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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Počasí v měsíci květnu bylo velmi
příznivé pro růst trávy a tím měly
naše technické služby
o práci postaráno.
Přesto jsme
stihli
ještě
udělat hodně věcí navíc. Za pomoci těžké
techniky a
vlastních sil
jsme upravili prostranství za budovou městského úřadu. Do navezené zeminy je zaseta travina. Vzniklý prostor bude využíván hlavně o
pouti, ale bude vhodný i pro konání
dalších
veřejných
akcí.
V prostoru za městským úřadem
jsou také objekty pronajaté našim
chovatelům. U jedné ze stodol
spadl štít a bylo nutné ho spravit,
jinak hrozilo zřícení celé budovy.
Chovatelé štít opravili za finanční
pomoci na materiál z rozpočtu
města. Do pouti by měl být celý
areál hotový a připravený. Naše
technické služby také instalovaly
po městě pět nových košů a na
některé jsme nechali nainstalovat
držáky se sáčky na psí exkrementy. Vycházíme tak vstříc chovatelům psů a nespokojeným občanům, kteří si stěžují na nadměrné
znečištění veřejných prostranství.
Na tomto místě chci poděkovat
těm občanům, kterým není lhostejné, jak vypadá okolí jejich nemovitosti, a sami si uklízejí a sekají.
Věřte, že není v našich silách
uklidit a posekat všechno najednou. A protože sekáme i v našich
obcích, jsme rádi, když nám lidé
pomůžou.
Dovolte mi poděkovat také pracovníkům firmy Becker za perfektní služby při úklidu a svozu komunálního odpadu v našem městě a
v obcích. Myslím, že odvádějí velmi
dobrou práci a při svozu uklidí i to,
co by asi nemuseli.
www.kozlany.cz

Výstavba kanalizace a vodovodu
včetně přípojek v Polní ulici je
ukončena. Stavební práce proběhly
rychle a kvalitně. Nyní se připravuje projekt na vybudování elektrických přípojek a stavebníkům již nic
nebude bránit ve výstavbě nových
rodinných domů.
V tomto měsíci byla zatravněna
zbývající část hráze na Vožeháku.
Lze říci, že tímto bylo celé dílo definitivně dokončeno.
Hotová je také rekonstrukce
chodníku v Jasmínové ulici. Rovněž
zde byly práce provedeny rychle a
kvalitně. Dokončeny jsou také práce na opravě fasády na muzeu a
na vstupním schodišti do muzea.
V Bučku v kulturním domě jsou již
vyměněna okna u restaurace. Stará dřevěná jsou nahrazena moderními, plastovými.
V nejbližší době nás čekají opravy místních komunikací. Budou
opraveny nejhorší úseky silnic a
asfaltových chodníků.
SÚS Kralovice na naše upozornění vyčistila zanesený příkop u
silnice směrem na Hradecko. Příprava, organizace a samotné volby
do Evropského parlamentu proběhly v našem městě bez problémů.
Výsledky a účast v Kožlanech najdete na jiném místě našeho zpravodaje. Dne 26. května jsme měli
audit hospodaření. Auditoři neshledali žádné nedostatky. Za dobrý výsledek kontroly patří poděkování všem odpovědným pracovnicím městského úřadu.
Kontrolní odběr na kvalitu vody
dopadl také dobře. Výsledek si
sami můžete zkontrolovat na našich webových stránkách.
Z akcí našich spolků a organizací
je třeba se zmínit o zájezdu do
Českého Krumlova, který pořádali
naši důchodci. Dále se uskutečnil
tradiční pochod údolím Javornice,
letos s rekordní účastí. Náš kostel
sv. Vavřince se zapojil do akce
„Noc kostelů“ a v součinnosti
s muzeem to bylo velmi zdařilé a
zajímavé. Návštěvníci se tak mohli

podívat do prostor, která normálně
nejsou veřejnosti přístupná a zájem byl skutečně velký. Muzeum
připravuje novou expozici a také
připravujeme
v budově
muzea
vznik informačního turistického
centra. Skupina kolem paní Matějovské, Lukáše Berbra a Moniky
Novákové je v tomto směru velmi
aktivní a věřím, že se díky jejich
práci zájem o naše muzeum zvýší.

Asi největší společenskou událostí uplynulého měsíce bylo slavnostní shromáždění ke 130. výročí
narození našeho rodáka, prezidenta Dr. Edvarda Beneše. I přes nepřízeň počasí se akce zdařila.
Oslava byla důstojná a přednesené
projevy zhodnotily život a význam
našeho rodáka pro vznik samostatného československého státu i
jeho odkaz pro budoucí generace.
Velmi mě potěšila hojná účast
z řad spoluobčanů. Dobře připravený doprovodný program zaujal
živou
hudbou
v podání
LŠU
z Kralovic a hlavně nově instalovanou výstavou v muzeu spojenou
s promítáním dobových dokumentů
o prezidentu Dr. E. Benešovi.
Děkuji všem, kteří se na přípravách této zdařilé akce podíleli.
Největší investiční stavba města,
Vožehův rybník, byla po vzájemné
dohodě města a dodavatele - firKožlanský zpravodaj 6 /2014
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ma Šindler- přihlášena do soutěže
„Stavba roku 2013 Plzeňského kraje“.
Ve středu 28. května bylo v Plzni
v Měšťanské besedě vyhodnocení.
V kategorii dopravní a inženýrské
stavby, ve které byla stavba přihlášena, jsme získali nominaci. V
této kategorii však odborná porota
nakonec žádného vítěze neurčila.
Nám to ale nevadí. Pro nás je nejdůležitější to, že rybník je hotový a

může být všestranně využíván
svými návštěvníky.
Mnozí občané našeho města i obcí na vlastní uši slyšeli hudební
produkci z akce „Bioles“, která
proběhla v bývalém rekreačním
zařízení v místě zvaném „Tišina“.
Na četné dotazy občanů odpovídám, že tuto akci nelze zakázat,
protože se koná na soukromém
pozemku a v soukromých objektech. Organizátoři městu vždy včas
dají vědět, že se akce uskuteční.

