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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
když jsem si v minulých číslech
našeho zpravodaje „stěžoval“ na
počasí, tak
jsem netušil, že pro
nás připravilo nemilé
překvapení
v podobě
velkých záplav. Naše
obce
naštěstí velká
voda
významně nepoškodila. Naši hasiči
zasahovali „pouze“ u třech čerpání
vody ze studní a sklepa a naše
technické služby drobné škody
uklidily v rámci svých pracovních
povinností. Zhruba 800 obcí jinde
v Čechách ale štěstí v tomto směru
nemělo. Věřím, že díky obětavosti
lidí, integrovanému záchrannému
systému a velké vlně solidarity se
podaří napáchané škody v těchto
obcích brzy napravit. Jsem rád, že
jsme se i my, v rámci rozpočtové
změny na zastupitelstvu, rozhodli
ke konkrétní pomoci. Zakoupením
stavebního a úklidového materiálu
jsme se připojili k pomoci vytopené obci Lounky. Jsem rád, že se
zastupitelé takto rozhodli. Nikdy
totiž nevíme, zda podobnou pomoc
a solidaritu nebudeme v budoucnu
potřebovat sami.
Práce technických služeb se stále
soustřeďuje na sekání trávy a úklid
veřejných prostranství. Podařilo se
nám také opravit větrem poškozený ciferník na hodinách „Pod věžičkou“, vyčistit okapy na budově
pošty a na Sokolovně, prořezat

některé nebezpečné stromy a větve v Kožlanech a obcích.
Akce Vožehák se téměř měsíc
zdržela díky velké vodě na Javornici. Povodeň poškodila palisádovou
hráz chránící rybník před splavem
bahna z litorálního pásma nad rybníkem. Vysoká hladina vody neumožnila práci na výpustním zařízení ani na hutnění hráze na vzdušné
straně. Termín dokončení díla však
ohrožen není. V současné době se
již zase naplno pracuje.
Na SFŽP
byla z naší strany podána žádost o
změnu projektu, která řeší sloučení
výpusti s bezpečnostním přelivem.
Další drobné změny vyplynuly ze
samotné realizace stavby.
Na budově Sokolovny byly zahájeny práce na odvodnění a zateplení fasády v části přístavby ubytovny. Práce probíhají podle vypracovaného projektu. Jejich dokončení předpokládáme nejpozději do
konce září tohoto roku. Také byly
zahájeny práce na chodníku v ulici
Na Výfuku okolo nových garáží. Do
konce prázdnin by měl být dokončen chodník v Kralovické ulici nad
areálem ZD.
V 6. dotační výzvě MAS Světovina jsme uspěli s žádostí na opravu
fasády kaple sv. Jana Křtitele
v Hodyni. Realizace bude až na jaře příštího roku. Administrace projektu bude totiž trvat až do podzimních měsíců a je nereálné provést opravu do konce roku 2013.
Dlouho očekávaná komplexní
pozemková úprava v Kožlanech je
na
dobré
cestě.
Spolu
s pozemkovým úřadem jsme vymezovali hranice KPÚ pro výběrové
řízení na dodavatele projektu.

Konala se také valná hromada
Vodárenské a kanalizační Plzeň,
kde jsme akcionáři. V tomto měsíci
byly provedeny kontrolní odběry
vody a výsledky se objeví na našich webových stránkách až přijdou.
Ve středu 12. června se konalo
veřejné zasedání zastupitelstva
města. Podrobnější informace naleznete na jiném místě našeho
zpravodaje.
Významnou společenskou akcí
bylo slavnostní vyřazení žáků 9.
třídy naší základní školy. Konalo se
v pátek 28. června v obřadní síni
městského úřadu. Odešlo nám 10
žáků a vzhledem k tomu, že do
první třídy by mělo v září přijít asi
18 žáků, zaznamenáme po delší
době ve škole přírůstek v počtu
dětí.
Další společenskou událostí měsíce byla 1. června 5. propagační
jízda hasičů, která se zastavila na
své
cestě
po
republice
i
v Kožlanech. Zastávka byla symbolicky u pomníku prezidenta dr.
E. Beneše. Hasiči zde položili kytici, krátce pobesedovali a pokračovali v nepříznivém počasí dále. Nepřízeň počasí znemožnila konání
dětského dne. Děti se však nemusí
obávat.
Akce
se
uskuteční
v náhradním termínu, o kterém
budou všichni včas informováni.
Všem našim čtenářům přeji
krásné prázdniny, příjemnou a pohodovou dovolenou, doprovázenou
hezkým počasím a dobrou náladou.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 8. zasedání konaném dne 3. 6. 2013
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
- zprávy starosty a místostarosty,
členů rady města
Rada schvaluje:
program 8. zasedání rady města;
13. zasedání zastupitelstva města
nájemní smlouvy na část pozemku
www.kozlany.cz

diskusní příspěvky
termín a program
Kožlany; uzavření
p.č. 4150/4 v k.ú.

