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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Naše technické služby jsou konečně v plné sestavě a hned se to
projevilo
na
produktivitě
práce.
Suché
počasí
také
přispělo, a tak
díky těmto faktorům
máme
všechna veřejná prostranství
posekaná. Kritikům práce našich technických
služeb chci připomenout jednu důležitou skutečnost.
Nesekáme
pouze v Kožlanech! Sekáme veřejná prostranství také ve Dřevci,
Hedčanech, Hodyni a v Bučku. Na
druhou stranu je dobře, že se veřejnost zajímá o pořádek ve městě
a v obcích. Máme tak zpětnou vazbu o kvalitě naší práce a můžeme
operativně řešit vzniklé problémy.
Kromě údržby veřejných prostranství jsme také zabezpečili
osazení zábradlí u schodů na rybníku Vožehák a na žebříčku na molu je instalováno bezpečnější zakončení. Osazeny budou nové tabule s označením zákazu koupání
psů v místě okolo mola.
V horním parku v Kožlanech nám
škůdce „Kloubnatka smrková“ zcela zničil nový vánoční stromek. Je

třeba podotknout, že proti tomuto
škůdci neexistuje žádná obrana.
Bude třeba zasadit nový strom.
Pravděpodobně to bude jedle nebo
smrk pichlavý, protože uvedené
druhy jsou proti tomuto škůdci
odolné.
V minulém měsíci se uskutečnilo
veřejné zasedání zastupitelstva
města a výsledky jeho jednání najdete na jiném místě našeho zpravodaje. Mimo jiné jsme schválili finanční příspěvek každému nově
narozenému dítěti ve výši 4000,Kč, který obdrží ve formě šeku při
slavnostním vítání občánků.
Zažádali jsme na Pozemkovém
úřadě v Plzni o vybudování vybraných společných zařízení, které byly vyprojektovány v rámci KPÚ
v Bučku, Hodyni a v Hedčanech.
Jedná se většinou o cesty a také o
protipovodňová opatření. Zažádali
jsme též o stavební povolení a o
územní rozhodnutí na stavbu vodovodu, kanalizace a chodníku
v Kralovické ulici (okolo stavebnin).
Se žádostí o dotaci na kulturu a
pro hasiče jsme letos nebyli
úspěšní. Plzeňský kraj nám ale přispěje dotací na projekt vodovodu a
kanalizace v Kralovické ulici.
Dobře dopadla kontrola od hasičů v našem muzeu. Tam již nově

vzniklo zatím necertifikované informační centrum. Pro turisty a
další zájemce je zde připravena
celá řada propagačních materiálů a
informací. K tomu slouží i počítačové vybavení včetně tiskárny a
přístupu k internetu.
Pro naše čtenáře bude jistě zajímavá informace o přípravách na
vybudování expozice s německým
letadlem F190, které bylo dlouhé
roky ukryto v bahně rybníka Vožeháku.
Tato expozice by měla být otevřena
v srpnu
letošního
roku
v prostorách budovy bývalého pivovaru v Kožlanech.
Z kulturních, společenských a
sportovních událostí chci jmenovat
úspěšný „Dětský den“ u hasičské
zbrojnice 1. června. Dále se uskutečnil již devátý ročník „Memoriálu
Katky Šlikové“ ve streetballu a 27.
června byli v obřadní síni městského úřadu slavnostně vyřazeni žáci
9. ročníku naší základní školy.
Vyřazení absolventů ZŠ a předání vysvědčení jsou neklamné
známky toho, že začínají prázdniny. Všem žákům i učitelům přeji
příjemné prožití prázdnin a dovolené. Plno slunečných dní a příjemné pohody v letošním létě přeji
i všem ostatním.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 17. zasedání
konaném dne 11. 06. 2014
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva, zprávu o činnosti rady, zprávu o stavu
lesního hospodářství
Zastupitelstvo určuje:
č. 145/14 - ověřovateli zápisu Miroslava Fišara, Ing. Václava Dubského a návrhovou komisi
ve
složení předseda Václav Kratochvíl,
členové František Kotěšovec, Milan
Konopásek.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 146/14 - program 17. zasedání
zastupitelstva, č. 147/14 - změnu
rozpočtu města na rok 2014 - 5.
www.kozlany.cz

rozpočtové opatření, č. 148/14 celoroční hospodaření města Kožlany za rok 2013 bez výhrad, č.
149/14 - účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2013 včetně výsledku hospodaření za účetní období 2013, č. 150/14 - poskytování finančního příspěvku při narození dítěte ve výši 4000,- Kč na
1 dítě (za podmínek: rodičům se
narodilo dítě 01.04.2014 nebo
později, v době narození dítěte a
minimálně jeden rok před narozením dítěte má alespoň jeden z rodičů trvalý pobyt v Kožlanech nebo
částech města, narozené dítě má

