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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Dubnové počasí přineslo očekávanou vláhu a rázem začala růst tráva. Je tedy
zřejmé, co
bude
v nejbližších
týdnech
zaměstnávat
naše
technické
služby. I tak
ale
udělali
naši
pracovníci hodně práce. Z velké části se podařilo
uklidit prostory za městským úřadem a začít je připravovat na srpnovou pouť. Instalovali jsme nové
odpadkové koše a nové výstražné
cedule na rybníku Vožeháku.
V nejbližší době se na odpadkové
koše budou instalovat sáčky na psí
exkrementy. Věřím, že se alespoň
částečně podaří vyřešit problém
s čistotou veřejných prostor, kterou v minulé anketě kritizovalo
necelých padesát procent návštěvníků našich webových stránek.
Od začátku dubna a května nám
opět s úklidem v obcích, v lesní
www.kozlany.cz

školce a na hřišti u školy pomáhají
pracovníci z řad nezaměstnaných
na tzv. VPP.
Investiční akce výstavby vodovodu a kanalizace v Polní ulici
v Kožlanech se pomalu blíží ke
konci. Hlavní řady jsou již položeny
a nyní se pracuje na přípojkách.
Práce
jsou
prováděny
v odpovídající kvalitě a díky počasí
příliš nezatěžují obyvatele bydlící
v blízkosti staveniště.
Další akcí je oprava vnějších
omítek na kapli sv. Jana Křtitele
v Hodyni. Tady jsme teprve na
úplném začátku. Bylo předáno staveniště s tím, že práce budou zahájeny začátkem měsíce května.
Rovněž byly zahájeny práce na
rekonstrukci chodníku v Jasmínové
ulici v Kožlanech. Na tuto akci
jsme
dostali
100
tisíc
Kč
z dotačního titulu PRPK Plzeňského kraje.
Celkově máme zažádáno o sedm
dotací z Plzeňského kraje: dotace
na pouť, na koncerty v Hodyni, na
projektovou dokumentaci vodovodu a kanalizace v Kralovické ulici,
na vybavení pro hasiče a na podporu sociálních služeb (DPS). Uvi-

díme, jak se nám uvedené záměry
podaří realizovat.
Úspěšná byla žádost o dotaci na
počítačové vybavení naší knihovny.
Díky paní Tupé jsme takto získali
z MKČR dotaci ve výši 45 tisíc Kč.
Velmi nadějně se již rozjíždí další
dlouho očekávaná akce. Je to
komplexní
pozemková
úprava
v katastru obce Kožlany. Pozemkový úřad již vybral projektanta a
nyní probíhají přípravné práce.
Vlastníci pozemků budou samozřejmě na první oficiální jednání
včas pozváni.
Městský úřad nyní připravuje
volby do Evropského parlamentu.
Všechny potřebné informace najdete na našich webových stránkách či na úřední desce.
Dne 26. dubna jsme přivítali
v obřadní síni městského úřadu 14
nových občánků našeho města.
Slavnost byla kulturní komisí dobře
připravena a děti ze školy si pro
rodiče a nové občánky připravily
velmi pěkný program.
Velmi zajímavou a poučnou akci
připravili naši hasiči ve spolupráci
se ZŠ a MŠ Dr. E. Beneše
v Kožlanech. Jednalo se o taktické
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hasičské cvičení, které se mělo co
nejvíce přiblížit skutečnosti. Více
informací najdete na jiném místě
našeho zpravodaje.
Ze spolkové činnosti chci připomenout tzv. „Kožlanskou jízdu o
pohár starosty města“, která se
netradičně
uskutečnila
v prostorech kožlanské hájovny.
Hasiči určitě budou podrobně informovat ve svém příspěvku o výsledcích a průběhu celé akce.

Velmi rychle se blíží 28. květen,
den narození našeho rodáka, prezidenta Dr. Edvarda Beneše. Dovolte mi, abych vás všechny pozval
v tento den na 10:00 hod., kdy
bude zahájena důstojná oslava výročí. Svoji účast přislíbil předseda
senátu ČR pan Milan Štěch a další
význační hosté.
Na závěr jsem si nechal jedno
velké poděkování. Náš dlouholetý
spolupracovník a bývalý šéf tech-

nických služeb, pan Jan Bořuta,
odešel do důchodu. Jménem svým
i většiny našich spoluobčanů mu
děkuji za všechnu práci, kterou pro
město Kožlany a pro obce za dlouhé roky vykonal. Věřím, že jeho
zkušeností budeme moci ještě příležitostně využít.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Kožlany podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne
a dne

23. května 2014
24. května 2014

od 14:00 hodin do 22:00 hodin
od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:
zasedací místnost Městského muzea v Kožlanech, Dr.E.Beneše 2,
pro voliče bydlící v Bučku, Dřevci, Hedčanech, Hodyni a Kožlanech.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,
nebo cestovním průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební
místnosti svou totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie.
4. Voliči, který nebude zapsán v seznamu voličů, bude umožněno hlasování, pokud předloží voličský průkaz
nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou
trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
5. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Kožlanech dne 01.05.2014
Mgr. Vladimír Přibyl
starosta

Výsledky projednání rady města na 4. zasedání konaném dne 31.03.2014
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 4. zasedání rady města;
pronájem části pozemku st.p.č. 40
v k.ú. Kožlany o výměře 94 m2 za
cenu 4,- Kč/m2 paní M. M.; zveřejnění záměru prodeje pozemku
p.č. 4150/120 o výměře 19 m2 v
k.ú. Kožlany. Jedná se o nově vyměřenou
část
pozemku
p.č.

