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Z RADNICE ...
Co je nového
Vážení spoluobčané,
celý měsíc leden nás příroda příliš
nešetřila. Mrazy a nebývale velké
množství sněhu nám přináší starosti. Díky vysokému nasazení
pracovníků města, smluvním partnerům (fa Babuška), ale i občanům
se daří sněhovou kalamitu zvládat.
Děkuji všem, kteří nečekají se založenýma
rukama,
ale
pomáhají
s úklidem
sněhu.
Je
samozřejmé,
že
současná kalamitní situace
nás stojí daleko více peněz
z rozpočtu
města než v letech minulých.
V tomto případě se však šetřit nedá.
Zima s sebou nepřináší pouze
starosti, ale také radosti. Díky
mrazům jsme mohli udělat led na
hřišti u školy a také na hřišti
v Bučku. Tradičně se o to postarali

naši hasiči. V okolí Kožlan také
vznikly
běžecké stopy, které
umožňují zájemcům sportovní vyžití, aniž by museli jezdit někam do
horských středisek. Je škoda, že
některé stopy jsou zničené
od
„neznámých jezdců na čtyřkolkách“ a rozšlapané od pěších turistů. V tomto případě zřejmě chybí trochu ohleduplnosti nejenom
k ostatním
lidem,
ale
také
k přírodě.
Nejvýznamnější
společenskou
událostí měsíce byl ples města.
Ples se vydařil a díky dobré hudbě
a programu se všichni dobře bavili.
K úspěchu plesu přispěli i sponzoři
bohaté tomboly, kteří věnovali
celkem 100 kvalitních cen. Hostem
plesu byla opět paní Jana Bobošíková.
Další kulturní akcí byl turnaj ve
hře „Prší“,
který se uskutečnil
v kožlanské sokolovně. Ve sportu
probíhaly
soutěže
volejbalistů,
basketbalistek a stolních tenistů.
Tělovýchovná
jednota
Kožlany
uskutečnila svoji valnou hromadu
stejně jako SDH Kožlany.

Začátek ledna 2010 byl ve znamení podání žádosti o dotaci na
akci „Rybník Vožehák“. Žádost je
již kompletní a máme také pravomocné stavební povolení. Nyní
probíhá první stupeň
kontroly.
Definitivní slovo bude mít SFŽP,
který rozhodne o přidělení dotace.
Mimo jiné také připravujeme žádost o dotaci na
akci výměny
oken v budově mateřské školy.
Žádat budeme z dotačních titulů
KÚ Plzeňského kraje.
V současné době probíhají práce
na pozemkové úpravě v obci Hedčany a Buček. Práce probíhají koordinovaně s tvůrcem
našeho
územního plánu tak, aby obě akce byly v souladu.
Tento rok také začíná nové desetileté období hospodaření v našich
lesích. Nový lesní hospodářský
plán bude předán městu v měsíci
březnu. Poté je třeba rozhodnout,
jak dále pokračovat v hospodaření.
Diskuze o této otázce byla zahájena v září 2009 a je potřeba vše
dobře promyslet a připravit.
Mgr. Vladimír Přibyl

Informace pro občany
Z jednání rady města Kožlany za období - prosinec 2009 – leden 2010
Vážení zastupitelé, vážení občané, dovolte mi, abych Vás seznámil
s činností rady města Kožlany období od 16.prosince 2009 do dnešního dne. Rada města se sešla na
jednání celkem 2x.
Dne 16. prosince 2009 za
účasti všech členů rady a tajemnice rada schválila smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítí NN a smlouvu o připojení,
odběrné místo Kožlany, Větrná
387, zveřejnění záměru pronájmu
části pozemku p.č. 815/1 v k.ú.
Bohy, ukončení nájmu v KD Buček
Jaromírou
Fišarovou,
Buček,
k 31.12.2009 z důvodu dlouhodobého přerušení živnostenské činnosti, zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor v KD Buček,
www.kozlany.cz

podání žádosti o vydání souhlasu
na stavbu v rámci investiční akce
„Rybník Vožehák“ na pozemku p.č.
4315/2 v k.ú. Kožlany, který tvoří
součást koryta významného vodního toku Javornice ve vlastnictví
Povodí Vltavy, návrh smlouvy se
společností Asseco Czech Republic, a.s. Praha, jejímž předmětem
je poskytnutí oprávnění k výkonu
práva užití k softwarovým modulům informačního systému FENIX a
dodání dokumentace k těmto modulům, uzavření městského muzea
Kožlany ve dnech 24.-26.12.,
31.12.2009 a 1.1. a 2.1.2010, dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo o zajištění komplexního odpadového
hospodářství města Kožlany ze dne
19.02.2007, smlouvu o výpůjčce
mezi městem Kožlany a Základní