Kožlany o výměře 60,92 m2 za účelem zřízení přístupu do budovy č.p. 68 Kožlany za 1 000,-Kč/měs.; snížení úhrady stočného za období leden-květen 2013
pro č.p. 289 Kožlany z důvodu havárie, částka bude
vypočtena průměrem; smlouvu o veřejných službách
v přepravě cestujících na rok 2013-2018 pro město
Kožlany uzavřenou s Vatrou Bohemia s.r.o.; zveřejnění záměru prodeje pozemků zastavěných výstavbou
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garáží v ulici Větrná p.č. 3623/12 st.p. 936 - 947 k.ú.
Kožlany, a v ulici na Výfuku p.č. 217/3, 4912 st.p.
931 - 935 k.ú. Kožlany.

Rada neschvaluje:
snížení úhrady vodného za období leden-květen 2013
pro č.p. 289 Kožlany.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 13. zasedání
konaném dne 12.06.2013
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva, zprávu o činnosti rady, zprávu o činnosti
kontrolního výboru, zprávu o stavu lesního hospodaření, výsledky pasportizace veřejného osvětlení
Zastupitelstvo určuje:
č. 110/13 - ověřovateli zápisu Hanu Tupou a Petra
Babušku, návrhovou komisi ve složení - předseda
Václav Kratochvíl, členové Bc. František Švec, Radovan Kratochvíl.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 111/13 - program 13. zasedání zastupitelstva,

č. 112/13 - změnu rozpočtu města na rok 2013 - 5.
rozpočtové opatření,
č. 113/13 - hospodaření města Kožlany za rok 2012 a
to bez výhrad,
č. 114/13 - prodej bytové jednotky č. 5 v č.p. 366 Větrná ul., Kožlany, za cenu 316 493,- Kč
panu Miroslavu Koppovi.
Zastupitelstvo souhlasí:
č. 115/13 - se zařazením správního území města Kožlany do území působnosti Integrované
strategie území regionu MAS Světovina na období
2014-2020 realizované místní akční skupinou MAS
Světovina o.p.s..

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Bavili se velcí i malí

Dne 14. června se v mateřské škole uskutečnila zahradní slavnost, kterou každým rokem pořádáme jako
oslavu očekávaného nástupu našich předškoláků do
1. třídy základní školy.
Každý rok se snažíme obměnit program pro rodiče a
děti celé mateřské školy tak, aby se pobavili všichni.

Tentokrát jsme pozvali divadelní soubor z Plzně, aby
uspořádal pohádkové soutěže a zábavu, a tak k nám
zavítali - „vodník, rytíř a víla“. Na začátku programu
vystoupili předškoláci s krátkým hudebně pohybovým
představením, poté už přišla zábava s našimi pohádkovými kamarády. Často se pobavili a přidali i dospěláci. Veselé odpoledne zakončil vodník „mokrým pasováním“ školáků, ukázka šikovnosti dětí, předání dárků
dětem a hurá na táborák. Občerstvení a různé dobroty, které na odpoledne zajistili sponzoř,i někteří rodiče
a také všichni zaměstnanci mateřské školy, k naší radosti všem chutnalo a nezbylo…..:-)
K závěru školního roku patří nezbytně také školní
výlet. Tentokrát jsme se vydali 28. května do ZOO
v Plzni. Jediný den v týdnu nepršelo! Takže i výlet
s programem „ zvířátka z pohádek“ se vydařil.
Ještě na budoucí školáky čeká noc v mateřské škole
a léto může již naplno úřadovat. Krásné léto všem
přejí zaměstnanci mateřské školy.
L.Kozlerová

Citát měsíce
„Moudré je myslet skepticky a počínat si optimisticky“
Hermann Hesle
www.kozlany.cz
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Závěr školního roku 2012/2013 ve škole a školce
Červen je v každé škole spojen
exkurze. Doufejme, že to nebude
nejen s finišováním a doháněním
mít na prožitky dětí hlubší dopad.
klasifikace, ale i se školními výlety
Prvními, kdo opustili školu, byli žáa různými kulturními nebo sporci 6. ročníku, kteří strávili dva dny
tovními akcemi. Ani ten letošní neve Velké Chmelištné. 1. - 3. třída
byl výjimkou.
navštívila Mariánské Lázně, 4. a 5.
Konec května byl ve znamení
třída si prohlédla Letiště Václava
oslav stého výročí založení nové
Havla a Pražský hrad, 7. - 8. třída
budovy školy a také probíhalo drujela do našeho hlavního města nahé povinné testování žáků pátých
vštívit Českou televizi a mořský
a devátých tříd. Na tomto místě
svět. Naši nejstarší se se školní
bych se rád zastavil u testování
docházkou rozloučili dvoudenním
žáků. Předběžné výsledky, které
výletem na Machův mlýn. Ani děti
máme k dispozici, znovu ukázaly,
z mateřské školky nebyly pozadu.
že naše škola patří mezi „lehce
Zvláště
tradiční
rozloučení
nadprůměrné školy“. Co ministers předškoláky, kterého jsem se
stvo a česká školní inspekce testobohužel nemohl zúčastnit, se letos
váním sledují, když každý rok je
i díky doprovodnému programu
80% škol svými výsledky srovnáno
nadmíru povedlo. Děkuji všem,
v průměru? Myslím si, že by peníkteří se na přípravě těchto akcí
ze vynaložené na testování, šly
podíleli, i těm, kteří nás podpořili
použít i efektivněji.
finančně.
První červnový den je svátkem
V červnu také probíhá mnoho
dětí a tak jsme se těšili na dětský
sportovních akcí. Jejich výčet a
den, který letos sliboval bohatý
hlavně výsledky Vašich dětí najdeprogram a pěknou podívanou. Bote na jiném místě zpravodaje.
hužel nám počasí nepřálo a přesun
Naši školu po prázdninách (jsou
do tělocvičny jsem z technických
žáky do 31. 8.) opouští 10 deváťádůvodů nedoporučil. Pořadatelky
ků, jedna žákyně odchází na Gymcelé akce – 8tet – však slíbily, že
názium do Plas. Snad budou na
proběhne v náhradním termínu.
kožlanskou
školu
vzpomínat
Budeme se těšit.
v dobrém. Přeji všem absolventům
Konec školního roku si děti už
za sebe a celý učitelský sbor, aby
neumí představit bez výletů. Díky
se jim v dalším studiu dařilo a co
našim zákonodárcům už se těmto
nejvíce využili znalosti a dovednosakcím neříká výlety, nýbrž jsou to
ti, které jsme se jim snažili předat.