4150/26 v k.ú. Kožlany.; uzavření
Mateřské školy v Kožlanech v období
letních
prázdnin
od
21.07.2014 do 15.08.2014 z důvodu provádění nutných údržbářských a úklidových prací; odpisový
plán na rok 2014 Základní školy a
Mateřské školy dr.E.Beneše Kožlany; dodatek č. 1 ke smlouvě o
nájmu části pozemku p.č. 1211/5
v k.ú. Hodyně u Dřevce s účinností
od 01.01.2014; smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřenou s firmou

EKO-KOM, a.s. s účinností od
01.04.2014 včetně dodatku č. 1 a
přílohy č. 1; dodavatele stavby
„Obnova kaple v Hodyni“ firmu
KRÁL PM CENTRUM s.r.o. a smlouvu o dílo na uvedenou stavbu v
celkové částce 1 056 356,- Kč
včetně DPH; smlouvu o dílo na rekonstrukci chodníku v Jasmínové
ulici v Kožlanech - II. etapa uzavřenou
s
firmou
KRÁL
PM
CENTRUM s.r.o. za celkovou cenu
288
679,Kč
bez
DPH.

Výsledky projednání rady města na 5. zasedání konaném dne 14.04.2014
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady měswww.kozlany.cz

ta, zprávu o stavu hospodaření v
městských lesích

Rada schvaluje:
program 5. zasedání rady města;
2. rozpočtové opatření 2014; poskytnutí bezúčelového finančního
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příspěvku pro občanské sdružení
Roska Plzeň, regionální organizace
Unie Roska v ČR, ve výši 1.000,Kč; smlouvu o umístění stavby přípojky plynu na pozemku p.č.
4150/21 v k.ú. Kožlany pro rodinný dům č.p. 16 Kožlany.
Rada souhlasí:

s umístěním sídla JSDH Kožlany na
adrese Kožlany, Větrná ul., objekt
bez č.p./č.ev., st.p. 630 pro potřeby vydání koncesní listiny; s podnájmem bytu č. L5 v č.p. 456, Polní ul., Kožlany.
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze
dokumentu z důvodu dodržení přimě-

řenosti 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.

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

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 !!!!

Městské muzeum Kožlany
Vás srdečně zve

28. května 2014 od 8:00 hod.
na novou expozici s názvem

„NA CHALUPĚ U BENEŠŮ“
Věnováno 130. výroční narození Dr. Edvarda Beneše v Kožlanech.

Přijďte si poslechnout neobyčejný život Anny a Matěje Beneše a poznat starý dobrý venkov.
V den oslav 130.výročí je vstup do muzea zdarma.
Výstava setrvá v zasedací místnosti cca týden, poté se nainstaluje do jedné z místností v horním patře muzea a stane se tak součástí expozice na jeden rok.
www.kozlany.cz
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Rybník Vožehák nominace na Stavbu roku Plzeňského kraje 2013
Vážení občané,
chtěl bych Vám oznámit, že naše společné dílko rybník Vožehák úspěšně postupuje v soutěži Stavba roku
Plzeňského kraje 2013. Po úspěšném přihlášení odborné porotě nezbyla jiná možnost nežli toto kvalitní,
skvělé a bezesporu nadčasové dílo nominovat na cenu
Stavba roku.
Vyhlášena je ještě cena veřejnosti a tu bychom
mohli vyhrát taky – tedy když vy a vaši kamarádi,
známí, spolupracovníci atak podobně pošlou svůj hlas.
Sám už jsem obvolal všechny příbuzné (i ty co jsem
deset let neviděl), aby poslal každý alespoň pět hlasů.
Také v naší firmě žádný zaměstnanec nedostane výplatu za duben, pokud neprokáže, že poslal alespoň
jeden hlas. Tak se i vy taky snažte.

Hlasování je tady:
http://www.stavbarokupk.cz/stavba-roku2013/nominovane-stavby/c-dopravni-a-inzenyrskestavby/rybnik-vozehak-1.aspx
Dále bych chtěl poukázat na prezentační fotografie na
webových stránkách Stavby roku.
S heslem, které by se mohlo stát mottem celé soutěže
„Světu více takových Vožeháků“
Ing. Tomáš Vrbka
zástupce ředitele
Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Z naší školy a školky – „…jak ve škole hořelo…“
Ve středu 16. dubna proběhlo ve
škole dlouho připravované hasičské cvičení spojené s evakuací budovy a následnou ukázkou techniky kožlanských hasičů. Tuto akci
jsme se snažili v maximální možné
míře utajit před veřejností a
z výrazů tváří hlavně mladších dětí
se nám to povedlo. A jak to tedy
probíhalo?
V osm hodin ráno se do školy
dostavili zdravotníci, aby namaskovali určené osoby a rozmístili je
po budově. Po odpálení dýmovnic
byl ve čtvrt na devět ve škole objeven požár a nahlášen na číslo
112. Začala evakuace žáků a zaměstnanců. Kouř z dýmovnic přitom vháněl hlavně malým dětem
do tváří pocit nejistoty a strachu.
Během tří minut byla škola vyklizená a čekalo se na příjezd hasičů.
Potom žáci přihlíželi jejich zásahu.
Po nalezení tří pohřešovaných
osob, jejich následném ošetření,
uhašení požáru a kontrole celé budovy byl zásah ukončen.
Celé cvičení velmi pěkně komentoval Michal Češka a tak děti neustá-

le věděly, co se právě v budově
odehrává.

