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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
V měsíci únoru u nás nenapadal
téměř žádný sníh a teploty byly na
toto
roční
období neobvykle vysoké.
Městům
a
obcím
to
určitě
nevadilo.
Ušetřilo se
hodně peněz za zimní
údržbu
chodníků a komunikací. Nejinak
tomu bylo i v Kožlanech. O to více
času měly naše technické služby
na ostatní práce.
Díky počasí se podařilo vyjednat se
SÚS Kralovice úpravu krajnic ve
Dřevci. Snad se tím alespoň trochu
vylepší neutěšený stav průjezdné
komunikace III. třídy.
Také jsme museli řešit poruchu
pumpy ve studni na hájovně. Bylo
nutné vyměnit pumpu, zemní kabel a jističe. Porucha byla způsobena před lety neodborně provedenou opravou zemního kabelu při
jeho přetržení.

Ve zdravotním středisku byly
ukončeny práce na výměně oken a
vchodových dveří. Byl také vyměněn kotel a čeká nás ještě výměna
radiátorů s osazením nových termoregulačních hlavic na všechna
radiátorová tělesa. Bohužel jsme
zde museli ještě vyřešit havárii na
prasklém odpadovém potrubí. Je
vidět, že nás v nejbližší budoucnosti ještě čeká kompletní rekonstrukce sociálních zařízení, včetně
rozvodů vody a kanalizačních odpadů ve zdravotním středisku.
Rekonstrukce probíhala za částečného provozu, a proto se omlouváme občanům za ztížené podmínky a krátké omezení lékařských
služeb.
V únoru jsme s pomocí odborné
firmy a našich technických služeb
provedli prořezávku proschlých
stromů a také pokácení některých
nebezpečných či suchých stromů
v Kožlanech na hřbitově, ve Dřevci, v Bučku a v Hedčanech.
Každoročně tímto způsobem obnovujeme a vylepšujeme veřejnou
zeleň v naší správě.
Na konci měsíce byl proveden první kontrolní odběr vody z našeho

vodovodu.
S výsledkem budete
seznámeni na našich webových
stránkách ihned po jeho vyhodnocení.
Minulý měsíc bilancovaly svoji práci za uplynulý rok některé spolky a
sdružení. Schůze měli chovatelé a
zahrádkáři.
Z kulturní činnosti připomínám zájezd do divadla v Plzni a tradiční
ples myslivců. Obě akce byly velmi
zdařilé.
Pro zlepšení pořádku a čistoty
v našem městě a obcích jsme objednali další odpadkové koše a koše pro pejskaře. Věřím, že to naši
spoluobčané ocení a připojí se
k těm, kteří chtějí mít ve své obci
pořádek
Na závěr mi dovolte ještě připomenout zaplacení poplatku za odpady a rovněž úhradu vodného a
stočného za minulý rok. Případné
problémy s placením budeme nuceni řešit individuálně po poradě
s naším právníkem.
Konstatuji
však, že se jedná pouze o výjimky
a většina našich občanů má velmi
dobrou platební morálku, za což
jim patří poděkování.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 2. zasedání konaném dne 17. 02. 2014
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
zprávu o městských lesích, diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 2. zasedání rady města;
termín a program 16. zasedání zastupitelstva města Kožlany; plán
preventivně výchovné činnosti v
oblasti požární ochrany na rok
2014; účetní závěrku za rok 2013
a návrh rozdělení hospodářského
výsledku Základní školy a Mateřské školy Dr.E.Beneše, Kožlany za
rok 2013; odměnu řediteli Základní
školy
a
Mateřské
školy

Dr.E.Beneše ve výši 10.000,- Kč za
zlepšený hospodářský výsledek
roku 2013; dodatek č. 1/2014 ke
Smlouvě o poskytnutí finančního
příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou; přidělení bytu č. 10 v Domě s pečovatelskou službou Kožlany pro paní
B. Č., a to od 01. 03.2014.
Rada souhlasí:
se zněním kanalizačního řádu
předloženého Vodárnou Plzeň, a.s.
pro kmenovou stoku a ČOV Kožlany.
Rada odkládá:

zveřejnění záměru prodeje části
pozemku p.č. 1211/5 v k.ú. Hodyně u Dřevce z důvodu upřesnění
výměry pozemku a vytyčení obecní
kanalizace.
Pozn.:
Zveřejněna je upravená
verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s §
16, § 17 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, k nahlédnutí na Městském
úřadě.