V září nastoupí do školy 18 nových školáčků. Už se na ně moc
těšíme. Vstup do školy bude na ně
i jejich rodiče klást nové povinnosti
a úkoly. Doufám však, že radost
z dobře zvládnuté práce a krásných známek v žákovských knížkách převládne. Do školky po
prázdninách přivítáme 14 nových
dětí. Tím nám po třech letech nárůstu celkový počet dětí ve školce
poklesne, ale optimalizací pedagogického sboru zůstaneme u tří tříd.
Všem ostatním žákům, o kterých
jsem se výše nezmínil, začínají
prázdniny. Chodby a třídy se vylidní, budeme čerpat zasloužené dovolené. Chtěl bych všem zaměstnancům ZŠ a MŠ Kožlany poděkovat za obětavou a těžkou práci ve
školství, která je v současné době
zvláště na některých pozicích velice špatně ohodnocená, a popřát
jim nikým nerušenou dovolenou
plnou krásných, prosluněných dnů.
Na úplný závěr bych chtěl ještě
všem, kdo se o školu zajímají, připomenout naše webové stránky http://zsamskozlany.webnode.cz/.
Najdete tam mnoho důležitých informací o naší činnosti, kontakty
na vedoucí pracovníky a mnoho
dalších odkazů a aktualit.
Mgr. Jaroslav Švarc

Výlet do Prahy
Dne 18.6.2013 jsme se vydali na výlet do Prahy.
Navštívili jsme Pražský hrad, kde jsme zastihli střídání
Hradní stráže. Poté jsme si prohlédli chrám sv. Víta,
Vladislavský sál a okno defenestrace. Z balkonu byl
výhled na Vltavu, Karlův most a Petřín. Ve Zlaté uličce
jsme se přenesli do minulosti, kde žili naši předkové a
zakoupili suvenýry.
V půl jedné nás autobus odvezl na Letiště Václava
Havla v Praze, kde na nás čekal pan průvodce – bývalý pilot. Exkurze začala opravdovou bezpečnostní kontrolou každého žáka i p. učitelek. Autobusem jsme
projeli celé letiště a viděli přistávat i odlétat letadla,
z blízka jsme sledovali kontrolu a startování letadel,
nakládání zavazadel a plnění paliva (Kerosinu, což byla i otázka pana průvodce). Na ploše právě nakládali
Boeing 777. Prohlídku jsme zakončili návštěvou hasičské zbrojnice a projeli kolem vojenského letadla Herkules.
I v tropickém vedru jsme si výlet užili a náš pan řidič nás bezpečně odvezl domů. Poděkování patří i panu Fryčkovi, který nás po Praze provázel.

Žáci 4. a 5. třídy, p.uč. Pokorná a Berbrová

Školní exkurze - Česká televize a Mořský svět v Praze
Dvanáctého června jsme vyrazili na školní exkurzi
do Prahy. Ráno se žáci sedmé a osmé třídy sešli před
školou a za doprovodu paní učitelky Růžkové a
Přibylové nastoupili do autobusu a mohli se vydat na
www.kozlany.cz

cestu směr Praha.
Po dvou hodinách dorazil autobus k budově České
televize a byla nám přidělena odborná průvodkyně,
bez které by nás nikam nepustili. Promítli nám krátký
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film pojednávající o historii České televize a o tom,
jak vše v této instituci funguje. Poté už jsme šli na
prohlídku. Prvně nás vzala paní průvodkyně do
nejmenšího studia, kde právě probíhaly zkoušky na
natáčení pořadu Sama doma a my měli příležitost
vidět i moderátorky, např. známou Ivu Kubelkovou.

Ovšem velikost studia nás všechny překvapila, jelikož
vůbec není tak velké, jak se na první pohled v televizi
zdá, připomínalo nám trošku větší „obývák“.
Následovně jsme nahlédli do studia, kde se natáčí
Kouzelná školka a Studio Kamarád. Poté jsme se
přesunuli ke studiu, v němž právě nějací šikovní
pánové připravovali kulisy pro pořad Zázraky přírody,
tady nám paní průvodkyně vyprávěla o natáčení
s živými zvířaty, dozvěděli jsme se, že živého
medvěda přivedla k rozumu až sladká šlehačka
v láhvi. Ale nejvíce nás asi zaujalo studio, kde byly

právě připravovány kulisy pro pohádku Křesadlo. Paní
průvodkyně nám při tom pověděla spoustu dalších
zajímavostí ze zákulisí České televize. Nám Česká
televize připadala jako jedna velká dílna, v níž se stále
něco montuje, rozebírá a znovu staví.