Po skončení této části jsme děti
rozdělili do tří skupin a ty se následně seznámily s technikou, výstrojí a výzbrojí hasičů a jejím použitím. Celé cvičení bylo pro děti
velice zajímavé. Zvláště je nutno
vyzdvihnout, s jakým zapálením
umí hasiči o své práci malé i větší
posluchače informovat. Škoda jen,
že nám nevyšlo počasí a i přes naše varování, aby se děti teple oblékly, byla mnohým zima. Dále mě
osobně překvapilo, že se nikdo
z rodičů nezajímal (třeba telefonicky) o své ratolesti. Asi se nám celá
akce nepodařila utajit tak, jak bychom si přáli.
Hned po Velikonocích jsme měli
na úterý pozvanou profesionální

„Požár“ ve škole
Ve středu 16. 4. se žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci školy zúčastnili požárního cvičení. Objektem požáru byla školní budova. Byli jsme upozorněni učiteli,
že sice proběhne krátké branné cvičení, ale co nás
přesně čeká a že se nakonec bude jednat o celodenní
program, jsme netušili. Měli jsme si vzít s sebou do
tříd bundy, aby nám nebyla zima. Spokojeně jsme seděli ve třídách a čekali, až to propukne. Do třídy vtrhl
zástupce školy a oznámil naší třídní učitelce, že škola
hoří a je nutné se evakuovat únikovými východy, ten
náš se nacházel v přízemí u počítačové učebny. Jelikož jsme věděli, že cvičení proběhne, naštěstí nepropukla panika a my se v rychlosti odebrali ven na určené shromaždiště na minigolfovém hřišti před školou.
www.kozlany.cz

záchranářku Janu Denkovou, aby
děti seznámila se zásadami první
pomoci.
Pěkné
povídání
s praktickými ukázkami zkomplikovala náhlá nevolnost jedné žákyně, kterou následně převážela
sanitka do Plzně. Naštěstí šlo pouze o momentální slabost. Sanitka
před školou však v našem městě
vzbudila větší pozdvižení než siréna a kouř nad budovou…
Duben končí a začíná čas výletů,
exkurzí a různých sportovních akcí.
Do konce školního roku jich máme
naplánováno opravdu hodně. Jezdíme na plavání, pojedeme na exkurzi do Temelína, do Techmanie,
připravujeme školní výlety, návštěvu dopravního hřiště, sportovní akce. Ve školce chystáme výlet
na biofarmu a tradiční rozloučení
s předškoláky. A je toho mnohem
více… Zbývá jen doufat, že konec
roku zvládneme bez komplikací a
na konci června si každý ponese
domů své vysvědčení s hrdostí a
úsměvem na rtech.
Mgr. Jaroslav Švarc

Dva žáci naší třídy šli za naší skupinou a kontrolovali,
zda někdo nezůstal pozadu. Hasiči simulaci požáru
prováděli dokonale, použili k tomu i několik dýmovnic.
Na shromaždišti nás paní učitelka přepočítala a oznámila řediteli školy, že všichni žáci naší třídy jsou přítomni. Stáli jsme ve skupinkách a poslouchali oznámení jednoho z hasičů. Zjistilo se, že ve škole zůstaly
tři dívky. Byly to žákyně 3., 8. a 9. třídy (i toto bylo
dopředu naplánované, ale mnozí z nás to netušili).
Hasičský tým již vysílal své jednotky k zásahu. Do
budovy hasiči vstupovali po dvojicích, v ochranných
oblecích s dýchacími přístroji na zádech. Dva zdravotníci z hasičského týmu mezitím připravovali vše potřebné k ošetření zraněných. Týmy jako první přinesly
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Markétku, která nejspíše při evakuaci spadla za schodů a měla otevřenou zlomeninu lýtkové kosti a pochroumanou krční páteř. Záchranáři ji po vyšetření
zabalili do speciální folie, aby jí bylo teplo. Jako druhou našli hasiči Rózu Slabou, která měla na krku a
části obličeje popáleninu 3. stupně. Ránu jí zchladili a
přiložili na ni sterilní obklad. Poté ji také zabalili do fólie a přikryli přikrývkou a bundou jednoho z hasičů.
Třetí zraněnou, Lenku Zímovou, vynesli hasiči o několik minut později. Neměla žádná zranění, ale byla
v bezvědomí kvůli dýmu, který vdechla. Záchranáři ji
resuscitovali. Prováděli srdeční masáž a umělé dýchání. Když se probrala, konejšivě s ní hovořili, aby nebyla v šoku, stejně jako s oběma předchozími. Všechna
zranění byla jen „jako“, přesto působila velmi věrohodně a dozvěděli jsme se, jak je ošetřit. Po nějaké
době hasiči oznámili uhašení požáru a my s potleskem
odcházeli do tříd. Po dvacetiminutové přestávce jsme
šli opět ven, tentokráte už teple oblečení. Byli jsme
rozděleni do tří skupin. První zastávka byla u hasičských aut, která nám jeden z hasičů podrobně popsal.
S údivem jsme zjišťovali, jaké všemožné vybavení se
v autě nachází. Mohli jsme vyšplhat na střechu vozidla, kde nám jeho kolega popsal, jak probíhají jednotlivé zásahy. Druhé stanoviště bylo věnováno hasičům
jako celku. Dozvěděli jsme se, jaké oblečení používají.
Mohli jsme si vyzkoušet kukly, helmy a dýchací přístroje. Hasič nám také vysvětlil, jak správně volat na
tísňovou linku a varoval před zneužíváním tísňového