trvalý pobyt v Kožlanech nebo částech města, rodiče si po narození
dítěte (nejpozději do 6 měsíců věku dítěte) podají žádost o příspěvek na MěÚ Kožlany, k žádosti doloží rodný list dítěte nebo jeho
ověřený opis, žadatelé nemají ke
dni vyplacení tohoto příspěvku vůči
městu Kožlany nesplněné finanční
závazky). Příspěvek se bude vyplácet formou šeku předávaného
při Vítání občánků. Sporné případy
bude řešit rada města.
č. 151/14 - prodej pozemku p.č.
3999/5 o výměře 37 m2 v k.ú.
Kožlany panu L. T. za cenu 200,Kožlanský zpravodaj 6 /2014
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Kč/m2, č. 153/14 - prodej pozemku p.č. 4150/120 o výměře
19 m2 v k.ú. Kožlany manželům
K. za cenu 100,- Kč/m2, č.
154/14 - nákup pozemků p.č.
3684/30 o výměře 4 m2, 3695/2
díl „a“, „b“, „c“ o celkové výměře
49 m2, 3700/65 o výměře 6 m2,
3700/66 o výměře 1 m2 vše k.ú.
Kožlany do vlastnictví města za
cenu 50,- Kč/m2, č. 155/14 - přijetí dotace ve výši 100.000,- Kč od
Plzeňského kraje dle smlouvy o
poskytnutí účelové dotace na dokončení rekonstrukce chodníku v
Jasmínové ulici, Kožlany - II. část,
č. 156/14 - uzavření smlouvy o
dílo s firmou Froněk s.r.o. na opravu místních komunikací v celkové
částce 685 064,90 Kč včetně DPH,
č. 157/14 - žádost města Kožlany
o realizaci zařízení schválené v
plánu společných zařízení Hedčany
- vodohospodářská opatření v lokalitě Hedčany: vybudování hlavní
polní cesty HPC3 a HPC2 s návazností na vedlejší polní cestu VPC1
včetně navržených protipovodňových opatření v k.ú. Hedčany z důvodů obslužnosti zemědělských
pozemků, vytvoření protipovodňových opatření a obnovení zemědělského dopravního systému, který
omezí pohyb zemědělské techniky
po silnicích II a III. třídy a přes
obce, č. 158/14 - město Kožlany

se zavazuje převzít dílo hlavní polní cestu HPC3 a HPC2, vedlejší
polní cestu VPC1, protipovodňová
opatření po jeho dokončení a kolaudaci, č. 159/14 - město Kožlany se zavazuje udržovat předávaný předmět hlavní polní cestu
HPC3 a HPC2, vedlejší polní cestu
VPC1, protipovodňová
opatření
min. 5 let po jejich převzetí, č.
160/14 - žádost města Kožlany o
realizaci zařízení schválené v plánu
společných zařízení Buček - vodohospodářská opatření v lokalitě
Buček: rozšíření a oprava cesty S3
P4, 0/30, vybudování navrženého
mostu M1, vybudování nové cesty
N2 P4, 0/30 v k.ú. Buček z důvodů
obslužnosti pozemků, ochrany nemovitostí a obnovení zemědělského dopravního systému, který
omezí pohyb zemědělské techniky
po silnicích II a III. třídy a přes
obce, č. 161/14 - město Kožlany
se zavazuje převzít dílo cestu S3
P4, 0/30, most M1, cestu N2 P4 ,
0/30 po jeho dokončení a kolaudaci, č. 162/14 - město Kožlany se
zavazuje
udržovat
předávaný
předmět cestu S3 P4, 0/30, most
M1, cestu N2 P4, 0/30 min. 5 let
po jejich převzetí, č. 163/14 žádost města Kožlany o realizaci
zařízení schválené v plánu společných zařízení Hodyně - vodohospodářská opatření v lokalitě Hody-

ně: vybudování cesty C-4 a C-2 v
k.ú. Hodyně z důvodů obslužnosti
zemědělských pozemků, zajištění
návaznosti na již vybudovanou obslužnou komunikaci a obnovení
zemědělského dopravního systému, který omezí pohyb zemědělské techniky po silnicích II a III.
třídy a přes obce, č. 164/14 město Kožlany se zavazuje převzít
dílo cestu C-4 a C-2 po jeho dokončení a kolaudaci, č. 165/14 město Kožlany se zavazuje udržovat předávaný předmět cestu C-4
a C-2 min. 5 let po jejich převzetí,
č. 166/14 - předložený návrh
praporu města Kožlany.
Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 152/14 - prodej části pozemku
p.č. 3668/4 o výměře cca 320 m2
v k.ú. Kožlany panu V. B. z důvodu
zachování klidové zóny u DPS Kožlany.
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 rady města na 8. zasedání konaném dne 26. 05. 2014
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady
Rada souhlasí:
se záborem místní komunikace Větrná, Kožlany dne 27.08.2014 od
8.00 - 12.00 hod z důvodu napojení st.p. 3623/1 v k.ú. Kožlany na
městskou kanalizaci; s přístavbou
rodinného domu č.p. 288 na st.p.č.
149/2 v k.ú. Kožlany.
Rada schvaluje:
program 8. zasedání rady města;
termín a program 17. zasedání zastupitelstva města Kožlany; 4.
rozpočtové opatření 2014; proná-

jem pozemku č. 1066 v k.ú. Hedčany o výměře 989 m2 za účelem
provozování zemědělské výroby
firmě Soukromá farma Babuška za
153,- Kč/rok; smlouvu o zřízení
věcného
břemene
č.
IV-120007828/1 na
pozemcích p.č.
4155/2 a 4912 v k.ú. Kožlany uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a.s.; smlouvu o omezení
užívání komunikace II/229 na pozemku p.č. 4268/1 v k.ú. Kožlany
uzavřenou se Správou a údržbou
silnic Plzeňského kraje, Oblastní
správa Sever, Kralovice, z důvodu
výstavby chodníků a parkovacích
stání v ulici Kralovická, Kožlany;

zveřejnění záměru prodeje části
pozemku p.č. 3668/4 v k.ú. Kožlany o výměře cca 320 m2 a
zároveň nedoporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej uvedené
části pozemku.
Rada nemá námitek:
k zastávkám a trase linky č.
460730 Kralovice - Liblín; k zastávkám a trase linky č. 460740
Kralovice-Obora-Kaznějov-Plzeň;
ke stavbě „Kožlany, Na Výfuku,
p3623/96, kNN“, která řeší připojení nového odběrného
místa na p.č. 3623/96 v k.ú. Kožlany.