Po prohlídce České televize nás autobus převezl do
Mořského světa. Zde se každý pohyboval podle libosti.
A těch věcí co tu bylo k vidění! Elektrický úhoř
schopný dát výboj až 600V. Dále velmi pestrobarevné
rybky a třeba Ostrorep americký, který je příbuzný k
pravěkým trilobitům. A mimo jiné i Žralok černocípý a
obávané jedovaté murény. Kolem půl třetí odpoledne
nás čekal odjezd do Kožlan. Zpáteční cesta proběhla
bez problémů, někteří pospávali, někteří se dobře
bavili. Ke škole v Kožlanech náš autobus dorazil v půl
páté a všichni jsme byli s exkurzí velmi spokojeni.
Martina Letová

Dvoudenní výlet deváťáků
Dne 13. a 14.6.2013 vyrazila 9. třída na přírodovědnou expedici s cílem Machův mlýn. Pochod začal
ráno u budovy ZŠ Kožlany. Na cestu nás vyprovázelo
sluníčko, což udělalo všem velkou radost. Cestou žáci
plnili úkoly, některé úkoly souvisely s výukou (odhad
hmotnosti, času, délky…), jiné procvičily zručnost
(žralok, stavba věže, hod na přesnost…) a v některých
soutěžích rozhodovalo čistě štěstí (kostky). V okolí
hradu Krakovec, po nalezení skrytého pokladu, došlo
na zasloužený oběd.

Na ohýnku si opekl každý podle své chuti a možnosti
něco na zub. Celou dobu stále svítilo sluníčko, což dělalo všem velkou radost. Po obědě následovala cesta
z Krakovce na Machův mlýn. Asi 9 brodů, které nás
www.kozlany.cz

čekaly, byly po velkých deštích celkem hluboké. Zároveň mezi brody byla souvislá vrstva bahna, místy dosahující i 10cm. Na Machův mlýn jsme tedy dorazili
kolem třetí hodiny odpolední, někteří namaskovaní
bahnem, jako na nějaké vojenské cvičení. Po ubytování v chatkách následoval krátký volejbalový zápas
mezi chlapci s třídním učitelem a děvčaty. Protože
bazén nebyl napuštěn, museli jsme po zápase vzít za
vděk osvěžením v potůčku.

Po večeři pak každý trávil volný čas, tak jak chtěl,
někdo hrál karty, někdo se jen opaloval a třeba M.
Perner si opekl maso, které si přinesl (musím podotknout, že se s každým rozdělil).
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I večer stále svítilo sluníčko, což skoro všem dělalo
velkou radost. Noc proběhla celkem v klidu, ráno trochu zapršelo, ale sluníčko se už zase dralo ven. Po
snídani se uskutečnil turnaj ve cvrnkání kuliček. Vítězem se stal L. Cepek. A pak už následoval jen oběd,
předání chatek a příprava na cestu domů. Cesta zpět
proběhla celkem v klidu a bez větší zastávky jsme dorazili kolem třetí hodiny opět do Kožlan. Celou cestu
zpět nám svítilo sluníčko, z čehož už skoro nikdo neměl velkou radost.

A teď už jenom

HURÁ NA PRÁZDNINY
Sportovní závěr školního roku

Atletický trojboj I. stupeň

STREET HOCKEY CUP 2013

Ve čtvrtek 6. 6. 2013 se naše
škola zúčastnila atletického trojboje pro žáky I. stupně na atletickém
stadionu ZŠ Plasy. Žáci a žákyně
soutěžili ve dvojicích a ve dvou kategoriích: rok narození 2003 a
mladší, 2001-2002. Když trojboj,
tak tři disciplíny: běh na 50m, hod
míčkem a skok daleký. Dvojici se
výkony sčítaly a v konkurenci devíti škol jsme si vedli velice dobře.
Nikola Švambergová a Barbora
Špačková s velkým náskokem svou
kategorii vyhrály. Na skvělém druhém místě se umístili třeťáci Adam
Palšovič a Miloš Zetek. Další dvě
dvojice Ondřej Berbr - Miroslav
Souček, Hana Valachová - Štěpánka Šofranková obsadily ve své věkové kategorii shodně šesté místo.

Po loňském úspěchu (3. místo
v kraji) se naše škola opět zúčastnila hokejbalového turnaje Street
hockey cup 2013, určeného pro
kluky z 5. - 7. třídy. Letos došlo ke
změně
organizace,
družstva
z našeho okresu se utkají ve třech
turnajích a ti nejlepší pak postoupí
do krajského kola. První dva se
odehrály 5. 6. a 14. 6. 2013 na
hokejbalovém hřišti v Horní Bříze.

