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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
naše technické služby mají díky
příznivému počasí zajištěnu
práci i v tomto
období. Jedná
se většinou o
sekání
trávy.
Úklid a sekání
veřejných prostranství v Kožlanech a v obcích se daří plnit dobře. Na vodovodu a na kanalizaci se zatím žádné vážnější závady nevyskytly.
V současné době občané a firmy
v Kožlanech dostávají dopis, ve
kterém
jsou
jim
vypovídány
smlouvy na stočné s firmou Veolia. Od 1. 1. 2012 se stane provozovatelem kanalizace město Kožlany. K tomuto kroku nás vedla
nutnost
dodržování
zákona
č.274/2001Sb. a s tím souvisejících prováděcích vyhlášek. S provozovatelem a s vlastníkem čističky odpadních vod jsme uzavřeli
smlouvy o čištění odpadních vod v
Kožlanech. Nové smlouvy s občany
na vodné a stočné budou uzavírány s městem Kožlany, které se
stává od nového roku provozovatelem kanalizační sítě na svém
území. S tím souvisí také změna
období odečtů vodoměrů z měsíce
října na měsíc prosinec 2011. O
přesném termínu budou občané
včas informováni. V souvislosti se
změnou provozovatele kanalizace
zatím neuvažujeme o zdražení
stočného v roce 2012. Další vývoj

ceny bude záviset na změnách v
DPH, na nákladech na provoz kanalizace, na vývoji hospodářství a
také na změnách v rozpočtovém
určení daní pro menší obce.
Minulý měsíc se uskutečnila
dražba bytu v bytovce č. p. 366.
Při dražbě nebyla podána žádná
nabídka, a proto byt zůstává i nadále ve vlastnictví města. Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji
budovy bývalé kotelny u bytovky
č. p. 366. Cena a forma prodeje je
v usnesení zastupitelstva.
Rodiče malých dětí v Kožlanech
se konečně dočkali dětského hřiště. Díky dotačnímu titulu z rozpočtu MMR a příspěvku z rozpočtu
města vzniklo mezi bytovkami
krásné dětské hřiště. Bude věcí
nás všech, aby nebylo zničeno
vandaly a mohlo sloužit našim nejmenším bez problémů.
Na opravu hasičské cisterny již z
Plzeňského kraje přišla na náš účet
dotace ve výši 600 tisíc Kč. Rekonstrukce auta je v plném proudu.
Zpracována je také žádost o dotaci na opravu kaple ve Dřevci. V
tomto měsíci dojde ke slavnostnímu předání celého díla. Termín
ještě není stanoven.
V současné době dochází k opravám střech na našich zařízeních.
Opravena byla střecha na zdravotním středisku a na bytovce v Polní
ulici. Čeká nás ještě oprava okapů
na DPS, na sokolovně a oprava
střechy na městském úřadě.
Vzhledem k tomu, že se blíží
termín platnosti nového územního

plánu Kožlan, je třeba připravovat
v souladu s ním nové parcely na
výstavbu. V lokalitě Polní ulice byla
s majiteli pozemků dohodnuta studie parcelace jejich pozemků a příprava výkupu pozemků na rozšíření budoucí místní komunikace.
Městský úřad se rozhodl nahradit
nevyhovující vitríny za nové. Zájmové organizace tak budou mít
možnost propagovat svoji činnost
v lepších podmínkách. Bude i nová
úřední deska.
Začátkem září se již rozběhla
většina sportovních soutěží. Uskutečnily se dva tradiční basketbalové turnaje a také turnaj florbalový.
Nezbývá než popřát našim sportovcům hodně úspěchů v nastávající sezóně 2011/12.
Na konci minulého školního roku
jsme se společně rozloučili v obřadní síni Městského úřadu v Kožlanech s žáky 9. ročníku naší základní školy. Prvního září jsme naopak do 1. třídy přivítali 11 nových
žáků. Spojení základní a mateřské
školy je ku prospěchu obou dvou.
Ekonomicky je škola stabilní a dosáhla i na evropské dotace na počítačové vybavení. Na zahradě MŠ
vyrostlo hřiště na míčové hry, kopec na sáňkování, nová vrata a
plot. V budově základní školy se
opravila podlaha jedné třídy na
prvním stupni a položilo se nové lino ve dvou třídách. Z pohledu zřizovatele se zdá chod naší příspěvkové organizace bezproblémový.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 15. zasedání konaném dne 12. 09. 2011
za účasti většiny členů rady města
a tajemnice
Rada schvaluje:
program 15. zasedání rady města
Kožlany; stavbu Kožlany, p273/1,
vzduch NN s připomínkou, že projektované vedení NN bude uloženo
www.kozlany.cz

