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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
vzhledem k mimořádně příznivým klimatickým podmínkám pro
růst
trávy
mají
naše
technické
služby
o
práci postaráno. Nejde
všechno
posekat najednou.
Především
je na překážku neustálé mokro, které znemožňuje
kvalitní sekání. Věřím však, že až
to počasí dovolí, dokončíme údržbu
zeleně v tradiční vysoké úrovni.
Velkou pomocí jsou nám i pracovníci z tzv. VPP (veřejně prospěšné
práce). Pomáhají v lesní školce, na
údržbě zeleně a na hřišti u školy.
Velkou pomocí je i aktivita některých spoluobčanů, kterým není
lhostejné, jak vypadá okolí jejich
domů. Tímto chci všem, kteří pomáhají udržovat veřejná prostranství vlastními silami a prostředky,
poděkovat.
Již
dva
měsíce
ukládáme
v Kožlanech a v obcích bioodpad
do určených popelnic. Podle dosavadních ohlasů od občanů se tato
novinka velmi osvědčila. Uvidíme
na konci roku, jaký bude přínos po
finanční stránce. Na tomto místě
jsem nucen se kriticky vyjádřit
k chování spoluobčanů ve Dřevci,
kde je ukládán bioodpad dohromady s větvemi na určený pozemek u
silnice a navíc v místech jak koho
napadne. Nebylo by jednodušší

dávat větve na jednu hromadu?
V tomto stavu těžko můžeme větve odvážet na další zpracování.
Dalším nešvarem je fakt, že si tam
občané vyvážejí i stavební suť. Za
této situace bude obtížné shromažďovací místo uvést do pořádku.
Na druhou stranu mi dovolte poděkovat občanům, kteří odevzdávali v sobotu 25. května velkoobjemový nebo nebezpečný odpad.
Všichni si svůj odpad zabezpečili a
uložili do přistavených kontejnerů
a již jsme nemuseli řešit naložení
odloženého odpadu. Vše proběhlo
rychle, organizovaně a bez problémů.
Na rybníku Vožehák nám počasí
mírně zdržuje práce na výpustním
zařízení. Javornicí stále protéká
poměrně velké množství vody, které práce komplikuje. Pracovalo se
tedy hlavně na opěrné zdi, která je
již hotova a může se provést konečná úprava vzdušné strany hráze rybníka. Podle počasí se bude
pokračovat na úpravě pravého
břehu a hlavně na výpustním zařízení.
Na konci měsíce května jsme
uskutečnili akci připojení budovy
pošty na místní kanalizaci a na
městský vodovod. Z hlediska dalších úprav budovy to bylo velmi
důležité. Připravuje se projekt na
zateplení fasády a výměnu oken.
Je třeba, aby do stěn budovy nešla
vlhkost z nefunkčního septiku na
dvoře pošty.
Také jsme udělali zpevněnou
místní komunikaci k rodinným domům za humny u Jižní ulice. Pro

občany našich obcí jsme nechali
zpracovat nové kanalizační řády,
které umožní další stavební rozvoj
v těchto obcích.
Ve středu 22. května proběhl na
městském úřadě závěrečný audit
hospodaření za rok 2012.
Opět
jsme prošli kontrolou bez závad.
Poděkování proto patří všem zaměstnankyním úřadu za velmi kvalitní práci.
V sobotu 25. května se uskutečnila slavnost u příležitosti 100. výročí postavení nové školní budovy
v Kožlanech. Slavnost, které se
zúčastnilo cca 700 lidí, byla velmi
pěkná a u účastníků se setkala
s velkým
ohlasem.
Za
velmi
dobrou přípravu a organizaci děkuji vedení školy i všem zaměstnancům, kteří se na ní podíleli. Bližší
informace najdete na jiném místě
našeho zpravodaje.
Ten samý den se také uskutečnil
další benefiční koncert v kapli sv.
Jana Křtitele v Hodyni. Soubor
LUDUS MUSICUS přednesl představení „Popelka Nazaretská“ a jejich vystoupení se setkalo s velkým
ohlasem zaplněné kaple.
Před 129 lety se v Kožlanech narodil Edvard Beneš. Osoba našeho
bývalého prezidenta do dnešní doby vyvolává řadu diskuzí. Jedno je
však jisté. Benešův odkaz pro rozvoj evropské integrace a jeho demokratické myšlenky mají co říci i
dnešním politickým představitelům. V den narozenin, 28. května,
jsme položili k jeho pomníku kytici
na počest tohoto výročí.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 6. zasedání konaném dne 22. 4. 2013
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města

www.kozlany.cz

Rada schvaluje:
program 6. zasedání rady města;
3. rozpočtové opatření 2013;
umístění reklamní tabule nad
vchodem do budovy č.p. 278
v Kožlanech; smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu stavby

na pozemku p.č. 3700/62 k.ú. Kožlany; zveřejnění záměru pronájmu zemědělských pozemků o
výměře 4.6290 ha v k.ú. Buček;
dodatek č. 2 ke knihovnímu řádu
Městské knihovny v Kožlanech týkající se pravidel půjčování čteček
elektronických knih;
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Rada doporučuje:
zastupitelstvu prodej bytové jednotky č. 5 v č.p. 366 Větrná, Kožlany, za cenu 316 493,- Kč; před
vydáním stanoviska k připojení