školou a Mateřskou školou dr.
Eduarda Beneše Kožlany na budovy a pozemky, které užívá stávající
MŠ Kožlany a ZŠ Kožlany, poskytnutí finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě Kožlany ve výši
7.000,- Kč na nákup PHM na dopravu na zápasy a turnaje stolního
tenisu A a B mužstva, mimořádnou
odměnu pro paní Kozlerovou, ředitelku MŠ Kožlany, na základě vyhodnocení úkolů ředitelky mateřské školy za druhé pololetí 2009,
poděkování řediteli ZŠ J.Panuškovi
za jeho dosavadní práci a zakoupení dárkového balíčku.
Rada doporučila zastupitelstvu
města schválit změnu katastrální a
obecní hranice v rámci komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním
území Buček a vypnutí některých
Kožlanský zpravodaj 2/2010
strana - 1 -

lamp
veřejného
osvětlení
v Kožlanech v místech, kde jsou
světla hustě umístěna a doporučila
osvětlení fasády základní školy.
Rada neschválila prodej části pozemku p.č. 4337/1 v k.ú. Kožlany
společnosti BR PROGRESS, s.r.o.
Rakovník.
Dne 11.ledna 2010 za účasti
třech členů rady a tajemnice,
omluveni Milan Konopásek a Luboš
Kulhánek, rada schválila uzavření
nájemní smlouvy č. 2047/2009
mezi Povodím Vltavy, s.p. a městem Kožlany na část pozemku p.č.
4315/2 o výměře 500 m2 v k.ú.
Kožlany za účelem realizace stavby
„Rybník Vožehák“, která řeší úpravu koryta významného vodního toku Javornice pod hrází průtočného
rybníka,
pronájem
restaurace
v kulturním domě v Bučku panu
J.Kovářkovi, Buček, smlouvu o
pronájmu
nebytových
prostor,
pronájem části pozemku p.č.

815/1 v k.ú. Bohy dosavadnímu
nájemci paní Vídenské, dodatek č.
3 k dohodě o dočasném užívání
pozemku
Kr
11/94
ze
dne
14.12.1994, zasáhnutí ochranného
pásma trafostanice, která je ve
vlastnictví společnosti WISO Plzeň
CZ
s.r.o.,
pozemků
parc.č.
2316/74, 4344/2 v k.ú. Kožlany,
které jsou ve vlastnictví města,
smlouvu
o
uzavření
budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kožlany a ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín, na pozemek p.č. 4351/11 KN, vnitropodnikové směrnice města Kožlany pro
rok 2010, poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 2.000,- Kč Pěveckému souboru „Václav“ Čistá
na dopravu pro členy souboru na
rok 2010, přípravu dražby bytu č.
387/10 v Kožlanech, Větrná ul..
Rada neschválila poskytnutí finančního příspěvku na hudební
festival zdravotně postižených –

SOUZNĚNÍ Občanskému sdružení
Aragonit, Cheb, převzetí rekreačního střediska DP měst Mostu a
Litvínova
v Kožlanech,
návrh
smlouvy o smlouvě budoucí kupní
uzavřené mezi městem Kožlany a
Ing. Radkem Kozákem a Robertem
Benešem, která se týká pozemků
v průmyslové zóně, kde má být
provedena stavba fotovoltaické
elektrárny.
Rada doporučila vyzvat zájemce
o přidělení bytu podle data doručení žádosti, zda mají o byt ještě
zájem a na dalším zasedání rady
byt přidělit.
Rada na obou zasedáních vzala
na vědomí rozhodnutí,
sdělení a
nařízení úřadů, různá oznámení
organizací a občanů, zabývala se
různými organizačními záležitostmi.