volání. Třetí stanoviště nám přišlo nejzajímavější, protože jsme se ještě nesetkali s lékařským vybavením
záchranářů. Zdravotník Ondřej Holeček nám popisoval
resuscitaci, ukazoval nám, jak se měří hladina cukru
v těle. Poté jeho kolegyně Jana navrhla, aby si naše
paní učitelky vyzkoušely, co by dělaly při úrazu. Jedna
paní učitelka volala záchranné službě, druhá obracela
raněného do stabilizované polohy a třetí prováděla resuscitaci. Hlavní zájem jsme však my děvčata věnovala záchranáři Ondrovi. Po ukončení zdravotní instruktáže jsme si šli dát připravený horký čaj. Cvičení i informace, které jsme se dozvěděli, byly nadmíru zajímavé a hlavně užitečné a těšíme se na další podobné
akce.

Anežka Sixtová, 7. třída

Sport v dubnu
V úterý prvního dubna se konal
v naší
škole
Okresní
přebor
v basketbale mladších žákyň, na
který přijelo pět škol z našeho
okresu. Těsně před tímto turnajem
se nám zranila klíčová hráčka našeho týmu Andrea Fialová a to
velmi oslabilo náš výkon. Vyhráli
jsme pouze jedno utkání a skončili
na čtvrtém místě. Turnajem prošlo
bez zaváhání družstvo ZŠ Kralovice a postoupilo do krajského kola.
To pořádala opět naše škola společně s DBK patnáctého dubna.
Opět přijelo pět družstev: Kralovice, Domažlice, Klatovy, Tachov a
25. ZŠ Plzeň. Celým turnajem prošlo družstvo Tachova, složené ze
samých baskeťaček, bez ztráty bodu a s přehledem vyhrálo.
Ve čtvrtek 10. 4. se naši hoši (5.
- 7. roč.) opět zúčastnili prvního
turnaje
Street
hockey
cupu
v hokejbalu hraném v hale PlzeňKošutka. Do turnaje jsme vstoupili
výhrou a pak se střídavě dařilo a
nedařilo. Konečný součet dvě výhry a tři prohry, přestože jsme ve
dvou utkáních vedli ještě minutu

před koncem o dvě branky, vypovídá o nedostatku sil v závěrech
obou utkání. Hrálo se totiž ve třech
a my jsme přijeli ve čtyřech!!! Některá mužstva střídala dvě až tři
kompletní trojice a deset minut ve
velkém tempu se dá snadno uhrát.
Konečné páté místo nám už nedává mnoho šancí na postup ze skupiny. Je škoda, že někteří kluci
nemají zájem, nebo to s hokejkou
neumí a někteří ji ani nemají!!!
Přesto všem „ čtyřem mušketýrům“ (O. Berbr, J. Palšovič, J. Holeček, M. Souček) moc děkuji a
snad příště v Kralovicích nás bude
víc.
V Kaznějově 24. 4. se hrál okresní přebor škol v minifotbale mladších žáků (6+1). Zdeněk Pícl sestavil tým a do turnaje vstoupili
remízou 0:0 s Kralovicemi, pozdějším vítězem. Pak porazili Žihli a
Nýřany shodně 2:0. Díky horšímu
skóre postoupili ze skupiny jako
druzí. V semifinále narazili na Plasy. V tomto zápase gól nepadl a
rozhodovaly penalty. Dovednostní
soutěž vyzněla jasně pro Plasy 2:0

a naše kluky čekalo utkání o třetí
místo. V něm porazili družstvo ZŠ
Zruč-Senec 1:0 a získali bronzové
medaile.

Chtěl bych poděkovat Zdeňkovi
Píclovi a všem hráčům (O. Berbr,
O. Hurt, M. Beneš, M. Souček, J.
Valach, F. Truong, A. Hromada)za
výbornou reprezentaci školy a
města. Doufám, že se našim fotbalistům bude dařit i 29.4.(4.-5.roč.)
a 30.4.(1.-3.roč.) na Mc Donald´s
Cupu. Tak hodně štěstí a krásné
góly!
Mgr. Jaroslav Berbr

Citát měsíce
„Bez lásky nelze žít, bez bolesti nelze milovat“
Nino Salvaneschi

www.kozlany.cz
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Z činnosti Městské knihovny
Duben byl opět bohatý na společenské a kulturní
akce. 4. dubna se v knihovně konala tradiční Noc s Andersenem.
Letošní pojetí bylo trošku jiné než
obvykle, protože děti v knihovně
nespaly, ale strávily zde celé odpoledne a odcházely domů až
v pozdějších hodinách. Celé odpoledne se neslo v indiánském duchu. Program jsme připravily
s paní učitelkou Berbrovou a Pokornou. Děti si vymyslely indiánská jména, vyrobily si čelenku, šperky a plnily další úkoly. Děvčata, jako strážkyně ohně, upekla
chlebové placky. Všichni jsme si společně u rozdělaného ohně opekli buřty a zazpívali táborové písně při
kytaře Jardy Berbra. Poděkování za přípravu akce patří také panu Bořkovi a TS města.