č.p. 92 Kožlany na vodovodní a
kanalizační řad provést šetření na
místě za přítomnosti vlastníka objektu.

Rada souhlasí:
se zápisem žadatelky do seznamu
zájemců o přidělení bytu v Domě
s pečovatelskou službou s tím, že
v současné době není volný žádný
byt.

Výsledky projednání rady města na 7. zasedání konaném dne 13. 5. 2013
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 7. zasedání rady města;
4. rozpočtové opatření 2013; uzavření Mateřské školy Kožlany v období
hlavních
prázdnin
od
22.07.2013 do 18.08.2013; pronájem části pozemku p.č. 4140/1 v
k.ú. Kožlany o výměře 70 m2 za
1,- Kč/m2/rok za účelem umístění

včelstev; pronájem části pozemku
p.č. 3928 v k.ú. Kožlany o výměře
100 m2 za 1,- Kč/m2/rok za účelem umístění včelstev; snížení vyúčtovaných nákladů na topení za
rok 2012 o 5 000,- Kč v městském
bytě Dr.E.Beneše č.p. 2 z důvodu
výskytu vlhkosti a plísní; uzavření
smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance
města s MUDr. Jiřím Marešem;
účetní závěrku Základní školy a
Mateřské školy Dr.E.Beneše, Kožlany, za rok 2012; pátek, sobotu
a neděli oddávacími dny bez uvedení oddávacích hodin, v tomto

rozsahu se mění usn.č. 12/10 ze
dne 15.11.2010.
Rada souhlasí:
se zadáním zhotovení chodníku v
ulici Na Výfuku firmě Josef Mráček, IČ 65537645 z důvodu nejvýhodnější cenové nabídky; s uzavřením podnájemní smlouvy na byt
P6 v č.p. 456 Kožlany za podmínek
uvedených ve smlouvě; s uzavřením podnájemní smlouvy na byt L5
v č.p. 456 Kožlany za podmínek
uvedených ve smlouvě.

Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 12. 6. 2013
od 18,00 hodin
se koná
13. zasedání zastupitelstva MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti
Městského muzea v Kožlanech

Program:
Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Zpráva o činnosti rady města Kožlany
Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2012
Změna rozpočtu na rok 2013 - 5. rozpočtové opatření
Závěrečný účet města za rok 2012
Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
Majetkové a ostatní záležitosti města
Zpráva starosty města
Diskuse

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Čarodějnický měsíc v MŠ
Již začátkem dubna nám pan Pohoda hezkou pohádkou o čarodějnici nastartoval přípravy na čarodějný slet v MŠ. Mladším dětem s přípravou kostýmů
pomohli doma rodiče, starší děti si je vyrobily ve školce samy. Také učitelky se připravovaly, aby se mohly
proměnit, samozřejmě v hodné čarodějnice, a vymýšlely zajímavé úkoly pro děti.

30. dubna se všichni čarodějové a čarodějnice slétli
do MŠ. Díky počasí, které se přece jen umoudřilo,
www.kozlany.cz

jsme mohli brzy vyrazit na zahradu. Nejprve si každý
k svačině vlastnoručně opekl svůj „hadí ocásek“ – páreček a s chutí jej snědl. Ještě jsme na ohni spálili
každý svoji vyrobenou „zlou čarodějku“, která nám
našeptává zlobení a ošklivá slova - snad to pomůže.
A potom začalo plnění úkolů u pěti hodných čarodějnic, které byly po celé zahradě. Nikdo z dětí se nebál
a všichni splnili úkoly na jedničku. Děti za to dostávaly sladké odměny, ale jednou je čekalo překvapení
v podobě zdravé ředkvičky.

Veselé dopoledne jsme zakončili výborným čarodějnickým obědem, který nám, jako vždy, vykouzlila naše paní kuchařka.
J.Mrzenová
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Oslavy 100. výročí založení nové budovy Základní školy
V sobotu 25. května 2013 proběhly oslavy otevření nové budovy
Základní školy v Kožlanech, od
kterého uplynulo již 100 let. Na tuto akci jsme se dlouho připravovali
a byla pro nás „akcí roku“.