Poplatky
Městský úřad Kožlany upozorňuje všechny občany na splatnost
poplatků (tj. poplatek za psa a poplatek za odpad pro rok 2010) do
středy 24.února 2010. Po tomto

datu nebudou vyváženy domácnostem popelnice, pokud nebudou
mít na popelnici vylepenou známku
pro letošní rok. Po datu splatnosti
budou rozesílány složenky.

Občany, kteří platí poplatky převodním příkazem v bance, upozorňujeme na to, že si musí na úřadě
vyzvednout zaplacenou známku na
odvoz odpadu.

Ing. Pavel Šapovalov
místostarosta

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj informuje
o ZDRAVOTNÍCH ZKOUŠKÁCH preventivní a diagnostické úkony u
hospodářských zvířat
Určeno: chovatelé hospodářských
zvířat
1) Rozsah povinných preventivních
a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nákaz zvířat a
nemocí přenosných ze zvířat na
člověka pro rok 2010 určuje „Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace“ vydaná Ministerstvem zemědělství
pod č.j.:
34994/2009-10000
ze
dne
18.11.2009. Uveřejněna je ve
Věstníku MZe, částka I, prosinec

2009. Úplné znění textu tohoto
dokumentu je rovněž na internetové stránce SVS ČR v oddíle „zdraví
zvířat“, v části „kontroly zdraví zvířat a vakcinace“(www.svscr.cz).
2) Ministerstvo zemědělství ČR v
souladu s § 5, odst. 1, písm. a) a §
44, odst. 1, písm. d) zákona č.
166/1999 Sb. v
platném znění
(veterinární zákon) stanovilo tyto termíny pro provedení zdravotních zkoušek v roce 2010:
a) zdravotní zkoušky musí být
provedeny do jednoho roku od
předchozího provedení v roce 2009
a výsledek zkoušek, vyšetření a
úkonů musí být předložen přísluš-

nému inspektorátu KVS pro Plzeňský kraj do jednoho měsíce od jejich provedení. Doporučuje se provést tyto zkoušky do 30.06.2010.
b) V případě, že provedení zdravotní zkoušky nebylo v roce 2009
požadováno je termín pro předložení výsledků zkoušek, vyšetření a
úkonů do 31.10.2010.
3)
Provedení
zdravotních
zkoušek
si
každý
chovatel
zajistí u soukromého veterinárního lékaře.
MVDr. Richard Bílý v.r.
ředitel KVS pro Plzeňský kraj

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA Diakonie Broumov a MÚ Kožlany
19., 23., 26. 2. 2010 od 15:00 – 17:00 hod - Kulturní dům Kožlany „Pod věžičkou“
Do sbírky je možné donést věci, které nám pomáhají:
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (min. 1m2)
Domácí potřeby-nádobí, skleničky- vše jen funkční
Peří,péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – pouze nepoškozenou
Věci, které opravdu brát nemůžeme! Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé.
Elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.
www.kozlany.cz

Prosíme o zabalení darů pro transport do igelitových
pytlů nebo papírových krabic.
Děkujeme za Vaši pomoc

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní
na trhu práce.

Více na www: diakoniebroumov.org
Kožlanský zpravodaj 2/2010
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POHLEDY DO HISTORIE
Ze starých kronik městečka Kozlan II.
Protěž V.M.Milostivá Pani Paní račte nemožnost naši
milostivě a laskavě povážiti, že obilíčko i dobyteček
málo platí a jiným způsobem sobě spomoci nemůžeme. Z té tehdy přinucené příčiny V.M. poníženě poddaně pro Boha prosíme, že se ráčíte k nám chudým a
potřebným poddaným jakožto laskavá a křesťanská
vrchnost laskavě a milostivě nakloniti a nám dilataci
do dvou let učinit. Jen toliko dluhy obecní zapravíme,
chceme na to pomysliti, kterak bychom jiný kalich
způsobiti mohli. Bůh všemohoucí V.M. za prokázané
nám dobrodiní v království nebeském hojné odplaty
dáti ráčí. My jakožto věrní a poslušní poddaní V.M. se
všelijakými poslušnými službami každého času poddaně obsluhovati připovídáme, milostivé a laskavé,
učinlivé a potěšitelné resoluti od V.M. se poddaně těšíme.
Takto kozlanští poníženě prosí hraběnku Eufrozinu
Týřovskou za posečkání a slibují jí za to, dobrodiní
v království nebeském.
Všechna města a městečka pokládala vaření piva
vždy za svoji živnost a pivovary za důležitou hospodářskou jednotku pro další rozvoj města. Také pán
pan Jindřich Jakub Teyřovský vymohl tato privilegia
kožlanským, aby mohli sobě pivo vařiti, tak že „Pivovar obecní městys Kozlan v moci dědičném jmění, držení, vládnutí, užívání týmž Kozlanským nynějším i
budoucím, na věčnost zůstávati má, v němž budou
moci dotčení obyvatelé Kozlanští na domy své šosovní
(dům z kterého museli měšťané platit daň – šosovné),
piva ječná i pšeničná vařiti, je při témž městys svobodně šenkovati, neb na grunty cizo-panské, městečka i vesnice toliko gruntův a vesnic, vrchnosti jejich
nynější i budoucí, aby k újmě pivovaru vrchnosti nebylo, vystavovati, vybejvati beze vší překážky kohožkoliv“.