Velikonoce v knihovně 8. dubna přilákaly přes padesát návštěvníků. Program byl připraven hlavně pro
děti, které za pomoci Domu dětí a Šikulek vyráběly
velikonoční dekorace nebo zdobily vajíčka. Jarní sortiment byl také k prodeji. Kdo nechtěl vyrábět mohl
jen posedět u kávy nebo čaje. Připraveny byly také
velikonoční jidáše na ochutnání. Fotografie z těchto
akcí naleznete na www.knihovna.kozlany.cz.
12.dubna jsme navštívili pravděpodobně poslední
divadelní představení v této sezóně, neboť 30. května
končí Komorní divadlo a 2. září by se měly otevřít
dveře nového plzeňského divadla. Nabízená představení na červen jsme většinou viděli. Pokud nechcete
čekat až do září, nabídla bych Vám dramatické ztvárnění pověstí z našeho okolí v podání divadelního souboru Tyl Čistá. Představení můžete vidět v rámci Noci
v muzeu a to v Mariánské Týnici 7. června 2014.

KULTURA
NOC KOSTELŮ 2014
V KOSTELE SV. VAVŘINCE, KOŽLANY

Program:
18:00 – 18:20
18:00 – 20:00
18:00 – 22:30
18:20 – 18:45
18:45 – 21:30
19:15 – 20:15
21:30 – 22:30
22:25 – 22:30
(celý večer)

Oficiální zahájení NOCI KOSTELŮ 2014 v kostele sv. Vavřince
Kreativní koutek pro děti a dospělé
Večerní prohlídka Městského muzea Kožlany
Pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Dr. E. Beneše Kožlany
Komentovaná prohlídka kostela sv. Vavřince včetně unikátních fresek
Tajemství kožlanských zvonů
Volná prohlídka kostela sv. Vavřince
Oficiální ukončení NOCI KOSTELŮ 2014 v kostele sv. Vavřince
Kostelní móda, aneb v čem chodí farář do kostela
www.nockostelu.cz

Vážení spoluobčané a příznivci Noci kostelů 2014,
dovolte mi, abych Vás pozval na první oficiální Noc
kostelů 2014 v kostele sv. Vavřince v Kožlanech. Noc
kostelů je celorepublikový projekt, kdy se otevřou návštěvnosti kostely, chrámy, kaple a další sakrální
stavby. Noc kostelů navazuje na stejnou akci, která se
každoročně koná v zahraničních metropolích jako je
Vídeň, Kolín nad Rýnem, Hamburg, Linec či Salzburg a
v roce 2013 proběhla již popáté ve více než 1 300
kostelech v České republice, dále také v Rakousku, na
Slovensku a v Estonsku. Cílem programu je návštěvníkům nabídnout v průběhu jednoho večera či jedné
noci architektonické, výtvarné a kulturní bohatství
kostela naší obce široké veřejnosti. V kostele sv.
Vavřince se můžete těšit na zajímavý program a komentované prohlídky s průvodcem. Přijďte se podívat
a dozvědět se nějaké zajímavosti o kostele sv. Vavřin-

www.kozlany.cz

ce. Více informací najdete v programu nebo na webových stránkách www.nockostelu.cz.
Za projekt Noci kostelů 2014 v kostele sv. Vavřince
Bc. Lukáš Berbr
Noc kostelů a Městské muzeum Kožlany
Muzeum se zapojí do projektu „ Noc kostelů“ a tak
budou moci návštěvníci navštívit muzeum i v nočních
hodinách, kde pro ně bude připraven i kvíz a zároveň
se tak budou moci rozloučit s končící expozicí „ Kožlanských fotoatelierů“ .
Dne 23.05.2014 bude muzeum otevřeno od 15,00
do 22,30 hodin.
Marie Matějovská, Městské muzeum Kožlany
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Foto z vítání občánků, které proběhlo 26. dubna

SPOLKY

Klub důchodců v Kožlanech
pořádá
ve čtvrtek 22. 5. 2014

zájezd do Českého Krumlova
Odjezd v 6 hodin ráno od Sokolovny, přes Hedčany, Dřevec, Hodyni, Buček
do Plas a dále přes Plzeň do Krumlova
Cena pro důchodce 200 Kč, ostatní 300 Kč
Zájemce je třeba nahlásit do 14. 5. 2014 na MÚ Kožlany nebo telefon 723 483 314 Vorlíkové
www.kozlany.cz
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Hasiči města Kožlan
Kožlanští hasiči se opět nezastavili a to díky i planému požárnímu
poplachu. Dne 3. 4. 2014 v 19:32
hodin na příkaz KOPIS vyjela zásahová
jednotka
hasičů
k nahlášenému požáru v 3. patře
panelového domu v Kožlanech. Po
několika minutách po požárním
poplachu bylo zjištěno, že se jedná
o planý poplach a že si někdo
z nás tzv. vystřelil. Takový žert
opravdu dnes není levná záležitost.
Každý výjezd stojí Hasičský záchranný sbor spousty peněz, i když
vyjedou jednotky Sboru dobrovolných hasičů, kteří nepobírají za
svou činnost mzdu. Pro představu
kolik na tento planý poplach vyjelo
jednotek se svojí technikou: HZS
Plasy (CAS 30 TATRA 8157,NISSAN TERRANO), JSDH Kožlany (CAS 32 TATRA 815,CAS 25
Š706), JSDH Kralovice (CAS 24
MAN). A mnohem horší věc, která
by se mohla stát, kdyby se doopravdy někde něco stalo, tak tyto
jednotky s touto technikou budou
pryč a nebudou schopné rychlého
zásahu.
31. 3. 2014 hasiči doplňovali vodu na hřbitovech v Kožlanech a
v Hedčanech.
Na několik dní v měsíci dubnu byly
naše oba vozy CAS společně
s výstrojí
přeparkovány do D-K
zemědělské a.s., z důvodů výstavby kanalizace před hasičskou