Před druhou hodinou odpolední
se začali sjíždět první hosté.
Z Krajského úřadu Plzeňského kraje Odboru školství, mládeže a tělovýchovy nás navštívila paní Mgr.
Pavlína Faitová, z Odboru školství
Městského úřadu Kralovice pan
Mgr. František Bureš a další starostové, ředitelé nebo jejich zástupci z okolních obcí a škol.
Z počtu bývalých zaměstnanců,
žáků a občanů, kteří se přišli podívat na současné vybavení a změny
ve škole, jsme byli mile překvapeni. Vždyť jejich počet jsme přestali
evidovat při počtu bezmála 700 a
přicházeli stále další.
Po druhé hodině odpolední začal
oficiální,
společný
program
v tělocvičně ZŠ. Program moderovala paní učitelka Mgr. Kateřina
Růžková. Po proslovech pana starosty Mgr. Vladimíra Přibyla, který
shrnul historii budovy a vyzdvihl
některé slavné kožlanské rodáky, a
pana ředitele školy Mgr. Jaroslava
Švarce, který se zabýval současnou situací školy, patřil už zbytek
společenského odpoledne dětem.
Žáci šestého ročníku pod vedením třídní učitelky Bc. Evy Sixtové
nacvičili podle dobových kronik
scénku
o
zakládání
školy
v Kožlanech, naši nejmenší zase
pásmo říkanek a písniček. Potom
následovalo několik latinskoame-
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rických
tanců
v podání
dětí
z tanečního kroužku a na závěr
krásně zazpíval dětský sbor pod
vedením pana Mgr. Jaroslava
Berbra. Program byl vyvážený a
myslím, že se musel líbit.
Z tělocvičny se potom všichni
přesunuli do budovy školy a „rozptýlili“ po chodbách a třídách.

I tady jsme pro zájemce připravili
bohatý program. Ve druhém patře
mohli návštěvníci vidět výstavku
starých i současných učebnic, vyzkoušet své znalosti přírodovědné,
matematické, fyzikální i jazykové,
práci s interaktivní tabulí a mikroskopem. V šesté třídě si žáci připravili pěknou prezentaci zájezdu
do Anglie a ve čtvrté třídě ti nejmenší obdivovali loutkové divadlo
paní Marie Fichtlové. Nejeden zájemce vystoupal po schodech na
půdu, aby si prohlédl historický
stroj věžních hodin.
První patro jsme věnovali hlavně
historii budovy a školy jako celku.
Tady bych se chtěl obrátit na širokou veřejnost. Před sto lety byly
do základového kamene uloženy
dobové písemnosti a mince. Chtěli
jsme také zanechat poselství budoucím generacím, bohužel se

nám nepodařilo základový kámen
najít. Víte, kde ten kámen je, nebo
znáte nějakého pamětníka? Budeme velice rádi, když se nám ozvete. Kdo si prohlédl historickou část,
mohl si odpočinout u poslechu líbezných písní, které nám zazpívali
důchodci z plzeňského centra Totem. V učebně výpočetní techniky
probíhala prezentace akcí školy a
případní zájemci si mohli vyzkoušet práci na našich počítačích. Vše
směřovalo k otevření slavnostního
rautu, který byl z finančních i prostorových důvodů pouze pro pozvané hosty a bývalé i současné
zaměstnance. V suterénu budovy
si ještě mohli rodiče s dětmi vyrobit malou dekoraci a odpočinout si
u pohádky ve školní družině.

Kdo se akce zúčastnil, jistě se
mnou souhlasí, že byla celá pečlivě
připravena a po celou dobu se bylo
na co dívat. Velice děkuji všem,
kteří se na přípravě tohoto slavnostního odpoledne podíleli.
A kdo nepřišel, může jenom litovat, protože jak jsem již říkal ve
svém proslovu, akce takového rozsahu se koná pouze jednou za sto
let. Přejme tedy škole do té další
stovky mnoho úspěchů a plné lavice spokojených žáků.
Mgr. Jaroslav Švarc
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SPOLKY
Závěrečné kolo hry PLAMEN – kolektiv mladých hasičů Kožlany
Uplynulý víkend byl ve znamení
soutěží mladých hasičů, které se
odehrávaly nedaleko od Kožlan, a
to ve sportovním hasičském areálu
a přilehlé louce v Dolním Hradišti u
řeky Střely.
Po oba dny svatý Florián, patron
hasičů, plakal a plakal…a nikdo nevěděl nad čím a proč, protože tratě
na disciplíny byly připravené, mládež natěšená, rozhodčí připraveni…a naše barvy hájil bohužel jen
jeden tým mladších ve složení: Jiřík a Lucka Hudouskovi, Vašík Pícl,
Péťa Kuchař a Pepa Horák za doprovodu Míši Češky a zdravotníků
Jany Zímové a Ondry Holečka, kteří po celou dobu soutěže zajišťovali
zdravotní dohled. Alča Foldová vypomáhala na soutěži jako rozhodčí
a dětem moc a moc fandila.
V sobotu se začalo štafetou 4 x 60
metrů. V konkurenci 20ti družstev
jsme získali 8. místo, následovala
štafeta CTIF, kde se nám podařil