do země, pokud to umožní technické podmínky, dále rada sděluje,
že v území dotčeném stavbou se
nenachází žádné podzemní zařízení ve správě města; vyúčtování
pečovatelské služby za I. pololetí
2011; dodatek č. 7 k pojistné
smlouvě č. 7720133897 o pojištění

majetku; smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 4227/2
v k.ú. Kožlany; cenovou nabídku
firmy Smitka František, Dřevovýroba, Přívětice, na výstavbu dětského hřiště v Kožlanech s nejnižší
nabídkovou cenou s DPH ve výši
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462.156,- Kč; smlouvu o dílo uzavřenou s firmou Dřevovýroba,
Smitka František, Přívětice, na dodávku a montáž herních prvků pro
dětské hřiště v Kožlanech; poskytnutí příspěvku pro FBC Kožlany ve
formě věcných
cen pro vítěze

podzimního florbalového turnaje.
Rada doporučuje:
zastupitelstvu schválit prodej nebytových prostor bývalé kotelny u
č.p. 366 včetně zastavěného pozemku p.č. 506/2 za minimální cenu 60.000,- Kč 1. oprávněným

nájemcům nebytových prostor, 2.
vlastníkům bytových jednotek v
č.p. 366, 3. ostatním zájemcům,
způsob prodeje obálková metoda.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na zasedání konaném dne 14. 09. 2011
Zastupitelstvo bere na vědomí:
zpráva o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva dne
15. 06. 2011; zprávu starosty
města.
Zastupitelstvo určuje:
č. 31/11 - ověřovateli zápisu Vladimíra Kulhánka a Hanu Tupou,
návrhovou komisi ve složení předseda Václav Kratochvíl, členové
Luboš Kulhánek, František Kotěšovec a zapisovatelem Janu Dufkovou.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 32/11 - program 4. zasedání
zastupitelstva; č. 33/11 - změnu
rozpočtu města na rok 2011 - 6.
rozpočtové opatření; č. 34/11 pravidla pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města Kožlany a tím ruší usnesení č. 114/08,
kterým byla stanovena pravidla
pro přidělování příspěvků z rozpočtu města; č. 36/11 - souhlasné
prohlášení o změně vlastnického
práva k pozemkové parcele p.č.

3947/10 o výměře 78 m2 v k.ú.
Kožlany a k pozemkové parcele
p.č. 4312/8 o výměře 559 m2 v
k.ú. Kožlany, ve prospěch města
Kožlany; č. 37/11 - prodej pozemku p.č. 3647/9 část a),b) o
výměře 185 m2 v k.ú. Kožlany za
cenu 100,-Kč/m2
panu Ondřeji
Plačkovi a slečně Kateřině Janáčkové; č. 38/11 - prodej pozemku
p.č. 38/3 v k.ú. Hedčany za cenu
30,-Kč/m2 paní Miloslavě Hříbalové s podmínkou zřízení věcného
břemene pro nemovitost č.p. 26
Hedčany k zajištění
průchodu a
průjezdu na pozemek p.č. 38/2
k.ú. Hedčany; č. 39/11 - prodej
budovy bývalé kotelny ve Větrné
ulici včetně zastavěného pozemku
p.č. 506/2 k.ú. Kožlany o výměře
65 m2 za cenu 60.000,- Kč tímto
postupem: 1. Rozeslání nabídky
odkoupení současným nájemcům
nebytových prostor (pouze těm,
kteří nemají vůči městu Kožlany
žádné dluhy), 2. Rozeslání nabídky
odkoupení vlastníkům bytových

jednotek v č.p. 366, prodej proběhne formou obálkové metody
(pouze těm, kteří nemají vůči městu Kožlany žádné dluhy), 3. Prodej
jiným osobám, formou obálkové
metody (pouze těm, kteří nemají
vůči městu Kožlany žádné dluhy);
č. 40/11 - smlouvu o poskytování
služeb čištění odpadních vod uzavíranou se
společností Vodárna Plzeň a.s., jako provozovatelem čistírny odpadních vod, včetně
návrhu kalkulace ceny za čištění
odpadních vod pro rok 2012; č.
41/11 - smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností provozovatelů provozně souvisejících zařízení uzavíranou s Vodárenskou a
kanalizační a.s. jako majitele čistírny odpadních vod.
Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 35/11 - snížení kupní ceny garáže č. 14 v č.p. 387 stanovené ve
výši 90.000,- Kč.