Pošta Kožlany oznamuje, že od 6. 1. 2014 do odvolání bude otevřeno pouze od 13:00 do 16:30
www.kozlany.cz
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Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 12. 03. 2014
od 18:00 hodin
se koná
16. zasedání zastupitelstva MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti
Městského muzea Kožlany

Informace
Vývoz odpadu

Program:
1)Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů
zápisu
2)Zpráva o činnosti rady města Kožlany
3)Změna rozpočtu na rok 2014 - 1. rozpočtové opatření
4)Rozdělení finančního příspěvku z rozpočtu města
pro sportovní organizace
5)Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
6)Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
7)Majetkové a ostatní záležitosti města
8)Zpráva starosty města
9)Diskuse

Připravované akce v Muzeu

Upozorňujeme občany, že popelnice se starými známkami budou
naposledy vyvezeny při svozu dne
27. 03. 2014.
Následující týden nebudou
popelnice bez známky pro rok
2014 vyvezeny.

Zahájení vývozu bioodpadu
Firma
Becker
Bohemia
s.r.o.
oznamuje, že zahájí vývoz bioodpadu ve čtvrtek 27.03.2014, kdy
proběhne i první vývoz biopopelnic.

Vážení spoluobčané,
v tomto roce chystáme v muzeu
několik akcí – na výročí Dr. Edvarda
Beneše
výstavku
s představením „ Na chalupě u Benešů“ a na pouť oživlou prohlídku
spojenou s výstavou nových fotografií.
Chtěli bychom připravit na 130.
výročí narození Edvarda Beneše
v zasedací místnosti muzea výstavu „Na chalupě u Benešů“, která
by se poté přesunula do jedné

místnosti v muzejní expozici, kde
by setrvala cca 1 rok.
Nejprve bychom Vás chtěli požádat o pomoc s jejím uskutečněním.
Sháníme k zapůjčení některé věci
a jednalo by se o oblečení, nádoby
a vědra, necky, valchu, kroje
z období druhé poloviny 19. stolení
a první poloviny 20. století.
Věříme, že se nám to povede a
že se najde někdo z Vás, kdo nám
s tím pomůže.
Matějovská Marie
tel. 373 397 333

Z poštovní schránky – společenská kronika
Oslava narozenin
V Domě s pečovatelskou službou v Kožlanech proběhla oslava narozenin naší dlouholeté obyvatelky,
paní MUDr. Evy Konečné, která oslavila krásné kulaté
jubileum 90. let.
Obyvatelé spolu s rodinou oslavenkyně se podíleli
na přípravách oslavy narozenin, všichni obyvatelé
spolu s pracovnicemi pečovatelské služby společně
přispěli na narozeninový dárek, pro oslavenkyni byl
připraven i narozeninový dort s nezbytnými svíčkami
a občerstvení.
Narozeninová oslava byla zároveň i malou rozlučkou
s paní Konečnou, která v našem domě strávila dlouhých 23 let a je tak nejstarší uživatelkou pečovatelské
služby v Kožlanech. V současné době bydlí u své rodiny a na léta strávená v DPS bude dle jejích slov
vzpomínat se spokojeností.
Přejeme paní Evě Konečné do dalších let pevné
zdraví, stálou spokojenost a nadále stejnou chuť do
života, jakou má dodnes a budeme rádi, když na
svých procházkách po kožlanském okolí mezi nás občas zavítá.

pečovatelka Jitka Vosyková

Citát měsíce
„Aby byl člověk šťastný, musí mu ke štěstí stále něco chybět“
Claude Adrien Helvétius
www.kozlany.cz
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Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Únor ve školce
Dvacátého února se děti z mateřské školy vydaly do KD v Kralovicích na „ Námořnický bál“.
Jako správní plavčíci zde splnily několik námořnických úkolů a za doprovodu lodní kapely si pořádně zařádily a
zatancovaly.
Mgr. D.Kratochvílová

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2014/2015
se koná ve středu 12. března od 14.00 do 16.00
hodin v budově Mateřské školy
Pravidla pro přijímání dětí do mateřské školy:
1) přednostně děti předškolního věku
2) děti s nástupem v září 2014
3) děti zaměstnaných rodičů na celodenní docházku
4) děti neplně tříleté pouze v případě volného místa v
MŠ a zdravotní zralosti dítěte
S sebou rodný list dítěte.