Přestože
nemáme
odpovídající
podmínky, kde atletiku trénovat,
naše škola byla velice úspěšná a
v poli poražených zůstaly školy
s atletickými stadiony!! Chtěl bych
závodníkům poděkovat za skvělé
výkony a popřát mnoho hodnotných
sportovních
výkonů
v budoucnu a nesmím zapomenout
poděkovat vyučujícím tělesné výchovy
na
prvním
stupni.

www.kozlany.cz

V konkurenci šesti týmů se našemu mladému družstvu moc nevedlo, na obou turnajích jsme skončili
na pátém místě. Kluci J. Berbr, F.
Truong (oba 7. r.), M. Beneš (6.
r.), O. Berbr, M. Souček a J. Palšovič (všichni 5.r.) dělali, co mohli,
ale proti hráčům o hlavu větším a
také šikovnějším neměli šanci. A
když se přidá trochu smůly při
střelbě na branku, je výsledek takový, jaký je. Snad se na třetím
turnaji (září-Kralovice) bude klukům dařit lépe.

STREETBALL 2013
Ve čtvrtek 20. 6. se uskutečnil
streetballový turnaj škol našeho
okresu. Jako vždy přijely jen týmy
ZŠ Kralovic, ZŠ Žihle, Gym. Plasy
a my. I přesto se na našem hřišti
utkalo 33 týmů v 7 kategoriích,
což
bylo
přes
110
hráčů.
V tropických podmínkách si naši
reprezentanti vedli velice dobře.

Jedno první, jedno druhé a dvě
třetí místa ve svých kategoriích
svědčí o kvalitě našich basketbalistů.

Volejbal škol – okres
Ve čtvrtek 13.6. se za krásného
počasí uskutečnil okresní turnaj
škol ve volejbale starších žáků a
žákyň na hřišti ZŠ Kralovice. Na
tomto turnaji naši hoši vždy vítězí
a děvčata stojí většinou na „bedně“. Letos se přihlásilo pět dívčích
a tři chlapecká družstva. Naši sestavu značně naboural školní výlet
9.třídy a tak jme museli improvizovat. Družstva byla postavena
z žáků 7.-8.třídy.

Přesto hoši byli těsně druzí a naše holky, ač soupeřky dost trápily,
nevyhrály ani jeden zápas a obsadily páté místo. Věřím tomu, kdybychom byli kompletní, že jsme
museli hladce vyhrát obě kategorie.
Některé
zápasy
neměly
s volejbalem nic společného a nedalo se na to koukat - úroveň tohoto sportu na školách jde rapidně
dolů. Tak snad příští rok!

XVI. KOŽLANSKÁ LAŤKA
V úterý
25.6.
se
konal
v tělocvičně již 16. ročník soutěže
našich žáků ve skoku vysokém –
Kožlanský zpravodaj 7-8 /2013
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KOŽLANSKÁ LAŤKA. Soutěžilo se
v šesti
kategoriích:
mini
žáci/žákyně(4.-5.roč), mladší žáci/žákyně(6.-7.roč.) a starší žáci/žákyně(8.-9- roč.).Do závodu se
přihlásilo dvacet závodníků, některé kategorie byly více obsazené a
některé méně. Přesto naši žáci
předváděli skvělé výkony a vítězové si sladkou odměnu opravdu zasloužili.
MINI:
1. Štěpánka Šofranková
80 cm
1. Štěpán Lavička
100cm

MLADŠÍ:
1. Adéla Kleisslová
110 cm
1. Jan Valach
130cm
STARŠÍ:
1. Kateřina Siváková
105 cm
1. Marian Šofranko
140cm
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem žákům naší školy za předvedené výkony nejen v „LAŤCE“, ale
ve všech soutěžích uplynulého šk.
roku a popřát všem krásné slunečné prázdniny!
Mgr.Jaroslav Berbr

A ještě pár školních sportovních momentek

www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 7-8 /2013
strana - 6 -

SPOLKY

V. propagační jízda SH ČMS
Ve dnech 31. května až 1. června 2013 se uskutečnila V. propagační jízda Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska a jednou ze zastávek bylo i naše město Kožlany. Velitelem jízdy byl starosta Městského sdružení
hasičů Plzeň – město Petr Jůzek a nad celou akcí měl
patronaci náměstek starosty SH ČMS Praha Ing. Jaroslav Salivar.

Jízda vyjela v pátek, 31. 5. z Horažďovic, pokračovala do Přeštic a cílem bylo krajské město Plzeň. Po
celou dobu vydatně pršelo, podmínky byly více než
náročné, především pro historická vozidla a koňské
stříkačky. Ale veškerá technika i lidé vydrželi a dojeli
v pořádku k plzeňské Brance – pomyslnému vstupu
do města, a to za velkého zájmu veřejnosti. Tady došlo k žehnání praporů a dekorování stuhami Plzeňské
www.kozlany.cz