Informace pro občany

VODNÉ, STOČNÉ
V minulých dnech obdrželi nebo ještě obdrží občané, kteří jsou napojeni na kanalizaci v
Kožlanech, dopisy, ve kterých jsou jim vypovídány smlouvy na stočné.
Jak předeslal ve své zprávě pan starosta, provozovatelem kanalizace se od
1.1.2012 stává Město Kožlany.
Nyní se připravují nové smlouvy na vodné a stočné od 1.1.2012,
které se budou postupně zasílat všem občanům napojeným na vodovod a
kanalizaci v Kožlanech.
Současně upozorňujeme, že letos se odečty vodného posouvají z měsíce října na
měsíc prosinec, kdy pracovníci pověření MÚ Kožlany tyto odečty provedou. O
přesném termínu Vás budeme informovat v prosincovém čísle Kožlanského zpravodaje a
ve vývěskách MÚ Kožlany.
V případě dotazů se můžete obrátit na MÚ Kožlany osobně, mailem nebo telefonicky.

www.kozlany.cz
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ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU A
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU - 29.10.2011
Buček (náves)
8,00 - 8,15 hod.
Hodyně (náves)
8,20 - 8,40 hod.
Dřevec (náves)
8,45 - 9,00 hod.
Dřevec (KD)
9,05 - 9,15 hod.
Hedčany (náves)
9,45 - 10,00 hod.
Kožlany (proti MÚ)
10,10 - 10,40 hod.
Kožlany (křižovatka u Sparu) 10,45 - 11,05 hod.
Časy jsou orientační

Mezi nebezpečný odpad patří např.: zářivky, pneumatiky, akumulátory, znečištěné obaly, lednice, televizory, elektrošrot, motorové oleje apod.
UPOZORNĚNÍ !!!
Tento svoz nebezpečného odpadu není určen pro podnikatele a podniky !!!

Na místo svozu odvážejte odpad až při příjezdu svozové služby, je zakázáno tvořit
skládku před svozem. Děkujeme!
Stanoviště nádob na tříděný odpad
Městský úřad Kožlany během následujících dnů
změní stanoviště nádob na tříděný odpad. Stanoviště, které je umístěno u zdravotního střediska se celé přesune za prodejnu Jednoty, k nákladové rampě.
Prosíme občany, aby u zdravotního střediska po
přemístění kontejnerů již neukládali odpad a udržovali
zde čistotu.
Ještě znovu upozorňujeme podnikatele, že na žádných místech sběru tříděného odpadu nesmí ukládat
svůj odpad. Tato místa jsou určena pouze pro občany.

Podnikatelé odpad likvidují sami ve spolupráci se svozovou firmou.
Občany bychom chtěli znovu upozornit, že do sběrných nádob na tříděný odpad patří pouze odpad tříděný a místa nejsou určena k ukládání domovního a jiného odpadu. Pokud někdo potřebuje zlikvidovat objemnější nebo jiný odpad, jsou k tomu určeny 2 svozy
objemného a nebezpečného odpadu, které probíhají
vždy na jaře a na podzim. Při nich lze odpad odevzdat zdarma – svoz proběhne 29.10. (viz výše).
Odpad lze odvézt i do sběrného dvora.

KULTURA
Benefiční koncert v kapli sv. Jana Křtitele v Hodyni
V sobotu 24. září 2011 se v kapli
sv. Jana Křtitele v Hodyni uskutečnil Benefiční koncert Žihelského
pěveckého smíšeného sboru pod
vedením paní Martiny Rambouskové. Protože se počasí opravdu vydařilo, přispělo k celkové pohodě a
báječné atmosféře. Výtěžek akce
(4.950, - Kč) byl předán starostovi
Města Kožlan s příslibem, že budou
použity na opravy kaple.
Není to tak dávno, kdy v kapli
vrkali holubi, kteří se sem slétali z
širokého okolí. Navečer prostor
hučel množstvím ptáků, kteří tu
hnízdili, slétali se sem na nocleh a
vyváděli svá mláďata. Interiér kostela byl pokryt vrstvami ptačích
trusů, ale i množstvím mrtvých
ptáků.

