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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Velmi příznivé počasí nám pomohlo
i v měsíci březnu. Blíží se konec
období vegetačního
klidu,
v němž bylo dokončeno kácení a
prořezávání
dřevin a začalo
se
s jarním
úklidem.
Od 1. dubna opět nastoupí na pomoc našim
technickým službám pracovníci
z úřadu práce na VPP. Díky tomu
budeme moci zintenzivnit úklid veřejných prostranství, začít práce
v lesní školce a také se otevře pro
veřejnost víceúčelové hřiště u školy v Kožlanech.
Ve čtvrtek 27. března se uskutečnil první svoz bioodpadu a mnozí z nás na to již netrpělivě čekali.
Jaro začalo dříve a práce na zahrádkách jsou již v plném proudu.
Opravy na budově zdravotního
střediska v Kožlanech v plné míře
pokračovaly i v minulém měsíci.
Po výměně oken a dveří došlo také
na výměnu starých a tekoucích radiátorů. Přitom jsme nové radiátory nechali osadit termoregulačními
ventily. V současné době již lze
v budově zdravotního střediska regulovat teplotu, a tím i spotřebu
plynu. Za pomoci hasičů z Plas a
jejich techniky jsme na střechu

budovy střediska instalovali novou
obslužnou lávku. Ta stará byla již
zkorodovaná a životu nebezpečná.
V budově pošty byly dokončeny
práce na rekonstrukci koupelen a
vodovodních rozvodů ve dvou bytových jednotkách a v úřadovně
pošty.
V pondělí 24. března začala největší investiční akce letošního roku
– vybudování kanalizace a vodovodu v Polní ulici v Kožlanech.
Hodnota díla je cca. 2,7 mil. Kč.
Březnové zastupitelstvo Plzeňského kraje nám schválilo dotaci
na
rekonstrukci
chodníku
v Jasmínové ulici ve výši 100 tis.
Kč. Oprava začne podle smlouvy
s dodavatelem v měsíci květnu.
Mezitím jsme podali další žádosti o
dotace. Je to žádost na vybavení
pro naše dobrovolné hasiče, dále
žádost o příspěvek na koncerty
v Hodyni a také žádost o příspěvek
na pouť v Kožlanech (II. ročník
Kozlování). V případě schválení by
měly být tyto příspěvky dotovány
z rozpočtu Plzeňského kraje.
V březnu se také sešlo zastupitelstvo našeho města, které projednávalo celou řadu důležitých
bodů. Výsledky jednání najdete na
jiném místě našeho zpravodaje.
Výběrová komise pod vedením
zástupce MAS Světovina vybrala
firmu na opravu kaple sv. Jana
Křtitele v Hodyni. Ze čtyř zájemců,
kteří nám poslali své nabídky, byla
vybrána firma Král PM Centrum plzeň s.r.o., kterou potvrdilo také

rozhodnutí rady města ze dne 31.
března 2014 o podpisu smlouvy o
dílo.
Z kulturních a sportovních akcí
mi dovolte připomenout masopust.
Jsem rád, že se stále ještě najdou
v Kožlanech lidé, kteří tuto tradiční
lidovou slavnost udržují při životě.
Další akcí byl maškarní bál pro naše děti v kožlanské sokolovně. Byla to velmi zdařilá akce. Tradičně
se konaly “Šibřinky“ a také “Míčový desetiboj“ v tělocvičně základní
školy. Je vidět, že spolková činnost
je u nás na velmi dobré úrovni.
Kulturní komise spolu s městským úřadem a naším muzeem
připravuje důstojnou oslavu 130.
výročí narození našeho rodáka –
prezidenta Dr. E. Beneše. Svoji
účast
přislíbil
druhý
nejvyšší
ústavní činitel pan Milan Štěch,
předseda Senátu ČR. Podrobnější
informace budou veřejnosti včas
oznámeny.
V minulém zpravodaji a na
webových stránkách města jsme
měli anketu k otázce zachování
osobní dopravy na železniční trati
Kralovice – Rakovník. Hlasoval rekordní počet návštěvníků stránek a
více než 80% se vyslovilo pro jednoznačné zachování této dopravy.
Budeme tedy i nadále situaci monitorovat a jednat s kompetentními
orgány tak, abychom předešli případným opakovaným snahám o
zrušení této dopravy na trati 162
z Kralovic do Rakovníka.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU A
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 17.05.2014
Buček (náves)
Hodyně (náves)
Dřevec (náves)
Dřevec (KD)
Hedčany (náves)
Kožlany (proti MÚ)
Kožlany (křižovatka u Sparu)

8,00 - 8,15 hod.
8,20 - 8,40 hod.
8,45 - 9,00 hod.
9,05 - 9,15 hod.
9,45 - 10,00 hod.
10,10 - 10,40 hod.
10,45 - 11,05 hod.

Časy jsou orientační
www.kozlany.cz

Mezi nebezpečný odpad patří např.: zářivky, pneumatiky, akumulátory, znečištěné obaly, lednice, televizory, elektrošrot, motorové oleje apod.
UPOZORNĚNÍ !!!
Tento svoz nebezpečného odpadu není určen pro
podnikatele a podniky
Na místo svozu odvážejte odpad až při příjezdu
svozové služby.
Je zakázáno tvořit skládku před svozem !!!!
Kožlanský zpravodaj 4 /2014
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Výsledky projednání rady města na 3. zasedání konaném dne 10. 03. 2014
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
zprávu o městských lesích, diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 3. zasedání rady města;
zveřejnění záměru pronájmu části
pozemku st.p.č. 40 v k.ú. Kožlany
o výměře cca 94 m2; dodatek č. 2
ke Smlouvě o veřejných službách v
přepravě cestujících na rok 20132018 pro město Kožlany.

