KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
L I S T O P A D 2010

Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
první podzimní měsíce se odehrávají
ve
znamení posledního sekání parků a
úklidu listí. Je
vidět, že zima
se rychle blíží.
V životě
našeho města
se stále něco
děje a je to
dobře.
Ve Větrné ulici byla dokončena
další větev vodovodu, která bude
sloužit pro stavebníky nových rodinných domů v této lokalitě. Byl
opraven povrch místní komunikace
v Hedčanech
a
v souvislosti
s vybudováním nové přípojky vodovodu a kanalizace také v Jižní
ulici v Kožlanech.
Bleskovou povodní rozbitý můstek v chatové oblasti u Vožeháku
jsme vyměnili za nový, zhotovený
z panelů. Nyní se bude možné
dostat k chatám i s větší technikou
v případě
potřeby zásahu např.
hasičů apod. Využili jsme přítomnosti techniky a nechali jsme vyčistit betonové parkoviště u hřiště.
Pod nánosy hlíny a trávy jsme „objevili“ množství panelů, které
uskladníme na dvoře u radnice a
později je podle potřeby můžeme
využít.
Ve spolupráci se
Zemědělská
a.s. Dřevec jsme nechali opravit

střechu na DPS. Podle možností
rozpočtu uvažujeme ještě o zateplení
stropu foukanou čedičovou
vatou. Izolací by se vyřešilo tání
sněhu na střeše a následné problémy se zatékáním a ničením
střechy od vznikajícího ledu.
Na hradbě u budovy městského
úřadu jsme instalovali novou úřední desku, kde se budou vyvěšovat
všechny úřední informace pro občany.
Původní
vitríny
dáme
k dispozici spolkům nebo škole a
školce, pokud o ně budou mít zájem.
V budově zdravotního střediska
došlo
k poškození
jednoho
z bojlerů na teplou vodu. Havárii
se podařilo rychle opravit provizorním řešením. V budoucnu bude
třeba vyměnit stávající bojler za
nový, včetně rozvodů vody.
Naši hasiči opět udělali velký kus
práce. Svépomocí ve svém pracovním volnu předělali stavební
prostor na nová vrata ve zbrojnici.
Firma Dynal z Čisté hned poté instalovala nová sekční vrata na
elektrický pohon. Je to jeden
z prvních krůčků k celkové rekonstrukci celé hasičské zbrojnice.
Ani zaměstnanci úřadu nezaháleli, protože se připravovali komunální volby a také proběhl audit
hospodaření. Volby proběhly bez
problémů a zkušení členové volební komise měli spočítané výsledky
v relativně krátkém čase a bez
zádrhelů. Audit hospodaření do-

Oznámení pro občany
Vodné 2010
Na konci října proběhly v Kožlanech odečty vodného. Občanům budou během 14ti dnů rozeslány faktury se složenkami. Platby v hotovosti budou v pokladně
MÚ přijímány v úřední dny od 15.11.2010.

Odpad a my
I letos na podzim proběhl v Kožlanech a obcích sběr
nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Snad pomáhá občanům zbavit se zdarma odpadu, který se
nám pak nepovaluje po našem okolí.
www.kozlany.cz