www.kozlany.cz

V roce 2008 a 2009 se z peněz
Ministerstva kultury a za přispění
města Kožlan podařilo zasklít okna
původními šestibokými vitrážovými
výplněmi a zabezpečit sítěmi otvory, aby se zamezilo vnikání ptactva
do prostor kaple.
V roce 2009 se restaurovali
vstupní a boční dveře do kaple.
Interiér kaple by si nyní zasloužil
další dotace, které jsou ale v nedohlednu. Proto jsem se rozhodla
pořádat benefiční koncerty, kde by
mohli lidé sami přispět na opravy
kaple. První koncert se uskutečnil
v prosinci 2010 a vybralo se
4.065,- Kč. Není to mnoho peněz
ve srovnání s tím, co by tato kaple
na opravy potřebovala, ale když
každý trochu přispěje, dílo se nakonec určitě podaří. Je to tak tro-

chu naší povinností, abychom se
postarali o hodnoty, které nám tady naši předci zanechali. Vždyť tyto památky tvoří mnohdy jedinou
dominantu dnešních obcí.
Ráda bych proto poděkovala
všem účinkujícím pěveckého sboru, kteří bez nároku na honorář
napomohli k úspěšnému uskutečnění benefiční akce, panu Václavu
Minaříkovi
Umělecké
kovářství
Kamenné Žehrovice za občerstvení
a v neposlední řadě široké veřejnosti za bohatou účast a finanční i
morální pomoc. Pro mě byla největší odměnou a určitou nadějí
melodie Hallelujah, kterou si po
skončení koncertu zpívala asi čtyřletá holčička.
Eva Sýkorová – Reklamní studio ES
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Kulturní komise připravila na říjen zájezd
do Divadla Radka Brzobohatého v Praze
na hru Tančírna.
Zájezd se uskuteční v sobotu 8. října 2011.
Odjezd autobusu v 11,00 hod od sokolovny.
Další zájezd na divadelní představení plánujeme na
prosinec.

V pátek 28. října 2011 se uskuteční
tradiční vycházka
po kožlanské naučné stezce.
Sraz účastníků bude ve 13 hodin u sochy
Dr. E. Beneše.
Poté navštívíme několik zastávek naučné stezky.
Během výletu je možnost opékání uzeniny.

NAŠLI JSME V POŠTOVNÍ SCHRÁNCE

www.kozlany.cz
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HISTORIE
Starobylá rychta kožlanská
Po vysazení Kožlan městečkem právem zákupním
roku 1313 byl pro blaho a ku správě městečka založena starobylá rychta kožlanská. Prvním dosazeným
rychtářem dle starých záznamů se stává rychtář Bartoň, muž moudrý a rozvážný. A protože rychta byla
dědičná, postupem byl jemu a jeho nástupcům za jeho práci zvlášť 1 lán polí s lukami a jinými místy čtyř
měřic výsevku. Povoleno mu zřídit krčmu, dále rybáře, kováře a ševce s jejich dvory ve prospěch obce a
vedle nich i jednoho člověka osedlého. Může si též postaviti při potoce mlýn svobodný, beze škody ostatním
obyvatelům. Z vybraných pokut připadnou dva díly
královské komoře, třetí díl pokut nepřesahuje-li 1 peníz (dvouhaléř O,18 g stříbra) náleží rychtáři. Tak velkými výsadami byl obdařen rychtář městečka Kožlan.
Ale marnotratný král Jan Lucemburský, který městečko ku věčné slávě vysadil, brzy zase zastavil. A to
svému věřiteli a proslulému finančníku Oldřichu Pluhovi z Rabštejna. Teprve když syn krále Jana, sedmnáctiletý kralevic Karel, později král Karel IV., z Paříže
od královského dvora svého strýce krále francouzského, kde vzdělání a vychování získal, domů se vrátil,
maje na mysli blaho svých poddaných městečko Kožlany hned vyplatil a ke koruně české zpět vrátil. A
hned na to roku 1351 vysadil Kožlanům práva městská s trhem týdenním a to každé úterý. Osadníkům
dovolil užívati všech práv, svobod a zvyklostí, kterých
ostatní města v království užívají. Mohli si postavit šibenici a pranýř, aby lidi zlé trestati mohli, ale mohli si
město i hradbami ohraditi. Lesy, ale k městečku náležící ponechány pod správou křivoklátských. Po vrácení
Kožlan zpět ke koruně pan Oldřich Pluh z Rabštejna,
ale jednoho poddaného v Kožlanech jménem Petr zapomněl. Říkali mu Petr Rabštejn, protože byl menší
postavou, říkali mu kožlanští Rabštejnek a tak se také
od roku 1537 zdrobněle příjmením psal. A to je také
zakladatel rodu všech Rabštejnků. Jména Rabštejnek
a Vožeh patří k nejstarším jménům a rodům
v Kožlanech.
Roku 1472 král Vladislav II. opět potvrdil kožlanským všechna bývalá práva a dovolil, aby obecní pivovar sobě postavili a všech práv a svobod užívali,
jimiž město Rakovník jest obdařeno. Právo várečné,
ale měl jen usedlý měšťan kožlanský a majitel domu.
Toto právo se nevztahovalo k osobě majitele, ale bylo
vždy součástí domu. Kdo vlastnil vrata právovárečného domu, ten mohl vařit pivo. Proto i když se některé
domy bouraly, vrata se stále nechávala původní. Tak
tomu bylo i u velkých právovárečníků v Plzni. Zpočátku se vařilo pivo podomácku ve střídu. Po postavení
obecního pivovaru musel pivovar získat právo várečné
od majitelů právovárečných domů. Na přímluvu Týřovských z Ensidle, král VladislavII. také rozmnožil znak
Kožlan o rodinný znak Týřovských. Štítem napříč rozpůlený v dolní polovici dva pruhy stříbrné a dva červené šikem položené. V horní barvě červené vystupuje polovina kozla bílého, mající rohy kupředu obrácené, nohy přední rukavicemi železnými oblečené a držící v nich sekyru.

