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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
v měsíci dubnu naše technické
služby ještě uklízely zbytky sněhu,
ale na konci
měsíce již
začaly sekat trávu.
Takové výkyvy mělo
letošní jarní
počasí. Od
1.
dubna
máme
již
zaměstnány
tři pracovnice na VPP. Zajišťují nám práce
v lesní školce, úklid veřejných prostranství a také správcovství na
hřišti u školy.
Po dlouhé zimě se objevila řada
nedostatků, které je třeba včas
uklidit. Jako tradičně se „objevilo“
velké množství psích exkrementů,
které nezodpovědní majitelé psů
neuklidili. Již je objednán jeden
kus koše s igelitovými sáčky na
úklid po psících. Uvidíme, jak se
osvědčí a případně můžeme postupně zajistit další.
Zvláštní poděkování patří těm
občanům, kterým není lhostejný
vzhled veřejných prostranství
a
sami iniciativně uklidí v okolí svojí
nemovitosti. Děkujeme vám.
SÚS Kralovice již uklidila hlavní
silniční průtah Kožlan a některé
naše obce. Jsem přesvědčen, že
vzhled našich obcí a pořádek bude
v tomto roce opět na vysoké úrovni.

Od 1. dubna začala jezdit linka č.
460832 Kralovice – Kožlany - Břežany. Tuto linku jsme nechali zřídit
pro děti, které jezdí do naší školy a
školky
z Břežan,
popřípadě
z Kralovic. Na financování se podílíme společně s obcí Břežany. Je
již podána žádost na KÚPK o zařazení této linky do základní dopravní obslužnosti Plzeňského kraje
(ZDOPK). Dopravní obslužnost je
jednou ze strategických záležitostí
ovlivňujících množství dětí ve škole, které zase ovlivňuje finanční
prostředky přicházející od státu
naši školu.
V současné době již máme hotový projekt na rekonstrukci omítky
na Sokolovně. Prvním krokem bude zhotovení odvodnění a odvětrání okolo základů budovy. V další
fázi se bude postupně zateplovat a
rekonstruovat omítka na celé budově podle dochovaných dobových
dokumentů a fotografií.
Také máme hotový pasport veřejného osvětlení. Tento dokument
nám umožňuje napravit zjištěné
nedostatky a postupně nebo jednorázově provést modernizaci veřejného osvětlení.
Akce Vožehák
pokračuje dle
plánu. V současné době se již betonuje opěrná zeď na vzdušné
straně hráze. Částečně se dodělala
hráz na návodní straně, která se
rozšiřovala hutněným zemníkem.
Sediment je již rozhrnut a zaorán
na polích, která již mohou být oseta.

Kontrola ze SFŽP 10. dubna konstatovala, že nebyly shledány nedostatky a práce pokračují podle
smlouvy. Ze strany fondu jsme již
obdrželi schválení proplacených
faktur a v nejbližší době dostaneme první dotační peníze na náš
účet. Fotodokumentaci z akce můžete vidět na našich webových
stránkách www.kozlany.cz.
Rozběhl se také svoz bioodpadu
a zatím zaznamenáváme převážně
kladnou odezvu od občanů.
Z významných akcí v Kožlanech
chci jmenovat schůzi mikroregionu
25. dubna a schůzi výboru honebního společenství Kožlany. Velmi
intenzivně probíhá příprava oslav
100. výročí postavení nové školní
budovy v Kožlanech.
V sobotu 20. dubna proběhlo
v obřadní síni našeho úřadu slavnostní vítání nových občánků. Přivítali jsme celkem 10 nových občanů Kožlan a Dřevce. Každý
z nich obdržel drobný dárek a na
kulturním programu se podílely děti a učitelé ze základní a mateřské
školy. Poděkování za organizaci
patří kulturní komisi.
Hasiči také nezaháleli a uskutečnili tradiční Kožlanskou jízdu o pohár starosty města. Bližší informace najdete na jiném místě našeho
zpravodaje.
Pálení čarodějnic a stavění májek patří také k tradicím, které se
v Kožlanech a v našich obcích dodržují pravidelně.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 5. zasedání konaném dne 8. 4. 2013
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města, zprávu o stavu lesního hospodářství za 1. čtvrtletní 2013.
Rada schvaluje:
program 5. zasedání rady města;
směrnici k aplikaci reálné hodnoty
www.kozlany.cz

u majetku určeného k prodeji s
platností od 01.01.2013; dodatek
č. 1 ke smlouvě č. 10080826 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu životního
prostředí; dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP
č. 10080826; poskytnutí bezúčelového finančního příspěvku pro občanské sdružení Nefosin ve výši

5.000,- Kč; zakoupení odměn pro
děti v rámci pořádání maškarního
bálu v hodnotě 500,- Kč; poskytnutí bezúčelového finančního příspěvku pro občanské sdružení
Roska Plzeň, regionální organizace
Unie Roska v ČR, ve výši 1.000,Kč; zveřejnění záměru pronájmu
části pozemku p.č. 3928 v k.ú. Kožlany o výměře 100 m2 za účelem
umístění včelstev; zveřejnění záKožlanský zpravodaj 5/2013
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měru pronájmu části pozemku p.č.
4140/1 v k.ú. Kožlany o výměře
70 m2 v části za hájovnou, za účelem umístění včelstev; smlouvu o
výpůjčce
sbírkových
předmětů
uzavřenou s Muzeem a galerií severního Plzeňska Mariánská Týnice; čtyři smlouvy o dílo na zhotovení
projektové
dokumentace:
1)Návrh zateplení a rekonstrukce
střechy objektu školky v Kožlanech, č.p. 18, cena díla 35 075,Kč včetně DPH; 2)Návrh zateplení,
výměna oken a sanace proti zemní
vlhkosti budovy pošty č.p. 38, cena díla 46 460,- Kč včetně DPH;
3)Zaměření stávajícího stavu, návrh zateplení a provedení drenáží
objektu sokolovny č.p.37, cena díla 46 050,- Kč včetně DPH;

4)Zaměření stávajícího stavu a návrh zateplení DSP č.p. 374, cena
díla 32 345,-Kč včetně DPH.
Rada odkládá:
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu stavby č. IV-12008766/VB/1 p.č. 3700/62 k.ú Kožlany se společností ČEZ Distribuce, a.s., z důvodu nutnosti osobního projednání věci; zveřejnění záměru pronájmu zemědělských pozemků o výměře 4.6290 ha v k.ú.
Buček; projednání žádosti o prodej
bytu č. 5 v č.p. 366 Větrná, Kožlany, z důvodu vyčíslení nákladů na
tento byt; projednání nabídky odkoupení pozemku p.č. 1214 v k.ú.