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Závěr školního roku 2013/2014 ve škole a školce
Květen a červen je v každé škole spojen nejen s finišováním a doháněním klasifikace, ale i se školními
výlety a různými kulturními nebo sportovními akcemi.
Ani ten letošní nebyl výjimkou.
Dnes jsou už vysvědčení vydána a třídy ve škole zejí prázdnotou. Jak tedy dopadl školní rok z pohledu
znalostí a výsledků vzdělávání dětí? Z celkového počtu
www.kozlany.cz

122 žáků bylo ve škole uděleno 64 vyznamenání a
pouze na jednom vysvědčení se objevila klasifikace
„nedostatečně“. Celkový průměr všech žáků byl 1,54.
Přes tento dobrý výsledek si myslím, že úroveň znalostí našich dětí bohužel klesá. Vytrácí se klasický
„dril“, bez kterého třeba násobilka naučit nelze, chybí
logické myšlení. Na druhou stranu umí děti ovládat inKožlanský zpravodaj 6 /2014
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teraktivní techniku, která jim však klasické učení nemůže nikdy nahradit. To vše potom graduje na středních školách, kde v letošním roce nezvládlo maturitu
téměř 20 % středoškoláků. Jsou dnešní děti opravdu
tak jiné, mohou za to školy nebo snad rodiče? Asi od
každého něco. Co se s tím dá dělat? Rozhodně si nemyslím, že tomu pomůže schválení nového zákona,
který upravuje kvalifikace pedagogických pracovníků.
Nikdo mě nepřesvědčí, že člověk s titulem bez zájmu
o výuku naučí víc než zkušený středoškolák
s přirozeným pedagogickým citem. Prestiž učitelského
povolání není podle mě o titulech, ale o lidech, kteří
tuto práci vykonávají.
Konec školního roku si děti už neumí představit bez
výletů. Letošní rok byl specifický tím, že mimo klasických výletů navštívila celá škola plzeňskou Techmanii.
Vstupenky jsme měli zdarma v rámci odměny KU Plzeň za pravidelné návštěvy této akce. A nyní již
k výletům. Mateřská školka navštívila farmu Moulisových a i přes nepřízeň počasí si děti výlet užily. Ostatním už počasí přálo. 1. - 3. třída strávila pěkný den
s panem Pohodou, kterého znají děti z představení
pro školku, na jeho farmě pod hradem Loket. V jeho
ulicích si potom nakoupili drobnosti a nezbytnou zmrzlinu. Hora Říp a Mělník byly cílem výletu 4. a 5. třídy.
Celý druhý stupeň vyrazil až do Temelína a Třeboně.
Prohlídka jaderné elektrárny je již tradiční akcí pořádanou naší školou. Další informace o výletech a akcích
naleznete na jiném místě zpravodaje.
V pondělí 16. 6. proběhla ve škole beseda o houbách. Děti se dozvěděly, co se dá sbírat, které houby
jsou jedlé a na které si dávat pozor. Škoda jen, že díky suchu si nemohly přinést vlastní exempláře
k určení. Poslední středu jsme pozvali do školy „bubeníky“. Během hodinového programu se žáci dozvěděli
něco o historii bicích nástrojů a mohli si společně na
tyto nástroje v tělocvičně zabubnovat.
Ve čtvrtek 19. 6. se v mateřské škole uskutečnilo
tradiční rozloučení s předškoláky, kterého jsem se bo-

hužel nemohl zúčastnit. O to více mě těší, že mám
samé kladné ohlasy, a proto si myslím, že i díky doprovodnému programu se nadmíru povedlo. Děkuji
všem, kteří se na přípravě této i ostatních akcí podíleli, i těm, kteří nás podpořili finančně.
V červnu také probíhá mnoho sportovních akcí. Jejich výčet a hlavně výsledky Vašich dětí najdete na jiném místě zpravodaje.
Naši školu po prázdninách (jsou žáky do 31. srpna)
opouští 10 deváťáků. Snad budou na kožlanskou školu
vzpomínat v dobrém. Přeji všem absolventům za sebe
a celý učitelský sbor, aby se jim v dalším studiu dařilo
a co nejvíce využili znalosti a dovednosti, které jsme
se jim snažili předat.
V září nastoupí do školy 13 nových školáčků. Už se
na ně moc těšíme. Vstup do školy bude na ně i jejich
rodiče klást nové povinnosti a úkoly. Doufám však, že
radost z dobře zvládnuté práce a krásných známek
v žákovských knížkách převládne. Do školky po
prázdninách přivítáme 13 nových dětí (12 chlapců!).
Tím nám po třech letech nárůstu celkový počet dětí ve
školce začíná stagnovat. Do budoucna už počítáme
spíše s poklesem. I celkový počet dětí v ZŠ a MŠ klesá, protože během prázdnin se z Kožlan a okolí odstěhují další 4 děti. Snad zůstane pouze u tohoto počtu.
Všem ostatním žákům, o kterých jsem se výše nezmínil, začínají prázdniny. I pracovníci školy budou
čerpat zaslouženou dovolenou. Chtěl bych všem zaměstnancům poděkovat za obětavou a těžkou práci ve
školství, která je v současné době zvláště na některých pozicích velice špatně ohodnocená, a popřát jim
nikým nerušenou dovolenou plnou krásných, prosluněných dnů.
Na úplný závěr bych chtěl ještě všem, kdo se o školu zajímají, připomenout naše webové stránkyhttp://zsamskozlany.webnode.cz/. Najdete tam důležité informace, kontakty na vedoucí pracovníky a další
odkazy a aktuality.
Mgr. Jaroslav Švarc

