracování
projektu na místní komunikaci
v Polní ulici v Kožlanech, projednat
v zastupitelstvu města vybírání finančního příspěvku ve
výši
20.000,-Kč na vybudování vodovodu a kanalizace od vlastníků
stavebních parcel.
Rada na všech zasedáních vzala
na vědomí rozhodnutí, sdělení a
nařízení úřadů, různá oznámení
organizací a občanů, zabývala se
různými organizačními záležitostmi.
Ing. Pavel Šapovalov

Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné
formě na MěÚ (p. Denková) nejpozději do 25. v měsíci.
Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako přílohu Vašeho příspěvku (nikoli vložené do wordu)
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
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