Hodyně k zajištění souhlasu všech
vlastníků pozemku.
Rada souhlasí:
s uspořádáním závodů orientačního běhu v oblasti rybníku Vožeháku ve dnech 18.5. - 19.5.2013 s
tím, že případný nepořádek bude
po skončení závodů uklizen pořadateli závodu; s umístěním pilíře
pro elektroměr a hlavní jistič elektrické přípojky a zřízením věcného
břemene, vše na pozemku p.č.
20/2 k.ú. Hedčany z důvodu výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 17/1 k.ú. Hedčany; s
úpravou bytu č. L3, Polní ulice, Kožlany, a to zasklením lodžie.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU A
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 25.05.2013
Buček (náves)
8,00
Hodyně (náves)
8,20
Dřevec (náves)
8,45
Dřevec (KD)
9,05
Hedčany (náves)
9,45
Kožlany (proti MÚ)
10,10
Kožlany (křižovatka u Sparu)
10,45
Časy jsou orientační

- 8,15 hod.
- 8,40 hod.
- 9,00 hod.
- 9,15 hod.
- 10,00 hod.
- 10,40 hod.
- 11,05 hod.

Informace
Co nepatří do biopopelnic

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 základě častých dotazů občanů sděluje firma
Becker Bohemia, že do popelnic na biodpad
z kuchyňského odpadu nepatří zbytky omáček,
knedlíků a skořápky.
Občané, kteří nemají o biopopelnici zájem a chtějí jí
odvézt nebo naopak jí chtějí dodat, mohou toto
oznámit na MÚ Kožlany.

Cena pro soukromé osoby: 800,- Kč
Cena je uvedena včetně DPH a obsahuje: rozbor
vzorku, vystavení protokolu s výsledky, vystavení odborného posudku.

Studna jako jediný zdroj pitné vody

Kontaktní a odběrové místo hygienických laboratoří
Plzeň, 17. listopadu, Plzeň
PO, ST
7:00 – 17:00 hod.
ÚT, ČT, PÁ
7:00 – 15:00 hod.

Nyní je vhodná doba na kontrolu kvality vody ve
studních, která by se měla provádět alespoň jednou
do roka, nejlépe po zimě. Zkušební laboratoř Plzeň
připravila pro občany cenově výhodnou AKCI - Informativní rozbor vody. Součástí protokolu bude i vyhodnocení kvality vody, popř. návrh na její zlepšení.
AKCE - INFORMATIVNÍ ROZBOR VODY v období
duben/květen 2013
ROZSAH STANOVENÍ:
Escherichia coli * Koliformní bakterie * Amonné ionty
* Dusičnany * Dusitany * CHSK-Mn (TOC) * pH * zákal * Železo * Tvrdost (Ca, Mg)

Adresy kontaktních pracovišť Zdravotního ústavu:
www.zuusti.cz/pracoviste/

Telefon: 371 408 608
Email: cen.prijem@zuusti.cz
Zdravotní ústav provozuje akreditované laboratoře, tj.
provádí rozbory. Nejsme kontrolním orgánem, nedáváme sankce za nevyhovující vodu. Pomůžeme vám
zjistit, jakou vodu pijete a poradíme vám v případě,
že voda nevyhovuje limitům vyhlášky.

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
A je tu duben. Konečně se počasí
umoudřilo a je to znát i ve škole.
Žáci se nám přestávají učit a čekají
na blížící se prázdniny. Je to ale
opravdu
předčasné,
protože
v květnu a červnu bude ještě

www.kozlany.cz

mnoho příležitostí, jak všechno vylepšit nebo naopak pokazit.
Co se dělo ve škole v posledních
měsících?
Žáci 7. ročníku, doplněni o několik
starších i mladších spolužáků, se v
únoru zúčastnili lyžařského výcvi-

kového kurzu. Podle ohlasů soudím, že se jim kurz líbil a mnozí litují, že tu nemáme alespoň jeden
větší kopec.
Během velikonočních prázdnin
odjelo dvacet dětí z kožlanské školy poznávat Londýn. Čtyřdenní výKožlanský zpravodaj 5/2013
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let se vydařil, žáci byli spokojení,
jen kdyby nám příště více přálo
počasí.
V březnu proběhl zápis do školky. Poprvé se projevil menší počet
dětí. Zapsáno a přijato jich bylo 12
a tak od září klesne celkový počet
žáků
navštěvujících
MŠ.
V souvislosti se zápisem se ke mně
dostaly zprávy o špatné organizaci
této akce. Všem dotčeným rodičům
se omlouvám. Abychom zápis
zvládli,
byl
organizován
v odpoledních hodinách, kdy ještě
„školkové“ děti spaly ve třídách.
Z tohoto důvodu se mohlo stát, že
někteří rodiče byli nuceni čekat na
zápis na chodbě, kde se jejich potomci nudili. Stejně tak přijímání
neplně-tříletých dětí je velký problém. Pedagogičtí pracovníci jsou
připravováni na práci s tříletými a
staršími dětmi, plně samostatnými.
Současné zákony však umožnily