Červen v MŠ
19. června se na zahradě mateřské školy konala slavnost věnovaná rozloučení s dětmi, které půjdou v září do 1. třídy. Docházku
do
mateřské
školy
ukončí
v letošním roce 10 dětí. Přejeme
hodně úspěchů. Pro děti i rodiče
jsme připravili zábavný program.

www.kozlany.cz

Po vystoupení našich „Sluníček“
proběhlo
vodnické
pasování
s předáváním upomínkových dárků. V prostoru celé zahrady organizovali soutěže a zábavu 3 členové divadelního souboru z Plzně
v čele s vodníčkem, který s sebou
letos přivezl 2 princezny.

Mezitím se všichni mohli občerstvit a opéct buřtíky. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem sponzorům, kteří se podíleli
společně s námi na přípravě celé
akce.
Krásné léto přejí všichni
zaměstnanci mateřské školy
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Akce dětí prvního stupně
Ke konci roku se děti opravdu nenudily, čekala je
řada akcí. 26. 5. 2014 vyjeli žáci 1. stupně do nového
Planetária v Plzni a určitě mnohé exkurze inspirovala
k další návštěvě o prázdninách s rodiči, protože možnost si vše vyzkoušet byla velice lákavá. Největší
ohlas sklidil gyroskop - základ astronautického výcviku na pohyblivém křesle.
29. 5. 2014 byli žáci 4. a 5. třídy v rámci dopravní
výchovy na dopravním hřišti v Třemošné, kde si na
kolech vyzkoušeli situace na křižovatce i kruhovém
objezdu. Na závěr děti vyplnily dopravní testy a
úspěšným řešitelům byl předán řidičský průkaz pro
cyklisty.
Od dubna do konce června jezdili naši žáci 3. - 5.
třídy na plavecký výcvik do Plzně, kde se většina naučila plavat různými plaveckými styly. Možnost absol-

vovat plavecký výcvik mají žáci 1. stupně dvakrát za
školní docházku, za tu dobu se z většiny stanou zdatní
plavci, což dokázali i při letošních posledních závodech
a dostali mokré vysvědčení.
„Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp“ - na závěr
školního roku se žáci 4. a 5. třídy těšili na školní výlet,
tento rok poznávali krásy Mělníku a vystoupali na památnou horu Říp.
Poznali místa z naší historie, zopakovali si vlastivědné
znalosti, prohlédli si rotudnu sv. Jiří na Řípu, podzemí s nejstarší středověkou studnou v Mělníku a z terasy zámku nebo věže kostela pozorovali soutok Labe
a Vltavy. Zakoupené suvenýry, příjemné počasí a
hezky prožitý den byly tou nejlepší odměnou za školní
rok.

Malý záchranář
Dne 14. 5. se dva týmy „páťáků“ z kožlanské školy
skvěle blýskly v soutěži Malý záchranář, která se konala prostorách hasičské stanice Plasy. Soutěžili jsme
v zachraňování zraněných osob, volání na linky IZS,
poznávání a řešení nebezpečných situací i ve znalosti
sirén. Své znalosti jsme prokazovali v testu i praktických úkolech.
Po soutěži nás hasiči provedli stanicí a městská policie nám ukázala výcvik psů. Tým děvčat (Štěpánka
Šofranková, Hana Valachová, Barbora Bernášková a
Tereza Růžičková) si odvezl 2. místo, druhý tým (Iva-

www.kozlany.cz

na Šeflová, Zdeněk Pícl, Radek Majer a Adam Hromada) se umístil na 4. místě. Druhé místo bylo postupové a my jsme se těšily na krajské kolo do Plzně. To
se konalo 10. 6. a bylo o poznání těžší. Zde jsme vybojovaly 17. místo. Plnění úkolů ztěžovalo velké horko, ale náladu nám zlepšily spršky od hasičů a skvělý
oběd – guláš s knedlíkem. Obě soutěže jsme si užily a
jak se říká: „ Všechno zlé je pro něco dobré!“
„I MALÝ ZÁCHRANÁŘ SE MŮŽE V ŽIVOTĚ STÁT
VELKÝM ZACHRÁNCEM“.
Tým děvčat ZŠ Kožlany
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Planetárium Plzeň
Dne 3. 6. 2014 celý druhý stupeň vyrazil prohlídnout si nově otevřené Planetárium Plzeň. Prohlídka se
skládala ze dvou částí. Nejprve si žáci prošli celé Planetárium, kde bylo několik stanovišť plných informací
o vesmíru, kosmonautice a naší Zemi. Na některé exponáty se lze i sáhnout. Možno je i vyzkoušet si akce,
které probíhají ve volném vesmíru. Velkou atrakcí pak

byl gyroskop. Na závěr prohlídky jsme v útulném
promítacím sále viděli zvolený film – Jarní obloha nad
Plzní a Život: vesmírný příběh 2D. Doufám, že se
všem exkurze do Planetária v Plzni líbila a každému
kdo tam ještě nebyl, to můžu vřele doporučit. Myslím,
že to nebyla naše poslední návštěva tohoto místa.