V našem vyjádření vždy dostanou
pokyny, jak se mají chovat
v našem lese, jaké jsou naše požadavky na bezpečnost a ochranu
našeho majetku. Všechno většinou
proběhne bez problémů, pouze
nadměrný hluk z reproduktorů organizátoři nijak nekorigují. Naštěstí tyto akce - dle vyjádření organizátorů - budou probíhat pouze
jednou za dva roky.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky
ve dnech 23.05. – 24.05.2014
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Plzeňský kraj - Okres: Plzeň-sever - Obec: Kožlany

Výsledky projednání rady města na 6. zasedání konaném dne 05. 05. 2014
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města, zprávu o stavu hospodaření v
městských lesích

www.kozlany.cz

Rada schvaluje:
program 6. zasedání rady města;
3. rozpočtové opatření 2014; zřízení necertifikovaného Iformačního
centra v budově Městského muzea
Kožlany; zveřejnění záměru pro-

nájmu pozemku č. 1066 v k.ú.
Hedčany o výměře 989 m2.
Rada doporučuje:
zastupitelstvu schválit smlouvu o
dílo s firmou Froněk s.r.o. na opravu místních komunikací.
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Výsledky projednání rady města na 7. zasedání konaném dne 16. 05. 2014
za účasti všech členů rady města
Rada schvaluje:
č. 52/14 - program 7. zasedání
rady města, č. 53/14 - uzavření
smlouvy o dílo na výstavbu kanalizačních a vodovodních přípojek v
Polní ulici, Kožlany s firmou

Šindler, důlní a stavební společnost s r.o. z důvodu nejvýhodnější
cenové nabídky.
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.

Pozvánka na zastupitelstvo
Program:
ve středu 11. 06. 2014
od 18:00 hodin
se koná
17. zasedání zastupitelstva MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti
Městského muzea Kožlany

1) Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2) Zpráva o činnosti rady města Kožlany
3) Změna rozpočtu na rok 2014 - 5. rozpočtové opatření
4) Závěrečný účet města za rok 2013
5) Účetní závěrka za rok 2013
6) Poskytování finančního příspěvku při „Vítání občánků“
7) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
8) Majetkové a ostatní záležitosti města
9) Zpráva starosty města
10)Diskuse

Centrum Pečovatelských a Ošetřovatelských Služeb Město Touškov
Jsme tu pro Vás a naše sociální služby Vám umožní žít v pohodlí domova. Posláním naší služby je snaha o to,
abyste mohli co nejdéle zůstat doma, i když už Vám Vaše síly nestačí na zajištění domácnosti a péče o sebe.
Zachováte si tak soukromí, navyklý způsob života a kontakt s rodinou a kamarády.
Služby poskytujeme v městech a obcích: Kralovice, Mariánský Tým, Trojany, Bukoviná, Řemešín,
K Sedlici, Hradecko, Hedčany, Dřevec, Hodyně, Buček, Bohy, Rakolusky.
Poskytované činnosti:
- pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, pochůzky, pomoc s velkým i běžným úklidem, praní a
žehlení prádla, atd…)
- pomoc s péčí o vlastní osobu (oblékání, včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunech na vozík a lůžko, pomoc s jídlem)
- pomoc při osobní hygieně (koupání, péče o vlasy, pomoc při použití WC)
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovody k lékaři, na úřady, atd….)
- pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů, ale i jejich ohřátí)
- některé další fakultativní služby (např. dohled nad klientem)
Cena: 120 Kč za hodinu, účtuje se skutečně strávený čas (2 Kč jedna minuta).
„Umíme pomáhat a nacházíme pro Vás řešení“
Kontakt: 774 483 704 nebo 774 483 740
e-mail: ps7@pecovatelskasluzba.cz
www.pecovatelskasluzba.cz

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY

www.kozlany.cz
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„Pláštěnkový“ školní výlet mateřské školy
Dne 28. května jsme se s dětmi vydali na každoročně plánovaný výlet, tentokrát na farmu Moulisových.
Rodinná farma hospodaří v obci Milínov (Plzeň-jih) v
systému ekologického zemědělství. Pro děti byl připraven zážitkový program s názvem „ Ochutnávka
pravého venkova“. Čekali na nás s výbornými vdolečky se zavařeninou od babičky Boženky, prostě jedna
báseň.
A co všechno jsme zažili? Vyzkoušeli jsme si:
dojení mléka, ochutnávku bio x ne bio jogurtu a mrkvičky, stloukání másla v dřevěné máselnici, vytloukání
a mletí obilí, jízdu na koni, vodění koně, péči o ně,

hledání jehly v kupce sena - kam slepička dala vajíčka…….
Všechny děti po absolvování pěkně připraveného
programu obdržely výuční list mladého farmáře.
A co počasí? Sami podle názvu uhodnete, že pršelo
opravdu hustě po celou dobu výletu. Děti viděly z autobusu i lokální záplavy na Rokycansku. Celý program
jsme proto absolvovaly ve velikánské stodole, jízdu na
konících venku v pláštěnkách. Naštěstí děti počasí
moc neomezuje, a tak jsme se vrátili plni nových zážitků a na další školní rok jistě vymyslíme také zajímavý výlet pro naše děti.