rodičům dávat děti do školky od
dvou let. Myslím si, že to není
správné, ale uznávám i námitky
pracujících rodičů. V případě, že by
Vám termín přijetí dítěte nevyhovoval, kontaktujte mě, určitě Vám
vyjdeme vstříc a najdeme vhodné
řešení.
Žáci 3. - 5. třídy začali od 19.
dubna jezdit na povinné kurzy plavání. Tento kurz značně zasáhne i
do výuky. Na plavání se bude jezdit každý pátek až prakticky do
konce školního roku. Cena plavání,
děti si hradí pouze náklady na dopravu, je necelých 800,- Kč.
Naše škola v letošním roce slaví.
K této příležitosti jsme vyměnil lavice, ve kterých se učili již rodiče
současných dětí. Po oslovení několika firem a učinění nabídky jsme
zvolili firmu „Křovina a.s.“. Tato
firma nabídla slevy na některé
zboží až 28%. Slevy jsou vždy zá-

vislé na množství odebraného zboží, a proto jsem po poradě
s panem starostou objednal lavice
a židle do celé školy (kde chyběly)
a do jídelny. Ostatně přijďte se na
oslavu sto let výročí školy podívat
a uvidíte sami. Všichni jste srdečně
zváni.
Do budoucna je tato kapitola
uzavřena, škola vybavena a budeme se moci soustředit na další
nutné rekonstrukce – modernizaci
kuchyňského vybavení,
opravy
podlah, šatny…
Nastává čas výletů a sportovních
akcí. Jsme rádi, když nás děti reprezentují a často ve srovnání
s ostatními dosahují vynikajících
výsledků. Nezapomínejme však na
učení. I přes téměř letní počasí
bude vysvědčení až za dva měsíce.
Mgr. Jaroslav Švarc

100. výročí otevření školy

Zveme všechny bývalé žáky, zaměstnance školy, rodiče a další zájemce na oslavu výročí 100 let od postavení
nové budovy školy v Kožlanech.

Školní zájezd do Londýna
Základní a Mateřská škola Kožlany nám umožnila
zájezd do Londýna, a tak se stalo, že se 28. března
účastníci zájezdu shromáždili i se svými rodiči před
školou. Ještě se rychle kontrolovali detaily a my nadšeně rozebírali, jak to bude asi vypadat. Dorazil autobus, všichni se k němu nahrnuli a začali si hledat svá
místa. Jakmile tlačenice ustala, pohodlně jsme se
usadili.
V Plzni k nám přistoupil průvodce, který nám podal
bližší informace k zájezdu. Čekala nás dlouhá cesta
přes Německo a Belgii až do francouzského přístavu
Calais. Větší část Německa jsme projeli za světla, ale
Belgie s Francií nás zastihly až v noci. Autobus začal
pomalu usínat až na některé jedince, kteří si potichu
povídali. Někdy kolem půlnoci nás stejně probudili,
www.kozlany.cz

protože autobus dorazil do Calais, kde nám kontrolovali pasy. Někteří měli menší problém, protože je rozespalé nemohli poznat, jiní prošli bez potíží. Po nástupu do autobusu následovala chvíle čekání a potom
jsme najeli na trajekt. Nadšeni plavbou přes kanál La
Manche se všichni vyhrnuli na palubu. Ze začátku se
plavba jevila velmi klidně, ale jen dokud se trajekt
nedostal na volné moře. Většina z nás se
s myšlenkou, že z nich námořník prostě nebude,
schovala kamsi do kryté části paluby. Jiní v naději, že
jim pomůže čerstvý vzduch, mrzli na palubě venkovní.
S vědomím, že nás čeká celý den chození po Londýně
a zítra zase cesta trajektem zpět, jsme se usadili
v autobusu a jeli dál.

Kožlanský zpravodaj 5/2013
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Londýn nás uvítal kolem šesté hodiny ranní studeným a nepříjemným počasím. Průvodce s námi vyrazil
ven a my chtíc nechtíc zamířili k Westminster Abbey
kolem Houses of Parliament s Big Benem, dále pak
vycházkou po Downing Street až k Trafalgarskému
náměstí.
Odtud
jsme
se
přesunuli
k Buckinghamskému paláci, kde jsme zhlédli střídání
stráží. Odpoledne nás čekala procházka kolem National Gallery, dále přesun na Leicester Square, odkud
jsme se dostali do čínské čtvrti Soho. Pak následovala
návštěva London Transport musea, kde jsme objevili
dopravní prostředky ze současnosti i historie. Dále
jsme zcela vyčerpaní zamířili přes Golden Jubille
Bridge k Londýnskému oku, jednomu z největších vyhlídkových kol na světě s výškou 130 metrů. Po
strašně dlouhém čekání ve frontě nás čekala třicetiminutová otočka na tomto kole s vyhlídkou do šede-

sáti kilometrů. Následovně nás autobus odvezl na
místo, kde si nás přebraly hostitelské rodiny. U těchto
rodin jsme povečeřeli. Dočasné rodiče všichni obdarovali dárky, jež jsme dovezli z domova. Pak se šlo spát
a načerpat síly do příštího dne.
Ráno v půl osmé nás „angličtí rodiče“ odvezli
k autobusu a my vyrazili na další prohlídku Londýna.
Konkrétně tedy na procházku po jižním břehu řeky
Temže, kolem Golden Hind – repliky lodě Francese
Drakea, dále jsme minuli napodobeninu Shakespearova divadla a zamířili přes Millenium Bridge přímo ke
katedrále svatého Pavla. Zde nám průvodce oznámil,
že máme rozchod. Po hodině a půl nás převezlo metro
k Tower of London. Zde jsme zhlédli korunovační klenoty, dále se každý pohyboval po Toweru libovolně.
Průvodce nás provedl kolem Tower Bridge. Nalodění
na loď nám po zkušenosti s trajektem nečinilo žádné
potěšení. Nicméně plavba po Temži do Greenwiche
dopadla zcela dobře. Následovalo focení u nultého poledníku.
Kolem šesté hodiny večerní nás autobus přepravil
do Doveru na obávaný trajekt. Ve francouzském Calais si všichni oddechli a větší část cesty prospali. Ráno zastihlo náš autobus v Německu. Netrvalo dlouho a
ocitl se v České republice. Do Kožlan dojel autobus
kolem druhé hodiny odpolední. U školy nás čekali netrpěliví rodiče.
Zájezd se velmi vydařil a doufám, že se v budoucnu
uskuteční ještě další.
Naše poděkování patří paní učitelce Sixtové a paní
učitelce Pokorné za jejich trpělivost, dále také oběma
řidičům za jejich ochotu a bezpečnou dopravu do Londýna a zpět. Dále také panu průvodci za cenné a zajímavé informace.
Za účastníky zájezdu: Martina Letová