Jak dovedli někteří rychtáři svá rychtářská práva
hájit, dokládá zápis z roku 1573, kdy na sv. Markétu
přijel pán Oldřich Lažanský do Kožlan na rychtu.
Rychtáři Matoušovi beze vší příčiny spílal, okna vybil,
stůl a lavice rozbil, sklenice rozmetal, písaře radního
Jakuba kalamářem a radního posla stolicí udeřil.
Všichni pak vyběhli před rychtu, kde složen byla hromada latí těžkých a dlouhých. Za velikého shluku lidí
z Kožlan a vesnic okolních neboť právě trh se
v městečku konal, hnal se pán Lažanský za rychtářem
Matoušek. Tu Jiřík, bratr rychtáře, udeřil Lažankého
latí přes hlavu. Ten se skácel a nazítří před polednem
skonal.
Na žalobu bratra pana Lažankého Šebestiána, vyslal zemský soud do Kožlan komorníka ohledat místo
a vyslechnout svědky. Teprve roku 1578 byl yynesen
rozsudek s tím, že oba obžalovaní kožlanští nejsou
Lažanskému ničím povinni. Toliko Jiřík, bratr rychtáře,
pro velkou příčinu vzat byl v kázeň. Opravdu velice
tolerantní byla královská koruna ke kožlanským.
Těžké časy nastaly, když král Rudolf II. v roce 1588
postoupil Kožlany Lobkovicům na Točníku. Ti vzali
rychtu dědičnou s dvěma lány sirotkům po rychtáři
Matoušovi. Také Kožlanští mlynáři Šebestián Vožeh a
Jan Žaloudek z mlýna Štětkovského, nyní Cukrův, si
stěžovali, že dříve platili 1O grošů ročně obci, nyní 6
kop grošů. Kožlanští z každého varu piva 15 grošů
platily, ale nyní 3O kop grošů ročně mají platit. Celkem připadne na městečko platu 337 kop 4 ½ groše
ročně. Ode všech jiných platů a povinností se kožlanští ale osvobozují. Na vlastní lesy a polorostliny je
komora ani žádný jiný držitel městečka potahovati
nesmí.
Ale roku 16O1 postupuje král Rudolf II. Kožlany
opět pánům Týřovským. Král povoluje kožlanským
vybírání cla na Břežanské hoře u Vožehova mlýna.
Dva výroční trhy se clem z koní a jiného dobytka.
První trh byl stanoven na den sv. Vavřince a druhý na
sv. Matouše s frajmarkem 8 dnů. Plat z koňského a
hovězího dobytka stanoven po 3 penězích z menších
(ovcí, koz a vepřů) po 1 penězi. Frajmark byl volný
obchod všeho druhu zboží před trhem nebo po trhu,
jeho délka záležela na rychtáři, jak rozhodl. Hlavně
tato dávka z frajmarku přinášela obci velký příjem.
Ve čtvrtek po sv. Kateřině roku 1612 ale na rychtě
sepsaný zápis prozrazuje, že Jan Rychtářovic
v městečku Kožlanech prodává celý dokonalý grunt,
jež od starodávna sluje Stará rychta. S dědinami, loukami, porostlinami, se vším příslušenstvím a platy
urozenému a statečnému panu Jiříku Chotkovi
z Chockova na Žihli za 1 225 kop grošů míšenských.
Přičemž si královská koruna vymínila Jana Rychtářovic,syna po zemřelém rychtáři Matoušovi, a bratra jeho Vavřince. Tento zápis prozrazuje zároveň zánik
starobylé rychty kožlanská, která po 3OO let spravovala moudře a spravedlivě městečko Kožlany.
Bohumil Vondrášek

Citát měsíce:
„Člověk je v podstatě bytost s těmi ostatními nespokojená.“
Josef Čapek
www.kozlany.cz
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Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Září v mateřské škole
V letošním školním roce je v mateřské škole přihlášeno celkem 51 dětí ve dvou třídách. Počet dětí stoupá a tak je to u nás leckdy jak v mraveništi.
V září se seznamujeme s novým kolektivem i pravidly chování mezi vrstevníky. K tomu nám pomáhají
pohádky a společné akce dětí.
Tradičně jsme zahájili září s panem „Pohodou“, pohádku k nám do školky přišli shlédnout i děti ze ZŠ.
Hlavně prvňáčky vítaly naše děti, vždyť se
s některými viděly i při prázdninovém provozu.