Starý pivovar v Kožlanech
Pivo směli vařit pouze usedlí měšťani města Kozlan
a majitelé domů šosovních, kterým právo várečné náleželo a bylo součástí domů. Pivo se vařilo postřídě po
domácku nebo v pivovaru, kde se vařily várky obecní i
sousedské podle stanoveného pořádku a v množství
určeném. Kdo se proti pořádku tomu prohřešil, byl
trestán. Tak se roku 1654 ocitl ve vězení šatlavním i
Jan Miller pro svoji urputnost, že nechtěl od várky
upustit, přesto že minulého roku 1 ½ sudu převařil.
Kozlanské pivo se čepovalo výhradně v Kozlanech,
www.kozlany.cz

kde nesmělo se podle majestátu jiné pivo čepovati
„aby budoucně od vrchnosti ani od jiného nižádného
člověka k šenku v Kozlanech voženo nebylo“. Každý
musel užívati správných nádob a vařit pořádné pivo
z patřičného množství chmele a sladu. Vařila se piva
ječná a pšeničná, hustá a řídká. Aby jednotlivci nemohli snad lácí konkurovati s pivovary obecními, byla
vždy v obci usnesena pevná cena piva pro všechny
domácí šenkýřky, kterou neměl nikdo právo měnit
pod pokutou propadení toho piva ve prospěch obce.
Jinak ale přes pole se mohlo pivo co nejdráž prodávati
a žádnému se v tom nebrání.
Ceny piva se každoročně měnily a někdy rychle
stoupaly podle dané drahoty. V roce 1622 bylo stanoveno vystavovat domácím šenkýřkám l sud piva za
7 kop míšenských grošů. Ale roku 1621 již za 11 kop
a 30grošm. a roku 1622 dokonce za 18 kop m. gr.
(přes pole dokonce 20 kop m. grošů). Roku 1621 bylo
usneseno, že na každého souseda ukládá se po 3 várkách piva vařiti. Při čemž každá várka podle majestátu milostivého císaře Rudolfa II. míti má 6 polouvozí
(polouvozí = osmivěderní sud , vědro=57,2 litru) a na
tuto celou várku se musí dáti 24 strychů ječmene
pražské míry (strych, korec = 93,30 litrů obilí).
K vaření piva a dělání sladu byli od obce najímáni
pivovárníci. Ti museli se přísahou zavázati, že chtějí
„v povinnosti své věrně a spravedlivě se chovati, co
jim obec neb který soused obilí na sladovnu odvede,
z toho slad dělati a na várky jak obecní, tak sousedské náležitě z každého strychu po 5ti věrtelích (věrtel=23,34 litru) odvozovati sladu nad náležitost nepřetahovati a ku svému užitku žádným vymyšleným
způsobem nepřivozovati. Piva obecní a sousedská, jak
jednomu, tak druhému bez ošetření osob příhodná vařiti, jich nepřebírati a mimo to samé, co jim nařízeno
jest, ku svému užitku neobraceti“.
Za to jim bylo roku 1622 určeno: od celé várky 6
sudů, platu 1 kopa 30 grošů, bez stravy. Při rmutování piva 10 grošů, chléb a sýr, soudek řídkého piva a
škop mláta. A který by jim více dal, aby toho roku várek prázden za pokutu byl. Později roku 1673 dostávali pivovarníci „od udělání sladu z každého strychu
po 6 krejcarech, od uvaření každého věrtele (23,34 l)
piva za práci po 5 krejcarech, chleba za každý věrtel
za 3 krejcary, sejra za 2 věrtele a 1 krejcar a piva za
3 krejcary. Řídkého piva každému pivovarníku po půl
achteli, chmelnice každému po 6 žejdlíkách (žejdlík
cca ½ litru). Z podniku pivovarského však museli platit všelijaké poplatky ve způsobu varného 30 kop míšenských grošů ročně a berně zemské z každého čtyřvěderního sudu (229 litrů) při každém termínu 30
krejcarů posudního.
Lesy a porostliny byly majetkem obecním, avšak lovy a hony zvěře i jinou všelikou myslivost a též
v potocích lovení a lapání raků vyhradila si vrchnost
pro sebe, k čemuž museli Kozlanští z každého domu
šosovního jednoho lovce neb honce vysílati a průseky
v lesích udělati dáti. Mimo to museli pomáhati při lovu
Tejřovského rybníka (který byl v místě za nádražím,
kde se dodnes říká „V rybníce“) a k opravě dávati potřebné dříví.
Pokračování příště