Krajská finále v basketbale 2013
V úterý 16. 4. se uskutečnil opět po roce v naší tělocvičně Krajský přebor škol v basketbale mladších dívek. Turnaje se zúčastnilo sedm týmů z Plzeňského
kraje: ZŠ Holýšov, 25. ZŠ Plzeň, ZŠ Plánická Klatovy,
ZŠ Kralovice, ZŠ Zárečná Tachov, ZŠ Přeštice a ZŠ
Kožlany. Naše družstvo tvořily dívky z 6. - 7. roč. a
dvě osmačky. Tentokrát se dívkám tolik nedařilo a
vyhrály pouze jeden zápas. Konečné šesté místo bylo
proti týmům z velkých „ basketbalových“ škol úspěchem.
O týden později ve čtvrtek 25. 4. se sjely do Kožlan
starší dívky, také na krajské finále. Turnaje se zúčastnily: ZŠ Mrákov, ZŠ Kralovice, 11. ZŠ Plzeň, ZŠ
Zárečná Tachov a kožlanská škola. Do našeho týmu
jsme vybrali dívky od 5. - 9. tříd a holkám se opravdu
dařilo. Prohrály, jako vždy, pouze první zápas
s Kralovicemi a pak už se vezli na vítězné vlně až do
konce turnaje. Konečné druhé místo v kraji je veliký
úspěch! Chtěl bych všem dívkám, které se obou tur-

najů zúčastnily, poděkovat za předvedenou hru a reprezentaci školy i města.

Mgr. Jaroslav Berbr

MĚSTSKÁ KNIHOVNA - NOC S ANDERSENEM
Dne 5. dubna 2013 jsme prožili 3. ročník noci s Andersenem v Městské knihovně Kožlany.
Tato akce se koná v den narození slavného dánského pohádkáře H. Ch. Andersena a podporuje rozvoj dětského čtenářství. Každý rok jsou připraveny různé kvízy o spisovatelích a ilustrátorech. Letošní nocí nás provázela ilustrátorka Helena Zmatlíková.
Hrají se různé hry a děti si užijí i trošku strachu na bojové hře. Také je čas na prohlížení a
čtení knih. Hráli jsme pantomimu, při které jsme se všichni zasmáli, zahráli jsme si i na ilustrátory Plzeňských pověstí. Poté jsme si dali večeři: chléb s rybí nebo vajíčkovou
www.kozlany.cz
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pomazánkou, zeleninu a čaj. Dále nám paní knihovnice přečetla kousek pohádky jménem Oubluda, která
vyjde na Vánoce. Po noční hře jsme si připravili věci
na spaní a paní učitelka nám přečetla pohádku na
dobrou noc. Samozřejmě jsme byli vzhůru až do 2
hodin do rána! Ráno jsme se probudili a hurá na sní-

dani. Čekaly na nás samé dobroty – bábovka, perník a
další buchty. Také jablka a čaj. Uklidili jsme věci na
spaní, sečetli body a vyhlásili vítěze. Vzali jsme si věci
a dárky a šli jsme domů. Moc se nám to líbilo a těšíme
se na příští rok!
žáci 5. a 4. třídy

SPOLKY
Jubilejní – již 10. ročník hasičské soutěže O pohár starosty města – Kožlanská jízda je minulosti…
Přípravy na letošní ročník hasičské soutěže, v pořadí již desátý,
provázely
obavy
především
z dlouhotrvající zimy – bude či nebude sněžit, vodní plocha bude
ještě zamrzlá, přijede dost soutěžních týmů…a další a další otázky se
vkrádaly do myslí nás všech, kteří
jsme soutěž již od února připravovali. V sobotu, 13. dubna přišlo
rozuzlení…počasí bylo celkem slušné, na rybníku led nebyl, ale voda
měla něco málo kolem pěti stupňů
a týmů – no, přijelo nejméně za
celou dobu konání soutěže – pouze
čtyři! a s našimi hasiči bylo týmů
tedy pět. Na atraktivitě a dobrých
výkonech to ale nebylo znát. Začalo
se
rychlostí
ustrojení
v prostorách garáže u hasičské
zbrojnice – někomu se zasekly nohavice, jinému zip u kalhot, ale
zvládli
to
všichni.
Běh
v pneumatikách
a
střelba
z foukačky poprvé prověřila fyzičku
soutěžících. U Farského rybníka
čekal všechny týmy klasický požární útok, který se dvěma týmům
nepodařilo vůbec uskutečnit – asi
to bylo dlouhou zimou a stříkačka
nesála vodu jak by si pánové představovali. V Hedčanech se prováděla
štafeta
motání
hadic,
v Černíkovicích se řezalo a štípalo
dřevo a určovaly se druhy ohňů.
Ve Dřevci u rybníka byla připravena kánoe a tři členové soutěžního
www.kozlany.cz