Rada doporučuje:
zastupitelstvu zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 3999/5 v k.ú.
Kožlany o výměře 37 m2.
Rada souhlasí:
s podnájmem bytu č. L6 v č.p.
456, Polní ul., Kožlany; s připojením stavby na pozemku p.č.
4150/06 v k.ú. Kožlany na vodovod a kanalizaci a
nemá
námitek k předložené projektové dokumentaci.
Rada odkládá:

jednání o prodeji části pozemku
p.č. 4150/26 v k.ú. Kožlany před
č.p. 3 Kožlany z důvodu upřesnění
šíře místní komunikace.
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.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 16. zasedání
konaném dne 12. 03. 2014
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva, zprávu o činnosti rady, zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru, zprávu o stavu lesního
hospodářství
Zastupitelstvo určuje:
č. 136/14 - ověřovateli zápisu Mgr. Jaroslava Berbra
a Zdeňka Pícla, návrhovou komisi ve složení - předseda Václav Kratochvíl, členové Ing. Václav Dubský,
Ing. Oldřich Mudra.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 137/14 - program 16. zasedání zastupitelstva, č.
138/14 - změnu rozpočtu města na rok 2014 - 1.
rozpočtové opatření, č. 139/14 - rozdělení příspěvku
z rozpočtu města pro sportovní organizace takto: TJ
Kožlany 100.000,-Kč, DBK Kožlany-Kralovice 25.000,Kč, PS Deliba 7.000,- Kč, č. 140/14 - prodej pozemku p.č. 4150/119 o výměře 38 m2 v k.ú. Kožlany paní
Květě Čacké za cenu 50,- Kč/m2, č. 142/14 - zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 3999/5 v k.ú.
Kožlany o výměře 37 m2.

Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 141/14 - odkoupení chaty 13E v Kožlanech do
vlastnictví města.
Zastupitelstvo pověřuje:
č. 143/14 - radu města k výběru dodavatele stavby
„Obnova kaple v Hodyni“ dle výsledku výběrového řízení a následné schválení smlouvy o dílo do výše celkových nákladů stavby, které činí 1 097 030,- Kč.
Zastupitelstvo určuje:
č. 144/14 - že ceny pozemků v intravilánu města
Kožlany stanovené usnesením zastupitelstva
č.
53/11 ze dne 14.12.2011 a ceny pozemků v částech
města Kožlany ve výši 30,-Kč/m2 zůstávají ve stejné
výši bez ohledu na povinnost odvedení DPH.
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.

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Letošní rok začal poměrně teplým počasím a tak
jsme poprvé nezalednili umělé hřiště u školy. Snad
alespoň ušetříme na energiích a tyto peníze pak budeme moci vložit do oprav a modernizace majetku
školy. První část jsme již použili na nákup a montáž
žaluzií do oken, kde ještě chyběly a kde jsou hlavně
při slunečných dnech potřeba.
Jarní prázdniny na začátku března utekly jako voda.
Během nich se žáci pod vedením pana Pícla podíleli na
přípravě tradičního masopustního průvodu.
Dvanáctého března proběhl ve školce zápis dětí pro
školní rok 2014/2015. Letos nehrozily žádné epidemie, a proto jsme zapisovaným dětem vyčlenili jednu
třídu na hraní. Maminky zatím vyplňovaly potřebné
žádosti. Přes naše očekávání, kdy mělo přijít asi 12
dětí, jich dorazilo pouze devět. Ještě větší perličkou je
spíše to, že se jedná o samé chlapce. Děvčata se tento rok prostě „neurodila“. Do budoucna tak vznikne
problém třeba při reprezentaci školy v dívčích a smíšených soutěžích. Snad se v okolních obcích ještě nějaké děvče najde a doplní kluky třeba při nástupu do
školy. Všichni kluci jsou po dovršení věku 3 let do MŠ
přijati. Seznam s čísly místo jmen bude do čtrnácti
dnů vyvěšen na nástěnce ve školce a na našich webových stránkách. V případě, že bylo Vaše dítě nemocné, nebo jste se nemohli k zápisu dostavit z jiného
www.kozlany.cz

důvodu, přijďte do školky dodatečně. Vaše dítě určitě
zapíšeme.

Den po zápisu navštívil školu i školku ilustrátor
Adolf Dudek s preventivním programem pro starší
s názvem „nehulíme - kreslíme“ a pro mladší „ malování pro děti“. I když pan ilustrátor vyjížděl z Valašska
již v půl čtvrté ráno a do Kožlan dorazil před osmou,
na jeho projevu to nebylo ani trochu poznat. Ten člověk byl vyloženě nabytý energií, kterou přenášel na
své posluchače. Děti se dozvěděly mnoho užitečných
Kožlanský zpravodaj 4 /2014
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informací o kresbě a hlavně se výborně bavily. Po
každém vystoupení následovala improvizovaná autogramiáda a děti se jen nerady vracely do svých lavic.
I ve školce se program setkal s velkým ohlasem.

Další školní akcí bylo krajské kolo basketbalu starších děvčat, o kterém se dočtete na jiném místě zpravodaje. I mladší hoši měli mít svůj okresní turnaj, bohužel se ho pro nedostatek hráčů nemohli zúčastnit.
Vybrat například z 15 hochů navštěvujících 5. – 7. třídu družstvo na basketbal, které by bylo schopno důstojně reprezentovat školu, začíná být velký problém.
Přes tuto překážku se přenesli žáci a žákyně čtvrté a
páté třídy, kteří nás 27. března reprezentovali na turnaji ve vybíjené v Plasích. Výsledky turnaje budou
známy až po březnové uzávěrce.