LVK Telnice 2014
Již od listopadu se naši sedmáci, ale i ostatní zájemci, nemohli dočkat lyžařského kurzu. Při každé naší společné hodině došlo vždy na téma“ HORY“.
A den“D“ skutečně přišel! V neděli 16. února ve čtrnáct hodin jsme naplnili patrový autobus bagáží, zamávali rodičům a vyjeli směr Telnice v Krušných horách. Přivítala nás poněkud jarní Telnice s novou sedačkovou lanovkou (také novými cenami), vleky
v provozu a dostatkem technického sněhu na sjezdovkách. Každý den nám sjezdovky ještě upravili, a
protože v noci mrzlo, terén byl skvělý. Vedoucími kurzu byli učitelé Mgr. Jaroslav Berbr a Mgr. Jan Kotěšovec, kteří měli na starost dvanáct sedmáků, dva
šesťáky, šest deváťáků a čtyři osmáky na sjezdovkách
i mimo ně.
Lyžařský výcvik začal hned v pondělí dopoledne
rozdělením do družstev a po obědě se už lyžovalo.
V prvním družstvu bylo patnáct relativně dobrých lyžařů. V druhém byli lyžaři, kteří si moc nevěřili, nebo
úplní začátečníci. Ti museli postupně překonat strach
www.kozlany.cz

z lyžařské výstroje, ze sněhu, z vleku, ze svahu a z
pohybu na lyžích. Někteří odolávali snahám instruktorů až do konce našeho pobytu.
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Ve středu po obědě jsme jeli všichni relaxovat do
Děčína. Nejdříve jsme byli v akvaparku, kde jsme dali
odpočinout unaveným tělům, vydováděli se na tobogánech, vyhřáli kosti ve vířivkách a pak nám otevřelo
své brány ústecké nákupní centrum FORUM. Zde každý s hodinou a půl volna naložil, jak chtěl: nákupy
oblečků, pamlsků, občerstvení nebo jen prohlížení nabízeného zboží.
Od čtvrtka už všichni, až na malé výjimky, bez problémů vládli svými „prkénky“a vlek je dovezl až na
konec. Páteční ráno nás čekaly velké závody, kdy
každý prodal to, co se na svazích naučil. Učitelé postavili trať, zajistili časomíru a pak už se závodníci postavili na trať obřího slalomu a všichni ji projeli skoro
bez pádu. V součtu časů obou kol zvítězila v dívkách
Rozárka Slabá a za hochy Ondra Berbr. Sobota připravila opět skvělé podmínky pro lyžování, ale přibylo
víkendových lyžařů. Proto jsme více odpočívali, slunili
se a utráceli poslední peníze, přesto jsme si poslední
den lyžování skvěle užili.
Volné chvíle na chatě jsme vyplnili přednáškami,
zpěvem, společenskými hrami, fandili olympionikům a
Viktorce (i sparťan p. učitel Kotěšovec) nebo zkrátka
jen odpočívali.
Poslední večer jsme celý kurz zakončili slavnostním
vyhlášením vítězů obřího slalomu, pořádku na pokojích a celkovým zhodnocením pobytu. Na karneval nastoupili všichni v maskách, včetně učitelů. Ve společenské místnosti chaty Tereza se objevili detektivové,
cvičitelky , Narnie, Rrrr!, Superhrdina, voják, Simpso-

novi, raperka, Sněhurka a sedm trpaslíků a magistři
se proměnili v české hokejisty. Skoro všichni se náramně bavili při hudbě do pozdních večerních hodin,
jen mužské tanečníky museli doplnit oba učitelé.

Závěrem bychom chtěli poděkovat žákům za perfektní
chování a hlavně majitelům penzionu Vasilovi a Šárce
Kušejovým, kteří se starali o naše žaludky a naše celkové pohodlí.
Vše ukončíme slovy některých účastníků:
„ZA ROK JEDU ZNOVU!!!“
Mgr. Jaroslav Berbr + Mgr. Jan Kotěšovec