zbrojnicí. Tímto děkujeme D-K zemědělské
a.s.
za
zapůjčení
prostor.

Dne 16. 4. 2014 ve středu byl
v 8:18 hodin byl vyhlášen požární
poplach KOPIS naší zásahové jednotce. Byl nahlášen požár v 2. patře Základní školy v Pražské ulici
v Kožlanech. Tentokrát se nejednalo o opravdový poplach a ani o
planý poplach. Jednalo se o taktické cvičení naší zásahové jednotky
na základní škole. Od vyhlášení
poplachu do příjezdu našich hasičů
byla celá budova evakuovaná a
lehce zadýmovaná. Po příjezdu
hasičů s oběma vozy CAS (strojník
CAS 32 Tatra 815- R. Kratochvíl,
strojník CAS 25 Š706-D. Tomeš)
na místo byl vyrozuměn velitel zásahu (Švamberg J.) ředitelem školy panem Mgr. J. Švarcem, že ohnisko požáru je ve 2. patře a že
v objektu školy se nacházejí 3 pohřešované osoby. Zasahující hasiči
se rozdělily na dvě průzkumné
dvojice (Šot. M - Pova V., Švamberg M. - Fiala P.), kteří byly vybaveny dýchacími přístroji a B ha-

dicemi v koších, rozdělovačem a C
hadicemi. Proudy byly nataženy
k tzv. ohnisku požáru a bylo zahájeno hledání pohřešovaných osob.
Žáci základní školy, kteří byli dokonale namaskováni a předstírající
zranění byli okamžitě vyneseni ven
z objektu a předány za pomocí
dalšího hasiče Vládi Klause našim
zdravotníkům (M. Češka, J. Češková, O. Holeček) k první pomoci. Po
tzv. uhašení požáru a zjištění, že
je budova prázdná, bylo ukončeno
cvičení. Žádný oheň nebyl ohledně
cvičení založen a ani nebyla do objektu
vpuštěna
voda
z hadic
z důvodu nepoškození prostor základní školy. Po ukončení cvičení
byla žákům a učitelům základní
školy předvedena naše technika a
výstroj. Touto cestou bychom
chtěli poděkovat řediteli školy a
kantorskému sboru za umožnění
cvičení na základní škole a doufáme, že v budoucnosti budeme moci toto cvičení zopakovat. Všechna
fotodokumentace z tohoto cvičení
je na:
http://hasicikozlany.rajce.idnes.cz/Hasici_Kozlany__cviceni_ZS_a_MS_Kozlany_ukazk
y.
Chceme poděkovat těm, kdo se
podíleli na foto a videodokumentaci a pomoci při předváděcí akci.

11. ročník hasičské soutěže „O pohár starosty města Kožlan“
Letošní ročník hasičské soutěže
se nekonal od startu tradičně
v naší hasičárně, ale konal se
v Hájovně. To bylo z důvodu výstavby nové kanalizace u naší
hasičské zbrojnice. Dne 12. dubna
se sjelo na již v pořadí 11. ročník
hasičské soutěže 7 družstev. S naším družstvem Kožlan se zúčastnilo 8 družstev. Oproti loňskému
ročníku už to byla mnohem lepší
účast. Počasí se nám vydařilo a pro
výherce byly připraveny hodnotné
ceny. Zahájení soutěže se tradičně
ujal starosta města Kožlan Mgr.
Vladimír Přibyl a ostatního komentáře se zhostil Radovan Kratochvíl.
Pro soutěžící bylo připraveno celkem 10 soutěžních disciplín a
z toho byly čtyři tajné.
První úvodní disciplínou bylo tradiční „rychlooblékání“ na čas. Druhá tajná disciplína bylo proběhnutí
v pneumatikách s hasícím přístrojem v ruce a po té střelba
z foukačky do terče. Třetí disciplína
www.kozlany.cz

se odehrávala uvnitř Kožlanského
lesa, kde na soutěžící čekali dokonale namaskovaní čtyři figuranti,
simulující různá zranění. Tato disciplína se nazývala zdravověda a
úkolem soutěžících bylo poskytnout co nejlépe první pomoc. Čtvrtá disciplína byla u Vožehova rybníka a jednalo se o přesun na vodě
ve třech členech na pramici. Další
dva členové určovali hasičské signály.