Je to už dva roky, co jsme vstoupili do projektu „EU
– peníze školám“. Tento projekt nyní finišuje a
v současné době zpracováváme závěrečnou monitorovací zprávu. Všechny úkoly, které nám projekt přinesl, jsme splnili a budeme čekat na schválení od úředníků z ministerstva školství. Stručné zhodnocení projektu a můj názor na něj naleznete na jiném místě tohoto čísla.
A co chystáme v nejbližší době? V kožlanské
knihovně jsou již týden vystaveny herbáře, které vytvořili naši žáci. Přijďte se na jejich práce podívat a
ohodnoťte jejich snahu.
Na „apríla“ vyjede čtvrtá a pátá třída do divadla Alfa
v Plzni na představení „Čert tě vem“ a mladší dívky
sehrají další basketbalový turnaj. Třídní schůzky, které se měly konat 16. 4., jsme z organizačních důvodů
přesunuli na středu 23. dubna po velikonočních
prázdninách. Od 25. dubna začíná pro žáky 3. – 5.
třídy kurz plavání. Plavání bude probíhat každý pátek
až do konce školního roku a nahrazuje hodiny tělesné
výchovy. Protože máme plavání jako součást našeho
školního vzdělávacího plánu, je pro žáky povinné. Rodiče žáků hradí pouze dopravu, pronájem bazénu a
mzdy instruktorů plavecké školy platíme my. A pak už
následuje květen a červen – čas výletů. Některé třídy
včetně mateřské školy již mají vybráno a nemohou se
svého výletu dočkat. Mimo výletů ještě plánujeme návštěvu Techmánie v Plzni, na kterou jsme vyhráli
vstupenky pro celou školu zdarma, a exkurzi do Temelína. Tak nám držte palce, ať všechno i s co nejlepšími školními výsledky zvládneme.
Mgr. Jaroslav Švarc

Hodnocení projektu „EU peníze školám“
Hodnocení projektu dělím do několika oblastí. Škola
získala finance na nákup a modernizaci výpočetní
techniky. Tato technika (počítače, projektor, interaktivní tabule) byla nakoupena v dostatečném množství
pro potřeby žáků ZŠ a MŠ Kožlany a slouží při výuce i
mimo ní.
Další peníze byly použity na spornou motivaci pedagogických pracovníků při tvorbě DUMů. Tato část projektu se mi jeví minimálně hodně problematická. Učitelka, která se najednou stane odbornicí na tvorbu
kvalitních výukových materiálů, je v reálné škole utopií. Tímto tvrzením nechci nějak snižovat úroveň připravenosti učitelů a učitelek na zavádění digitálních
technologií do škol. Učitel by neměl primárně tvořit,
ale vhodnou formou prezentovat nebo podpořit tvorbu
dětí. Ve školství pracuje většina žen, a když přijdou
domů, většinou je jejich snahou postarat se o rodiny a
není jejich ambicí do mnohdy nočních hodin vytvářet
hodnotné DUMy (digitální učební materiály). Jsem

přesvědčený o tom, že tyto materiály měli vytvořit
profesionálové a potom je školám prostřednictvím ministerstva nějakou formou nabídnout.
Vzdělávání učitelů je věc, na kterou jsme se také
zaměřili. Bohužel, peněz je málo a v malém kolektivu
vznikají velké problémy v zastupitelnosti učitelů při
suplování. Navíc najít kvalitní seminář nebo vzdělávací
akci, která by vyhovovala potřebám školy i projektu,
byl v našem regionu problém.
Celkově tento projekt splnil mé očekávání pouze
v nákupu a zajištění výpočetní techniky. Největším
zklamáním a úplně zbytečnou prací byla podle mého
názoru tvorba DUMů. I administrace projektu zbytečně zdržuje od práce ve škole, jejíž hlavní náplní by
mělo být vzdělávání dětí. V případě podobně koncipovaného projektu bychom si jeho realizaci příště hodně
rozmýšleli.
Mgr. Jaroslav Švarc

Z literárních prací našich žáků
Po dešti
Kap, kap. Déšť potichounku ustával. Nebe znovu zmodralo, slunko vylezlo ze svého vězení z mraků, vykouklo
za smaragdově zelenými stromy a začalo znovu vše probouzet.
Na zelených listech stromů se ještě pořád leskly kapičky, které před malou chvilkou padaly z nebe. Pokud
ovšem slabý větřík, nyní nádherně čistý foukl o něco silněji, zelené plátky se naklonily a kapky z nich sklouzly
jako dítě ze skluzavky na rozmočenou zem. Jaká škoda, že už se nikdy nebudou lesknout jako před malým
okamžikem. Dál jsem pozorovala, jak sklouzávají z listů a na zemi se roztříští na tisíce menších korálků.
Moji pozornost vyrušil nějaký pohyb pod listem lopuchu. Byla to malá žabka, která se schovala před deštěm,
ale nyní ji vylákaly ven zářivé paprsky, které k nám vysílal pan Slunečník ze svého nebeského příbytku. Dokonce i na nedalekém mraveništi znovu začal rušný život. Pracovní četa napravovala škody, které déšť napáchal.
Chůvičky zmateně pobíhaly sem a tam s miminky v zavinovačkách a ti, kteří hledali stavební materiál, připomí-
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nali dobře organizovaný vojenský pluk. I květy, které se před deštěm raději uzavřely, znovu vystavovaly své
okvětní lístky životodárným paprskům slunce.
Pohled mi vzlétl k nyní už azurově modré obloze nad paloučkem, na němž jsem stála. Přímo nad tím vším,
nad zelenými rozcuchanými hlavami stromů, rozevřenými kalíšky květů i zmateným životem v mraveništi se
klenul barevný most. Most, který nikde nezačíná ani nikde nekončí a po němž se nedá přejít. Je zázračný, neboť
se objeví jen tehdy, jestliže se po dešti znovu rozjasní. Ne každý si ho všimne a ne každý mu věnuje pozornost.
Je krásný a nevšední, jelikož se objevuje jen zřídka a brzy zmizí.
Tak tu stojím, pozoruji své okolí, vdechuji čerstvý a pročištěný vzduch. Čisté je vlastně úplně vše. Vzduch,
příroda a já máme pocit, jako by s deštěm odteklo i trochu špatností a zla. Jako by ho kapky pohřbily hluboko
do bahna, hluboko pod mé nohy, ale to byl jen mylný pocit, jelikož takhle snadno nic nefunguje. Zlo nelze jen
tak odplavit, nemůžeme ho pohřbít a déšť tomu nepomůže. Příroda po dešti či samotný déšť v nás jen mohou
vyvolat pocit čistoty, klidu a míru, ale to je vše, více nedokáží. Pak vysvitne slunce a vše vypadá jako dříve. Pokud se nad tím zamyslíme, déšť není zase tak špatný.
Martina Letová, 9. třída