padl na výbornou tzn. bez výhrad.
Chtěl bych touto cestu poděkovat
všem, kteří se o to zasloužili.
Protože je třeba myslet na budoucnost, pracuje se na celé řadě
projektů a na žádostech o dotace.
Jsou podané žádosti o dotaci na
územní plán (480tis.), o dotaci na
dětské hřiště ve Dřevci (128 tis.) a
na opravu kaple ve Dřevci (286
tis.). Tyto dotace jsou již téměř
jisté. Také se pracuje na projektech na dotační titul „Zelená úsporám“ na zateplení budovy pošty
v Kožlanech a budovy MŠ.
Společenský a sportovní život
v Kožlanech byl i v uplynulém období bohatý na události. Probíhají
soutěže fotbalistů, basketbalistek,
stolních tenistů a dalších sportovců. V září se u nás konalo MČR
v turistických závodech, které se
uskutečnilo v okolních lesích se základnou ve škole. V Sokolovně
úspěšně proběhla hasičská zábava
a také se uskutečnil zájezd do divadla v Plzni.
Z důvodu odchodu paní tajemnice do důchodu je vyhlášeno výběrové řízení na místo tajemníka(ce)
městského
úřadu.
Vzhledem
k tomu, že se jedná o mimořádně
důležitou a náročnou funkci, musí
kandidáti splňovat náročná kriteria
a podmínky. Termín podání přihlášek
je
stanoven
do
12.11.2010.
Mgr. Vladimír Přibyl
starosta

Je dobrým zvykem „odpad přivézt a pomoci ho naložit“. Na stanovišti v Kožlanech na křižovatce „U
Váhy“ se bohužel stalo zvykem, že lidé odpad přivezou, a to třeba 5 minut před příjezdem svozové služby, a rychle od něj prchají. Ať se starají a naloží si to
„Ti druzí“. Vypadá to, že se nám tu nějak vytrácí jedna lidská vlastnost.
Ale pak se najdou i lidé, kteří počkají a pak společně
pomůžou naložit po sobě i po těch ostatních. A jsou to
jak mladí, tak i starší. Ti všichni si zaslouží poděkování.
Kožlanský zpravodaj 11/2010
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Hasičská zásahová jednotka města Kožlany
si dovoluje oslovit všechny občany a firmy na sponzorský
finanční příspěvek dle vlastního uvážení a možností.
Příspěvek bude využit na rekonstrukci hasičské zbrojnice a nově získané
techniky – Tatra 815.
Finanční příspěvek bude vybírán na účet : 212 172 322 / 0300, variabilní symbol
815 nebo v hotovosti u pokladní SDH p. Jitky Švecové, Větrná 368, Kožlany

Děkujeme všem za příspěvek a zachování přízně.
Vy pomůžete nám, my pomáháme Vám.
Jiří Š v a m b e r g
velitel JSDH Kožlany

Mgr. Vladimír P ř i b y l
starosta města Kožlany

Výsledky voleb do zastupitelstva města Kožlany
složení zastupitelstva města pro volební období 2010-2014
Sdružení nezávislých kandidátů
Kožlany 2010
Poř.
číslo

jméno a příjmení

hlasy

Sdružení nezávislých kandidátů
Kožlany pro občany
zastupitel

Poř.
číslo

jméno a příjmení

hlasy

zastupitel

1.

Švec František Bc.

313

Ano

1.

Přibyl Vladimír Mgr.

364

Ano

2.

Kratochvíl Václav

293

Ano

2.

Šapovalov Pavel Ing.

240

Ano

3.

Bořuta Jan

256

Ano

3.

Konopásek Milan

240

Ano

4.

Dubský Václav Ing.

274

Ano

4.

Fišar Miroslav

247

Ano

5.

Tupá Hana

315

Ano

5.

Kulhánek Luboš

291

Ano

6.

Kratochvíl Radovan

201

Ano

6.

Berbr Jaroslav Mgr.

233

Ne

7.

Kotěšovec František

315

Ano

7.

Švarc Jaroslav

254

Ne

8.

Mudra Oldřich Ing.

245

Ne

8.

Heidenreich Vlastimil

229

Ne

9.

Fakanová Šárka

219

Ne

9.

Kulhánek Vladimír

280

Ano

10.

Babuška Petr

335

Ano

10.

Jakšová Ivana

221

Ne

11.

Štruncová Alena Mgr.

238

Ne

11.

Šimice Martin

219

Ne

12.

Macák Milan

157

Ne

12.

Pícl Zdeněk

294

Ano

13.

Adámek Tomáš

211

Ne

13.

Kourová Drahomíra

264

Ne

14.