Další, pátá disciplína, byl požární
útok u Farského rybníka. Pak se

soutěžící přemístili za sokolovnu a
tam
je
čekal
požární
útok
z podzemního hydrantu (šestá disciplína). Sedmá disciplína (tajná)
byla V Ouvoze. Pro soutěžící byla
připravena hasičská hadice, která
se musela každým soutěžícím rozhodit a hned smotat. To samozřejmě vše na čas. Po přemístění
na křižovatku u železničního přejezdu následovala osmá disciplína
(tajná). Soutěžní disciplína spočívala v určování azimutů a topografických značek. Devátá tajná disciplína se nacházela u Hrádeckého
potoka směrem k hájovně. Jednalo
se o technickou disciplínu, kde se
muselo vyndat a nandat kolo a žárovku u přívěsného vozíku a hned
poté se musela určit grafická značka technických prostředků. Poslední desátá disciplína (tajná) byla u
hájovny a spočívala v projití dráhy
s neprůhlednými brýlemi za vedení druhým soutěžícím bez jediného
slova. Po doražení všech družstev
Kožlanský zpravodaj 5 /2014
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se sečetly časy a trestné body.
Domácí tým Kožlan bohužel neobhájil potřetí za sebou první místo a
umístil se na stříbrné druhé příčce.
Pořadí družstev: 1.místo SDH
Hvozd-Hodovíz, 2.místo SDH Kožlany,
3.místo
SDH
Dýšina,
4.místo SDH Kryry, 5.místo SDH
Všeruby, 6.místo SDH Bolevec,
7.místo SDH Hradecko, 8.místo
SDH Druztová. Tým Kožlan soutěžil ve složení – Franta Švec, Ráďa

Kratochvíl, Vláďa Pova, David Tomeš, Míša Perner.
Nakonec bychom chtěli poděkovat všem družstvům, která se zúčastnila, všem rozhodčím na jednotlivých disciplínách, Milanovi Konopáskovi a všem našim holkám,
které mu pomáhaly s občerstvením. A také všem lidem, kteří se
přišli na soutěž podívat a podpořit
kožlanské hasiče. Nemůžeme zapomenout poděkovat Kožlanskému

mysliveckému sdružení za zapůjčení hájovny a městu Kožlany a jejich zaměstnancům za zapůjčení a
dopravu technických prostředků.
Všechny fotografie ze soutěže můžete vidět na:
http://hasicikozlany.rajce.idnes.cz/Kozlanska_jizda_
2014_-_hasicska_soutez.
S pozdravem Vaši hasiči

Děti si užívaly různých soutěží a u
nás
malování
perníčků.
S některými se známe z akcí, které
pořádáme. Děti neodolají namalovat si perníček a potom si na něm
pochutnat. Některé přišly i dvakrát.
Týden na to jsme strávily sobotu
na farmářské slavnosti, na Farmě
Galloway v Roupově u Přeštic. Kdo
má rád koně, rodeo, ten si přijde
na své. Na webových stránkách si
najdete, co vás bude zajímat.
Stihly jsme ještě tento den navštívit část výstavy třinácti regionálních umělců z okolí Kozojed.
Výstava byla jen jeden den, ale i
přes to, byla úspěšná. Vystavovala
na ní také Anna Urbanová, která
měla před lety výstavu v muzeu
v Kožlanech. Její malby i kresby
vyjadřují pohodu a štěstí. Byly
jsme rády, že jsme si mohly
s Aničkou popovídat. Vyprávěla, že
pracuje na malbě Křížové cesty.
Spolupracuje s akademickou sochařkou Helenou Štěrbovou. Těšíme se, až uvidíme hotové dílo.
V dubnu jsme se zúčastnily akcí
s DDM Kralovice a Kožlany, v
Městské knihovně v Kožlanech a

Keramického kurzu v DDM Kožlany.
Je před námi měsíc květen a
máme naplánovány čtyři akce:
3. a 8. května - Kreativní odpoledne na Farmě Hedecko, od
14:00 hodin.
Nabízíme program pro celou rodinu!
23. května - Noc kostelů, od
18:00
hod.
Kreativní
koutek
v kostele Sv. Vavřince v Kožlanech.
Děti si můžou vytvořit skleněný
svícínek.
24. května – Mariánská Týnice
– Májový den uměleckých řemesel.
Zveme vás na všechny akce
v tomto krásném jarním měsíci.

Šikulky z Kožlan
Tak
je
za
námi
duben
s aprílovým počasím. Užívaly jsme
si úterní setkání a vytvářely velikonoční dekorace.

Kraslice nás bavily, dekorovaly
jsme je voskovou technikou a vrtáním.
Střídaly
jsme
je
s korálkováním a vyráběly náramky, vznikaly krásné dárky pro naše
dcery. Jaro to chce prostě něco
pěkného, co udělá radost.
Na kreativní velikonoční setkání
v knihovně pro děti, jsme připravily tvoření, co dětem udělalo radost.
O velikonoční sobotě jsme byly
na jarmarku na Farmě Hedecko.
Nedovedeme si představit Velikonoce bez návštěvy této farmy. Počasí přálo a vše se krásně vydařilo.