Krajské kolo v basketbale starších žákyň
Po jednoznačném postupu z okresního kola naše
škola společně s DBK pořádala krajské kolo starších
dívek v basketbale škol. Toto klání se konalo ve čtvrtek 20. března a na turnaj přijelo pět týmů, které postoupily ze svých okresů: ZŠ Holýšov, ZŠ Starý Plzenec, Gym. Klatovy, ZŠ Kralovice a naše škola. Tým
jsme poskládali opět z žákyň celého II. stupně, neboť
deváťaček a osmaček máme málo.
V prvním zápase jsme porazili Kralovice 30:17 a vše
nasvědčovalo, že to tak půjde i nadále, ale druhý zápas holky podcenily a podlehly Starému Plzenci o koš
20:22. Třetí zápas nás o třídu lepší Holýšov smetl
9:41. Tabulka byla tak zamotaná, že náš poslední zápas nás mohl posunout na druhé místo. To se však
nestalo a holky smolně prohrály s Gymnáziem Klatovy
o bod 16:17. Přesto konečné třetí místo v kraji našeho mladého týmu je moc pěkné a všem hráčkám moc
děkuji za předvedenou hru, reprezentaci školy a města!
Konečná tabulka:
1. ZŠ Holýšov
2. Gym. Klatovy
3. ZŠ a MŠ Kožlany
4. ZŠ Starý Plzenec
5. ZŠ Kralovice

Pozvánka
Srdečně vás zvu na okresní kolo v basketbale mladších žákyň (kde uvidíte skoro stejný náš tým), které
se hraje 1. 4. 2014 opět v naší tělocvičně dopoledne,
to není Apríl!!!
Mgr. Jaroslav Berbr

Z činnosti Městské knihovny
Začátek roku v knihovně je vždy velmi hektický.
Připravují se výkazy činnosti za
všechny čtyři pobočky. Obnovují
se čtenářské listy a vybírají se poplatky. V loňském roce byla provedena revize knihovního fondu.
Nyní probíhají dohledávky nenalezených knih. Na první pohled dopadla revize velmi dobře. Filtrovaný seznam nenalezených knih je
velmi krátký (66 knih) a dosahuje necelého půl procenta z celkového knižního fondu. Od 1. ledna do 25.
března přišlo do knihovny 674 návštěvníků, kteří si
vypůjčili 2511 knih a časopisů.
11. února byla provedena metodická návštěva pověřenou knihovnou v Kralovicích. V naší knihovně nebyly shledány žádné nedostatky.
Koncem roku byly Ministerstvem kultury vyhlášeny
dotační programy pro knihovny. Naše knihovna byla
přihlášena do programu VISK 3, ze kterého se podařilo získat částku 45 000 Kč na obnovu programového
vybavení. K vyhlášení výsledků došlo 19. března
2014. Z dotace mám velkou radost a jsem ráda, že

www.kozlany.cz

vynaložené úsilí na zpracování několika stránkové žádosti nebyla marná.

Březen byl vyhlášen Měsícem čtenářů. K celostátní
akci se každoročně přihlašuje i kožlanská knihovna.
Během března navštívily knihovnu tři třídy mateřské
školy. Nejmenší děti si prohlédly knihovnu a zalistovaly v připravených knihách. Starší děti si poslechly jarní pohádku – Jak Křemílek s Vochomůrkou vařili šípKožlanský zpravodaj 4 /2014
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kový čaj a poté ochutnaly čaj, který jim knihovnice
uvařila. Předškoláci nebyli v knihovně poprvé a tak už
znali, jak se s knihami zachází a mohli si zahrát na
knihovníky. Pomocí čtečky kódů si vyzkoušeli půjčování knih. 14. března navštívily knihovnu děti školní
družiny. Aby si zasloužily sladkou odměnu, musely si
jí odpracovat pomocí kvízu, kde doplňovaly jména pohádkových postav a někdy i jejich adresy. Dětem se
to moc povedlo a doufám, že je to i pobavilo. K již
tradičním akcím patří výstavka herbářů žáků 8. třídy
základní školy. Výstavka bude ke zhlédnutí do konce
dubna 2014.
Z připravovaných akcí bych vás ráda pozvala na Velikonoce v knihovně, které se uskuteční v úterý 8.
dubna od 14,00 hodin.