Exkurze Temelín a Třeboň
12. 6. 2014 uskutečnil druhý stupeň ještě jednu exkurzi. Již tradičně jsme zajeli do jaderné elektrárny
Temelín. Ještě před tím jsme ale navštívili Třeboň. Po
prohlídce zámku dostal každý rozchod na náměstí,
aby mohl utratit nějaké peníze. Někdo své kapesné
investoval do sladkostí či jídla, někdo do nového
módního doplňku či suvenýru. Cestou kolem rybníku
Svět jsme se vrátili na parkoviště a nastoupili do autobusu a odjeli směr Temelín. V informačním středis-

ku nám byl promítnut 3D film o principu fungování JE
Temelín a o možnostech získávání jaderné energie. Po
té si každý mohl projít expozici a měl za úkol dohledat
odpovědi na 10 otázek, které musel do pondělí vypracovat a odevzdat. Kolem 17. hodiny jsme vyrazili na
cestu domů, kam jsme šťastně dorazili po 20. hodině.
Myslím, že pro každého je zážitek vidět jadernou elektrárnu z blízka.
Mgr. Jan Kotěšovec

Sport na konci školního roku
Po několika letech se našlo pět
kluků z naší školy a ti se zúčastnili
Atletického čtyřboje na stadionu
ZŠ v Kralovicích. Okresní zápolení
se konalo 15. května a přihlásilo se
v kategorii 8. - 9. roč. osm týmů.
Soutěžilo se v běhu na 60m a
1000m, skoku do výšky nebo dálky
a čtvrtou disciplinou byly hod míčkem nebo vrh koulí. Naše družstvo
www.kozlany.cz

ve složení M. Šofranko, T. Kubát,
R. Roczkár, J. Berbr a F. Truong si
vedlo velice dobře a skončilo šesté.
V konkurenci škol s atletickými
stadiony se vůbec naši borci neztratili a dokonce některé disciplíny
vyhráli nebo byli v první pětce!
Nakonec M. Šofranko byl šestým
vícebojařem v celkovém pořadí
čtyřiceti závodníků!

V úterý 10. 6. se uskutečnil
streetballový turnaj škol našeho
okresu. Jako vždy přijely jen týmy
ZŠ Kralovice, ZŠ Žihle, Gym. Plasy
a my. I přesto se na našem hřišti
utkalo 38 týmů v 7 kategoriích,
což bylo přes 150 hráčů, jen z naší
školy to bylo 24 žáků. V tropických
podmínkách si naši reprezentanti
vedli velice dobře. Dvě druhá, jedKožlanský zpravodaj 6 /2014
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no třetí a dvě čtvrtá místa ve
svých kategoriích svědčí o kvalitě
našich basketbalistů.

na to koukat - úroveň tohoto sportu na školách jde rapidně dolů. Tak
snad příští rok oči bolet nebudou!

V pátek 13. 6. se za krásného
počasí uskutečnil okresní turnaj
škol ve volejbale starších žáků a
žákyň na hřišti ZŠ Kralovice. Na
tomto turnaji naši hoši většinou vítězí a děvčata stojí také na „bedně“. Letos se přihlásilo pět dívčích
a tři chlapecká družstva. Naše
chlapecká pětka a dívčí šestka byly
postaveny z žáků 8. - 9. třídy.
Přesně jako loni, hoši byli těsně
druzí a naše holky, po vyrovnaných zápasech, obsadily třetí místo. Některé zápasy neměli s volejbalem nic společného a nedalo se

V úterý 24. 6. se konal v tělocvičně již XVII. ročník soutěže našich žáků ve skoku vysokém –
KOŽLANSKÁ LAŤKA. Soutěžilo se v
šesti
kategoriích:
mini
žáci/žákyně(4. - 5. roč.), mladší žáci/žákyně(6. - 7. roč.) a starší žáci/žákyně (8. - 9. roč.). Do závodu
se přihlásilo dvacet čtyři závodníků, některé kategorie byly více obsazené a některé méně. Přesto naši žáci, za hlasité podpory zbytku
školy, předváděli skvělé výkony a
vítězové si sladkou odměnu opravdu zasloužili:

MINI:
1. Barbora Bernášková 90cm
1. Miloš Zetek 115cm
MLADŠÍ:
1. Andrea Fialová 100cm
1. Jan Valach 140cm
STARŠÍ:
1. Kateřina Siváková 125cm
1. Marian Šofranko 140cm

Závěrem bych chtěl poděkovat
všem žákům naší školy za předvedené výkony nejen v „LAŤCE“, ale
ve všech soutěžích uplynulého
školního roku a popřát všem krásné slunečné prázdniny!
Mgr. Jaroslav Berbr