týmu předvedli, jak si vedou na
vodní ploše – nikdo se takzvaně po
vodácku „neudělal“ – asi proto, že
voda byla opravdu ledová! Na nádraží v Kožlanech byl připraven
náš tým záchranářů, který si pro
soutěžící přichystal několik krizových situací v záchraně osoby – a
pánové dokázali, že umí poskytnout rychlou a kvalitní první pomoc! Na dalším stanovišti, tentokrát V Ouvoze, prokázali soutěžící
znalost topografických značek a
určili azimut a za kožlanskou sokolovnou je čekal útok z podzemního
hydrantu. Pak už se týmy vrátily
zpět k hasičské zbrojnici na Výfuku, kde je čekaly dvě disciplíny –
technická, kdy za velmi krátký časový úsek dokázal tým po rozdělení práce vyměnit pneumatiku a žárovku v připraveném vozíku a rovněž určit grafické značky technických prostředků. Poslední, tzv.
tajná disciplína, měla dvě části –
první byla hod granátem na cíl –
podotýkáme, že cvičným, gumovým – mnozí pánové zapomněli,
jak se to vlastně „hází“ a někteří
pánové tady nasbírali slušný počet
trestných bodů. Vrcholem a největší legrací pak byla druhá část
poslední disciplíny, kdy dva soutěžící prokázali jak si rozumí i se zavázanýma očima, kdy jeden vede
druhého krkolomnou dráhou bez
možnosti mluveného projevu –

přihlížející diváci se opravdu bavili
!
Po součtu všech dosažených časů a trestných bodů bylo pořadí
následující: 1. místo domácí tým
SDH Kožlany, 2. místo SDH Bolevec, 3. místo SDH Černíkovice, 4.
místo SDH Hromnice, 5. místo
SDH Dýšina. Takže i ten putovní
pohár, věnovaný starostou Města
Kožlan zůstal již podruhé doma –
takže pokud se podaří vyhrát ještě
příští rok…. zůstane pohár navždycky v držení SDH Kožlany!!!
Poděkování patří celému týmu ve
složení – Míša Šot, Franta Kotěšovec, Pavel Fiala, Vláďa Klaus a
Vláďa Pova za téměř bezchybné
plnění všech disciplín a díky patří i
všem
rozhodčím,
cateringu
v hasičárně pod vedením Milana
Konopáska a všem ostatním, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na
přípravě i samotném průběhu soutěže.
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A co čeká kožlanské hasiče
v nejbližších týdnech? Bude to
opětovné zapojení do celonárodní
sbírky boje proti rakovině –
KVĚTINOVÝ DEN - který proběhne
ve středu 15. 5. 2013 a naši mladí
hasiči budou nabízet květ měsíčku
lékařského s letáčkem – více dále
ve Zpravodaji. Dále to bude okrsková soutěž, která proběhne 18.
května v tábořišti U Potůčků ve
Hlincích a pak naše město přivítá
1. června celostátní propagační
jízdu Sdružení hasičů Čech Moravy
a Slezska – více se můžete o této

akci dozvědět na www.dh.cz a my,
hasiči, Vás budeme plakátem a
rozhlasem informovat o časovém
programu a příjezdu historických
hasičských vozidel k pomníku Dr.
Beneše.
Mladí hasiči se nadále zúčastňují
pohárových soutěží a závěrečné
kolo hry Plamen bohužel ve dnech
25. a 26. května poprvé za třináct
let nenavštíví – v sobotu 25. 5.
totiž probíhají oslavy založení základní školy a děti tak přijdou o vrchol hasičské sezony….no, tak
snad příště vše vyjde jak má!

V plném proudu jsou také přípravy na oslavy 140. Výročí založení našeho sboru a zdvořile připomínáme, že nadále trvá výzva
pro Vás, kteří chcete přispět na
slavnostní vyšívaný prapor, který
by sbor v srpnu z rukou starosty
města rád převzal! Děkujeme Vám
za přízeň i podporu a věřte, že kožlanští hasiči jsou tady pro Vás
připraveni pomoci v každé situaci !

Úkoly hasičů na místě zásahu,
signály v požární ochraně, používání a obsluha dýchacích přístrojů.

Také opět probíhala zdravověda
se zaměřením první pomoci při dopravní nehodě.
Dne 25.4.2013 v 15.38 hod. byl
vyhlášen operačním důstojníkem
HZS poplach. Byl nahlášen požár
lesního porostu a trávy v okolí kožlanského lomu. Jednotka hasičů
Kožlan byla první na místě, ale
jednalo se o planý poplach. Probíhalo pálení klestí a větví, kde bylo
vše pod kontrolou, ale nebylo nahlášeno na příslušných úřadech.
S pozdravem

Alena Foldová

Hasiči města Kožlan
Tento měsíc došlo k úpravě našeho přívěsného vozíku za účelem
širšího použití. Tento vozík měl oficiální premiéru 13.4.2013 na naší
soutěži „O putovní pohár starosty
města “Kožlanská jízda.“ Jednotka
SDH
Kožlany
provedla
dne
14.4.2013
doplnění
vody
v nádržích u kožlanského hřbitova
a dále tentýž den provedla čištění
komunikace u Vožehova rybníka
pomocí kropicí lišty naší Tatry 815
CAS32. Dále členové jednotky
v tomto měsíci doplňovali vodu
místním fotbalistům do studánky.
Nadále probíhala odborná příprava
jednotky.