JAK BYLO NA HORÁCH
Dne 16.2.2014 se 7. třída vydala na hory v Zadní
Telnici. Jízda byla pro mnohé z nás nová. Nejen tím,
že jsme skoro všichni ještě na horách nebyli, ale i autobusem, kterým jsme jeli. Byl dvoupatrový. Seděli
jsme nahoře, cesta byla dlouhá, nikdo se nenudil, protože jsme mávali na lidi, kteří šli na ulici. Po příjezdu
do penzionu Tereza jsme se ubytovali a šli jsme na
večeři. U večeře nám učitelé řekli instrukce, rozdali
služby a my šli na pokoje.
První den jsme se učili lyžovat a byli jsme rozdělení
do prvního a druhého oddílu. Nováčkům to moc nešlo
a měli z toho podivný pocit, ale s pomocí pana učitele
Kotěšovce se to učili celkem rychle. Další den už to
bylo zase o něco lepší. Všichni jsme se dostali na
cvičnou louku. První družstvo na cvičné louce nebývalo, sjíždělo Macháčka a Novou. Třetí den už všichni lyžovali bez problémů. Někteří sice pluhem, ale lyžovali.
Radovali se, že se to naučili. Večer jsme si mysleli, že
www.kozlany.cz

budeme spát, když máme otlačené nohy z přeskáčů ,
ale mýlili jsme se. Z každého pokoje byl slyšet hluk
ještě ve 12 hodin. Každé ráno jsme vstávali v osm
hodin. V půl deváté jsme chodili na snídani. Ve středu
jsme lyžovali jen dopoledne, protože odpoledne jsme
jeli do Aguaparku v Děčíně. Tam jsme si to bezvadně
užili. Jako první věc, kterou jsme udělali po příchodu
do haly, bylo vyzkoušení tobogánů. Vířivka byla také
pořád námi zaplněná. Venkovní plávání bylo nejlepší.
Myslím si, že se ani pan učitel Kotěšovec nemohl divit,
protože s námi hrál na babu.
Nejlepší zážitek! Po koupání vyrazil autobus do nákupního centra Forum. Holky šly samozřejmě koukat
na oblečení. A kluci? Ti šli jen po jídle… Večer byl
snad poprvé a naposledy na pokojích klid. Ve čtvrtek
už si všichni uvědomovali, že máme jen dva dny na
lyžování. Večer po lyžování, vzal pan učitel Berbr kytaru a hrálo se a zpívalo.
Kožlanský zpravodaj 3 /2014
strana - 4 -

V pátek byl jako vždycky nejhorší. Nikomu se nechtělo vstávat. Venku bylo ošklivo. Byla mlha, přes

kterou nebylo vidět na krok a ještě k tomu pršelo. Na
cvičné louce už mlha nebyla taková a tak jsme si sjeli
třikrát sjezdovku a učitelé mezitím připravili dráhu na
slalom, který jsme jeli. Když slalom skončil, jeli jsme
domu, protože jsme byli úplně promočení.
Na chatě jsme se snažili oblečení co nejrychleji usušit, abychom odpoledne mohli vyrazit znovu na sjezdovku. Málokomu se to podařilo. A protože stejně
skoro nikdo jet nechtěl, zůstali jsme doma, až na pět
lidí, kteří s ochotným panem učitelem Kotěšovcem na
sjezdovku vyrazili. Sjížděli Macháčka a Novou. Ti co
zůstali na chatě, koukali s Panem učitelem Berbrem
na Olympiádu. Večer někteří hráli aktivity. Hráli s nimi
i učitelé. Když vyprávěli, co všechno předváděli, neby-

lo slyšet nic jiného, než jak suprově pan učitel Kotěšovec předváděl opici.
Na sobotu se všichni těšili i netěšili. Těšili se, protože večer byla diskotéka a netěšili se, protože už byl
poslední den. Lyžování si všichni užívali, ale museli
být opatrní, protože už od rána někdo padal. Padali
jsme hodně na ledu, který byl poměrně všude. Blížil
se večer a my se začali připravovat na večer. Přípravy
byly dlouhé, ale všichni jsme se v půl osmé sešli. Převlečení jsme byli po skupinkách. Sněhurka a sedm trpaslíků, Narnie, Simpsonovi, cvičitelky, batman, voják, RRRrrrr, Sherlock Holmes, doktor Watson a učitelé byli za hokejisty. V maskách proběhlo předání diplomů za slalom a vyhlášení bodů za úklid pokojů
(pokoje bodovali učitelé každý den). Šárce a Vasilovi
jsme my jako třída předali diplom za to, jak se o nás
starali. Po předání jsme si mohli masky nechat i na
diskotéku, ale kdo chtěl, mohl se převléct. Diskotéka
začala a tancovalo se. I učitelé si zatancovali. Když
jsme měli jít spát, zalezli jsme sice na pokoje, ale nikdo z nás nespal.
Poslední ráno jsme byli ospalí. Sbalili jsme si věci,
rozloučili se s Šárkou a Vasilem a vyrazili k autobusu.
Autobus byl znovu dvoupatrový, ale už nebyla taková
zábava. V autobuse byl klid, až když jsme přijížděli do
Kožlan, probrali jsme se a začali si povídat. Na zastávce jsme si rozebrali naše věci, rozloučili a jeli domů. Když se nás další den učitelé ptali, jak se nám
tam líbilo, odpověděli jsme, že to tam bylo super a
všichni chceme jet příští rok znovu.
Adéla Kleisslová, 7.roč.