Bohumil Vondrášek
Kožlanský zpravodaj 2/2010
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna Kožlany vyhlašuje
soutěž
„Masopust našima očima“
Do soutěže se mohou zapojit děti i
dospělí. Přijímáme fotografie, obrázky, texty i volné techniky. Všechny
práce budou vystaveny v knihovně
po celý březen. Své práce odevzdejte do konce února
v Městské knihovně Kožlany.
Dále prosím o zapůjčení starých fotografií kožlanského masopustu. Fotografie budou ihned po zdokumentování vráceny. Vystaveny budou jejich kopie.

V knihovně můžete zakoupit knihu „Od masopustu
k Velikonocům“, kterou vydalo Muzeum a galerie
severního Plzeňska v Mariánské Týnici.
Kniha mapuje křesťanské a lidové jarní obyčeje na severním Plzeňsku. Cena knihy je 150 Kč.

Městská knihovna oznamuje svým čtenářům, že
od 1.2. do 5.2.2010 bude knihovna z důvodu dovolené uzavřena.

KULTURA
Další zájezd na divadelní představení do Plzně připravuje kulturní komise na březen. Termín a hra budou známy v polovině února. Zájemci se mohou hlásit v knihovně.
Hana Tupá

FC OLYMPIE KOŽLANY
pořádá

v úterý 16.2.2010

9:00 hod. pozvánka
16:00 hod. průvod masek městem
19:00 hod. maškarní bál
sokolovna Kožlany
www.kozlany.cz

hudba: Šlapetón
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PLES MĚSTA SE VYDAŘIL...

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Ze školních lavic
S příchodem nového roku se sloučila naše základní
a mateřská škola. Nově vzniklá organizace Základní
škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kožlany
plynule navázala na práci obou zaniklých organizací.
Chtěli bychom se více otevřít veřejnosti, zviditelnit
práci našich zaměstnanců a podílet se na společenském a kulturním životě našeho města.
První větší akcí na naší škole byl zápis prvňáčků.
Proběhl 20. ledna. V současné době navštěvuje školu
129 dětí. Silnější ročníky nám stále odcházejí, letos to
bude 22 žáků, ale snad se blýská na lepší časy. K zápisu přišlo 24 dětí, někteří rodiče požádali pro své dítě o odklad povinné školní docházky, přesto bychom
mohli v novém školním roce přivítat dvacet nových
žáčků.

www.kozlany.cz

Díky kožlanským hasičům se proměnilo hřiště u
školy v bezpečnou ledovou plochu, kterou v dopoledních hodinách využíváme k výuce bruslení v rámci tělesné výchovy a odpoledne je otevřená pro veřejnost.
Ve čtvrtek 28. ledna jsme rozdali žákům pololetní
vysvědčení. První týden v únoru probíhají jarní prázdniny a žáci zasednou do lavic až v pondělí 8. 2. V neděli 14.2. odjíždí žáci sedmého ročníku, doplněni deváťáky, na lyžařský výcvik do Telnice v Krušných horách. Počasí nám přeje a všichni se těší na perfektní
lyžovačku.
Protože Vás určitě zajímá, co se ve škole děje a co
pro děti připravujeme, budeme se snažit, aby jste se
o nás v každém čísle zpravodaje dočetli.
Jaroslav Švarc
ředitel ZŠ a MŠ Kožlany
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Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2010/2011
se koná dne 2.3.2010
od 14.00 hod. do 16.00 hod.
S sebou vezměte rodný list dítěte.
L.Kozlerová