KULTURA
Ohlédnutí za Nocí kostelů 2014
V pátek podvečer dne 23. května
2014 se otevřely dveře návštěvníkům do kostela sv. Vavřince. V
místním kostele se konala historicky první Noc kostelů, která byla
spojena zároveň s večerní prohlídkou muzea. Návštěvníci si mohli
prohlédnout interiéry kostela, kde
byla k vidění fresková výmalba,
která byla vytvořena zřejmě v letech 1360 – 1380, dále i vybavení
a šatstvo, které nosí faráři při bohoslužbách. Prohlídka kostela byla
spojena i s kulturním programem,
kde vystoupily děti z místní základní školy pod vedením pana
Mgr. Berbra a zároveň byl připraven doprovodný program, který
vytvořily ženy z místního spolku
„Šikulek“. K nahlédnutí byla i kostelní věž, která byla otevřena po
několika letech.
Noc kostelů byla v Kožlanech zároveň spojena s večerní prohlídkou
muzea. Návštěvníci si mohli projít

stávající expozice kožlanského muzea a dozvědět se tak o historii
Kožlan, jejich slavných rodácích,
prohlédnout si starou školu či například zjistit zajímavosti o hrnčířství nebo něco z kožlanských fotoateliérů. Samozřejmě doprovodným programem byl kvíz, kteří návštěvníci dostali hned při vstupu
do muzea, a mohli si tak vše vyhledat v příslušných místnostech
muzea. Kvíz byl velikým oříškem,
ale musíme konstatovat, že návštěvníci ho zvládli s velkou parádou. Správné odpovědi kvízu jsme
vyhodnotili a jejich výherci obdrží
volnou vstupenku na oživlé muzeum konané dne 10. 8. 2014. Jména výherců: Ondřej Popek, Jana
Kounovská ml., Jana Kounovská
st., Hana Jíchová, Pavel Fanta,
Romana Klausová, Petra Feřteková, Štěpánka Pešková, Daniel Macák, Ondřej Kreps, Jiří Záhejský,
Eva Hofmanová, Eva Vamberská,

Taťána Krepsová, Alenka Klausová,
Drahuška Kourová a Iva Konopásková

Poděkování patří Všem, jež se
zúčastnili Noci kostelů a večerní
prohlídky muzea. Kostel navštívilo
celkem 153 lidí a muzeum celkem
127 osob.
Děkujeme a těšíme se na příští
rok. Organizátoři Marie Matějovská, Bc. Lukáš Berbr, Monika Nováková.
M. Matějovská

Citát měsíce
„Když každý moudřejší ustoupí, potom si hlupáci budou dělat, co se jim zachce“.
Neznámý autor
www.kozlany.cz
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130. výročí narození Dr. E. Beneše
Dne 28. května 2014 se konaly oslavy k příležitosti
130. výročí narození Dr. E. Beneše. K tomuto významnému dni v Městském muzeu Kožlany vznikla
nová výstava s názvem „Na chalupě u Benešů“. Výstava měla přiblížit život na venkově u Benešů. Zároveň se v Městském muzeu promítal film věnovaný Dr.
E. Benešovi. Účast byla hojná, přišlo se podívat 132
dospělých a 94 dětí.
Dále bychom Vás chtěli informovat o tom, že výstava v zasedací místnosti potrvá do 6. 6. 2014, poté

bude přesunuta do expozice v prvním patře muzea. K
vidění je i plaský kroj, který máme zapůjčený do 20.
9. 2014.
Poděkování patří p. Richardu Kohoutovi a p. Ivoši
Steinbachovi za promítání filmu.
Od 11. 6. 2014 bude v zasedací místnosti zřízeno
Informační centrum.
Děkujeme a budeme se těšit na Vaši návštěvu
Městské muzeum Kožlany

Z poštovní schránky
Děkujeme všem, kteří v rámci „Oslav 130. výročí narození Dr. Edvarda Beneše“v kožlanském muzeu navštívili
promítání vzácných archivních dokumentů o bývalém prezidentovi a vyjádřili tak úctu nejen jemu, ale především jeho rodišti.
Na další setkání s občany se těší
Richard Kohout & Ivo Steinbach.

SPOLKY
Z činnosti klubu důchodců

Ve čtvrtek 22. května vyjeli kožlanští senioři na prvý zájezd
v roce do Českého Krumlova. Odwww.kozlany.cz

jezd od kožlanské sokolovny byl
v 6 hodin. První zastávkou byl Nepomuk a pak přímo do Krumlova.
První zmínka o Krumlovu je
z roku 1253, kdy byl hrad založen
Vítkem z Krumlova. Pod hradem se
vyvíjela obec zvaná Latrán, ve 14.
století byl hrad opevněn. Po vymření pánů z Krumlova se panství
stalo majetkem Rožmberků až do
roku 1602. Za jejich vlády vzkvétalo a bylo středem jejich držav,
vlastnili
největší
panství
v Čechách. Petr Vok prodal Krum-

lov Rudolfu II. Od roku 1622 získali Rožmberk Eggenberkové a r.
1719 Schwarzenbergové. Po Pražském hradu je to nejrozsáhlejší
hradní komplex v Čechách. Barokní
přestavba v 18. století zanechala
malby v Maškarním sále, v zámku
jsou bohaté sbírky nástěnných koberců, obrazů a nábytku. Roku
1766-67 bylo přistavěno zámecké
divadlo, které je spojeno se zámkem mostem. Původní vybavení
divadla patří k nejvzácnějším souborům v Evropě, přistavěn byl LeKožlanský zpravodaj 6 /2014
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tohrádek, jízdárna. V roce 1958
bylo vybudováno letní divadlo
s otáčivým hledištěm.
Prohlídka zámku, 1. okruhu, začala v 11:20 hod. Po obědě byla
volná prohlídka města. Kostel sv.
Víta
s hrobkou
Viléma
z Rožmberka, slalom na Vltavě