KULTURA
Vzpomínka na paní Janu Hurtovou
V roce 1987 obnovil činnost divadelní ochotnický
soubor v Kožlanech. Z původních členů souboru se
objevili na divadelních prknech pan Straka, pan Hurt a
jediná žena paní Jana H u r t o v á.
Paní Jana nás učila, jak se máme pohybovat, mluvit, hrát. My, kteří jsme nikdy nehráli divadlo, jsme
byli rádi, když jsme jí měli vedle sebe.
Několikrát jsem měla to štěstí, že jsme spolu hrály.
Paní Jana hrála vždy s přirozenou noblesou. Ať už to
bylo ve hře „Slovanské nebe“, v pohádce „Rozmarná

princezna“ nebo v konverzační komedii „Dámský krejčí“. V této hře mi paní Jana hrála maminku a ještě
několik let potom, jsme jí mohli říkat „maminko“. Celý
soubor jí měl moc rád. Během let, s námi hrála, režírovala nás, nebo napovídala.
Rádi jsme jí zvali na naše představení, když už nehrála divadlo. Byla pořád naše.
Milá paní Jano, děkujeme za vše, co jste pro ochotnické divadlo v Kožlanech udělala.
Za divadelní soubor v Kožlanech V. Kobyláková

SPOLKY
Hasiči Kožlany
Od nového roku byl relativní klid
což se týče zásahů. To neznamená, že naši hasiči tzv. spali na vavřínech.
Členové jednotky a SDH se
účastnili výroční valné hromady
okrsku Kožlany Chříč dne 14. 2.
2014, kde se seznámili s plánem
činnosti na rok 2014. Všem sborům starosta okrsku Pan Tomeš
sdělil, aby si okrsky vybraly ve
vlastních řadách zástupce pro volební rok 2015 na důležité pozice
do vedení okrsku. Byly předneseny

www.kozlany.cz

zprávy velitelů z Chříče a Kožlan o
činnosti jednotky.

Při čtrnáctidenních kontrolách
techniky jednotky se vystřídali

strojníci D. Tomeš a R. Kratochvíl a
o kontrole provedli zápis. Technika
funguje spolehlivě. V měsíci únoru
jsme obdrželi elektrické ponorné
kalové čerpadlo ještě z dotací
v loňském roce, které bylo vyzkoušeno při kontrole techniky a funguje. Tím jsme vyřešili problém
s čerpáním zatopených studen při
a po případných záplavách. Jednotka dále pořídila 10 ks nehořlavých kukel k ochraně zdraví zasahujících hasičů. Tyto kukly byly vyzkoušeny hned 22. 2. 2014 při
kurzu nositelů dýchací techniky
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v polygonu HZS Plzeň-Košutka.
Tento kurz byl nezbytný pro užívání dýchací techniky v jednotce.
Kurzu se účastnili členové: Šot M.,
Kotěšovec F., Fiala P., Klaus V.,
Švamberg M., Kratochvíl R., Babuška R., Tomeš D. Kurz probíhal
ve dnech 21. 2. od 15:00 do 21:30
hod. a 22. 2. 2014 od 8:00 do
14:00 hod.