desátý nejlepší čas a poslední sobotní disciplínou byl požární útok
CTIF – první pokus byl nic moc,
nasbírali jsme plno trestných
sekund, ale ten druhý už byl lépe
provedený a v disciplíně jsme obsadili 11. místo. V soutěži se pro
umístění sčítají pořadí disciplín a
z podzimu, kdy hra Plamen začala,
jsme si přinesli krásné 7. místo, a
po sobotním součtu jsme v sobotu
večer „drželi“ krásné osmé místo!
Příslib na dobré umístění do posledního dne byl krásný, ale to počasí…hrůza!
Pršelo, pršelo, občas lilo, bahno
všude kam oko dohlédlo, zima byla
fakt děsná, nepomáhalo běhání,
teplé oblečení, pláštěnky ani teplý
čajík, a to nás čekal požární útok!
Takže voda nejen shora, ale i zdola
a pěkně studená, brrr….nakonec se
i s touto disciplínou děti doslova
královsky popraly – Lucka skvěle
připojila béčko, Jiřík cvaknul roz-

dělovač, Péťa s Vašíkem bravurně
spojili céčka s proudnicemi, Pepa
dal s přehledem koš a velký Michal
strojník tlačil vodu k terčům –
časomíra se zastavila na 24,15 s –
radost byla veliká a náš malý
tým si udržel v konkurenci 20ti
družstev na okrese krásné 8. místo!!!
Dětem patří obrovské poděkování
jak za sportovní výkony, tak především za statečnost, s jakou vydržely a zvládly deštivé počasí a
velkou zimu –přejeme jim, ať to
nikdo z nich neodmarodí!
Naši hasičskou mládež čeká za
čtrnáct dnů poslední sportovní víkend ve školním roce, pojedeme
na Horní Bělou a do Mrtníka na požární útoky a my dospěláci věříme,
že už vyrazíme v početnějším složení a děti tak sezónu ukončí jak
se sluší a patří!
Míša + Jana + Alča + Ondra

V květnu měli hasiči opravdu napilno. Nejdříve proběhlo v sobotu
4. května cvičení zásahové jednotky zde v Kožlanech na hřišti u základní školy.

ho terénu. To vše v zásahovém
obleku a v dýchacích přístrojích.
Celá akce byla pod velením našeho
velitele Michala Šota.

Jednalo se o cvičení zdolávání překážek pomocí žebříku, transport
zraněné osoby jedním nebo dvěma
hasiči a nošení B hadic do ztížené-

Dne 7. 5. 2013 ve 14 hodin vyjela zásahová jednotka na příkaz
KOPIS k požáru polního porostu a

hospodářského zařízení na zemědělské usedlosti Strachovice. Nejednalo se o opravdový požár, ale
jednalo se o součinnostní cvičení
HZS Plasy s JSDH Kožlany. Cvičení
probíhalo se stříkáním s dvěma
proudy a vodním dělem. Nacvičovalo se i vyvádění koní ze stájí jako záchrana před možným ohněm.
Důležitý úkol našich hasičů byla
dálková doprava vody ze zdejšího
rybníka naší Tatrou do nové sedmičkové Tatry HZS Plasy. Celkem
se zúčastnilo cvičení 6 členů naší
zásahové jednotky (Babuška R.,
Fiala P. (s), Kratochvíl R. (s), Pova
V., Šot M. (v), Švamberg M.). Použitá technika JSDH Kožlany – CAS

Hasiči města Kožlan
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32 T815, CAS 25 L706, HZS PlasyCAS 15 MB Atego, CAS 30 T815-7.
Dne 18. 5. 2013 se naši hasiči zúčastnili
s vypůjčenou
stříkačkou
PS12, z důvodu technické závady na
naší stříkačce, okrskového cvičení
Zlatá proudnice v Hlincích. Jednalo
se jako tradičně o požární útok
z přírodního zdroje. SDH Kožlany se
umístilo celkově na 5. místě ze 7.
Soutěže se zúčastnili tito hasiči:
Kratochvíl R., Klaus V., Kotěšovec
F., Šot M., Perner M.. Děkujeme za
půjčení stříkačky SDH Hedčany.
V následujících měsících se naši
hasiči budou stejně jako celý
sbor připravovat na letošní výročí 140 let SDH Kožlan. V pátek 24. května jsme navštívili Veletrhy Brno, kde se
konal Mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky s názvem Pyros, kde bylo vidět spousta nových zajímavostí z hasičiny. S pozdravem
Vaši hasiči
Šikulky z Kožlan
Tvoření v našem klubu v květnu
bylo zajímavé a určitě nás baví. Na
strojku Big Shot postupně zkoušíme, co můžeme na něm vytvářet.
Pomocí raznic a embossovacích
kapes se dají vytvářet ozdoby z
papíru, koženky, látek, některých
kartonů. Připravily jsme vzorky pro
děti do MŠ. Také jsme připravovaly
ozdoby na vytváření pro děti na
Den dětí.