(trénovala zde Štěpánka Hilgertová). Schopnější účastníci si nenechali ujít vyhlídku z výše.
Renesanční pivovar vznikl v 16.
století přestavbou panského domu
z 15. století. Budějovická brána
z konce 16. století jediná brána,
která se ve městě dochovala.

Latrán lemují gotické a renesanční
domy, které se ve městě dochovaly, mají zdobené fasády. Všechny
účastníky zájezdu zaujal Maškarní
sál.
Růžena Fujanová

Hasiči Hedčany
V lese u Hedčan směrem na
Všehrdy stojí u mohutné borovice
kříž. Kdy jej sem naši předkové
umístili a k čemu sloužil, dnes už s
jistotou nikdo neví. Dnešní hedčanští starousedlíci si na něj pamatují už jako malé děti. Koncem loňského roku ale na čtyř a půl metrový symbol spadla větev a zcela
jej poničila. Členové Sboru dobrovolných hasičů Hedčany se jej rozhodli znovu postavit a navázat tak
na dlouholetou historii. Materiál
poskytlo město Kožlany a od poloviny května je opět na svém místě.
Za SDH Hedčany Jiří Janeček

Šikulky z Kožlan

V květnu jsme měly čtyři akce. Pro
děti jsme připravily odpolední
kreativní tvoření na Farmě Hedecko.
Tvořit si přišly nejen děti, ale i
maminky a babičky. Dětem se nejvíce líbilo tvořit decoupage a užívaly si šití malých hraček z filcu,
které si mohly připnout k tašce, na
triko nebo jako ozdůbku ke klíčům.
Zdobení perníčků mělo také velký
úspěch. Zkoušeli jsme s dětmi

zdobení přáníček- scrapbook a notýsků.
Noc kostelů byla pohodová. Kdo
přišel a chtěl se dozvědět něco zajímavého z historie kostela sv.
Vavřince v Kožlanech, zaposlouchal
se do vyprávění pana Lukáše Berbra. Potom si mohl prohlédnout kostelní věž. Návštěvníkům se moc líbilo zpívání dětí, pod vedením pana učitele Jaroslava Berbra. Na
oplátku jsme my, Šikulky, připravily pro děti ve výtvarném koutku
výrobu svícínků ze skleniček. Děti
si je ozdobily, my jsme jim do nich
daly svíčku a zapálily. Děti si je
odnášely jako památku na tento
den. Třeba se započala jedna
z tradic, kdy se setkávají obyvatelé
Kožlan. Chtěly bychom poděkovat

panu Lukáši Berbrovi za pozvání
na tuto akci.

1. června rády přijdeme na Dětský den a připravíme pro děti další
překvapení.
Přejeme vám hezký sluníčkový
měsíc červen.
Šikulky z Kožlan

SPORT
FC Olympie Kožlany
Rádi bychom pozvali všechny
kožlanské fanoušky na závěrečná
utkání všech našich mužstev. Především áčko, kterému se momentálně vůbec nedaří, jistě ocení každý pozitivní impuls. Děkujeme!!!

Při návštěvě zápasů si (kromě jiných fotbalových suvenýrů) můžete v kiosku na hřišti zakoupit nové
klubové šály.
O víkendu 28. - 29. června
jsme pozváni na turnaj v malé ko-

pané v německém Pöllwitz. Vedle
hráčů A-mužstva a staré gardy je
vítaná i účast zájemců z řad fanoušků. Bližší informace bychom
měli
od
pořadatele
obdržet
v nejbližší době ...

FC Olympie Kožlany – oddíl kopané pořádá
v sobotu 21. června 2014 sběr železného šrotu v Kožlanech (od 9:00 do 11:00 hod.)
Sběr bude probíhat formou objíždění obce sběrným autem. Případným dárcům děkujeme !
www.kozlany.cz
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Výsledky - květen:

Muži:
Kožlany – Kozolupy 2:1 (0:1)
branky: Tupý 2
Ledce – Kožlany 4:3 (1:3)
branky: Kříž, Hromada, Kulhánek
Kožlany – Plasy 3:4 (3:1)
branky: Kulhánek, Hromada, Kozler
Vejprnice B – Kožlany 2:0 (1:0)
Žáci:
Kralovice – Kožlany 3:2 (1:2)
branky: M.Pánek, Holota
Kožlany – Žihle 8:0 (4:0)
branky: Šofranko 2, Špaček 2, O.Hurt, Holota,
M.Pánek, Souček
Heřm. Huť - Kožlany 3:1 (3:0)
branka: Truong Cong