Berbr Vlastimil

241

Ne

14.

Rajský Roman

151

Ne

15.

Švamberg Jiří

272

Ne

15.

Bulíř Filip

119

Ne

Důležité upozornění
Firma Becker Kralovice upozorňuje občany
na přísný zákaz ukládání
injekčních stříkaček do kontejnerů na plasty !!!

www.kozlany.cz
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POHLEDY DO HISTORIE
Václav Levý
Nedávno, 14.9.2010, uplynulo 190 let od narození Václava Levého. Tento umělec se narodil v Nebřezinách u
Plas, ale od svých 2 let žil v Kožlanech, kde navštěvoval školu a prožil tu své dětství.
Ve 20 letech odchází do Liběchovského zámku nedaleko Mělníka, kde pracuje jako
pomocník v kuchyni. Ve volných chvílích chodí do okolních lesů a tesá do pískovcových skal svá díla. V té době byl ještě samouk, sochařinu studoval až později v Praze
a v Mnichově, kam ho poslal majitel zámku Antonín Veith.
Nejúžasnější Levého výtvor jsou Čertovy hlavy, vysoké 9m, které jsou druhou největší skulpturou na světě hned po amerických prezidentech v Dakotě. Čertovy hlavy
jsou monumentální, děsivé, nabité silnou energií, která působí na každého vnímavého člověka. Zajímavé je, že je to energie kladná, vycházející od země, ale také záporná, přicházející shora. Václav Levý tyto výtvory údajně tesal po zvláštním zážitku,
který se mu v kokořínských
lesích stal. Při večerní procházce v krajině se náhle objevila na obloze záře podobná
blesku, ta se měnila v oblé těleso, kolem něhož se točily
ohromné, obludné postavy.Levý se rozhodl je vtesat do
skal, než na jejich podobu zapomene.Pak o svém zážitku
již nikdy nemluvil a začal se stranit lidí.
Další dílo Václava Levého je vzdálené necelý km od
Čertových hlav. Je to jeskyně Klácelka, jejíž stěny zdobí
reliéfy fantaskních bytostí a zvířat, které symbolizují lidské slabosti. Každý si zde
může zapřemýšlat nad svými slabostmi, ale také může
načerpat energii od husitských bojovníků - Jana Žižky a Prokopa Holého, kteří jsou zde též vytesáni do skály.
Pokud chce turista vidět všechna Levého díla, musí začít svou pouť v Želízech
nedaleko Mělníka a jít po modré okružní značce, která má 12,5 km. Dojde kromě
Čertových hlav i k Harfenici s dalšími vytesanými obličeji, jeskyni s ještěrem, co
střeží vchod, dále přijde k Hadovi, který obepíná skálu a je přeťatý sekerou. Celý
okruh lze ukončit zase v Želízech a po krásné pouti se každý může posilnit v místní
hospodě, kde výborně vaří.
Václav Levý se později po studiích stal uznávaným sochařem,byl jedním ze zakladatelů moderního českého sochařství a působil hlavně v Římě a také v Praze.
Zde ve svých 50 letech zemřel a je pochován na Vyšehradském hřbitově ve společném hrobě se svým přítelem malířem Karlem Purkyně.
Růžena Srpová

Pozvánka do Klubu šikovných žen

SPOLKY
Adventní burza vánočních nápadů
se uskuteční

Zveme Vás na setkání šikovných žen do kulturní místnosti Městské knihovny v Kožlanech

23. listopadu od 14:00 hod.
v Městské knihovně v Kožlanech

9. listopadu 2010 od 15:00 hodin.
Kdo má zájem, může se nejen podívat, ale i vyzkoušet opět výrobu krásných vánočních ozdob a náramků
z korálků. Nebo vánočních ozdob z nešitého
patchworku.
KŠŽ v Kožlanech

Na programu se podílí Městská knihovna, Klub šikovných žen, Radovánek.
Přijďte se podívat, jak se třeba dají vyrobit vánoční
ozdoby z korálků, patchworku, háčkované, ušité
z látky, paličkované. Můžete si ozdobit vánoční perníčky. Návštěvníci si mohou vyrobit i koupit vánoční
ozdoby.
Zveme všechny ty, kteří rádi něco vytváří a chtějí
se pobavit a připravit se na adventní čas.