Doufáme, že se počasí umoudří
a v neděli 2. června od 14,oo hod.
budeme s dětmi tvořit. Náš stánek
najdete také u hasičské zbrojnice.
Těšíme se na vás!
V květnu jsme byly pozvány na
Májový den řemesel a divadla do
Mariánské Týnice. Přes opravdu
„velkou nepřízeň počasí“ jsme jely
a návštěvníci po obědě přišli. Přestalo totiž pršet a otužilci se vydali
do Mariánské Týnice. Jsme rády,

když se setkáváme s lidmi, které
baví také něco vyrábět a popovídat
si o tom. Jsou to zajímavá setkání.
Také jsme se sešly s DDM Kralovice. Dámy, které se také nedaly
odstrašit počasím a přišly.
Přejeme Vám hezký měsíc červen, nenechte se „šíleným“ počasím otrávit a bavte se třeba kreativním vytvářením.
Zdraví Šikulky

Z činnosti klubu seniorů
Ve středu 15. května v 10:00 hodin odjížděli senioři
na první zájezd t.r. do Valeče a Chyše.
První písemná zpráva o Valeči pochází z roku 1526,
tehdy byla povýšena na město. Během let změnil zámek mnohokrát majitele. Nejvýznačnější z majitelů,
kteří se postarali o rozkvět zámku byl Johan Kryštof
ze Šteinbachu. Přestavbu rozsáhlé barokní budovy
svěřil italskému renezančnímu staviteli Francesku Barellimu. Vznikla tak dvoupatrová budova s pravoúhlým
zámeckým dvorem a budova o osmdesáti místnostech
Přestavbou vznikla užitková zahrada později přetvořena v zámecký park. V letech 1695-1733 vznikl jedinečný barokní komplex. Klenotem baroka je zámecký
kostel, bohužel neopravený. Z dílny Matyáše Bernarda Brauna byly v parku sochy, dnes jsou nahrazeny
kopiemi.
Originály
jsou
v lapidáriu
zámku
v Kladrubech. Ovoce ze zahrad a okolí bylo dodáváno
do Saska. Novobarokní přestavba zámku sestávala
z teras, zařízení sala terreny v jižním křídle zámku.
Poslední majitel byl Johan hrabě Lariš Mὃnnich, známý
ostravský velkopodnikatel v uhelné těžbě. Po válce byl
zámek vyvlastněn. Později tam byl dětský domov.
V roce 1978 zámek vyhořel. Po dvaceti letech začal
památkový úřad s obnovou za pomoci norských grantů.
Chyše byla ve 12. století tvrzí vladyky Ctibora a jeho potomci zde žili až do roku 1354. Pak se zde vystřídala řada majitelů. Burián z Gutštejna byl stoupencem Jednoty zelenohorské. V roce 1467 Jiří
z Poděbrad se svým vojskem Chyši zničil. O šest roků
www.kozlany.cz