Na děti bude 4. dubna čekat Andersenovské překvapení.
Akce na duben:
8. dubna velikonoce v knihovně
12. dubna zájezd do komorního divadla v Plzni
16. dubna volejbalový turnaj
26. dubna Vítání občánků
Zapište si do diáře:
8. května tradiční pochod údolím Javornice
start v 9,00 hodin v knihovně

KULTURA

Městská knihovna Kožlany, Klub Šikulek a Dům dětí
Vás zvou na

8.dubna 2014 od 14,00 hod
ukázka a prodej velikonočních dekorací
tvořivé nápady pro děti i dospělé
NOC KOSTELŮ 2014
V KOSTELE SV. VAVŘINCE, KOŽLANY

Program:
18:00 – 18:15 Oficiální zahájení NOCI KOSTELŮ 2014
(proslov pana faráře Pavla Vrbenského)
18:00 – 23:00 Kostelní móda, aneb v čem chodí farář do kostela
(výstava liturgického oblečení)
18:00 – 23:00 Městské muzeum Kožlany
(Noc kostelů 2014 spojená s večerní prohlídkou Městského muzea v Kožlanech s komentovanou prohlídkou s
průvodkyní v dobovém kostýmu)
18:15 - ZŠ a MŠ Dr. E. Beneše Kožlany
(pěvecké vystoupení pod vedení Mgr. Jaromíra Berbra)
18:15 – 20:00 (21:00) Kreativní koutek pod děti a dospělé
(zdobení skleněných svícínků – pod vedením klubu Šikulek z Kožlan)
18:15 – 21:00 Komentované prohlídky kostela sv. Vavřince včetně unikátních fresek
(komentované prohlídky o historii, zajímavostech kostela sv. Vavřince s průvodcem)
21:00 – 23:00 Volná prohlídka kostela sv. Vavřince
19:00 – 20:00 Otevření kostelní věže kostela sv. Vavřince
(otevření kostelní věže pro veřejnost, která není přístupná veřejnosti, komentovaná prohlídka o zvonech s průvodcem)
23: 00 Oficiální ukončení projektu Noci kostelů 2014
www.nockostelu.cz
www.kozlany.cz
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SPOLKY
Hasiči města Kožlan
Začneme nepříjemnou událostí,
která se stala 28. 2. 2014. V 11:13
hodin oznámil operační důstojník
HZS naší zásahové jednotce požár
nízké budovy v Jasmínové ulici
v Kožlanech.

Po příjezdu jednotky na místo
bylo zjištěno, že se jedná o stodolu, která byla celá pohlcena plameny. Hasiči Kožlan začali hned po
příjezdu hašení vodním dělem a
dvěma proudy. Poté dorazily
ostatní jednotky hasičů i automobilová plošina (AP 27 Tatra 815) patřící HZS Plasy, s kterou se hasilo
nad horní části stodoly. Plameny
se podařilo dostat pod kontrolu.
Hasiči Kožlan vyjeli s oběma vozy
CAS ve složení Kratochvíl R.
(strojník CAS 32 Tatra 815), Fiala
P. (strojník CAS 25 Š706), Kotěšovec F. (velitel), Švamberg M.,

Švamberg J., Babuška R., Kratochvíl V., Pova V. Na zásahu se podílely tyto jednotky: HZS Plasy
(CAS 24 Tatra Terno, AP 27 Tatra
815), JSDH Kralovice (CAS 24
MAN) a na výpomoc přijela i CAS
24 Š706RTHP patřící D-K zemědělská a.s. Na místě byla i Policie ČR.
Dne 2. 3. 2014 proběhlo školení
strojníků na stanici HZS Plasy, kterého se zúčastnil samostatně
strojník Radovan Kratochvíl a zbytek strojníků a našich velitelů se
zúčastnil v sobotu 22. 3. 2014.

s kondičními jízdami strojníků. Tato neděle byla pod velením Michala
Šota.
V sobotu dne 22. 3. 2014
v 14:36 hod. byl ohlášen další požár našim hasičům operačním důstojníkem HZS. Jednalo se o požár
travního
porostu
v pískovně
v Kožlanech. Naše jednotka vyjela
opět s oběma vozy CAS a dorazila
na místo jako první, kde začala
ihned s hašením se třemi proudy.
Na místo dorazily jednotky JSDH
Kralovice (CAS 24 MAN) a HZS
Plasy (CAS 30 T815-7). Na zásah
vyjeli Fiala P. (strojník CAS 32 Tatra 815), Šot M. (velitel), Švamberg
M., Pova V., Kratochvíl R. (strojník
CAS 25 Š706), Klaus V., Kotěšovec
F.

V neděli 16. 3. 2014 naše zásahová jednotka měla hned od rána
školení o řešení mimořádných událostí, které se konalo v naší hasičské zbrojnici. Po školení následovalo čištění kanalizace v ulici Na
Výfuku naší technikou. To vše bylo
spojeno s kontrolou techniky a

S pozdravem Vaši hasiči

Šikulky z Kožlan
V březnu jsme se zase scházely
a připravovaly se na Velikonoce.
Domlouváme se, co ještě zkusíme
vyrobit. Určitě vedou kraslice.
Zdobíme je několika způsoby. Tradičně barvením, malováním voskem, barvami, vrtáním. Zkoušely
jsme i netradiční způsoby, decoupage, nešitým patchworkem, lepením papírových ozdůbek.
Jsme v kontaktu s klubem Motalinek- pletení z papíru. Motalinky
pořádají dva velké celorepublikové
srazy v městečku Slavonice. Je to
úžasné, jaký si dokážou připravit
program. Tvoření nejen z papíru,
šití věciček patchworkovým stylem, zdobení pomocí suchých rostlin.