Volejbal ve škole
Stalo se již tradicí, že odcházející žáci devátého
ročníku
na
závěr
roku
vyzvou
své
učitele
k volejbalovému utkání. Letošní rok nebyl výjimkou. A
tak proti sobě ve čtvrtek v půl jedenácté stála
v tělocvičně dvě družstva. V červeném učitelé, kteří
se snažili obhájit svoji neporazitelnost, v růžovém deváťáci, kteří odhodlaně tvrdili, že už to konečně zlomí
a vyhrají. V tělocvičně, která byla vyplněna ohlušujícím fanděním ostatních tříd, se strhla lítá volejbalová
bitva, kterou neomylně a s jistou mírou nadhledu řídil

rozhodčí Zdeněk Kodýtek. Hráli jsme dobře – všichni.
Výsledek takovýchto utkání není důležitý, vždy by měl
vyhrát sport a dobrá nálada. To se nám podařilo i letos. Přesto bych chtěl podotknout, že se to deváťákům
zase nepovedlo a to je výzva pro další ročníky… A ještě jednu poznámku nakonec. Nedovedu si vysvětlit,
proč téměř nikdo ze žáků nefandil svým oblíbeným
učitelům…?
Mgr. Jaroslav Švarc

Citát měsíce
„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“
Konfucius

www.kozlany.cz
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Škola slavnostně vyřadila další absolventy

KULTURA
OŽIVLÉ MUZEUM
Zveme Vás na pouťovou neděli do muzea na oživlou
prohlídku

Vavřinecká pouť v Kožlanech
9. - 10. srpna 2014
Výstava drobného zvířectva v areálu
za restaurací „U radnice“
pořádá ZO ČSCH Kožlany
pátek 8. srpna
14:00 - 18:00 hod.
sobota 9. srpna
8:00 - 16:00 hod.
Sportovní odpoledne
pořádá FC Olympie Kožlany na fotbalovém hřišti
Pouťový turnaj:
v sobotu 9. 8. se koná na hřišti u Vožeháku stejně jako v
loňském roce pouťový turnaj v malé kopané. Začátek je
stanoven na 13:00 hod. Věříme, že se vydaří počasí alespoň tak jako vloni, a dovolujeme si pozvat touto cestou
všechny pravidelné i sváteční fanoušky kožlanského fotbalu a dobré zábavy. Můžete se těšit nejen na nezapomenutelné sportovní zážitky, ale i na širokou nabídku občerstvení a zajímavý doprovodný program (nejen) pro
děti, který připravují hasiči, myslivci a kožlanské šikulky.
Po skončení lítých bojů na hřišti pak bude do ranních hodin pokračovat zábava ve formě posezení s hudbou. Takže neváhejte a přijďte, těšíme se na vás ...

Dne 10. 8. 2014 od 10:00 – 17:00 hod
Prohlídky budou probíhat po hodinovém intervalu.
Začínáme od 10:00 hod a poslední prohlídka bude v
16:00 hod, zájemci se mohou objednat.
Kontakty:
Tel: 373397333
Email: info@muzeumkozlany.cz
www.facebook.com/muzeumkozlany

www.kozlany.cz

Kožlanské ŠIKULKY
připravily na oba pouťové dny 9. - 10. srpna 2014
BÁJEČNÉ KREATIVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Oblíbené zdobení textilních tašek pomocí razítek, šablon,
fixů na textil. Malování na kameny, decoupage na dřevěné dekorace. Šití ozdob z textilu, výroba dekorací
z papíru, bavlnek. Pletení dekorací z papírových ruliček.
Těšíme se na vás!

Podrobnější informace budou zveřejněny na plakátech před pořádanými akcemi !
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SPOLKY
Šikulky z Kožlan - pozvánky na prázdninové akce
HURÁ, máme LÉTO!!!
A máme před sebou plno práce.
5.7. Rousínov - Bazárek
12.7. Břežany - pouť
26.7. Čistá - pouť
4.–8.8. Rousínov - kreativní odpol.
9.–10.8. Kožlany - pouť
16.8. Plasy - pouť
23.8. Liblín - pouť
30.8. Chříč - Křič fest

Těšíme se na vás! Přejeme všem
krásné tvořivé léto!

Kožlanská pouť – 9. 8. a 10. 8.
– pro děti jsme připravily na oba
dny „báječné kreativní odpoledne“.
Oblíbené zdobení textilních tašek
pomocí razítek, šablon, fixů na
textil. Malování na kameny, decoupage na dřevěné dekorace. Šití
ozdob z textilu, výroba dekorací
z papíru, bavlnek. Pletení dekorací
z papírových ruliček.

Hasiči města Kožlan
Hasiči se poslední den v květnu, v sobotu, zúčastnily okrskového cvičení v požárních útocích tentokráte
pořádaného v Černíkovicích. Jednalo se o soutěž
v požárních útocích z přírodního zdroje. Absence přírodního zdroje nahradila vodní nádrž pod úrovní terénu, kterou jsme doplňovali naší CAS Tatrou 815. Na
soutěž přijely celkem 3 sbory dobrovolných hasičů,
takže s domácím týmem hasičů soutěžila celkem 4
družstva složená po pěti hasičích. Každé družstvo běželo dva útoky a oba časy se sčítaly dohromady. Je
škoda, že přijelo málo družstev, mohli jsme porovnat
síly s ostatními. Družstva SDH se umístila takto:
1. místo SDH Kožlany - celkový čas 100,04 s.
2. místo SDH Černíkovice - celkový čas 118,43 s.
3. místo SDH Hlince - celkový čas 119,59 s.
4. místo SDH Buček - celkový čas 186,98 s.