později začal s obnovou a nechal vybudovat opevnění
kolem celého městečka. Roku 1578 Mikuláš
z Lobkovic přestavěl renezanční hrad na zámek. V 2.
polovině 17. století Anna Ludmila z rodu Kolovratů se
svým manželem dali
zámku barokní
vzhled. V té
době vznikl
na
místě
vysušených
rybníků
park, který
je
osázen
cizokrajnými stromy.
Roku
1766 koupil
zámek
v dražbě
hrabě Prokop Lažanský, který byl držitelem Manětína a Rabštejna. Jeho vnuk Prokop III. Nechal zámek přestavět
ve stylu tudorovské pseudogotiky. Karel Čapek byl
v roce 1917 vychovatelem posledního Prokopa Lažanského. Pobyt v Chyši dal Čapkovi podnět k napsání
hry Věc Makropulos a románu Krakatit.
Na náměstí v Chyši je velká kamenná kašna (celkem jsou v Chyši tři kašny). Jdeme-li po náměstí
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směrem k silnici do Lubence, jsou zbourány staré domy, plocha je oseta travinou a osázena stromy. Obec
má zcela jiný vzhled proti roku 2005 a r. 2008, kdy
naši senioři tuto obec navštívili.
Další zastávkou byl pivovar. Zlatý mok se začal vařit r. 1580 za Ferdinanda Ronšpergára z Ronšperku.
Ten dal areál postavit. Do roku 1651 patřil vrchnosti,
potom městu a v osmdesátých letech 18. století si ho
pronajali Lažanští. Tlak velkých pivovarů měl vliv i na
chyšský a ten byl na počátku 20. století uzavřen. Byl
využíván jako sklad obilí, budova chátrala. V roce
2003 koupili pivovar majitelé zámku a započali
s renovací, která trvala dva roky. Dne 1. 6. 2006 byla
uvařena první várka. Majiteli dalo starost najít dobrého sládka. To se povedlo v Robertu Maňákovi, který
vařil pivo U Fleků. Kde se vaří pivo je třeba i dobrého
kuchaře i ten je zde. Vyhlášené pivo a dobré jídlo lákají hosty. Varna stojí přímo v restauraci pro 70 hostů. Pánev má kapacitu 10 hl. Pivovar může ročně vyprodukovat až 2000 hl. piva. Vaří se staročeským
způsobem: z vody, sladu a pivovarských kvasnic. Do
piva se nepřidávají žádné chemické přípravky, je živé
bez filtrace a pasterizace.

Těm, kteří v Chyši nebyli, doporučuji ji navštívit.
Krásně zrenovovaný zámek v udržovaném parku,
dobrá kuchyně umístěná v pivovaře.
R.Fujanová

Kulturní komise připravila na červen
8. června se uskuteční zájezd do Komorního divadla
v Plzni na hru Pygmalión. Bližší informace podá H. Tupá.

22. června se koná již tradiční výlet na kolech Ladislavská 50. start v 9,00 hod. u Tupých, Na Výfuku
430.
Hana Tupá

Javornice 2013
8. květen se stal již tradičním datem pro vycházku
po Javornici. Letošní počasí neslibovalo pohodový den,
ale přesto se odvážilo 120 turistů z Kožlan, Kralovic i
širokého okolí.
Nejvzdálenější účastnice byla až z Klatov. Věkové
složení bylo opět rozmanité. Nejmladší účastníci se
vezli na kočárcích, nebo kole, ostatní zvládli cestu po
svých. Civilizačními zásahy vznikají přes potok různé
lávky, které „kazí legraci“. Někteří prošli celou trasu
suchou nohou. Teplé počasí zkabonil jen májový deštík, který nikomu neublížil.
Údolí Javornice nám opět nabídlo barevnou paletu
přírodních krás. Po dlouhé zimě jsme se kochali pro-

bouzející se přírodou a rozkvetlými stráněmi. K příjemnému výletu patřilo také občerstvení, které nám
zajistili v Machově mlýně a v kempu na Zvíkovci. Autobusy pana Lexy dopravily účastníky zpět do Kožlan
a Kralovic. Všem bych chtěla poděkovat za milou společnost, která se během pochodu vytvořila.
Na jubilejní 10. ročník již nyní připravujeme několik
překvapení. Těšíme se na Vás 8. května v kožlanské
knihovně.
Fotky z akce si můžete prohlédnout na stránkách
knihovny: www.knihovna.kozlany.cz
Hana Tupá

Citát měsíce
„ Cizí vady máme před očima, vlastní za zády“
Lucius Annaeus Seneca
www.kozlany.cz
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SPORT
FC Olympie Kožlany
Výsledky - květen:
Muži:
Manětín - Kožlany 2:4 (0:1)
branky: Šnajdr 3, Šimek
Kožlany - Ledce 5:3 (2:0)
branky: Šnajdr 3, J.Švamberg, V.Švamberg
Kam. Újezd - Kožlany 2:5 (1:2)
branky: Šnajdr 3, V.Švamberg 2
Kožlany - Plasy 2:0 (0:0)
branky: Šnajdr 2
Bezvěrov – Kožlany 3:0 (2:0)

Žáci:
Kožlany – Trnová 11:0 (5:0)
branky: Šofranko 4, Karlíček 3, Pánek 2, Souček,
J.Švamberg ml.
Úněšov – Kožlany 12:1 (5:0)
branka: Souček
Kožlany - Kralovice 2:2 (1:0)
branky: Šofranko 2
Kaznějov – Kožlany 2:7 (1:4)
branky: Šofranko 4, Souček, Špaček, Hromada

Dorost:
Heřm. Huť - Kožlany 1:6 (0:2)
branky: Kazda 3, Görner, V.Švamberg, M.Švamberg
Kožlany - Tlučná 10:1 (3:0)
branky: Kazda 2, Šofranko 2, Karlíček, Vopata, Folk,
Hach, V.Švamberg, J.Švamberg ml.