diecéze, a to samotným Mons. biskupem Františkem
Radkovským. Rovněž tak delegaci hasičů přijal na
radnici města Plzně primátor Martin Baxa.
V sobotu 1. června vyjela jízda směrem na Kaznějov, kde probíhal dětský den. I tady byla jízda včetně
doprovodu srdečně přijata starostou Kaznějova Petrem Sýkorou a starostou hasičů Milanem Šteflem. Po
chutném občerstvení z polní kuchyně a dekorování
praporce jízdy stuhami města Kaznějova a SDH a také
okrsku Plasy jízda zamířila dál na sever. Bohužel opět
za hustého deště, který byl vytrvalý a nepříjemný.
Kožlanští hasiči připravili zázemí u pomníku Dr.
Eduarda Beneše, mladí hasiči byli natěšeni a malinko
po desáté hodině dopolední bylo z dálky slyšet hasičskou sirénu, která oznamovala, že jízda se blíží.
I
když sv. Florián na nás seslal plno vody, vydrželi jsme
a na příjezd jízdy se přišlo podívat i několik občanů
Kožlan.
Účastníky jízdy přivítal starosta Vladimír Přibyl a
starostka hasičů Alena Foldová. Byla položena pietní
kytice k pomníku našeho druhého prezidenta Dr. Beneše a na praporec jízdy byla starostou města a velitelem SDH Kožlany připevněna pamětní stuha. Do Kožlan tak zavítal ústřední starosta hasičů Ing. Karel
Richter, jeho náměstkové Ing. Jaroslav Salivar a Ing.
Václav Liška, krajský ředitel Hasičského záchranného
sboru Ing. František Pavlas a mnoho dalších hasičských příznivců – kamarádi z Kaznějova, Křečova,
Mladotic a Žihle. A že se jim u nás líbilo svědčila pochvalná slova za pěkné uvítání a chutnou svačinu,
kterou připravily naše ženy – hasičky, podávaly se koKožlanský zpravodaj 7-8 /2013
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láčky a chlebíčky a teplá káva i čaj, které v chladném
počasí zahřály.
Jízda se za doprovodu naší techniky vydala do Kralovic na krátkou zastávku a pak na Vysokou Libyni.
Tady u pomníku svatého Floriána došlo k pomyslnému
předání štafety jízdy Ústeckému kraji.
My hasiči jsme se touto akcí přiblížili k velké letošní
události, kterou je 140. výročí založení hasičů
v Kožlanech. Přípravy oslav jsou v plném proudu, a
protože zpravodaj přes prázdniny nevychází, dovolte,
abychom Vás již dnes pozvali na sobotu 31. srpna,
kdy se uskuteční hlavní program. Na jiném místě
zpravodaje je pozvánka s předběžným programem.
Přejeme Vám hezké letní dny, dětem plno prázdninových zážitků a děkujeme všem za podporu naší
práce a veškeré činnosti pro město Kožlany a jeho občany!

za výbor SDH Kožlany, Alena Foldová, starostka SDH

Hasiči města Kožlan
Jak sami víte, červnová povodeň
nedala spát postiženým lidem touto povodní, ale i složkám integrovaného záchranného sboru. Naše
město nikterak povodeň nezasáhla, ale byla zde spousta vody, která znepříjemňovala život našich
spoluobčanů. V souvislosti se špatným červnovým počasím zaměstnala voda i naše hasiče.
Dne 1.6 v sobotu v 21,23 hodin
a 4. 6. v úterý v 9,49 hodin vyjela
naše zásahová jednotka na příkaz
operačního HZS k čerpání vody do
rodinného domu v ulici Kralovická.
Probíhalo čerpání vody ze studně a
ze sklepa domu. Po nepřestávajícím deštivém počasí vyjela naše
jednotka 10. 6. ve 13.56 hodin do
obce
Hodyně
k čerpaní
vody
z ovocného sklepa.

Na všech výjezdech byla použita
technika CAS32 T815 a jednou
CAS25 L706. Čerpání vody proběhlo plovoucím čerpadlem a také stojacím ejektorem. Na všech výjezdech se zúčastnili tito členové:
Švamberg J. (v), Šot M. (v), Kratochvíl R. (s), Fiala P. (s), Švamberg M., Klaus V., Pova V. Před

Šikulky z Kožlan
Červnové tvoření v našem klubu nám dávalo na
chvíli zapomenout na šílené rozmary přírody a politiků
v Praze. A tak jsme se věnovaly vytváření pomocí výrobků na Big Shotu. Připravily jsme si „materiál“, který jsme chtěly použít na Den dětí. Počasí nám nepřálo
a oslavy byly odloženy. Sejdeme se v náhradním termínu.

prvním výjezdem dne 1. 6.
v sobotu náš sbor navštívila propagační jízda hasičů 2013, kterou
naše jednotka doprovodila na své
cestě do Vysoké Libyně. Nadále
probíhalo školení jednotky, přívodní
vedení
savicemi,
výcvik
s nastavovacím žebříkem, dopravní
vedení s rozdělovačem před budovu a útočný proud po schodišti do
prvního podlaží. Díky vlhkému počasí od poloviny měsíce jsme často
větrali z důvodu neustále vlhkosti
v naší zbrojnici. Při této příležitosti
byla nadále provedena údržba
techniky. Během letních prázdnin
budou hasiči vše připravovat na
výročí sboru 140. let.
S pozdravem
Vaši Hasiči