Dorost:
Kožlany – Kaznějov 5:1 (1:1)
branky: Kříž 2, Tupý 2, V.Švamberg
Břasy – Kožlany 0:6 (0:3)
branky: Kříž 4, Folk, Šofranko
Kožlany - Bezdružice 11:1 (4:1)
branky: Šofranko 4, Kazda 2, Tupý, Folk, P.Krev,
V.Švamberg, M.Švamberg
Dolní Bělá – Kožlany 1:5 (0:3)
branky: Tupý 2, V.Švamberg, P.Pánek, Šofranko
Stará garda:
Kožlany – Druztová 4:4 (1:2)
branky: Kotěšovec, Lehner, Rocskár, J.Krev
Zruč B – Kožlany 4:2 (3:0)
branky: Roučka, Kotěšovec
Třemošná - Kožlany 2:2 (2:0)
branky: Kratochvíl, Šnajdr st.
Kožlany – Hvozd 3:0
(kontumačně)

Program - květen:

Žáci (sobota):
8. 6. Plasy - Kožlany
14. 6. Kožlany - Horní Bříza

10:30 (neděle)
14:30

Muži (sobota):
7. 6. Líně - Kožlany
14. 6. Kožlany - Manětín

17:00
17:00

Dorost (neděle):
1. 6. Kožlany - Všeruby

10:00

Stará garda (pátek):
6. 6. Kožlany – Úlice

18:00

Javornice 2014 na kolech

Pochodu „Javornice 2014“ se zúčastnila i skupinka
cyklistů z Kožlan, v počtu 15 lidí a jeden pes.
Z toho nejmladší cyklisté teprve oslaví 4. a 5. narozeniny a nejstaršímu účastníkovi již bylo 72 let.

Florbal - Konec sezony, která měla velké očekávání, ale hořký konec
A-tým, fungující již 4. sezonu,
zahájil první sezonu ve druhé lize
BLMF. První polovina sezony se
nám nadmíru podařila. Byli jsme
suveréně první v tabulce, ovládali
jsme statistiky. Bohužel určitý
zlomový moment přišel ve druhé
polovině sezony, kdy se zranilo
několik opor, nebo z různých důvodů nejezdily na zápasy. Museli
jsme improvizovat, na zápasy jsme
jezdili ve 4-5 hráčích z toho většinou dva z béčka. To se samozřejmě podepsalo pod naše výsledky a
www.kozlany.cz

předvedenou hru, která byla naprosto chaotická. Byli jsme nesehraní, naše hra neměla systém, ale
je to v celku logické, když se sejde
pět hráčů, kteří spolu nikdy nehráli. Chtěl bych poděkovat hráčů z
béčka, kteří nám vypomáhali, bez
nich bychom jezdili na zápase ve
3. Ale díky tomu jsme zase mohli
vidět i světlé momenty. Z béčka se
náramně předvedl Michal Kopta,
který má nakročeno do A-týmu.
Bohužel ve vývoji ho brzdí životospráva, na čemž jistě zapracuje.

Po nevydařené základní části jsme
skončili na 5. místě. Bohužel jsme
měli tu smůlu, že tým, který skončil záhadně na 4. místě, byli zrovna borci z Ibk Mestariens v čele s
prvoligovým hráčem Vilémem Vopelákem, hrajícím za FBC Plzeň
“A“. Tým, který základní část odehrál bez opor, ale na play-off byl o
to silnější. Odehráli jsme s nimi
celkem dva zápasy, první zápas
jsme prohráli těsně o jeden gól.
Druhý zápas jsme dokázali otočit
za nepříznivého stavu, dokonce
Kožlanský zpravodaj 6 /2014
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jsme vedli. Po zbytečných chybách
jsme v zápase remizovali a bohužel nakonec prohráli na nájezdy. Je
třeba zmínit výkon gólmana soupeře, který byl fantastický, svými
zákroky nás dováděl k šílenství.
Určitě nám chybělo i trošku štěstíčko, předvedli jsme nejlepší výkon v sezoně, byli jsme rozhodně
lepší než soupeř. Je bohužel k politování hodné, že i po takovém výkonu jsme vypadli ve čtvrtfinále.
Je třeba zmínit, že jsme zápas
odehráli v 5 hráčích, bez opor jako
Luboš Tupý, Jakub Hamouz a Honza Pěnkava, což nás také poznamenalo.
Hráči A-týmu: Jan Petrbock, Jaromír Správka, Ondřej Fišer, Ondřej

Jaroš, Luboš Tupý, Tomáš Moučka,
Vojtěch Pěnkava, Honza Pěnkava,
Matouš Mejtský, Jakub Hamouz,
Lukáš Pyskatý.
B-tým, hrající druhou sezonu v
regionální lize BLMF, bohužel také
nesplnil úplně svá očekávání. V
béčku dochází neustále ke změnám v kádru. Bohužel většina hráčů ze začátku sezony či v průběhu
sezony opustila kádr a nové posily
se hledají zatím téměř bez úspěchu. V týmu je spousta talentovaných hráčů, ale zatím nemají dostatek zkušeností. Každý tým by
měl mít kostru zkušených hráčů,
kteří budou tvořit hru. Také z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že
velký mazák z áčka Tomáš Moučka

pro příští sezonu přestoupí do Btýmu a pokusí se plnit roli tahouna
týmu. Další, kdo posílí B-tým bude
velice mladý, ale na svůj věk florbalově nadmíru vyspělý, Jára Berbr a jeho bratr Ondřej Berbr. Naopak se s týmem jako hráč rozloučil
Roman Moučka, zakladatel a otec
týmu. Tato zpráva nás šokovala,
bez Romana bychom florbal v Kožlanech nedokázali zrealizovat.
Dobrou zprávu je, že tým neopouští, ale naopak si v září udělá
trenérskou licenci, doufejme, že
nás obohatí novými poznatky a
zkušenostmi z pozice trenéra.