Stará garda:
Druztová – Kožlany 4:3 (0:0)
branky: Bílek, Šnajdr st., Lehner
Kožlany - Zruč B 0:3
(kontumačně, nehráno pro nezpůsobilý terén)
Kožlany - Třemošná 2:2 (1:1)
branky: Kratochvíl, Kotěšovec
Hvozd – Kožlany 3:7 (1:3)
branky: Bílek 2, Šnajdr st. 2, Kotěšovec, Krev,
L.Kulhánek

Pozvánka na fotbalový červen
Muži (sobota):
1. 6. Kožlany - Kaznějov
17:00
8. 6. Líně - Kožlany
17:00
15. 6. Kožlany- Nečtiny
17:00
Žáci:
1. 6. Kožlany - Plasy
10:00

9. 6. Žihle - Kožlany
15. 6. Kožlany- Horní Bříza
Stará garda:
31. 5. utkání o umístění
7. 6. utkání o umístění

hod.
hod.
hod.

www.kozlany.cz

18:00 hod. (doma)
18:00 hod. (venku)

hod.

DBK Kožlany - Kralovice
Jarní čunča 2013
11. května jsme pořádali v tělocvičně MŠ a ZŠ turnaj v basketbale s menším počtem hráčů pro kategorii
U10 (rok narození 2003 a mladší). Jednalo se o přípravný turnaj v novém formátu basketbalu určený pro
kategorii minižactva, který by měl v hráčích a hráčkách vypěstovat individuální návyky a hraní jeden na
jednoho. Zápas se hraje na 6x5 minut hrubého času 3
na 3, přičemž se hrají dvě období najednou – každé
na jedné polovině hřiště. Při změně držení míče je
třeba vyběhnout s míčem mimo trojkové území a minimálně jednou si před zakončením přihrát. Toto
v kombinaci se třemi hráči na hřišti má za následek
daleko větší zapojení hráčů a hráček do zápasu.
V klasickém formátu jsou na hřišti hráči a hráčky, které se dlouho dobu vůbec nepotkají s míčem, což
v novém formátu opravdu nehrozí. Navíc se do skóre
započítávají stavy po jednotlivých obdobích postupně
– za výhru v období se do konečného skóre získání
dva body za remízu bod jeden. Takže konečný stav je
maximálně 12:0 V příští sezóně se bude v tomto formátu basketbalu hrát i krajský přebor. Samozřejmě
se budou hrát i zápasy v klasickém „pětkovém“ basketu. Uvidíme, co vše tento nový formát ještě přinese.
Kvalifikace U17
Další akcí, která nás v květnu
čekala, bylo první kolo kvalifikací o
dorosteneckou ligu U17. Bohužel
výkony
v sezóně
2012/13
v kategorii U17 kadetek, nás po-

10:00 hod. (neděle)
10:00 hod.

Vítězem našeho turnaje se stalo družstvo BK Klatovy mix. Naše družstvo se umístilo také první (pouze
na diplomu měli napsanou malou osmičku) a za první
místo si odnesli zlatou medaili. Ostatně stejně jako
všichni účastníci tohoto turnaje, neboť v tomto věku
to není o tom, kdo vyhraje, ale o tom, že se to hraje a
umístění by nemělo být to nejdůležitější.

slali rovnou v základní části na 12.
místo, které znamenalo sestup.
Návrat do DL jsme si museli vybojovat v kvalifikaci. Kvalifikace je
dvoukolová a o systému je roz-

hodnutu vždy podle počtu přihlášených družstev. O postup mělo
zájem celkem 12 týmů – tyto týmy
byly rozděleny do tří skupin po
čtyřech účastnících a skupinu „A“
Kožlanský zpravodaj 6/2013
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jsme jako pořadatel obsadili my.
Soupeři nám postupně byla družstva Slovanu Ústí nad Labem, BSK
TJ Jičín a tradiční HB basket Praha.
Postupový klíč byl tvrdý – vítěz
skupiny má jistý postup do DL, o
zbylá tři místa si to ve druhém kole rozdají systémem doma-venku
družstva na 2. - 3. místě při proházení jednotlivých skupin.
O našich soupeřích jsme neměli
možnost
„naskatouvat“
nějaké
podstatné informace, kromě HBB,
které známe z loňské kvalifikace
U15 a KRA-KOŽ Cupů. Slovan Ústí
nad Labem hrál v U14 ligovou
soutěž a v obou zápasech jsme ho
výrazně přehráli. Nevěděli jsme,
zda nemají nějaké hráčky ročníku
97, ale rozhodli jsme se to vyřešit
rychlou nátlakovou hrou. BSK Jičín, hrálo v loňské sezóně U15 divizi – skupinu B a nepostoupili do
ligy. Avšak věděli jsme, že se spojují s Novou Pakou a že některé
hráčky hráli v družstvu Kary Trutnov, která nás v extralize U15
dvakrát porazila. Jelikož toto družstvo hrálo svůj první zápas s HBB,
tak jsme měli možnost si ho prohlédnout a o taktice rozhodnout
podle toho, co budou „předvádět“.
Sobota 25.5. 9:00 – rozskok a
náš první zápas začal – základní
sestava měla, jak již bylo zmíněno,
naordinovanou agresivní obranu po
celém hřišti. Ač měl soupeř výškovou převahu, tak jsme ho obranou
donutili k chybám, kterými nám
umožnil realizovat rychlé protiútoky, které jsme s přehledem zakončovali. Po celou dobu jsme měli
výrazná náskok, ve třetí čtvrtině
dokonce třicetibodový a to nám
umožnilo střídat i hráčky z lavičky