Besedy s lékaři, spisovateli. Pomáhají klubu maminek, kterým se
narodily předčasně dětičky. Také
my se snažíme jim přispět svými
výrobky. Na fotografiích je vidět
jedna ze sbírek oblečení a různých
pomůcek pro děti a jejich maminky. Chtěly bychom moc poděkovat
dvěma dámám z Kožlan, které
pravidelně pletou pro miminka
čepičky a ponožky.
Také bychom chtěly poděkovat
našim příznivkyním, které náš klub
„šikulek“ zásobují materiály, které
používáme na tvoření. Většinou je
používáme při kreativitách pro kožlanské děti.
V dubnu se zúčastníme tradičně
Velikonočního tvoření v Městské
knihovně v Kožlanech. Přijďte s

dětmi odpoledne 8. dubna od 14
hod. a vytvořte si velikonoční dekorace.

Nebo vás zveme na odpolední
kreativní setkání o velikonoční sobotě na Farmě Hedecko, kde bude
opět Farmářský trh.
Šikulky z Kožlan

Citát měsíce
„Lidi je třeba učit, jak mají myslet, a ne to , co si mají myslet“
Georg Christoph Lichtenberg

www.kozlany.cz
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SPORT
FC Olympie Kožlany
Výsledky - březen:
Muži:
Zimní turnaj v Horní Bříze:
Kožlany – Nekmíř 2:3 (1:3)
branky: Hora, Šnajdr
Kožlany – Ledce 6:0 (2:0)
branky: Šnajdr 4, Kříž, Kulhánek
FINÁLE:
Kožlany - Štěnovice 2:3 (0:2)
branky: vlastní 2

Mistrovská utkání:
Mladotice – Kožlany 3:3 (1:1)
branky: Kříž, Lehner, vlastní
Kožlany – Blatnice 1 : 2 (1 : 0)
branky: Hromada

Program - duben:
Muži (sobota):
5. 4. Třemošná – Kožlany 16:30
12. 4. Bezvěrov – Kožlany 16:30
19. 4. Kožlany - Nečtiny
17:00
26. 4. Dolní Bělá – Kožlany 17:00
Žáci (sobota -> domácí zápasy = předzápasy A-mužstva):
5. 4. Kaznějov - Kožlany
14:00
12. 4. Úněšov - Kožlany
14:00
19. 4. Kožlany - Trnová
14:30
26. 4. Dolní Bělá - Kožlany
14:30

Žáci - příprava:
Mýto - Kožlany
1:10 (1:5)
branky: Šofranko 5, Truong Cong
2, J.Švamberg ml., Pánek, Beneš
Kožlany – Břasy 4 : 1 (2 : 0)
branky: Šofranko 4

Dorost (změna hracího dne domácích zápasů -> neděle!!!):
6. 4. Kozolupy - Kožlany
10:00
12. 4. Tlučná - Kožlany
10:00 (sobota)
20. 4. Kožlany - Sulkov
10:00
27. 4. Plasy - Kožlany
10:00
Stará garda (pátek):
25. 4. Plasy - Kožlany

18:00

Masopust

www.kozlany.cz
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Kožlanský míčový desetiboj
První březnový den se uskutečnil už jedenáctý ročník Kožlanského míčového desetiboje. Začal o trochu
později, protože někteří z 32 soutěžících si asi zapomněli nařídit budíka a dorazili až po osmé hodině.

V družstvech se objevili tři úplní nováčci: Petr Fiala,
Josef Kolena a Miroslav Knot. Některé dvojice se spojily a některé obměnily jednoho desetibojaře. Složení
rozhodčích se příliš neměnilo a o hladký průběh se
opět starali: Aleš Vlk, Václav Kratochvíl, Vladimír Přibyl, Jaroslav Podgorný, Jaroslav Švarc a Tomáš Feix.
Po slavnostním přivítání starostou Vladimírem Přibylem to všechno začalo jako každý rok, volejbalem a
fotbalem. Pak následuje hod na koš a hod do obruče,
kde jedni z favoritů, Jan Kotěšovec a Jiří Švarc, totálně pohořeli a ani dvojice Vladimír Lehner a Jiří Švamberg nepředvedli, co očekávali. Jejich výpadky využili
další desetibojaři a v průběžném pořadí trochu odskočili. Po stolním tenise, líném tenise, hokejbalu a nohejbalu došlo k průběžnému sečtení výsledků.
K velkému překvapení se zjistilo, že pět dvojic na čele
dělí pouhé tři body a na drama bylo zaděláno. Bylo
jasné, že o konečném pořadí rozhodne, jako už po
několikáté, náhodná disciplína petling. Zatím se za
předchozích 10 let nikomu nepodařilo tuto disciplínu
vyhrát dvakrát a tak se čekalo, kdo bude mít štěstí a
komu zbydou oči pro pláč. Nevyšlo to dvěma dvojicím,
a to těm, co se po nepovedeném začátku dokázaly na
ty nejlepší opět dotáhnout a jako v předchozích letech
už pomýšlely na stupně nejvyšší. Již tradičně dvojici
Kotěšovec-Švarc, která při následné shodě bodů
s další dvojicí prohrála na horší výsledky v disciplínách
a skončila na celkovém pátém místě, což je pro ně
nejhorší umístění za 11 let. A loňským vítězům dvojici
Lehner-Švamberg, kteří tuto disciplínu loni vyhráli a
po letošním výpadku, tak brali až nepopulární čtvrté