Šikulky z Kožlan
Měsíc duben přemýšlel, jestli pomůže jarnímu počasí, nebo se bude dívat na zimní laškování od teplých kamen, kde jsme i my, šikulky, pořád rády zůstávaly. Ale přitom jsme měly napilno, protože
jsme chystaly spolu s DDM v Kralovicích – Kreativní odpoledne. 13.
duben 2013, od 13 hodin v Lidovém domě. Šikovné ženy z Kralowww.kozlany.cz

Vaši Hasiči

vic, Čisté, Kožlan a Rakovníka se
snažily, aby návštěvníci měli možnost
si
vyzkoušet
tvoření
s kukuřičným šustím, se šikovným
strojkem Big Shot, korálkování,
enkaustiku.
Pletení z pedigu a papírových ruliček také zaujalo. Zajímavé bylo
tvoření s obaly na čajové sáčky,
krásné jarní dekorace, drátkované

šperky, šité hračky, prýmkování a
ještě jiné zajímavé práce.
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Pozornost všech tvořivých dam
však upoutal Big Shot. Jak představit něco, co vypadá jako lis nebo strojek na nudle? Odborně: Big
Shot je vyřezávací a embosovací
strojek bez nutnosti elektrického
pohonu. Pro nadšené dámy: Big
Shot je úžasný strojek pro tvoření
s papírem, textilem, pěnovkou,
kůží, plastovými fóliemi, filcem a
jinými tvořivými materiály. Tyto
materiály můžete vyřezávat do
různých tvarů, navíc můžete s pomocí speciálních embosovacích kapes vytvářet zajímavé reliéfy na
papír, kovové fólie. Nadšení nebralo konce. A to jsme neviděly,
všechny způsoby vytváření .

Domlouvaly jsme se, jak by se
dal tento úžasný strojek využít?
„Výrobky“ na něm vytvořené, bychom mohly využít nejen my na
našich setkáních „šikulek“, ale také
děti v mateřské škole a základní
škole by je mohly využít, při výtvarné výchově.

Tento nápad podpořila také paní
Hana Tupá a přednesla na zasedání rady města. Dnes již víme, že
tento nápad můžeme uskutečnit.
Chceme poděkovat panu starostovi, radě města a paní Tupé, za
koupení Big Shotu. Domluvíme se
na spolupráci s knihovnou, mateřskou školou, základní školou a
DDM v Kožlanech.
Přejeme Vám hezké jarní dny,
dobrou náladu a zkuste si třeba
něco vytvořit. Určitě připravíme
něco zajímavého na Den dětí. Nebo přijďte na Kreativní večery DDM
Kožlany, které vede paní Cepková.
My s DDM rády spolupracujeme.
Šikulky z Kožlan

Dětský den v Kožlanech se koná 2.6.2013
Vážení rodiče, milé děti,
rády bychom vás pozvaly na další dětský den
v Kožlanech. Tento rok jej pořádáme v neděli 2. června od 14 hodin na tradičním místě – na louce u hasičárny. Kromě soutěží a úkolů jsme tento rok připravily/zajistily speciální vyvrcholení dne v podobě westernové show, která začne v 15:30. (Více informací o této show najdete na stránkách www.terra-historia.cz).
Po celou dobu konání akce bude otevřen bufet U Milana, kde se můžete občerstvit. Vstupné na dětský
den činí 50,- Kč za dospělou osobu a 20,- Kč za dítě

(výše ceny se odvíjí od finanční náročnosti přípravy
dětského dne). Rády bychom zde poděkovaly všem
sponzorům, díky kterým jsme mohly tradiční dětský
den obohatit o tak skvělou show.
Ač je tato akce nazvána dětským dnem, na show se
může přijít podívat každý, kdo má rád koně či nezvyklou zábavu. Věříme, že pro vás bude zajímavým
zážitkem a že si celý den (nejen) pro děti krásně užijete.
Těšíme se na vás.
8tet

Z činnosti kulturní komise
6. dubna se uskutečnil zájezd do Komorního divadla v Plzni na veselohru Taková ženská na krku. Komediálně
laděný příběh většinu diváků pobavil. Poslední představení před divadelními prázdninami plánujeme na červen.
Termín a hru budu znát za začátku května. Všichni, kteří si přejí být informováni, zaslali své e mailové adresy,
nebo jsou informováni formou SMS. Ihned po zjištění informací je akce plakátována na obvyklých místech.
Další milou událostí bylo vítání nových občánků. Akce proběhla v příjemném prostředí kožlanské obřadní síně
v sobotu 20. dubna. Poděkování patří učitelům a dětem ze Základní a mateřské školy v Kožlanech, kteří připravili krásné vystoupení.
Kdo si chce protáhnout kostru, může s námi vyrazit na již tradiční pochod Javornicí 8. května.
Hana Tupá

Pozvánka do Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
Zveme všechny příznivce muzea na 11. ročník májového dne řemesel a divadla, který bude probíhat 18.
května v prostorách muzea a na nádvoří v Mariánské
Týnici. Uvidíte vystoupení dětí z Mateřské školky
z Kralovic a Čisté, Základní školy z Čisté, šermíře, taneční vystoupení, kejklíře. Opět k nám zavítá kejklíř
Vojta Vrtek se svými kejklířskými ukázkami. K dobré
náladě zahraje dechový orchestr Základní umělecké
školy z Plas. Pro malé i velké se bude hrát loutkové
divadlo. S pohádkami na nádvoří muzea vystoupí i divadélko Tereza. V odpolední části programu uslyšíme
lidovou muziku z Chrástu, která se představí pásmem
písniček z Plzeňska. Program na nádvoří začíná již od
10.00 hodin a potrvá do pozdního odpoledne. Pro děti

bude připravena tvůrčí dílna s domem dětí z Kralovic.
Na nádvoří bude probíhat celý den řemeslnický trh
s ukázkami a prodejem. Po celý den bude zajištěno
tradiční občerstvení.
Ve výstavním sále muzea můžete shlédnout výstavu
“Jubilanti Hollaru“, která zahrnuje tvorbu českých
umělců.
Další květnovou akcí bude koncert klarinetového
kvarteta, pod názvem „Clarinet Factory“. Na něj jste
zváni 22. května od 19.00 hodin.
Do muzea na prohlídku nové expozice, na výstavu,
na májový den i na koncert Vás zvou pracovníci muzea.
Jana Dienstpierová