a pošetřit síly „základu“ do dalších
zápasů. Konečné skóre 84:70 a
první krůček k postupu za námi.
Ve druhém zápase dne nastoupila družstva HBB a Jičína a od začátku to byl vyrovnaný a tvrdý
basketbal. Na každé straně se vyfaulovaly 3 fráčky a další dohrávaly se 4 fauly – prostě řežba, se
šťastnějším koncem pro Pražanky
– zoufale zahozený míč spadl 4
vteřiny před koncem zápasu do
koše a převrátil stav ve prospěch
HBB na konečných 65:64.
Před dalšími zápasy patřila tělocvična oslavě 100. let budovy školy a musím poděkovat vedení školy, že nás nechalo tento důležitý
turnaj odehrát na naší domácí palubovce a obě akce jsme dokázali
časově skloubit. Takže ještě jednou DĚKUJEME.
Další zápas turnaje byl jednoznačnou záležitostí HBB – Ústí si
odneslo porážku 42:76.
A byli jsme na řadě opět my. Ze
hry Jičína a jejich agresivity, ale i
dobré střelby jsme měli strach.
Opět jsme se rozhodli tyto přednosti eliminovat celoplošnou obranou. V 8. minutě první čtvrtiny vedeme 15:2 a do konce období navyšujeme na 20:5. Mohu říct, že to
bylo překvapení nejen pro soupeře, ale upřímně říkám, i pro nás.
Takový průběh jsme nečekali –
opět se na hřiště dostala celá lavička a na konci jasná výhra
80:51.
V nedělním prvním zápase si to
rozdal Jičín s Ústím o postup do
druhého kola. Výhra 77:60 nechala
Jičínu naději na ligu – soupeřem
Jičína ve druhém kole bude Bene-

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.
V květnu jsme zjišťovali, zda se zúčastníte 100. výročí
postavení nové školní budovy v Kožlanech

šov, který skončil 2. ve skupině B,
kterou jinak ovládly Klatovy.
Poslední zápas měl rozhodnout,
o tom, kdo postoupí přímo a může
odpočívat a kdo bude za 14 dní
hrát druhé kolo. Již před zápasem
bylo jisté, že soupeřem poraženého, bude ve druhém kole bude
Brandýs. Velice nepříjemný soupeř, kterému se, hlavně na jeho
palubovce, dávají těžko koše - další motivace pro přímý postup.
Obě družstva se velice dobře
znají. My, máme přečtené hráčky
HBB a oni zase vědí o našich přednostech. Čekal se rychlý basketbal.
My opět s celoplošnou obranou, ale
začátek se nám nepovedl. Po dvou
chybách prohráváme 4:0, to však
byla pouze jediná část hry, kdy
soupeř vedl. Přidáváme na obrátkách, nepouštíme soupeře do koše
a opět proměňujeme rychlé protiútoky. A navíc z postupných útoků
dokážeme dávat koše. Poločas a
vedeme 40:32. Ještě není vyhráno
– střídáme, jde na hřiště lavička a
najednou vedeme pouze o dva.
Time out – domluva, změna obrany a pořadně doskakujeme. Dva
rychlé koše přinesly uklidnění a
vše zapadlo zpět do dobrých kolejí
– konečná výhra 78:61 nás posílá
do ligy.
Stejně jako v sezóně 2012/13
budeme od září hrát všechny mládežnické ligové soutěže.
Na závěr mne dovolte, pozvat
Vás v neděli 23.6. do sportovního
areálu u ZŠ na 8. ročník Memoriálu
Katky Šlikové ve streetballu, který
je poslední akcí této velice dlouhé,
ale úspěšné sezóny.
J. Buňka

Výsledky ankety měsíce května:

Anketní otázka na červen zní:
Domluvíte se cizím jazykem (mimo slovenštiny)?

Nová anketa byla spuštěna 1. 6. 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
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