Z poštovní schránky...
Myslím, že je třeba poděkovat všem pracovníkům, kteří se podílejí na úklidu sněhu. A to jak firmě Babuška, tak
panu Bořutovi a Čechovi. Úklid sněhu je v Kožlanech zvládán na jedničku. Všichni pracují s vysokým nasazením i když sníh nepadá jen v pracovní době. Určitě by nám jinde mohli závidět.
H. Tupá

SPOLKY
HASIČI KOŽLANY – hodnocení uplynulého roku
Už je to více jak měsíc, kdy odbily hodiny poslední minuty roku
2009, který bude námi všemi vnímán jako rok hluboké světové krize, která zasáhla všechny vrstvy
obyvatelstva. V naší zemi vymizel
kult slušnosti a pokory. Jsme
svědky vulgarity, dezinformací a
není vidět poctivou mravenčí práci
statisíců občanů. Mnoho z nás bez
ohledu na odměnu pomáhá svým
nejbližším
a
sousedům
v každodenním životě. Jen ve sdělovacích prostředcích není téměř
vidět to lidské potřepání rukou tomu, kdo jiným na úkor svého času
bezplatně pomáhá a zdá se, že
zmizelo i obyčejné slovo děkuji…..Nejobětavější skupinou chránící lidské životy a hodnoty lidí jsou
jednoznačně členové hasičských
sborů a to již desítky let. A hasiči
v Kožlanech rozhodně do této skupiny patří !
Jako
každoročně
jsme
se
v prvním týdnu nového roku sešli
na výroční valné hromadě, abychom společně zhodnotili, co se
nám povedlo a kde je třeba ještě
přidat. Navíc naše jednání bylo volební, kdy si členové po pěti letech
volí nové vedení a to jak ve sborech, tak i v okrscích. Koncem
března to pak budou volby do
okresních a krajských orgánů a
v červenci se uskuteční již 4. sjezd
celého našeho Sdružení hasičů
Čech,
Moravy a
Slezska.
Výroční
valnou
hromadu
ozvláštnily naši
mladí
hasiči – Jára a Ondra Berberovi a
také Jiřík Vodrážka, kteří nám na
www.kozlany.cz

úvod zahráli na kytaru, harmoniku
a klarinet několik koled jako milou
vzpomínku na nedávno prožitý vánoční čas. Ve zprávě o činnosti bylo konstatováno, že se hasičům
v Kožlanech jejich práce daří. Kolektiv
mladých
hasičů
má
v současné době 18 členů a vede
si více než dobře, o čemž svědčí
loňské páté místo v pohárových
soutěžích z celkových 35ti a nesmím také zapomenout na vynikající výsledek ze zahajovacího závodu hry Plamen, kde je náš tým „A“
na druhém místě v okrese !!!
Všem dětem je potřeba popřát do
příštího soutěžení jen plno úspěchů
a jejich rodičům děkujeme za podporu a trpělivost a také za pomoc
při dopravě dětí na soutěže.
Dospělákům
hasičům
se
v loňském roce podařilo zorganizovat dvě velké akce a to 6. ročník
Kožlanské jízdy a tradiční hasičskou zábavu. O činnosti naší výjezdové jednotky podal informace
velitel p. Švamberg a také nesmím
zapomenout na skutečnost, že se
ve zbrojnici udělaly stavební úpravy – vybouraly se nevyhovující
luxfery, vše se zazdilo a podařilo
se také velmi vkusně vymalovat
klubovnu.
Nejen za rok 2009, ale i za celé
pětileté období, se pro nás hasiče
událo mnoho dobrých věcí. Máme
slušné a důstojné zázemí ve zbrojnici, našemu kolektivu mladých
hasičů se daří, Kožlanská jízda se
stala vyhledávanou a uznávanou
soutěží nejen na okrese a na naší
zásahovou jednotku se může spolehnout vedení města i naši spoluobčané.
Členská základna se omlazuje a
během posledních několika let se
zdvojnásobila. Ve volbách do nového výboru našeho sboru dali

členové svoji důvěru těmto lidem :
Aleně Foldové, Františku Kotěšovcovi, Jiřímu Švambergová, Michalu
Šotovi, Vladislavu Foldovi, Jarmile
Valachové, Jitce a Františku Švecovým, Haně Klausové, Radovanu
Kratochvílovi, Františku Tomešovi
a Milanu Konopáskovi. Věřím, že
se všichni opět s chutí a elánem
sobě vlastním zapojí do dalšího
fungování
SDH
Kožlany.