První den se skládal ze školení
teorie, praktické ukázky konstrukce přístroje a testů. Druhý den byl
již zaměřen na praktický výcvik.
Každý člen si vyzkoušel za přítomnosti instruktorů z HZS kontrolu
přístroje před použitím. Následovalo
prolezení
polygonu

s dýchacím přístrojem bez připojené masky. Další úkol byl již
s maskou a připojeným dýchacím
přístrojem. Každý člen musel projít
rozcvičkou na nekonečném žebříku
a přístrojem na tahání závaží. Potom se šlo nejprve do žárové komory, kde teplota dosahovala 70°C
a úkolem týmu bylo nejprve odmontovat regulační ventil a další
tým ho musel zpět namontovat.
Dále se prolezla již zakouřená maketa cisterny a opustil se prostor.
Každý dle své vlastní spotřeby vydýchal jednu vzduchovou lahev.
Následovalo doplnění vzduchu do
lahví a šlo se na další kolečko.
Tentokrát už následoval zakouřený
polygon s reprodukovanou nahrávkou různých zvuků. Všichni účastníci kurzu prolézali polygon kromě
našich členů M. Švamberga, P. Fialy a L. Klause, ti měli za úkol
v zakouřeném prostředí prozkoumat maketu bytové jednotky, kde
nalezli figurínu o váze 80 kg, kterou
museli
transportovat
z nebezpečného prostoru. Každý
ze členů se pořádně zapotil, ale

vyzkoušel si vlastní odolnost při
stresu v zakouřeném prostředí a
fyzicky náročném terénu klecového
polygonu. Obrázky z výcviku jsou
na adrese:

nejlepší. Vyrábění kraslic – vrtáním
a zdobením voskovou malbou nás
opravdu baví. Paní Martina Braná
nám zajistila husí vajíčka, kraslice
jsou z nich opravdu krásné.
Byly jsme také pomáhat malovat
perníčky na Včelařský bál v
Kozojedech. Hlavní cenu zdobila
opět
paní
V.Peřinová.
Její
dvouplošník neměl chybu. Sešlo se
nás šestnáct a užily jsme si při tom
plno legrace. Do Kozojed a na
Liblín jezdíme rády.
Máme naplánovanou návštěvu
Muzea v M.Týnici, je tam krásná
výstava kočárků. Zachycuje historický vývoj kočárků. Je to určitě
dobrý nápad na sobotní výlet pro
celou rodinu.

Termín: 29. března 2014 od 9 - 17
hodin. Na podzim se nám tam líbilo, získaly jsme plno nových známých děvčat, které se baví také
kreativním tvořením.

http://hasici-kozlany.rajce.idnes.cz

Tímto bych chtěl poděkovat firmě Amagasaki Pipe Czech za zapůjčení vozu na dopravu osmi členů jednotky na oba dny výcviku.
Velitel jednotky spolu s veliteli
jednotek obcí Hedčany, Hodyně,
Černíkovice a Lednice se 25. 2.
2014 účastnil porady velitelů jednotek požární ochrany ohledně nových (zásadních) informací o změnách předpisů, které upravují systém odborné přípravy a vykazování činnosti jednotek požární ochrany. Porada se konala na stanici
HZS Plzeň Košutka. Zásadní změny
v cyklické odborné přípravě se týkaly hlavně velitelů a strojníků
jednotek.
Velitel JSDH Kožlany Michal Šot

Šikulky z Kožlan
Už tu máme březen a bude JARO.
Potřebujeme sluníčko, dobít energii
a hurá na tvořeníčko. Máme plno
nápadů, připravujeme akce pro děti. Nakoupily jsme materiály, připravily vzorky dárečků, které si
děti můžou vyrobit na Velikonoce,
k svátku maminek.

Velikonoce jsou letos až v dubnu, tak máme ještě čas a můžeme
vymýšlet, jaké dekorace budou

Přejeme vám hezký březen.
Šikulky z Kožlan

Koncem března jedeme na Kreativ do Plzně, kulturní dům Jas.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil již pátý ročník celostátní akce
BŘEZEN - měsíc čtenářů
V centru zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha jako předmět ani knihovna jako instituce,
ale každý čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů) aktivní uživatel knihovny i ten, který v
knihovně nikdy nebyl.
Těším se na Vás v Městské knihovně Kožlany
Hana Tupá, knihovnice