Šikulky z Kožlan

SPORT
Volejbalový turnaj
18. ročník Velikonočního volejbalového turnaje se
uskutečnil ve středu 16. dubna. Kožlanská tělocvična
hostila šest velmi vyrovnaných družstev. Se čtyřmi
body se na prvním místě umístilo družstvo domácích
ve složení: Zdeněk Tupý, Zdeněk Tupý ml., Luboš
Tupý, Hana Tupá, Marta Lehnerová, Lenka Urbanová
a Ondřej Berbr. Tři body získalo družstvo z Kozojed a
Dřevce: Zdeněk Fišer, Tomáš Fencl, Jindra Fišerová,
Alena Fišerová, Aneta Hercová a Lucie Mukenšnáblo-

vá. Ostatní družstva si vysloužila po dvou bodech.
Velmi překvapilo družstvo, které sestavili žáci 9. třídy
Marian Šofranko, Filip Truong, Martin Rocskar, Aleš
Hofman, Rozárka Slabá a Katka Siváková. Velmi
dobře si vedlo převážně ženské družstvo z Plas. Další
dvě družstva byla sestavena z kádrů z Kralovic, doplněná kožlanskými. V tělocvičně vládla zdravá soutěživost a dobrá nálada.
H.Tupá

Pozvánka
10. ročník pochodu údolím Javornice se uskuteční
ve čtvrtek 8. května 2014.
Start před kožlanskou knihovnou v 9:00 hodin.
Zpáteční cesta je zajištěna autobusem až do Kralovic.
Dopravné 20,- Kč za osobu.
www.kozlany.cz
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FC Olympie Kožlany
Výsledky - duben:
Muži:
Třemošná – Kožlany
1:0 (0:0)
Bezvěrov – Kožlany
5:2 (2:1)
branky: Šnajdr, T.Hurt
Kožlany – Nečtiny
3:1 (0:0)
branky: Kříž, V.Švamberg, Kulhánek
Dolní Bělá – Kožlany 4:1 (2:1)
branka: Kříž
Žáci:
Kaznějov – Kožlany
6:0 (1:0)
Úněšov – Kožlany
15:0 (5:0)
Kožlany - Trnová
12:1 (9:0)
branky: Šofranko 8, Truong Cong 2, O.Berbr, Souček
Dolní Bělá – Kožlany 0:7 (0:4)
branky: Šofranko 4, Špaček, O.Hurt, Souček
Dorost:
Kozolupy – Kožlany
2:9 (1:3)
branky: Hromada 5, Fröhlich 2, Tupý, Krev
Tlučná – Kožlany
2:0 (1:0)
Kožlany – Sulkov
4:2 (2:1)
branky: Kříž 2, Fröhlich, Tupý
Plasy – Kožlany
3:3 (0:1)
branky: V.Švamberg, Hach, Fröhlich
Stará garda:
Plasy – Kožlany
branky: Roučka, Krev

4:2 (2:1)

Program - květen:
Muži (sobota):
3. 5. Kožlany - Kozolupy
10. 5. Ledce - Kožlany 17:00
17. 5. Kožlany - Plasy
25. 5. Vejprnice B - Kožlany
31. 5. Kožlany - Nýřany B
Dorost
4. 5.
10. 5.
18. 5.
25. 5.
1. 6.

17:00
17:00
17:00 (neděle)
17:00

(neděle):
Kožlany - Kaznějov
10:00
Břasy - Kožlany 10:00 (sobota)
Kožlany - Bezdružice
10:00
Dolní Bělá - Kožlany
10:00
Kožlany - Všeruby
10:00

Žáci (sobota):
3. 5. volno
10. 5. Kralovice - Kožlany
17. 5. Kožlany - Žihle
24. 5. Heřm. Huť - Kožlany
31. 5. Kožlany - Hadačka

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

Stará garda (pátek):
2. 5. Kožlany - Druztová
9. 5. Zruč B - Kožlany
16. 5. Třemošná - Kožlany
23. 5. Kožlany - Hvozd 18:00
30. 5. 1. utkání o umístění

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

DBK Kožlany - Kralovice
Začátek května vždy přináší úvahy nad následující sezónou. Co budeme hrát? Některé soutěže jsou jasné,
neboť jsme si je uhráli nebo udrželi v letošní sezóně. O některé soutěže se budeme muset poprat v kvalifikacích
a do těch nejnižších je možné se prostě přihlásit.
Takže popořadě. Ženy mají do konce května oznámit, zda budou hrát OP i v příští sezóně. Juniorky si budou
muset svou účast v lize vybojovat. U17 mají po účasti v play off jistotu a zkusíme do soutěže dostat ještě druhé
družstvo. Jelikož v dorosteneckých soutěžích nedáme dohromady soutěž v kraji, musíme se pokusit o účast
s „bečkem“ v lize. U15 mají po účasti v letošní extralize také jistotu žákovské ligy. U14 si musí účast vybojovat
buď umístěním na Festivalu U13 nebo v následující kvalifikaci.
Jako nejtěžší se nám zatím jeví rozhodování, zda v minižactvu postavíme jak družstvo U12, tak družstvo U11.
To by pro mladší hráčky a hráče znamenalo hraní každý víkend. Naštěstí se soutěže KP hrají o víkendu pouze
v jednom dni, takže by zbyl čas i na jiné aktivity. Na rozhodnutí máme celý květen. O tom, jak to dopadne, Vás
budeme informovat v dalších číslech zpravodaje.
J. Buňka
ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.
V dubnu jsme Vám položili otázku, zda jste spokojeni
s udržováním čistoty a pořádku v Kožlanech a
v obcích?
Anketní otázka měsíce května:
Zúčastníte se voleb do Evropského parlamentu?

Výsledky ankety za měsíc duben:

Nová anketa byla spuštěna 1. 5. 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

www.kozlany.cz
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