Citát měsíce
„Kdo ti povídá o chybách druhých, bude i druhým povídat o chybách tvých“
Thomas Mann
www.kozlany.cz
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SPORT
FC Olympie Kožlany
Výsledky duben:
Muži:
Kožlany - Vejprnice B 0:0 (0:0)
Třemošná – Kožlany 3:0 (0:0)
Dolní Bělá – Kožlany 1:2 (0:2)
branky: Šnajdr, V.Švamberg
Kožlany – Kozolupy 4:2 (2:2)
branky: Šnajdr 2, Štrunc, Koura
Úlice - Kožlany
0:0 (0:0)
Dorost:
Kryry – Kožlany 1:5 (1:1) - přípravný zápas
branky: V.Švamberg 2, Tupý, Frölich, Melichar
Žihle - Kožlany
2:0 (0:0)
Dolní Bělá – Kožlany 2:1 (0:1)
branka: Tupý
Kožlany – Sulkov 4:1 (2:0)
branky: Kazda 2, Melichar, V.Švamberg
Plasy – Kožlany 3:1(1:0)
branka: Melichar
Pozvánka na fotbalový květen:
Muži (sobota):
1.5. Manětín - Kožlany
17:00
4.5. Kožlany - Ledce
17:00
11.5. K. Újezd – Kožlany
17:00
18.5. Kožlany - Plasy
17:00
25.5. Bezvěrov - Kožlany
17:00
Dorost (sobota):
12.5. H. Huť – Kožlany
18.5. Kožlany - Tlučná

hod. (středa)
hod.
hod.
hod.
hod.

10:00 hod. (neděle)
14:30 hod.

Žáci:
Kralovice – Kožlany 4:2 (1:1) - přípravný zápas
branky: Šofranko, O.Berbr
Chotíkov – Kožlany 3:3 (3:0)
branky: Šofranko 2, Pánek
Dolní Bělá – Kožlany 1:6 (0:4)
branky: Šofranko 3, Karlíček, Dibelka, vlastní
Kožlany – Kozolupy 3:0 (2:0)
branky: Šofranko 2, Pánek
Tlučná – Kožlany 5:2 (1:1)
branky:Šofranko 2
Stará garda:
Kožlany – Plasy 2:5 (0:2)
branky: Bílek, L.Kulhánek

Žáci (sobota):
4.5. Kožlany - Trnová
11.5. Úněšov - Kožlany
18.5. Kožlany - Kralovice
25.5. Kaznějov - Kožlany

10:00
14:30
10:00
14:30

hod.
hod.
hod.
hod.

Stará garda (pátek):
3.5. Druztová - Kožlany
10.5. Kožlany - Zruč B
17.5. Kožlany - Třemošná
24.5. Hvozd - Kožlany
31.5. utkání o umístění

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Kožlanský míčový desetiboj
Dne 2.3.2013 se uskutečnil již desátý ročník Kožlanského míčového desetiboje. Všech deseti ročníků
se zúčastnila jen jedna kompletní dvojice Jan Kotěšovec a Jiří Švarc. I letos bylo k vidění několik nových
hráčů, nebo několik nově sestavených dvojic.
Tento ročník přinesl i několik nových věcí. Za prvé
byla při slavnostním zahájení
slavnostně
vztyčena
státní
vlajka za
zvuku
české
hymny. Za
druhé bylo
na pomoc rozhodčím nainstalované
v tělocvičně
zařízení,
známé
ve
světě
hlavně
v tenise, tzv. jestřábí oko.
Letošní ročník patřil mezi ty
nejvíce vyrovnané, protože po
osmi odehraných disciplínách
mohlo vyhrát stále ještě 5 dvojic. Hodně tedy záleželo, jak
dopadne devátá (hodně náhodná) disciplína – petling, která
www.kozlany.cz

už několikrát před tím zhatila možnost několika dvojicím pomýšlet na pěkný výsledek. A ta vyšla skvěle
nově složené dvojici Vladimír Lehner a Jiří Švamberg,
která petling vyhrála a i díky tomu se na konec radovala z celkového vítězství, mimochodem tato dvojice
byla od začátku považována za černého koně turnaje,
což vítězstvím jen potvrdila. Naopak totálně nevyšla
devátá disciplína dvojici Jan Kotěšovec a Jiří Švarc,
kteří v ní byli úplně poslední, ale i přesto obsadili druhé místo a tím tedy ve všech deseti ročnících byli na
stupních vítězů. Třetí se ztrátou tří bodů na druhé
místo skončila dvojice Václav Hora a Ondřej Kozler.
Na čtvrtém místě skončili Jaromír Správka a Luboš
Tupý, kteří také v deváté disciplíně neměli moc štěstí.
Smůlu měla dvojice na pátém místě Jan Vlček a Zdeněk Týmr ml., protože v poslední disciplíně – vrh do
dálky - Jan Vlček přešlápl a měl tedy neplatný pokus,
což znamenalo, že vrh nevyhráli a naopak byli až na
patnáctém místě a tím přišli o celkové druhé místo!!!
Jedenáctou doplňkovou disciplínu – kdo „spálí“ nejvíce kg během turnaje – vyhrála dvojice Jan Kotěšovec a Jiří Švarc, kteří zhubli dohromady o 2,5kg, naopak některé dvojice dokonce přibrali, nejvíce pak Richard Müller a Zdeněk Polcar a to dokonce 3,7kg. Po
osmé hodině večerní došlo na vyhlášení výsledků a
rozdání cen. Každý zúčastněný dostal pamětní medaili
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od J. Hoffmana. Hlavní cenu tablety pak převzala vítězná dvojice.

ce, kde byl vyplacen a propit bank těch, co uhodli
správné pořadí. Vítězem tipovací soutěže se stal
J.Hoffman a J.Šapovalov.
J.Kotěšovec

VOLEJBAL

STOLNÍ TENIS

KOŠÍKOVÁ

HÁZENÁ

HOKEJBAL

NOHEJBAL

LÍNÝ TENIS

"PETLING"

HOD DO DÁLKY

Lehner Vladimír – Švamberg Jiří

5

5

1

7

13

2

2

1

1

2

39

1.