www.kozlany.cz
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DDM Kožlany
Dům dětí a mládeže v Kožlanech připravuje na jarní prázdniny pro žáky školou povinné následující program:
Pondělí 3. 3. 2014
Keramické tvoření – Držák na zápisník
Keramický držák na zápisník a tužku
Příchod do DDM možný od 8.00 hod. Začátek programu od 9.00 hod do 13.00 hod.
S sebou: přezůvky, ochranný oděv, svačina, pití
Cena 90,- Kč – v ceně režijní náklady akce, materiál, pedagogický dozor
Úterý 4. 3. 2014
Bruslení ve SPORT ARÉNĚ Třemošná.
Čekají nás soutěže na ledu ve družstvech a volné bruslení.
Odjezd v 8.05 hod z aut. zastávky u školy
Návrat v cca 12.30 – 13.00 hod tamtéž
S sebou: Teplé oblečení, rukavice, čepice, brusle, svačina, pití
V Aréně je možné nechat nabrousit brusle cca 50,- Kč – není v ceně
Cena 100,- Kč – v ceně autobus, vstup na ledovou plochu, pedagogický dozor
Středa 5. 3. 2014
„Den bez nudy“ – kreativní tvoření
Akvárium v lahvi (menší)
Příchod do DDM možný od 8.00 hod. Začátek programu od 9.00 hod do 13.00 hod.
S sebou: přezůvky, ochranný oděv, svačina, pití
Cena 80,- Kč – v ceně režijní náklady akce, materiál, pedagogický dozor
Čtvrtek 6. 3. 2014
Plavání do aquaparku v Kladně
Odjezd v 8. 10 hod z aut. zastávky u školy
Návrat v cca 14.30 hod tamtéž
S sebou: Plavky, ručník, sprchový gel, svačina pití, kapesné – možný drobný nákup občerstvení v bistru u bazénu, neplavci rukávky nebo kruh
Cena: 260,- Kč – v ceně autobus, vstupné do bazénu, pedagogický dozor
Na všechny tyto akce je potřeba se přihlásit na tel: 605 247 134 nebo
e-mail: info@ddmkralovice.cz, odevzdat přihlášku, zaplatit do pátku 28. 2. 2014
Dům dětí a mládeže Kralovice, Kožlany společně se SOKOLOVNOU v Kožlanech,
pořádají v neděli 23. 3. 2014

Maškarní bál pro děti
Začátek ve 14 hodin v Kožlanské sokolovně
Program: Průvod masek, hry, soutěže, zpěv, tanec, tombola, prostě legrace na place 
Na děti čeká spoustu sladkostí a jiné odměny.
Vstupné: Děti 20,- Kč - Dospělí 50,- Kč

SPORT
FC Olympie Kožlany
Výsledky přípravných utkání:

Pozvánka na fotbalový březen:

TJ Kožlany

Muži:
Kožlany - Vejprnice B 3:0 (1:0)
branky: Kříž, Šnajdr, Hora
Kožlany – H. Bříza B 5:1 (1:1)
branky: Šnajdr 2, Tupý, Kulhánek,
vlastní
Kožlany - Dolní Bělá 2:1 (2:0)
branky:
Šnajdr,
Hora

Příprava – muži (vše v H Bříze)
2. 3. Nekmíř – Kožlany
16:00
9. 3. Kožlany – Ledce
12:00
16. 3. finále turnaje
12:00

ŠIBŘINKY

www.kozlany.cz

Mistrovská utkání - muži
22. 3. Mladotice – Kožlany 15:00
29. 3. Kožlany – Blatnice
15:00

pořádá

29. března 2014
Sokolovna od 20:00 hod.
Hudba: Singlband
Bohatá tombola a tradiční překvapení
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DBK Kožlany – Kralovice
I v únoru měla všechna naše
družstva napilno. Některé soutěže
ukončily své základní části, některé se blíží konci nadstaveb, prostě
stále je o co hrát.
Nejmladší mini U11 zakončili základní část své soutěže ve velkém
basketu i v mini čunče na 5. místě.
Zápasy v mini čunče již pokračovat
v KP nebudou a velký basket má
na programu nadstavbové turnaje.
Na těchto turnajích se utkáme třikrát s oběma plzeňskými přípravkami. První turnaj pořádaný 34. ZŠ
Loko Plzeň máme již za sebou a
oba zápasy jsme vyhráli. Trenéři
byly spokojeni nejen s výhrou, ale
hlavně s vlastní hrou a chutí hráček a hráčů „poprat“ se o míč, dostat přihrávku a dát koš. Je dobré,
že k těmto zápasům jezdíme
s plnou lavičkou. Doufáme, že chuť
k zápasům dětem vydrží.
Až poslední dvoukolo extraligy
mladších žákyň U14 rozhodne ze
kterého místa půjdeme do play-off
kvalifikace na Mistrovství ČR. Můžeme skončit na druhém, ale i
čtvrtém místě. Až budete v týdnu
číst tyto řádky, my už budeme vědět kdy a s kým budeme do playoff nastupovat. K výběru máme ze
skupiny B - Pardubice, Olomouc,
Prostějov, Brno nebo Havířov.
V každém případě to bude výlet
daleko a zápasy to budou těžké.
To starší žákyně U15 mají již dva
výlety za svými soupeři v extralize
za sebou. Ten první do Hradce
Králové a Trutnova proměnily
v další extraligovou výhru. Sobotní
zápas v Hradci Králové jsme sice
prohráli, ale soupeř to měl těžké a