Vojtěch Pěnkava, Roman Moučka.
Dokonce se tréninků zúčastní Jan
Kratochvíl, který má zkušenosti z
extraligy. Tuto spolupráci se nám
podařilo po dlouhé době zrealizovat, což je zatím asi největší
úspěch. Mnozí si kladou otázku,
proč hrát zrovna florbal? Jak jsem
již zmiňoval, je to finančně nenáročný sport, klademe důraz na kolektivní spolupráci. Nejde o herní
projev, ale naučit hráče morálnímu
chování a respektu vůči soupeři.
Mnozí si to ani neuvědomí, ale morální chování, respekt k soupeři a
dodržování pravidel ve sportu se
projeví i v osobním životě. Naše

heslo
zní:
DROGÁM“.

mená – zcela jednoduše je to složenina ze zkratek obou klubů –
DBK Kožlany-Kralovice a BaK Plzeň. Takže DBK + BaK = DBaK. Ligové soutěže hrajeme jako DBaK
bez dalších přízvisek jako je Plzeň
nebo Kožlany, to že se to někde
objeví, je dáno potřebou pisatele
přidat k této jasné zkratce nějaké
určení místa, někdy je to Plzeň někdy zase Kožlany nebo Kralovice.
Jelikož pod touto hlavičkou hrají
jak hračky naše, tak i plzeňské nebo z Holýšova či Tachova, tak tam
žádné místo nepatří. Jsme a budeme prostě DBaK.
Otázku, zda je spolupráce pro
nás nebo Bak výhodná, zodpovíme
zcela jednoduše tím, že i do sezóny 2014/15 vstupujeme společně.
Že je spolupráce výhodná i pro celý náš basketbalový kraj a naplňujeme ideu zvýšení úrovně dívčího
basketbalu v západních Čechách,

dokazuje i účast hráček jiných zavedených klubů v našich ligových
družstvech. A i naší snahu mít
v ligové soutěži U17 pro příští sezónu dvě družstva. Jedno s cílem
ataku postupu a druhé pro hráčky,
které by jinak neměly kde hrát,
neboť v kraji se soutěž dorostenek
dává velice těžce dohromady. Takže když shrneme základní výhodu
spolupráce, tak je to v první řadě
vůbec možnost dát dohromady pro
kožlanské a kralovické hráčky
družstvo, ve kterém mohou hrát.
Nebo si snad někdo myslí, že při
počtu dětí v obou školách dáme
dohromady kvalitní dívčí družstvo,
které bude hrát ligu? Ta doba je
dávno pryč, kromě toho, že je málo dětí, tak jsou neuvěřitelně pohodlné a když něco začne „bolet“ a
je třeba tomu věnovat něco navíc,
tak je nejlehčí cestou této činnosti
zanechat.
A
to
není
jen

Založení týmu starších žáků
Pro všechny mladé nadšence pro
florbal máme potěšující zprávy.
Rozhodli jsme se pro příští sezonu
přihlásit tým starších žáků. Trénování starších žáků se věnujeme
delší dobu. Snažíme se je zapojit i
do našich tréninků. Od toho si slibujeme, že získají motivaci, cenné
zkušenosti a možná i svůj vzor.
Rád bych vyzval všechny nadšence
a především jejich rodiče, aby se
na nás obrátili. Kontakty najde pod
článkem. Můžeme nabídnout finančně nenáročný sport, perfektní
zázemí v Kožlanech. Tréninky povedou zkušení hráči Tomáš Moučka, Alex Novák, Jaromír Správka,

„SPORTEM

PROTI

Nábor hráčů:
Starší žáci = ročníky 1999 a mladší
Kontakty:
Facebook: FBC Hippos Kožlany
Týmový email: FBCkozlany@seznam.cz

Tomáš Moučka: mob: 604850764,
email: Hukuluka@seznam.cz
Jaromír Správka: mob: 725742323
email: spravka.mira@seznam.cz
Těšíme se na vzájemnou spolupráci!!