Za družstvo SDH Kožlan soutěžili tito členové: Tomeš
David, Kratochvíl Radovan, Perner Michal, Pova Vladimír, Šot Michal. Z našeho sboru si vzaly úkol rozhodčích Tomeš František a Švamberg Jiří. Děkujeme
za podporu našim holkám hasičkám a za fotodokumentaci Frantovi Kotěšovcovi.
www.kozlany.cz

V neděli 8. června se uskutečnila brigáda v naší hasičské zbrojnici. Bylo zhotoveno odsávání výfukových
zplodin od obou vozů CAS. Brigáda trvala téměř celý
den a díky velké účasti našich členů, za které velké
dík, se vše zvládlo. Za toto zařízení jsme rádi, protože
např. při výjezdu obou vozů CAS bylo v hasičské
zbrojnici nedýchatelno. Ještě tentýž den byla zavezena voda na hřbitov.
Dne 22. 6. vyjela zásahová jednotka na příkaz starosty města Kožlan okolo 21.30 hod. ke zjištěnému
kouři vycházejícímu z navážky směsi suti, slámy a
dřeva nedaleko železničního přejezdu směrem na
Hradecko. Po příjezdu našich hasičů se už jednalo o
opravdový požár, který byl ihned uhašen a řádně prolit vodou. Poté se zásahová jednotka vrátila zpět na
základnu. K požáru vyjela jenom JSDH Kožlan a byla
použita technika CAS 32 Tatra 815. Vše bylo nahlášeno operačnímu důstojníkovi KOPIS. Dne 23.6. byla
opět zavezena voda na hřbitov.
S pozdravem
Vaši Hasiči
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SPORT
FC Olympie Kožlany
V uplynulém měsíci zazněl všem
našim mužstvům závěrečný hvizd
sezóny a nastal čas hodnocení a
příprav na sezónu následující.
Největší úspěch zaznamenali dorostenci, kteří vyhráli okresní přebor a postoupili do krajské soutěže! Gratulujeme! A protože kostra
týmu zůstává pohromadě i pro
příští rok, nemuseli by být chlapci
jen do počtu, ale mohli by své kvality potvrdit i v kraji.
Ani žáci nezklamali, udrželi se v
popředí tabulky, a přestože nezopakovali výborné podzimní výsledky a ti nejlepší jim přece jen od-

skočili, 4. příčka není špatná. Věřme, že i po odchodu letošních opor
do dorostu se kluci neztratí a budou opět předvádět dobré výkony.
Bohužel rozčarování zavládlo u
A-mužstva, které z různých důvodů (zranění klíčových hráčů, několik ztracených „vyhraných“ zápasů,
slabá produktivita) příliš nezvládlo
jarní část sezóny a místo bojů o
postup se v tradičně vyrovnané
soutěži až do závěrečných kol spíše ohlíželo za sebe, aby nespadlo
do boje o záchranu. Snad bude
příští sezóna lepší.

Výsledky - červen:
Muži:
Kožlany - Nýřany B 3:2 (1:0)
branky: Šnajdr, Kříž, Kozler
Líně – Kožlany 2:2 (2:2)
branky: Kulhánek, V.Švamberg
Kožlany – Manětín 3:2 (1:1)
branky: Kříž 2, Kozler

Ani staré gardě jaro tolik nevyšlo. Z vedoucí příčky klesla ve své
skupině na třetí místo, ale v playoff o konečné 5. místo proti Úlici
dominovala a oba zápasy vyhrála.
Sezónu 2013/14 jsme pak během posledního červnového víkendu uzavřeli zájezdem do Pöllwitz,
kde se dvě naše mužstva - stará
garda a hodně omlazené áčko zúčastnila turnaje v malé kopané
pořádaného v rámci oslav výročí
125 let zdejšího sportu a zároveň
40 let přátelství našich fotbalových
oddílů.
Jiří Švamberg

Žáci:
Kožlany – Hadačka 3:0 (1:0)
branky: Šofranko 3
Plasy - Kožlany
0:5 (0:1)
branky: Šofranko 2, O.Berbr 2, M.Pánek
Kožlany - Horní Bříza
3:4 (3:2)
branky: Šofranko 3

Dorost:
Kožlany – Všeruby 10:0 (4:0)
branky: Šofranko 4, Tupý 2, Melichar, Hromada, Kříž,
Hach

Stará garda (play-off o konečné 5. místo):
Úlice – Kožlany 1:2 (0:2)
branky: Kratochvíl 2
Kožlany – Úlice 7:2 (4:0)
branky: Holzman 2, Kratochvíl, Rocskár, Lehner, Volín, Kotěšovec

Konečné tabulky:
Muži:
1.Plasy
2.Bezvěro
3.Mladotice
4.Blatnice
5.Ledce
6.Nečtiny
7.Třemošná
8.Dolní Bělá
9.KOŽLANY
10.Vejprnice „B“
11.Manětín
12.Líně
13.Nýřany „B“
14.Kozolupy