sám trenér nám na konci zápasu
řekl, že to tak těžké nečekal. Nedělní zápas v další basketbalové
baště, v Trutnově, byl jako na
houpačce. Každý chvilku tahal pilku, ale vždy jen na malý kousek.
Rozdíl v zápase nebyl nikdy větší
než 5 bodů. Naštěstí pro nás se
bodový rozdíl na konci zápasů přehoupl právě o těch pět bodů v náš
prospěch. Při dalším výjezdu tentokráte do Prostějova a na Brněnskou Rosničku jsme, alespoň
v sobotním zápase, dostali školu z
basketbalu. Jediné co nás omlouvá, že z důvodu zranění, nemocí a
školních hor odjelo do moravských
dálek pouze 7 hráček. V tomto počtu není šance konkurovat plné lavičce soupeře po celých 40 minut.
Upřímně řečeno, v Prostějově jsme
nekonkurovali ani jednu minutu.
Soupeř na nás vlétl a základní pětka decimovala naše řady, resp.
prostřelovala
náš
koš
s neuvěřitelnou lehkostí a přesností. Stav první čtvrtiny 32:4 byl na
hození ručníku. Snad jen trenérská
teorie velkých čísel, tj. „nemůže
jim to tam padat pořád“, nás držela v naději. Této naději pomohl i
trenér domácích, kdy na další čtvrtinu nechal základní rotaci odpočívat. Druhá pětka soupeře nebyla
našemu koši již tak nebezpečná,
avšak ani my jsme nenašli přesnost v zakončení a poločasové
skóre se zastavilo na výši 46:8.
Druhá polovina zápasu se odehrála
ve stejných notách – první pětka
nás drtila a s druhou už to bylo
lepší. Zvykli jsme si na rychlost

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.
V únoru jsme se Vás ptali, zda třídíte odpad a uklízíte
po svých pejscích při venčení?

soupeře, zpřesnili útok a nedostali
kilo – konečný stav 92:32.
V neděli jsme proti SŠMH Brno
nastoupili bez bázně a dokud sedmi statečným stačily síly, tak jsme
hráli vyrovnaný zápas. V poslední
čtvrtině bohužel síly došly a soupeř
si v poklidu došel pro vítězství
78:41. Ač v extralize prohráváme
někdy i vysokým rozdílem, jsou to
zápasy pro hračky k nezaplacení.
Jen silný soupeř nás donutí vydat
ze sebe maximum. Odhalí slabiny
jednotlivců i týmu. A získané zkušenosti prodáme v další zápasech.
Přesně tyto zkušenosti prodáváme již v lize kadetek U17 – ač
nejmladší družstvo, hrajeme o postup do play-off této soutěže. Poslední zápasy odehrajeme s USK
na Folimance a v Benešově. Jedna
výhra nás jistě posouvá do play off
a obě na neskutečné páté místo.
Tak vysoko ještě nikdy naše družstvo v dorosteneckých ligách neskončilo. Bohužel když se nám nepodaří vyhrát ani jeden zápas můžeme skončit i ve skupině hrající o
sestup. A vy, když budete tyto
řádky číst, již budete i vědět, jak
se nám v posledním dvoukole dařilo a zda se sen o pátem místě a
postupu do play-off stal skutečností.
Sen o udržení soutěže se v únoru zcela rozplynul juniorkám U19.
Tam je již jisté, že za pomoci zkušeností z U15 budeme v červnu
usilovat o návrat do dorostenecké
ligy v kvalifikaci. A tam se zkušenosti
ze
zápasů
jako
byl
v Prostějově budou hodit.
J. Buňka

Výsledky ankety za měsíc únor:

Anketní otázka na měsíc březen zní:
Jste pro zachování osobní dopravy na železniční trati
Kralovice-Rakovník?

Nová anketa byla spuštěna 1. 3. 2014
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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