Klub šikovných žen
V říjnu jsme se setkaly dvakrát. Seznámily jsme se s výrobou tradičních vánočních ozdob z korálků a také
jsme vyráběly náramky. Paní Miluška Dyršmídová a Klára Chládková nám ukázaly, jak se dají vyrobit a potom,
jsme se snažily i my ostatní.

www.kozlany.cz
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Výrobu nádherných a něžných ozdob z paličkované krajky jsme obdivovaly u paní Zdenky Součkové. Ukázala
nám také vzorníky šité krajky, kterými absolvovala studium na umělecké škole v Praze, velikostí miniatur. Nechtělo se nám věřit, že je možné něco tak jemného vytvořit ručně jehlou.
26. října jsme se opět sešly v kulturní místnosti v knihovně a snažily se pod dohledem paní Jiřiny Vlkové o
pletení košíků z papírových trubiček. Nejdříve jsme si připravovaly trubičky a potom z nich pletly. Také jsme
okukovaly, jak se dá pomocí drátku a korálků vytvořit něžná drátěná ozdoba ve tvaru zvonku.
V listopadu se sejdeme 9. a 23. od 15 hod. v knihovně. Jestli máte milé dámy zájem a chcete si třeba jen popovídat, jste mezi námi vítány. Ne každý, chce něco vytvářet, ale rád se podívá a popovídá si. Těšíme se na
Vás.

Z činnosti klubu důchodců
V neděli 10. října pořádali důchodci zájezd do průhonického zámku. Počasí nám přálo. Slunce svítilo,
byl krásný podzimní den.
V Praze jsme projeli tunelem, který je součástí nově
otevřeného obchvatu města. Během jízdy tunelem
sledovali senioři únikové cesty, četné telefony a hasící
přístroje, vše pro bezpečnost cestujících tunelem.
Cílem naší cesty v Průhonicích byl zámek. Těšili
jsme se, co pěkného v zámku uvidíme. Rytířský sál a
ostatní
přilehlé prostory byly prázdné. Byli jsme
zklamáni. Park nás však nezklamal. V barvách podzimu je překrásný.
Všichni se těšili na oběd v Biskoupkách. Zde se naše
nálady náležitě vylepšily. Dobré jídlo uspokojilo
všechny.
Senioři se sejdou v době adventu v muzeu. Termín
bude upřesněn formou plakátků a relací v místním
rozhlase.

Růžena Fujanová

SPORT
Výsledkový servis FC Olympie Kožlany - říjen
Dorost:
Muži:
Bezvěrov – Kožlany 2:4 (2:3)
branky: Šnajdr 2, Šimek, Klaus
Kožlany – Líně 6:2 (3:2)
branky: Lehner 2, Šiler 2, Šnajdr, Kotěšovec
Křelovice – Kožlany 1:3 (1:1)
branky: Šnajdr, Švamberg, Štrunc
Kožlany - Nýřany B 5:2 (3:0)
branky: Šnajdr 3, Šiler, Hora

www.kozlany.cz

Plasy – Kožlany 2:3 (0:1)
Kam. Újezd – Kožlany 5:8 (2:1)
Kožlany – Kaznějov 2:2 (1:1)
Žáci:
Zbůch - Kožlany 4:0 (2:0)
Kožlany – Chotíkov 5:0 (2:0)
Kožlany – Tlučná 10:0 (4:0)
Kožlany - Kam.Újezd 10:0
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Kožlanské mužstvo ziskem 49 bodů z 54 možných
při skóre 68:21 suverénně ovládlo soutěž starých
gard. Tato bilance zahrnuje i čtyři kontumační výhry
ze zápasů, které se bohužel kvůli soupeři nekonaly.