www.kozlany.cz

místo. Dvojici Knot-Týmr naopak petling vyšel a výhrou v hodu do dálky, který celou soutěž uzavírá, potvrdili vydařené vystoupení a zakončili celý desetiboj
na třetím místě. Druhé místo uhájilo duo Hora-Kozler,
které petling vyhrálo. O vyrovnanosti letošního desetiboje svědčí i to, že i o umístění na druhém a třetím
místě rozhodovaly lepší výsledky v jednotlivých disciplínách. Hora-Kozler vyhráli 4 disciplíny, Knot-Týmr
jen dvě, a proto na stupních vítězů byli o jedno místo
níže. Celkovým vítězem 11. Kožlanského míčového
desetiboje se stala dvojice Luboš Tupý - Jaromír
Správka. Tato dvojice sice vyhrála pouze hokejbal, ale
vyrovnanými výkony nakonec v celkovém součtu pořadí o jediný bod v celém desetiboji zvítězila.
Určitě je třeba ještě dodat, jak dopadla jedenáctá
doplňková disciplína – největší úbytek váhy během
turnaje. Nejvíce vypotilo duo Knot-Týmr, kteří ztratili
společně
na
hmotnosti
1,7
kg.
Překvapivé
bylo, že úbytek
váhy byl naměřen pouze u tří
dvojic, možná za
to mohla nová
váha???
Na
opačném pólu se
objevila dvojice
P.F. a M.S. kteří
naopak
přibrali
6,9 kg. Již tradiční pauzu na oběd vyplnila tanečním vystoupením
skupina „Osm tet“, která se letos na výbornou zhostila
ještě dalšího úkolu, pečení bramboráků. Určitě nás
potěšil i obrovský zájem diváků, kteří pomohli
k dalšímu rekordu, během turnaje se vypilo 400 piv.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na
přípravě a organizaci této náročné akce podíleli. Již
zmíněným rozhodčím, „tetám“, také obsluze kiosku a
hlavně všem sponzorům, bez kterých bychom nebyli
schopni tak hodnotné ceny pro všechny soutěžící připravit. Jako výraz díků pořádáme každý rok po desetiboji pro sponzory, organizátory a soutěžící vepřové
hody na hájovně.
Letos se budou konat 10. května a jste všichni srdečně zváni. Ještě jednou děkujeme a doufáme, že
nás podpoříte i ve 12. ročníku.
J. Kotěšovec
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VOLEJBAL

STOLNÍ TENIS

KOŠÍKOVÁ

HÁZENÁ

HOKEJBAL

NOHEJBAL

LÍNÝ TENIS

"PETLING"

HOD DO DÁLKY

Správka Jaromír – Tupý Luboš

7

3

5

5

5

1

9

5

5

4

49

1.

Hora Václav – Kozler Ondřej

1

7

9

1

7

4

1

13

1

6

50

2.

Knot Miroslav - Týmr Zdeněk ml.

4

1

7

2

9

9

4

7

6

1

50

3.

Lehner Vladimír – Švamberg Jiří

2

5

1

8

16

2

3

1

13

5

56

4.

Kotěšovec Jan - Švarc Jiří

3

2

2

13

15

3

2

2

12

2

56

5.

Konopásek Milan - Týmr Zdeněk
st.

9

4

9

13

1

5

5

7

2

7

62

6.

Jícha Petr – Štrunc Ladislav

7

9

7

2

9

7

13

9

3

3

69

7.

Slabý Jiří – Zeman Martin

9

5

9

8

3

9

7

13

3

12

78

8.

Berbr Jaroslav – Kůsa Pavel

9

7

4

8

5

5

7

9

16

14

84

9.

Kolena Josef - Kotěšovec František

5

9

13

13

1

13

5

13

7

8

87

10.

13

9

5

8

7

9

9

9

9

10

88

11.

Fiala Pavel – Souček Miroslav
Palšovič Jan - Vlček Jan

POŘADÍ

KOPANÁ

CELKOVÝ SOUČET

KOŽLANSKÝ MÍČOVÝ DESETIBOJ 2014

5

13

13

12

13

7

9

4

8

11

95

12.

Hurt Tomáš – Lepka Martin

13

13

3

5

13

13

9

5

11

13

98

13.

Fiala Petr – Urban Tomáš

13

13

9

2

9

13

13

3

15

14

104

14.

Babuška Jakub – Tupý Zdeněk

13

13

13

5

3

13

13

13

14

9

109

15.

Müller Richard - Polcar Zdeněk

9

9

13

13

9

9

13

9

10

16

110

16.

Florbalová sezóna se blíží ke svému konci
"A" týmu se pořád daří. V 7. kole, které se hrálo
v Plzni, porazil "A" tým oba své soupeře a díky tomu
si upevnil své vedení ve druhé lize. Ale soupeři jsou
mu v patách, druhé Křimice ztrácí už pouhý bod. Proto musí "A" tým v posledních třech kolech získat co
nejvíce bodů a vybojovat si tak co nejlepší umístění
do play-off. Nejproduktivnějším hráčem týmu je Ondra Jaroš se 42 kanadskými body a Jaromír Správka,
který jich má 38.
7. kolo
FBC Hippos Kožlany 7:4 Fbc Doubravka Pirates
FBC Hippos Kožlany 7:6 Junajtyd Genxtazzz of Lobogo
"B" tým pokračuje v sezóně nevyrovnanými výkony.
Jsme schopni zahrát vyrovnaná utkání s favority a
ztrácíme body s outsidery. Proto se pohybujeme v

dolní polovině tabulky Regionální ligy. Naším cílem je
v posledních 5 zápasech získat maximum bodů a
skončit na 8. místě. Nejproduktivnějšími hráči jsou
Pavel Stuš se 41 body a Michal Kopta s 29 body.
10. kolo
FBC Hippos Kožlany B - Cobra Radnice 3 : 4
FBC Hippos Kožlany B - Sokol Křimice B 5 : 6
FBC Hippos Kožlany B - FBC Strašice B 3 : 6
Velikonoční turnaj
A na závěr bychom chtěli všechny sportovní příznivce
pozvat na Velikonoční florbalový turnaj, který se odehraje 19. 4. 2014 v tělocvičně ZŠ a MŠ Kožlany. Turnaje se zúčastní 16 týmů z Kožlan a blízkého okolí.
Těšíme se na vaší účast. Občerstvení je zajištěno.
Tomáš Moučka, Roman Moučka