Loučení s létem jsme díky návratu pěkného počasí
prožili v lese. V táboře jsme si rozdělali ohýnek, opekli
chlebíky, jablíčka, trochu se pomáchali v potoce. Ten
byl velkým lákadlem a tak skončili i jedny gumáky
naplněné vodou. Ještě že bylo teplo! Po cestě děti
mohly pozorovat hada – slepýše, u potoka žabku a
dokonce saranče. Pokud nám bude počasí přát, takových výprav do přírody uspořádáme více.
Lenka Kozlerová

Máme za sebou první měsíc školního roku

Prvňáčkové už si začínají zvykat
na novou práci a noví „mazáci“ nastoupili na uvolněné místo v deváté třídě. Těžko posoudit kdo z nich,
jestli ti na startu nebo těsně před
cílem, to bude mít v letošním roce
složitější. Správný start je velice
důležitý a vybrat tu nejlepší školu
za pomyslnou cílovou páskou není
také jednoduché. My, kteří jsme
jejich každodennímu úsilí nejblíže,
se budeme snažit vytvořit pro jejich práci co nejkvalitnější zázemí
a podmínky.
Co nového jsme tedy udělali ve
škole a školce během prázdnin? V
červenci konečně došlo, po vyhod-

www.kozlany.cz

nocení poptávkového řízení, na
rozvod počítačové sítě do celé budovy školy. Počítače lze připojit i v
tělocvičně a v jejím kabinetu, což
následně usnadní pořádání turnajů
a hlavně počítání výsledků. Síť je
připravena na nákup nové techniky, který chystáme po ukončení
výběrového řízení do konce tohoto
roku. Žákům budou sloužit nové
počítače, interaktivní tabule, projektor, tiskárny, učitelům potom
notebooky, na kterých budou tvořit
povinné projektové výstupy. Škola
by tímto způsobem měla v následujících dvou letech proinvestovat
862 tisíc., které jsme získali z evropských peněz.
Dále jsme ve škole kompletně
zrekonstruovali podlahy ve dvou
třídách i s nákupem a položením
nových podlahových krytin. Tyto
práce si vyžádaly následné malířské úpravy. Byly vymalovány obě
zmíněné třídy a všechny chodby
školy, které nebyly celé malovány
řadu let. Všechny tyto práce byly
vzhledem ke stavu a stáří budovy
již nezbytně nutné. V plánu jsme
měli další úpravy a opravy interiéru, na které už bohužel v letošním
roce budeme jen těžko shánět peníze.

Ve školce máme stále rozpracovanou opravu plotu, která se v
současné době chýlí ke konci.
Po zabudování vrat před školkou
bude celý areál pro naše předškoláky uzavřen. Přemýšlíme také o
uzavření dvora školy. Na dvoře se
totiž ve večerních a nočních hodinách schází někteří bývalí žáci a
žákyně a jejich kamarádi a ničí
nám fasádu budovy. Prosím dotčené osoby, aby si našly na své aktivity jiné místo.
O prázdninách bylo též provedeno mnoho „běžných“ prací spojených s údržbou budovy jako jsou
drobné opravy, nátěry, úklidové
práce apod. Za tuto „neviditelnou“
činnost patří velké poděkování
všem provozním zaměstnancům v
čele se Zdeňkem Píclem, kteří zde
v době dovolených strávili často
mnoho hodin navíc.
Na závěr bych chtěl do nového
školního roku popřát všem zaměstnancům mnoho sil, zdraví a
pevné nervy v jejich nelehké práci,
žákům pak, aby se jim v naší škole
líbilo a svými výsledky Vám dělali
pouze radost.
Mgr. Jaroslav Švarc
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SPORT
FC Olympie Kožlany - výsledky září
Muži:
Křelovice – Kožlany 0:7 (0:2)
branky: Šimek 3, Hurt, Vlček, Šnajdr, Kotěšovec
Kožlany – Třemošná 1:4 (1:2)
branka: Hora
Kožlany – Kozolupy 2:2 (2:2)
branky: Kotěšovec, Šimek
Dolní Bělá – Kožlany 1:2 (1:0)
branky: Hora 2
Dorost:
Kožlany – Tlučná 6:4 (2:3)
Kožlany – Dobříč 2:5 (0:1)
Sulkov – Kožlany 4:7 (3:4)