Stará garda:
Kožlany – Dýšina 2:1 (2:1)
branky: V.Kulhánek 2
Plasy – Kožlany 1:2 (1:2)
branky: Bílek, Šnajdr

Program - listopad:
Muži (sobota):
31.10. Vejprnice B - Kožlany
6.11. Kožlany - Dolní Bělá
14.11. H. Bříza B - Kožlany

14:30 hod. (neděle)
14:00 hod.
14:00 hod. (neděle)

Dorost (sobota):
31.10. Trnová - Kožlany
6.11. Kožlany - Blatnice
14.11. Sulkov - Kožlany

10:00 hod. (neděle)
11:30 hod.
10:00 hod. (neděle)

Žáci (sobota):
30.10. Kralovice - Kožlany
6.11. Kožlany - Dolní Bělá
13.11. Kozojedy - Kožlany

10:00 hod.
10:00 hod.
10:00 hod.

Další zápasy nás čekají až na jaře roku 2011.
J. Švamberg

DBK Kožlany – Kralovice – ligové dorostenky
TJ Klatovy vers. DBK Kožlany-Kralovice 60 :49
V prvním mistrovském zápase ligy starších dorostenek jsme prohráli na palubovce regionálního rivala
o 11 bodů. Celkové skóre stanovil soupeřův koš až
v poslední vteřině zápasu. Vývoj utkání byl velmi vyrovnaný. Prakticky celý zápas si soupeř udržoval mírný náskok. V průběhu poslední čtvrtiny se nám podařilo skóre vyrovnat. Od té doby jsme se začali střelecky trápit a konečný výsledek tedy dopadl dobře pro
našeho soupeře. S výkonem všech hráček jsem byl
spokojený. Pokud budeme takto hrát i v ostatních
zápasech, nemám obavy o celkové dobré umístění
v soutěži.
Střelci:
Čechurová 16, Kovářová 11 (posila
z Tachova), Kulhánková V. 9, Houšková 5, Jonášová
2, Kulhánková K. 2, Vršecká 2, Krumposová 2 (posila
z Plzně).

DBK Kožlany-Kralovice vers. BC Benešov 61 : 68
V druhém ligovém zápase jsme hostili družstvo
z Benešova. Zápas byl celou dobu hodně vyrovnaný.
Je pravda, že hosté si stále udržovali mírný náskok.
Našim děvčatům se nedařila střelba zpod koše a ani
střelba trestných hodů nebyla dobrá. Vždy, když
jsme se bodově dotáhli, tak soupeř opět odskočil. Závěr zápasu byl velmi hektický. Díky slabému výkonu
rozhodčích se hrálo velmi tvrdě, místy až za hranicemi pravidel. Příčinou naší prohry však byla špatná
střelba.
Střelci: Čechurová 18, Kovářová 11, Houšková 11,
Jonášová 6, Urbanová 6, Kulhánková K. 4, Kulhánková V. 3
trenér Vladimír Přibyl

Podrobnosti o zápasech minižactva a starších žákyň Vám z prostorových důvodů přineseme v dalším čísle zpravodaje. Děkujeme za pochopení.
J. Buňka

www.kozlany.cz
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ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V říjnu jsme Vám
položili otázku: Jak dle Vašeho názoru pracovalo zastupitelstvo v minulém volebním období?

Výsledky říjnové ankety:
Vzhledem k tomu, že s anketou bylo evidentně
cíleně manipulováno, byla tato zrušena ke dni
12.10.2010.

V měsíci listopadu se Vás ptáme:
Souhlasíte se změnou času na letní a zimní?

(nová anketa bude spuštěna 1.11.)

Proměny

dříve

nyní
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

www.kozlany.cz
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