Jsem přesvědčená, že činnost,
kterou v našem městě děláme, a
to především jako zásahová jednotka nebo na poli kulturním a
společenském je opravdu na místě, a že ji společně děláme dobře.
Občas to zaskřípe, zabolí, ale ve
finále je vidět dobrý výsledek. I
v našich životech to nejde vždycky
jak po drátku, taky jsou před námi
malé či větší překážky, ale vždycky
je potřeba zvednout hlavu a jít dál,
nenechat se zviklat od dobrého a
správného úsudku a vždycky si
stát za svým. Přála bych nám
všem, abychom k sobě byli ohleduplnější
a
vnímavější,
aby
z našich životů mizela vulgárnost,
arogance a abychom se měli trochu víc rádi.
Spokojené a šťastné zimní dny,
plné pohody a úsměvů !!!
Alena Foldová, SDH Kožlany
Kožlanský zpravodaj 2/2010
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PLÁNOVANÉ AKCE SDH KOŽLANY – 1. čtvrtletí 2010
V měsíci únoru, konkrétně 13. 2. od 13,30 hodin se
uskuteční tradiční zimní hasičský pochod.
Pro děti i dospělé!
Sraz u hasičské zbrojnice
v Kožlanech , s sebou si vezměte uzeninu na opékání.
Teplý čaj je zajištěn!!!

19. února se na svém výročním jednání sejde okrsková valná hromada a to ve Všehrdech
od 19ti hodin ! Okrsek má 12 sborů – Kožlany, Dřevec, Buček,
Hodyně, Černíkovice, Hedčany, Chříč, Slatina, Studená, Hlince, Holovousy a Bohy.
3. dubna – 7. ročník soutěže O pohár starosty
města – Kožlanská jízda

SPORT
Z činnosti FO Kožlany
V sobotu 16.ledna se konala výroční schůze TJ Kožlany, kde hlavním bodem programu bylo odsouhlasení financování tělocvičny aktivními členy jednotlivých složek TJ. Předsedové jednotlivých oddílů dále
seznámili přítomné členy a hosty s činností a úspěšností těchto oddílů.
Za oddíl fotbalu bych rád informoval naše příznivce
o výsledcích po podzimní části soutěže, kdy se nacházíme na 4.místě tabulky s minimální ztrátou na
přední příčky. Zároveň také náš útočník Jiří Šnajdr
vede tabulku střelců okresního přeboru s 23 góly.

Naše fanoušky chci upozornit na začátek druhé poloviny okresního přeboru „A“ mužstva, který se uskuteční již 27.března 2010, kdy zajíždíme k zápasu do
Tlučné.
Na tomto místě chci za fotbalisty poděkovat všem
fanouškům a příznivcům za jejich podporu na podzimních utkáních a všichni doufáme, že získáme jejich
maximální podporu i teď na jaře. Děkujeme.
Milan Macák, předseda FO

DBK Kožlany - Kralovice
DOROSTENKY
ARITMA Praha vs DBK K-K
64 : 60 (12:10 / 26:21 / 38:42)
Body: Houšková A. 16, Jonášová
D. 12, Šnajdrová I. 11, Hynková B.
10, Šrámková S. 3, Jarošová V. 2,
Kulhánková V. 2, Kulhánková K. 2,
Bihariová M. 2; Fauly: 29–21; 5
chyb: 3-1 (Šnajdrová I.), Trojky: 1
– 5 (Jonášová D. 0+0+2, Houšková A. 0+1+1, Šrámková S.
1+0+0); TH: 17/9-37/21; TO:
0/3-2/2
Loko Liberec „B“ vs DBK K-K
70 : 63 (13:24 / 43:25 / 57:46)
Body: Hynková B. 16, Houšková A.
15, Jonášová D. 12, Jarošová V. 7,
Urbanová L. 6, Vršecká R. 4, Kulhánková V. 2; Fauly: 23-21; 5
chyb: 2 – 0; Trojky: 4–1 (Urbanová L. 1+0+0); TH: 25/14-21/12;
TO: 1/1-1/2
Loko Liberec „A“ vs DBK K-K
75 : 71 (10:17 / 36:34 / 57:50)
Body: Šnajdrová I. 18, Jarošová V.
9, Hynková B. 8, Houšková A. 8,
Šrámková S. 8, Vršecká R. 6, Kul-