Velikonoční volejbalový turnaj smíšených družstev
středa 16. dubna 2014 od 18,00 hod
v tělocvičně ZŠ Kožlany
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DBK Kožlany – Kralovice
Všechny soutěže finišují. V některých kategoriích máme úspěchy
větší, v některých menší a některé
pro nás končí zklamáním. Postupně se podíváme na všechny kategorie, které máme v projektu
DBaK, společně s BaK Plzeň, obsazeny.
Nejmladší minižákyně U11 a mix
– hrajeme samostatně, každé
družstvo zvlášť. Dívky DBaK mají
již jistý postup na Národní finále.
My se pokusíme doplnit družstvo
BKK Holýšov a pojedeme ve společném družstvu na NF mixu.
Mladší minižákyně U12 hrají pouze
hráčky z Plzně a o posledním březnovém víkendu hrály finále proti
BK Klatovy. Na zápasy skončilo finále 1:1, bohužel Klatovy na své
palubovce vyhrály větším rozdílem
a tak na NF postupují právě ony.
Starší minižákyně
U13 jasně
postoupily do finále OP, které se
hraje o víkendu 5. - 6. dubna.
Domácí nedělní zápas sehrajeme
v tělocvičně ZŠ Kožlany od 9:00.
Vítěz finále OP má právo postupu
na předkolo MČR a je tak kousek
od přímého postupu do Žákovské
ligy příštího ročníku. Nutné bude
na předkole skončit ve skupině
nejhůře 3., přičemž postup na MČR
zajišťují první dvě příčky a ty jsou
cílem našeho družstva.
Mladší žákyně U14 – po dobře
rozjeté základní části a drobných
zaváháních v extraligové části, nás
v play-off o postup na MČR čekalo
silné družstvo SŠMH Brno. Jako lépe umístění jsme vstupovali do zápasů play-off s výhodou domácích
zápasů. První zápas v pátek 14.

března na kožlanské palubovce
zvládáme a po vítězství 70:48
máme nakročeno k postupu. Sobotní druhý zápas však odehrálo
snad úplně jiné družstvo. Mnoho
chyb a zbytečných faulů posadilo
na koně soupeře a ten odjížděl po
výhře 80:68 domů se skóre 1:1 na
zápasy a jistotou dvou dalších zápasů na konci měsíce v Brně na
Rosničce. Jelikož jsem s družstvem
na zápasech v Brně nebyl, tak
pouze report SMS – sobota: Soupeř byl lepší – když už jsme je dotáhli, tak chyba a zase nám utekli.
Večer na internetu v přehledu výsledků skóre 71:56. V neděli přišla
smutná SMS – ve středu už halu
nepotřebujeme. Tato zpráva znamená, že pro družstvo U14 skončila dobře rozehraná sezóna neúspěchem. Postup na MČR byl cílem,
kterého mělo být dosaženo. Jedinou omluvou je dlouhodobé zranění jedné z klíčových hráček – Nicoly Kohoutové. O to víc měly ostatní
bojovat, ale hlavně dát do boje
srdce a obětovat družstvu a tréninku svůj čas. Je škoda, když trenéři vyhlásí dva společné tréninky
v týdnu před rozhodujícím zápasem a ani na jednom se nesejde
celé družstvo. Hráčky a rodiče by
si měly uvědomit, že i trenéři do
toho dávají svůj čas a maximálně
se připravují na vrchol sezóny a
pak nemají podporu z řad vlastních
hráček a rodičů. Pak se snadno
může stát, že se již příští sezónu
nebudou věnovat hráčkám, ale sobě a svým rodinám. Pak už bude
pozdě brečet nad rozlitým mlékem

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.
V březnu jsme se Vás ptali, zda jste pro zachování
osobní dopravy na železniční trati Kralovice-Rakovník?

a stěžovat si, že už tady basketbal
není.
Starší žákyně U15 – pokračují
v extralize. Sice jsme žádné vítězství na svou stranu zatím nepřidali,
ale nejsme za „otloukánky“ a sehráváme vyrovnaná utkání. Všechny tyto zkušenosti se nám budou
v dalších letech a zápasech hodit.
Kadetky U17 - jednoznačně naše
nejúspěšnější
družstvo
sezóny
2013/14. Poprvé v historii klubů
postup do play-off DL. A při své
premiéře i vítězství v prvním kole
play-off. Aritmu Praha porážíme
2:0 na zápasy a postupujeme do
dalšího kola play-off. Naším soupeřem a velkým favoritem bude
družstvo BK Studánka Pardubice.
Toto kolo soutěže se hraje na tři
vítězné zápasy a o víkendu 12.-13.
4. ho zahajujeme na palubovce
soupeře. Ač to bude těžké, pokusíme se přivést na víkend 3.- 4.
května sérii domů na více než jeden zápas. A malé překvapení –
když budou švadleny a přepravní
služba rychlé, odehrajeme zápasy
v nových dresech připravovaných
na příští sezónu. Takže nám držte
palce. Případné vítězství nám otevírá cestu k baráži o extraligu a to
by byla „bomba“.
Juniorky U19 mají již po prvním
kole play-out jistotu sestupu. I
když doma svého nejbližšího konkurenty porazily, tak druhý zápas
dvojičky v Kralupech prohrály.
Výkony žen zhodnotíme najednou za celou sezónu v příštím čísle
zpravodaje.
J. Buňka

Výsledky ankety za měsíc březen:

Anketní otázka na měsíc duben zní:
Jste spokojeni s udržováním čistoty a pořádku
v Kožlanech a v obcích?

Nová anketa byla spuštěna 1. 4. 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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