Jaromír Správka

DBK Kožlany-Kralovice
Sezona úspěšná nebo neúspěšná
V květnu definitivně skončila sezóna 2013/14. Je třeba se ohlédnout za celým rokem a zhodnotit
dění od srpnového soustředění až
k poslednímu zápasu play off.
Stejně tak se musíme zamyslet na
projektem DBaK.
A dovolte mi, abych červnový
příspěvek do zpravodaje začal právě zamyšlením nad spoluprací
s dalšími kluby naší oblasti. Mnoho
lidí se nás ptá, co nás s Michalem
Piptou vedlo ke spolupráci obou
klubu a to tak těsné, že se vůči
basketbalové veřejnosti tváříme
jako samostatný klub s názvem
DBaK a co to vlastně to DBaK
znamená. A jestli je to pro nás a
naše hráčky výhodné. Jelikož projekt DBaK má za sebou vlastně
třetí rok života, tak můžeme hodnotit i dlouhodobější aspekty této
spolupráce. Na začátku tedy vysvětlení co to DBaK vlastně znawww.kozlany.cz
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v basketbale, ale v každém sportu,
a bohužel i v životě. Uvidíme, jak
budeme za pár let vzpomínat na
stříbro z Varů nebo v hokeji na zlatý hattrick. Neposlední výhodou
spolupráce je rozdělení finanční zátěže za účast družstev v lize. Zkusíte si odhadnout, kolik nás stála
účast pouze ligových a jednoho divizního družstva v sezóně 2013/14
pouze na přímých nákladech, tj.
rozhodčí a licenční poplatky, bez
dopravy, nájmů, stravování. Kdo
tipoval číslo s pěti nulami a dvojkou na začátku, tak byl blízko realitě. Ano, skoro 200 tisíc nás stojí
dohromady jen to, že ligy hrajeme.
Takže sem patří naše poděkování
oběma radnicím, školám a sponzorům za podporu. Bez Vás by děti
do klubu neplatili roční přípěvek
500,- Kč, ale stejně tak jako
v jiných klubech bychom se pohybovali na částkách tisíci koruny za
měsíc. Kromě finančního příspěvku
z měst, je třeba poděkovat za bezplatný pronájem tělocvičen pro
mládežnická družstva. Ano, i to se
velkou měrou podílí na úspěších
basketbalu v Kožlanech a Kralovicích.
A nyní si pojďme zodpovědět
otázku, zda byla sezóna úspěšná
nebo ne. Abych pravdu řekl, je to
tak napůl, ale vezměme to postupně: U11 - nejmladší mini – zde
jsme hráli oba kluby zvlášť pod
hlavičkou DBaK a DBaK mix. Dívčí
družstvo se dostalo do finále oblasti, kde prohrálo se složeným
družstvem Lokomotivy K. Vary a
Sokola Toužim, takže cíl, kterým
byl postup na národní finále, se
splnit nepodařilo. Naše „mixové“
družstvo si svůj cíl splnilo. Cílem
bylo vyhrát nadstavbovou skupinu
a to se podařilo. Bohužel musíme
také říci, že družstva hrající nadstavbu ve skupině první byla basketbalově daleko před námi, takže
cesta je před námi dlouhá.
U12 – mladší minižákyně také
prohrály ve finále play off oblastního přeboru, takže se jim cíl, který
byl opět postup do národního finále, splnit nepodařilo. Poslední mini
kategorií byly starší minižákyně
U13.
Po
jasném
vítězství
v základní části se postupový stroj
opět zadrhl ve finále OP. Zde nás
opět předčilo složené družstvo Loko KV, tentokráte doplněné o
hráčky Tachova. Takže cíl postup
na předkolo MČR a poté přímý postup do žákovské ligy se nám rozplynul. Družstvo jelo alespoň na
festival basketbalu do Brandýsa.
www.kozlany.cz

Zde v těžké skupině skončilo třetí
bez postupu mezi elitu a nakonec
se umístilo na 10. místě. Toto
umístění nakonec znamenalo i postup do ŽL bez nutnosti hrát kvalifikaci. Body získané v soutěžích
nás posílají přímo do ligových bojů
sezóny 2014/15. Alespoň tento cíl,
byl družstvem splněn. Takže po
přečtení předchozích řádek je Vám
jasné, že sezónu minižákovských
družstev musíme hodnotit jako
neúspěšnou. Na druhou stranu je
potěšitelné množství hráček a hráčů alespoň v nejmladší kategorii.
Když budou poslouchat, makat a
jezdit na maximum zápasů, tak
bude příští sezóna úspěšnější.
Přes minižactvo se dostáváme
k žákovským družstvům – U14 –
mladší žákyně. Již zcela etablované družstvo složené z hraček
z Plně, Kožlan, Kralovic a Holýšova
mělo být postrachem ligových palubovek. Bylo, ale jen první polovinu. Výhra na KRA-KOŽ CUPu a
první místo v základní skupině odpovídalo představám, jenže poté…
Myšlenku, že se soupeř snad porazí sám, nám v prodloužení vyvrátil
Jičín. To, že Slovanka není
v ročníku 2000 silná, nám vyvrátila
Slovanka hned v dalším zápase.
Zranění jedné z klíčových hráček
ukázalo další slabinu družstva.
Máme Grešlindu a Simonu a ty to
za nás celé uhrají. Jenže, když se
klíčové hráčky podaří soupeři
ubránit, tak najednou pro ostatní
není střelba tak jednoduchá, obrana tak neprostupná a výsledkem
byl sice postup do play off, ale
z nižších příček tabulky, než se
plánovalo. Horší umístění znamená
těžší soupeř do play off. Takže
jsme doma přivítali hráčky BK
SŠMH Brno. První zápas vyhráváme až překvapivě snadno. Druhý
naopak stejným rozdílem prohráváme. Proč? Již to bylo řečeno –
zraněná Niki, ubráněná Simona a
Grešlinda a ostatní se začaly bát.
Zápasy v Brně, pak byly stejné jako ten druhý doma a končíme
v play off. Takže sen o účasti na
MČR se v hale Rosnička zcela rozplynul. Alespoň, že liga pro další
sezónu byla vybojováno již účastí
v play off. Takže sezona úspěch
nebo neúspěch. Asi něco mezi.
Doufáme, že si hráčky z konce sezóny vezmou ponaučení a příští
rok to bude lepší.
A máme před sebou naopak dvě
překvapení – starší žákyně uhrály
asi více, než se od nich na začátku
sezóny čekalo. Cílem bylo hrát o