Pozvánka na fotbalový říjen:
Muži (sobota):
1.10. Kožlany - Úněšov
16:00
9.10. H.Bříza B – Kožlany
16:00 neděle
15.10. Kožlany - Kam. Újezd 15:30
22.10. Bezvěrov - Kožlany
15:30
29.10. Kožlany - Kaznějov
14:30
Dorost (sobota):
1.10. Kožlany- Blatnice
8.10. Žihle - Kožlany
15.10. Kožlany - Trnová
23.10. K. Újezd – Kožlany
29.10. Kožlany - Dolní Bělá

13:30
10:00
13:00
10:00 neděle
12:00

Žáci:
Kožlany - Plasy
3:1 (1:1)
Horní Bříza – Kožlany 2:2 (0:0)
Chotíkov – Kožlany 0:5 (0:2)
Stará garda:
Třemošná – Kožlany 4:3 (0:0)
branky: Volín, Švec, vlastní
Kožlany – Všeruby 8:5 (4:2)
branky: Kotěšovec 3, V.Kulhánek 2, Švamberg,
Rocskár, Šnajdauf
Druztová – Kožlany 1:7 (1:4)
branky: Šnajdauf 2, Kotěšovec, Šnajdr, Volín, Kratochvíl, Švamberg
Kožlany – Úlice 6:2 (2:0)
branky: Kotěšovec 3, V.Kulhánek, Kratochvíl, Volín

Žáci (sobota):
1.10. Kožlany - Dolní Bělá
8.10. Úněšov - Kožlany
15.10. Kožlany - Tlučná
23.10. Žihle – Kožlany
29.10. Kožlany - Kaznějov

10:00
13:30
10:00
10:00 neděle
10:00

Stará garda (pátek):
30. 9. Líně - Kožlany
7.10. Kožlany - Kozolupy
14.10. Tlučná - Kožlany
21.10. Kožlany - M.Touškov

17:00
17:00
17:00
17:00

Předsezónní turnaj ve florbale v Kožlanech
Dne 17.9.2011 náš nově přejmenovaný florbalový
tým FBC Hippos Kožlany pořádal v tělocvičně kožlanské školy předsezónní turnaj.

Celkem deset týmů změřilo svoje síly ve dvou základních skupinách : skupina A – FBC Hippos Kožlany “A“,
THC Hedčany, Pod vlivem, Forsee Plzeň, Břežany,
skupina B - Gang medvídka Pú, FBC Hippos Kožlany
“B“, PVA Plzeň, Pokusní králíci, FBC Lenochods. Z nich
postupovali 4 nejlepší do čtvrtfinále. Po vyrovnaných
zápasech se s turnajem rozloučily týmy THC Hedčany
a FBC Hippos Kožlany “B“. Ve čtvrtfinále se zápasy
měnily v nervy drásající souboje, které rozhodla větší
zkušenost a sehranost. Právě nesehranost byla příčinou překvapivého vyřazení Forsee Plzeň, vítěze obou
www.kozlany.cz

předešlých turnajů. Do semifinále postoupily týmy
FBC Hippos Kožlany “A“, Gang medvídka Pú, Pokusní
králíci a FBC Lenochods. Zcela vyrovnané souboje v
semifinále rozhodli ve svůj prospěch Gang medvídka
Pú a FBC Lenochods. Novinkou našeho turnaje byl zápas o 3. místo, který vyhrálo naše A-čko, přestože
prohrávalo 0:3, pěti góly rozhodlo zápas ve svůj prospěch. Finále a pohár vítěze turnaje zcela zaslouženě
získal tým FBC Lenochods. Blahopřejeme.

Doufáme, že se všichni účastníci turnaje i diváci,
rozjeli domů s dobrým pocitem příjemně stráveného
dne a že jsme přispěli k propagaci našeho sportu v
Kožlanech.
Kožlanský zpravodaj 10/2011
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Chtěli bychom poděkovat Městu Kožlany a firmě
Stavebniny Správková za sponzorské dary a dále organizačnímu výboru turnaje a také dobrovolným pomocníkům – Dáše Moučkové, Martině Klausové a Kristýně Janečkové.