Připravujeme se na léto – KOŽLANSKÁ POUŤ. Zveme děti a rodiče na víkend 10. - 11. 8. 2013.
Budou to dvě KREATIVNÍ ODPOLEDNE. Podrobnosti si
přečtete na plakátech.
Chceme Vás seznámit s nabídkou akcí i v okolí:
Rousínov (kousek od hradu Krakovec)
6. 7. BAZÁREK – stodola u Faflíků od 14:00 hod.
5. 8. - 10. 8. ROUS 15 - stodola u Faflíkůod 14:0016:00 hod. (Kreativní odpoledne pro celou rodinu)
Kozojedy
5. 7. – 13. 7. Kozojedské kulturní léto
7. 7.
„Tvůrčí dílna pro děti“ od 12:00-17:00
hod.
Břežany
13. 7. pouť (program - odpoledne a večer)
Čistá
27. 7. pouť (program pá- ne)
Přejeme Vám hezké letní odpočinkové tvoření. Věříme, že se nenaplní jedna lidová pranostika:
„Když nám to červenec a srpen nezkazí, bude pěkná
celoroční zima“
Zdraví Vás Šikulky z Kožlan

www.kozlany.cz
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SPORT
FC Olympie Kožlany
V polovině června skončila sezóna okresních fotbalových soutěží.
A-mužstvo potvrdilo svou několikaletou příslušnost
ke špičce okresního přeboru, bohužel myšlenky na
případný postup byly tentokrát nereálné, protože především Kaznějov a Třemošná potvrdily na jaře svou
letošní suverenitu. Nicméně do sestavy v průběhu jara
nahlédli další mladí hráči, takže o budoucnost dospělého fotbalu bychom se v Kožlanech neměli bát.
Dorostenci po suverénním podzimu v jarní části poztráceli důležité body, několikrát dokonce nastoupili
nekompletní a klesli na nepostupové druhé místo.
Nicméně postup je stále ve hře, protože vítězná Žihle
údajně uvažuje o přesunu na Rakovnicko ...
Žáci naopak po méně úspěšném podzimu své výkony stabilizovali, připsali si několik pěkných výsledků a
polepšili si na konečnou 8. příčku.
Stará garda absolvovala jakýsi nultý ročník nového
modelu soutěže, kdy byla mužstva rozdělena do dvou
regionálních skupin s tím, že na závěr pak shodně
umístěná mužstva v jednotlivých skupinách sehrála
dvojzápas o konečné umístění. Zároveň soutěž přešla
Výsledky - červen:
Muži:
Líně – Kožlany 1:5 (0:2)
branky: Koura 2, Šnajdr, Šimek, V.
Švamberg
Kožlany – Kaznějov 0:1 (0:0)
Kožlany – Nečtiny 1:2 (1:2)
branka: Kozler

na obvyklý systém podzim-jaro. Našemu mužstvu
utekly úvodní zápasy, bodovalo až v druhé polovině
jara a výsledkem bylo až 5. ísto ve skupině a celkově
pak 9. příčka.

Jiří Švamberg

Žáci:
Žihle – Kožlany 3:1 (1:0)
branka: Šofranko
Kožlany – Plasy 1:3 (1:1)
branka: Šofranko
Kožlany – H. Bříza 14:2 (6:1)
branky: Šofranko 6, Souček 2, Pánek 2, Karlíček, Hromada, M.
Švamberg, J. Švamberg

Stará garda - o konečné umístění:
Kožlany - Kozolupy 6:0 (2:0)
branky: Kratochvíl 3, Krev 2, Lehner
Kozolupy – Kožlany 5:3 (2:2)
branky: Holzman 2, Kotěšovec

Konečné tabulky:
Muži:
1. Bohemia Kaznějov
2. Tatran Třemošná
3. TJ Nečtiny
4. OLYMPIE KOŽLANY
5. Slavia Vejprnice „B“
6. Sázavan Bezvěrov
7. Sokol Plasy
8. Baník Líně
9. Sokol Kozolupy
10.FK Ledce
11.Sokol Dolní Bělá
12.Sokol Manětín
13.Viktoria Úlice
14.Baník Kam. Újezd

82:29
97:40
73:48
68:40
43:44
58:39
50:59
60:74
50:73
61:57
41:57
51:79
31:84
41:83

61
60
53
47
45
43
34
34
34
33
33
29
23
17

Stará garda:
1. Sokol Plasy
2. TJ Zruč „B“
3. Tatran Třemošná
4. Sokol Druztová
5. OLYMPIE KOŽLANY
6. Svornost Hvozd

23:4
12:8
13:13
8:17
14:17
7:18

15
10
7
4
4
3

Žáci:
1. Slavia Úněšov
2. TJ Tlučná
3. Sokol Kralovice
4. Sokol Plasy
5. Bohemia Kaznějov
6. FC Chotíkov 1932
7. Slavoj Žihle
8. OLYMPIE KOŽLANY
9. Sokol Kozolupy
10. ZKZ Horní Bříza
11. Sokol Dolní Bělá
12. TJ Trnová

132:36
118:47
78:41
80:48
104:60
66:40
49:53
90:71
59:61
65:95
40:110
7:226

56
52
47
46
38
35
33
28
28
23
10
0

Dorost:
1. Slavoj Žihle
2. OLYMPIE KOŽLANY
3. Sokol Plasy
4. Sparta Sulkov
5. Sokol Dolní Bělá
6. TJ H. Huť
7. TJ Tlučná