hánková V. 5, Urbanová L. 5, Jonášová D. 4; Fauly: 20-29; 5
chyb: 1-3 (Šnajdrová I., Hynková
B., Urbanová L.); Trojky: 3–3
(Šrámková S. 1+0+1, Urbanová L.
0+1+0); TH: 36/21-23/11; TO:
0/1-1/2

46 : 40 (14:10 / 24:17 / 38:31)
Body: Buňková K. 18, Šofránková
A. 16, Slabá R. 3, Sklenářová S. 2,
Buňka J. 1; Fauly: 14-12; 5 chyb:
0-0; TH: 14/4-13/4; TO: 1/2-0/1
PŘÍPRAVKA – Šmoulinka Cup

STARŠÍ ŽÁKYNĚ
DBK K-K vs Slovan Litoměřice
76 : 60 (27:15 / 41:25 / 60:42)
Body: Vršecká R. 28, Buňková K.
15, Šliková S. 8, Epikaridisová J.
6, Sklenářová S. 6, Maroušková M.
5, Salfická P. 4, Kubíčková V. 4;
Fauly: 15-23; 5 chyb: 0-1; Trojky:
3-0 (Buňková K. 1+0+0, Šliková
S. 0+1+0, Vršecká R. 0+0+0);
TH: 26/11-18/8; TO: 2/1-1/0
MINIŽACTVO
DBK K-K vs BKK Holýšov
47 :38 (20:10 / 30:22 / 43:30)
Body: Buňková K. 14, Šofránková
A. 10, Sklenářová S. 9, Polívka V.
4, Schreiber P. 1; Fauly: 11-12; 5
chyb: 0-0; TH: 14/7-16/4; TO:
2/2-2/1

BK Prosek vs DBK K-K
10 : 86 (2:24 / 2:48 / 6:68)
Body: Zeman M. 18, Staněk F. 16,
Sklenářová S. 12, Schreiber P. 11,
Svobodová K. 8, Kapitánová M. 6,
Berbr J. 6, Živná A. 5, Slabá R. 2,
Buňka J. 2; Fauly:19-8; 5 chyb: 00; TH: 8/0-10/4; TO: 2/1-1/1
SOKOL Kladno vs DBK K-K
9 : 62 (2:22 / 2:34 / 3:50)
Body: Svobodová K. 16, Sklenářová S. 14, Staněk F. 8, Berbr O. 6,
Zeman M. 6, Berbr J. 4, Slabá R.
2, Kapitánová M. 2, Schreiber P. 2,
Živná A. 2; Fauly: 10-6; 5 chyb:
0-0; TH: 8/1-6/0; TO: 0/0-0/0
ARITMA Praha vs DBK K-K
soupeř se nedostavil

Pozvánka
Sobota 6.2.
Neděle 7.2.
Sobota 20.2.
Neděle 28.2.

18:00
10:00
11:00 / 13:00
9:00 / 11:00

www.kozlany.cz

Dorostenky - DL
Dorostenky - DL
Minižactvo – OP
Minižactvo – OP

DBK
DBK
DBK
DBK

vs
vs
vs
vs

TJ Klatovy
TJ Klatovy
Lokomotiva Cheb
BaK Plzeň
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NESTLE Basket Cup 2009/2010
Okresní kolo dívek
Tělocvična ZŠ Kožlany 23.2.2010
8:00 – 16:00

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V lednu jsme Vám
položili otázku: jaký zimní sport aktivně provozujete?

Na otázku v lednu jste odpovídali takto:
stav hlasování k 1.2.2010 v 15:20 hod

Anketní otázka pro měsíc únor:
Jste spokojeni s úklidem sněhu ve městě?

(nová anketa byla spuštěna 1.2.)

Proměny...

dříve

současnost

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)
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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