Nezbývá než se těšit na další turnaj, který bychom
rádi zorganizovali před Vánocemi a založili tak jeho
tradici.
Tomáš Moučka

DBK Kožlany-Kralovice
Pomalu se rozbíhají mistrovské soutěže sezóny 2011/12. Jako první zasáhly do bojů starší dorostenky, které
čeká maratonská soutěž o 13 účastnících. Své první zápasy má za sebou i minižactvo a v divizi družstvo starších žákyň. Přinášíme Vám přehled výsledků zápasů z měsíce září.
BK Klatovy vs DBK K-K
U19 – starší dorostenky
DBaK vs Basket Poděbrady
30 : 66 (4:18/16:33/25:49)
Slovan Litoměřice vs DBaK
33 : 51 (5:10/17:24/21:43)
Body: Sklenářová S. 16, Kulhánek
Body: Houšková A. 10, Vršecká R.
58:60 (13:18/30:29/52:44)
J. 15, Švambergová N. 10, SchreBody: Houšková A. 16, Vršecká R.
6, Bihariová M. 4, Loukotová M. 4,
iber P. 6, Staněk F. 16, Šimsová K.
14, Loukotová M. 13, Krumposová
Váchová K. 3, Berklaunová K. 2,
4, Šteflová K. 3, Špačková B. 2,
Eretová L. 2, Urbanová L. 2
L. 5, Kulhánková K. 5, Eretová L.
Fialová A. 2, Berbr O. 2
4, Bihariová M. 3
F: 15-18 * 5CH: 0-0 * 3: 0–4 *
F: 23–14 * 5CH: 0-0 * TH: 14/4F: 25–18 * 5CH 1-0 * 3: 1-0 * TH
TH: 12/11-8/3 * TO: 0/2-1/1
27/4 * TO: 2/1-0/0
22/11-35/18 * TO: 0/2-0/3
36 : 73 (6:25/14:48/22:69)
U13 – starší minižactvo
DBK K-K vs BSK Kraslice
Body: Sklenářová S. 28, Kulhánek
Skřivánek Ústí n/L vs DBaK
J. 12, Schreiber P. 12, Fialová A.
52 : 25 (12:3/21:12/30:23)
20 : 85 (6:30/11:45/14:69)
7, Šimsová K. 6, Staněk F. 4,
Body: Sklenářová S. 20, Kulhánek
Body: Vršecká R. 18, Houšková A.
J. 10, Berbr O. 7, Šimsová K. 3,
Švambergová N. 2, Slabá R. 2
16, Aboudová G. 13, Loukotová M.
F: 19 – 13 * 5CH: 0-0 * TH: 6/2Soukupová L. 2, Berbr J. 2, Buňka
12, Bihariová M. 10, Kulhánková K.
21/3 * TO: 1/1-0/0
J. 2, Švanbergová N. 2, Fialová A.
7, Eretová L. 4, Váchová K. 1
2, Šteflová K. 2
F: 12-9 * 5CH: 0-0 * 3: 2–2 * TH:
F: 10 – 18 * 5CH: 0-0 * TH:
6/2-13/8 * TO: 0/0-0/0
U15 – starší žákyně
20/4-15/3 * TO: 1/1-2/1
DBaK vs BC Benešov
56 : 36 (21:8/36:20/52:24)
DBaK vs ARITMA Praha
66 : 47 (12:3/22:12/45:27)
56 : 76 (16:15/25:31/40:55)
Body: Sklenářová S. 21, Šimsová
Body: Buňková Klára 30, ObermaK. 12, Kulhánek J. 8, Švanbergová
Body: Urbanová L. 13, Vršecká R.
jerová Veronika 12, Kyselová DaN. 5, Berbr J. 4, Buňka J. 4, Fialo9, Houšková A. 8, Váchová K. 8,
niela 6, Sklenářová Simona 6, Šová A. 2
Kulhánková K. 6, Bihariová M. 4,
fránková Aneta 6, Halamová DoF: 17–16 * 5CH: 0-0 * TH: 21/4Eretová L. 4, Loukotová M. 3, Berminika 4, Smolanová Tereza 2, Zá20/6 * TO: 0/1-1/1
klaunová K. 1
rubová Aneta 0
F: 25-16 * 5CH:1-3: 6–1 * TH:
F: 26-10 * 5CH: 1-0 * 3: 2-0 *
15/10-35/21 * TO: 1/2-1/0
TH: 6/4-30/15 * TO: 1/2-2/1

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě všimli, že její součástí je i anketa. V září jsme se Vás
ptali, zda sledujete cestu Viktorie Plzeň Ligou mistrů?

Výsledky fotbalové ankety:

V říjnové anketě se Vás ptáme:
Co se stalo 28. října 1918?

(nová anketa bude spuštěna 1.10.)
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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