postup do Extraligy, reálně by se
muselo sejít několik výsledků, aby
se nám to podařilo. I přes smolné
prohry se Slavií Praha jsme nakonec v základní části uhrály čtvrté
postupové místo. V Extralize jsme
sice vyhrály pouze jednou, ale nebyly jsme tam za „otloukánky“.
Dobré
a
těsné
zápasy
s Pardubicemi, Ostravou a Trutnovem. Sice prohrané, ale po bojovném
výkonu
zápasy
s Prostějovem, Brnem. To vše jsou
zkušenosti, které hráčky prodaly
v jiných zápasech. Takže pro U15
sezóna jednoznačně úspěšná.
Druhé překvapení nás čekalo
v další kategorii – U17 kadetky.
Nejmladší družstvo v lize. Vše U15
doplněné na začátku sezóny třemi
hráčkami roč. 98. To je úspěšné
loňské družstvo U15. Svoji ligovou
účast
si
musely
vybojovat
v kvalifikaci. Postup z prvního místa byl jen začátkem dlouhé cesty.
Po rozlosování jsme hledali, které
soupeře dokážeme v konečné tabulce stlačit pod sebe a soutěž
udržet. Benešov? Možná. Klatovy?
To bude asi těžké. Nusle? Ty nás
porazily ve finále KraKož Cupu.
HBB? Sice jsme přes ně prošly
v kvalifikaci, ale kdo ví. USK Praha? To je přece USK. Aritma, Jablonec, Kladno, Brandýs – vše těžcí
soupeři. Celou dobu hrajeme
v horni polovině. Sice prohráváme
oba zápasy s Nuslemi, jenže ty zase nedokáží porazit soupeře, které
my porazily snadno. Prostě zajímává soutěž, ve které se neztrácíme a končíme na šestém místě –
historický postup dorosteneckého
družstva do play off. A to není konec – dvě výhry s Aritmou nás posílají do druhého kola play off proti
Pardubicím. Zde již narážíme na
vyhraného a kvalitního soupeře.
Družstvo
složené
převážně
z hráček ročníku 97 nás třikrát
jasně poráží. Smutek? Jen chvíli.
Juniorky U19 po loňském udržení
soutěže se nám to letos nepodařilo. Pár dobrých zápasů na udržení
nestačilo. Prapor družstva držely
hráčky ročníku 98, na kterých bylo
vidět vyhranost ze zápasu minulých let i zkušenosti z ligových bojů
žákyň i kadetek. Snad se tato vyhranost projeví i v kvalifikaci, kdy
za kategorii U19 již bude možné
nasadit hráčky letošního družstva
U15. Prvním kolem jsme prošli, tak
držte palce v sobotu 7. 6., kdy
hrajeme doma s Benešovem a
v neděli pak v Benešově. Když se
podaří vyhrát, budeme mít již třetí
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sezónu za sebou obsazené všechny
mládežnické ligové soutěže.
V červnu však již začíná sezóna
nová. Pro nás to znamená účast
v kvalifikacích o DL U19 a U17. O
výsledcích U19 již víte z předcházející části. Proč však hrajeme i
U17, když jsme byli v play off? Dorostenecké kategorie jsou dvouleté
a navíc za ně mohou hrát i hráčky
mladších ročníků, takže ač je to
s podivem, máme v U17 přebytek

hráček. Proto bylo naší snahou
uhrát DL i pro hráčky mladší. A to
se i přes silnou kvalifikační skupinu
podařilo. V kvalifikaci za družstvo
„B“ mohou nastoupit jen hráčky,
které jsou v kategorii U17 první
rok. Takže u nás pouze ročník 99,
letošní družstvo U15. A cíl byl splněn. Po vydřené výhře 71:70 posíláme Slavii Praha (tu, co nás dvakrát porazila v lize U15 o 2 a 3 body) tam, kam patří. BK Klatovy po

výhře o 38 bodů nepouštíme tam,
kam nepatří. Nedělní krásný a vyrovnaný zápas s „béčkem“ BA
Sparty, se zkušenostmi z extraligy,
prohráváme o 4 body, ale účast v
druhém kole kvalifikace je jistotou.
Poté, co Tišnov zhodnotil své šance
proti nám, Slovance a USK a rozhodl se odstoupit, máme ligovou
soutěž i pro naše družstvo „B“.
J. Buňka

DDM Kožlany
JEŠTĚ JSOU VOLNÁ MÍSTA

Příměstský keramicko, kreativně sportovní tábor pro děti školou povinné
pondělí 18. – pátek 22. srpna 2014
Co zde na děti čeká?
Tento typ tábora připravujeme pro školní děti, které ještě neměly odvahu vyjet na tábor mimo domov (ale
nejen pro ně) a už se na konci prázdnin nudí, nebo již rodičům nezbývá dovolená, aby se jim mohli věnovat.
Každý den děti nastoupí do DDM v Kožlanech
v době od 8.00 – 9.00 hodin.
Od 9.00 do 16.00 hod pro ně bude připraven program. Plánujeme tvoření z keramiky, tvoření nejrůznějšími
kreativními technikami, výšlapy do okolí, výlet do bazénu v Rakovníku, výlet do Fantasy golfu v Plasích, hry
apod. Podrobný program se zatím připravuje, bude upřesněn.
V ceně tábora je dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, celodenní pitný režim, materiál na výrobu, vstupy,
doprava, pedagogický dozor atd.
V kožlanském zařízení je tento typ tábora novinka, která se v ostatních obcích a městech stává velmi vyhledávanou a oblíbenou. Věříme, že i kožlanští ocení tento typ tábora se smysluplným využitím volných prázdninových dnů.
Cena
Děti, které se narodily do 31. 12. 2002, je cena 1400,- Kč
Děti, které se narodily po 1. 1. 2003, je cena 1300,- Kč
ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.
V květnu jsme se Vás ptali, zda se zúčastníte voleb
do Evropského parlamentu?

Výsledky ankety za měsíc června:

Anketní otázka měsíce června:
Také používáte igelitové sáčky určené na sběr psích
exkrementů na balení svačiny do práce nebo dětem
do školy?

Nová anketa byla spuštěna 1. 6. 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.

www.kozlany.cz
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