Kotěšovec Jan - Švarc Jiří

9

2

2

11

3

5

1

2

16

1

52

2.

Hora Václav – Kozler Ondřej

2

9

13

1

3

5

3

5

2

11

54

3.

Správka Jaromír – Tupý Luboš

1

4

7

7

12

1

5

7

11

5

60

4.

Týmr Zdeněk ml.- Vlček Jan

9

5

5

1

3

7

9

3

9

15

66

5.

Kulhánek Luboš – Kůsa Pavel

7

7

9

11

1

9

4

7

3

12

70

6.

Kotěšovec František – Týmr Zdeněk st.

13

3

4

7

8

4

13

9

6

4

71

7.

Hurt Tomáš – Lepka Martin

4

13

3

4

15

13

5

4

8

3

72

8.

Feix Tomáš – Štrunc Ladislav

7

9

9

13

3

3

7

13

7

7

78

9.

Polcar Zdeněk – Müller Richard

3

9

9

7

11

9

7

9

4

13

81

10.

Berbr Jaroslav – Švarc Jaroslav

13

1

7

4

8

7

13

9

13

8

83

11.

Tůma Jiří – Urban Tomáš

5

9

9

4

3

9

9

9

15

14

86

12.

Fiala Pavel – Souček Miroslav

9

13

5

16

1

9

9

5

10

10

87

13.

Slabý Jiří – Zeman Martin

9

7

13

13

8

13

9

13

14

16

115

14.

Moučka Tomáš – Novák Alexandr

13

13

13

15

13

13

13

13

5

6

117

15.

Babuška Jakub – Tupý Zdeněk

13

13

13

3

16

13

13

13

12

9

118

16.

POŘADÍ

KOPANÁ

KOŽLANSKÝ
MÍČOVÝ
DESETIBOJ
2013

CELKOVÝ SOUČET

Musíme poděkovat všem sponzorům, kteří nám pomohli vytvořit pro všechny závodníky nádherné ceny.
Tradiční zakončení pak proběhlo v restauraci U Radni-

Ohlédnutí za sezónou 2012/2013 Volejbalového klubu Kožlany
Volejbalový klub Kožlany vznikl před čtrnácti lety a
letos již hrajeme v okresním přeboru svoji dvanáctou
sezónu. Mnozí z Vás možná o naší činnosti moc nevědí, a proto bych chtěl popsat jeden ročník naší soutěže a akcí, které pořádáme nebo se na jejich pořádání
podílíme.
www.kozlany.cz

Sezóna pro nás začíná pravidelnými tréninky ve
středu od 17:00 do 19:00 hodin. Pokud nám počasí
dovolí, září trávíme ještě na venkovním kurtu u rybníka. Jelikož soutěž se hraje v tělocvičně, koncem září
se přesouváme do haly. Okresního přeboru se účastní
5 - 8 družstev a hraje se turnajově každý s každým.
Kožlanský zpravodaj 5/2013
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Soutěž je vyrovnaná a každý může porazit každého.
Záleží vždy na aktuální formě a účasti několika lídrů
týmu v každém turnaji. Letos se nám celkem dařilo,
po posledním turnaji v březnu jsme obsadili druhé
místo.
Postup do krajského přeboru si vybojovalo družstvo
Zruče. Ani jeden z týmů, mimo Kralovic, které mají
dlouhou tradici a větší členskou základnu, však do
krajského přeboru nikdy nechtěl. Tato vyšší soutěž je
pro nás i ostatní časově a finančně příliš náročná.
Hlavně počet členů neumožňuje v případě zranění či
časového zaneprázdnění udržet dostatečnou kvalitu
týmu.
Členové volejbalového oddílu se podílejí nebo organizují i další většinou sportovní akce. Vždy třetí víkend
v červenci se koná na venkovním kurtu u rybníka
„Memoriál Václava Švarce“. Tato soutěž volejbalových
dvojic vznikla před mnoha lety. Její název pak jako
vzpomínka na našeho kamaráda, trenéra a skvělého
člověka. Ani letos to nebude jinak, a proto bych Vás
na „debly u Vožeháku“ rád pozval.
Po soustředění týmu, které je na přelomu září a října, organizujeme mikulášskou nadílku. Pro děti se na-

ši členové organizačně i finančně podílejí na oslavách
dětského dne. V letošním roce se pod taktovkou „8
TET“ uskuteční v neděli 2. června u kožlanské hasičárny a myslím, že bude na co se dívat. V programu
je totiž velké překvapení. Ostatně přijďte se svými
dětmi a přesvědčte se osobně.
Naší akcí roku se stal Kožlanský míčový desetiboj.
Soutěž dvojic v roce 2013 slavila již svůj desátý ročník. Desetiboj pořádáme začátkem března. Urputné
souboje, pestrost sportů a kvalitní ceny přilákají každý rok soutěžící i mnoho diváků.
Činnost klubu je pestrá a všem členům, kteří se na
její organizaci podílejí, patří velké poděkování. Do
dalších let přeji všem sportovcům pevné zdraví a
mnoho elánu do dalších akcí.
Konečná tabulka
1. Zruč
20
2. Kožlany
20
3. Kralovice
20
4. Horní Bříza 20
5. Zbůch
20

OP 2012/13:
15 4 1
31 : 16
34
10 10 0
26 : 23
30
13 3 4
28 : 20
29
5 15 0
15 : 31
25
7 9 4
16 : 26
23
za VK Kožlany Jaroslav Švarc

Kam za sportem

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě všimli, že
její součástí je i anketa.
V dubnu jsme zjišťovali, zda
umíte uplést pomlázku

Výsledky ankety
měsíce dubna:

Anketní otázka na květen
zní:
Zúčastníte se 100. výročí
postavení nové školní budovy v Kožlanech?

Nová anketa
bude spuštěna
1.5.2013

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. Volný prodej 9,- Kč

www.kozlany.cz
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