57:10
58:14
40:15
38:21
24:21
15:65
8:94

29
27
25
21
15
7
2

Program – srpen muži:
3. 8. příprava
10. 8. pouťový turnaj od 13 hod. (bližší informace budou oznámeny na plakátech)
17. 8. Kralovice - Kožlany (pravděpodobně na hřišti v Liblíně, čas bude upřesněn)
24. 8. mistrovské utkání od 17:00 hod.
www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 7-8 /2013
strana - 10 -

DBK Kožlany – Kralovice – 8. ročník Memoriálu Katky Šlikové a poděkování
Již po osmé se v červnu setkali ve sportovním areáPři děkování nesmím zapomenout na sponzory v čelu u ZŠ „baskeťáci“ ke vzpomínce na naši hráčku, ktele s generálním sponzorem klubu společností BECKER
rá nás bohužel ve velice mladém věku opustila. A
a dalšími – Zemědělský servis Bílek, Koberce Prusíkovzpomínka na Katku to byla opět vydařená. Přihlášeno
vi, Pekárna KOMI Žihle, Lesy ČR a Plzeňskému kraji.
do letošního turnaje bylo celkem 53 družstev. OdpreDalší díky letí do Domu dětí a mládeže v Kralovicích
zentováno bylo družstev 52, což v celkovém součtu
– Vám děkujeme za fyzickou podporu a pomoc při nadalo dohromady 149 zápasů na 4 hřištích. Velice pošich akcích.
četná byla opět kategorie nejmladších basketbalistů a
Největší poděkování pak patří rodičům našich hrábasketbalistek ročníku 2003 a mladších. Zde mezi seček a hráčů. Bez Vás a bez Vaši podpory Vašich dětí
bou bojovalo celkem 9 družstev, včetně tři z našeho
by naše plány brzo vzali za své a basketbal by u nás
klubu. Také letošní novinková kategorie „Amatéři –
přestal existovat. VŠEM VÁM JEŠTĚ JEDNOU
rodiče“ byla silně obsazena a zápasy snad ještě vyDĚKUJEME.
hrocenější než u „profesionálů“.
V sobotu 29. června ve 12:00 jsme sehráli poslední
Výsledkový servis najdete na našich webových stránzápas letošní sezóny na turnaji výběrů krajů, který se
kách.
konal u příležitosti MS U19 mužů, jež probíhá právě v
Mně dovolte využít této příležitosti v prázdninovém
těchto dnech v Praze. Na turnaj jsme odjížděli s řadou
čísle zpravodaje k poděkování všem, kteří nás podpoomluv nominovaných hráček a v den odjezdu ještě
řili nejen při tomto turnaji, ale i v celé letošní sezóně.
oslabeni o Danielu Kyselovou, jež byla zdravotně inPředně musím poděkovat celé Základní škole v čele
disponována. Nakonec jsme obsadili 10. místo.
s jejím vedením, bez jejich vstřícného postoje, by se
Sezóna 2012/13 definitivně skončila, my však již
nám nepodařilo najít tak výborné domácí prostředí.
myslíme na sezónu příští. Hráčky mají na prázdniny
Speciální poděkování také míří k paní Brané, která
tréninkové deníčky a individuální plány a trenéři se na
dokáže vždy dát prostory do dokonalého pořádku po
ně těší již 10. srpna na první etapě soustředění v Su„našich nájezdech“.
šici a od neděle 18. srpna na tradičním místě v PlaDalší poděkování patří radnicím měst Kožlan a Krasích.
lovice za jejich finanční podporu. Věřím, že našimi výNa závěr mi dovolte popřát Vám všem příznivcům
kony šíříme slávu obou měst v dálavách Českých i
kožlansko-kralovického basketu krásné prázdniny, příMoravských a účast všech kategorií v celorepublikojemnou dovolenou, hezké počasí a v září na KRA-KOŽ
vých soutěžích předznamenává, že v tomto budeme
CUPech nashledanou.
pokračovat i po prázdninách.
J. Buňka
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Našli jsme v poštovní schránce
Vážení spoluobčané,
poslední dobou se na našem hřbitově stále více krade. Koho může těšit kradená řezaná květina ve váze na stole, nebo ozdobená okna kradeným osázeným truhlíkem či květináčem. Stává se, že jsou otevřené i skříňky
s urnou.
Prosím, buďme všímaví a dopřejme pokoj a klid všem, kdo na našem hřbitově odpočívají.
V.Berbrová, Kožlany

Pozvánka na Kožlanskou Vavřineckou pouť
Pouť se uskuteční ve dnech 10. - 11. 8. 2013.
Program bude upřesněn na plakátech. Určitě se uskuteční tradiční výstava chovatelů zvířat a sportovní den
na hřišti u Vožeháku. Na neděli jsme připravili novinku. Akce nazvaná „Kozlování“ od 13:00 hod. U Radnice. Vystoupí zde mimo jiné Poberounská kapela
ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.
V červnu jsme se Vás ptali: Domluvíte se cizím jazykem (mimo slovenštiny)?

Třehuska, proběhne jarmark, občerstvení a tvůrčí řemeslnické dílny. Po oba dny bude otevřeno i naše
muzeum a také tradiční pouťové atrakce.

Srdečně Vás zveme na tradiční
Vavřineckou pouť.
Výsledky ankety měsíce června:

Anketní otázka na prázdniny zní:
Máte pojištěnou svoji nemovitost?

Nová anketa byla spuštěna 1. 7. 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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