74:44
72:47
76:54
50:38
70:60
63:63
49:40
54:41
76:61
39:56
57:71
59:74
63:118
46:87

postup do I.B třídy:
sestup do III. třídy:
postup ze III. třídy:
sestup z I.B třídy:

Plasy
Líně, Nýřany B, Kozolupy
Křelovice, Trnová
Heřmanova Huť, Zbůch

Žáci:
1.Kaznějov
2.Úněšov
3.H. Huť
4.KOŽLANY
5.Horní Bříza
6.Kralovice
7.Plasy
8.Hadačka
9.Žihle
10.D. Bělá
11.Trnová

158:22
139:38
82:20
93:46
75:60
47:69
47:62
67:71
40:87
10:142
13:154

www.kozlany.cz

56
53
47
43
43
43
41
39
38
35
32
31
23
19

54
51
48
39
35
34
24
20
15
6
4

Dorost:
1.KOŽLANY
2.Plasy
3.Sulkov
4.Bezdružice
5.Kaznějov
6.Tlučná
7.D. Bělá
8.Břasy
9.Všeruby
10.Kozolupy

104:21
97:27
113:24
111:37
51:41
42:55
38:63
39:65
15:160
28:145

46
44
42
42
29
21
21
17
6
2

postup do krajské soutěže: KOŽLANY, Bezdružice

Stará garda (po play-off):
1.Zruč „B“
40:17
2.Nýřany
47:17
3.Plasy
31:19
4.Chrást
29:19
5.KOŽLANY
39:26
6.Úlice
36:32
7.Druztová
26:32
8.Kozolupy
23:32
9.Tlučná
19:28
10.Třemošná
16:34
11.Všeruby
21:47
12.Hvozd
10:35

23
22
18
19
16
18
10
15
9
9
6
6
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Program - prázdniny:
Pouťový turnaj
sobota 9. 8.
na hřišti u Vožeháku
info v pozvánce na Kožlanskou pouť

Muži:
2.-3. 8. přípravné utkání
16. 8. Kaznějov - Kožlany 17:00 hod.
23.8. mistrovské utkání 17:00 hod.
30.8. mistrovské utkání 17:00 hod.

Dorost:
16.8. Kaznějov - Kožlany 14:00 hod.
23.-24.8. mistr. utkání krajské soutěže
30.-31.8. mistr. utkání krajské soutěže

DBK Kožlany-Kralovice
Předposlední akcí sezóny byl 9. ročník Memoriálu
Katky Šlikové. Celkem se letošního ročníku zúčastnilo
52 družstev z 53 přihlášených. Bylo odehráno 154 zápasů ze 159 naplánovaných. Bylo rozdáno 52 pohárů
a 105 medailí. Na putovní poháry kategorií OPEN přibyla zcela nová jména. A neztratila se ani družstva
složená z hráček a hráčů projektu DBaK.

Po loňském skoro posledním místě si naši kluci
v týmu Gepardů (Houska P., Voleský A., Fišer A.,
Roučka M.) vylepšili náladu prvním místem v kategorii
mix 2004 a ml. Přičemž jim skvěle sekundovali
z místa třetího Šmoulinky (Staňková V., Veruňková A
a Šimandlová V.). Zbytek přípravky se také neztratil a
všichni si dobře zahráli. Kategorii dívek 98/99 ovládli
Pekaři (Buňková K. Sklenářová S., Kapitánová M. a
Šimonová B.).
Zastoupení jsme měli i v kategoriích open, sice bez
vítězství v kategorii, ale čestně se zúčastnili Memoriálu v kategorii OPEN Street Fighters a stříbrnou medaili
ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.
V červnu jsme se Vás ptali, zda také používáte igelitové sáčky určené na sběr psích exkrementů na balení
svačiny do práce nebo dětem do školy?

si na krk pověsil výběr Piraní. Neboli naše družstvo
žen (Kůsová M., Kulhánková V., Kulhánková K., Hurtová K., Houšková A.). Snad se té výhry dočkají i v
normálním basketbale v příští sezóně.
Bohužel musím konstatovat, že ne všichni účastníci,
a to nejen Memoriálu či akcí pořádaných naším klubem, nedokáží unést „tíhu své osobnosti“ a způsobí
nepříjemnosti Vám bydlícím v okolí sportovního areálu. My, jako pořadatelé, nedokážeme nést zodpovědnost za jiné, ať posilněné alkoholem či nevychované
svými rodiči. Ale prosím Vás, když bude jakýkoli problém, přijďte ho řešit v průběhu akce a ne si přijít stěžovat na konci, kdy již není možné cokoli dořešit. Ať
se jedná o špatné parkování či jiné nepříjemnosti. Při
pořádání dalších akcí na to účastníky upozorníme.
Takže ještě jednou přijměte naši omluvu, ač za jiné,
ale své zodpovědnosti se nezříkáme.
Úplně poslední akcí, na které se jako klub DBK K-K
a projekt DBaK podílíme, je Mistrovství světa U17 dívek, které se v těchto dnech koná v Plzni a Klatovech.
Naši členové zde působí ve funkcích pomocníků, doprovodu družstev či jako pomocní rozhodčí u stolku.
Přijměte naše pozvání do Sportovní haly na Slovanech
nebo na Zimní stadión do Klatov a přijďte se podívat
na špičkový mládežnický basketbal. Vždyť kdy máte
tak blízko mistrovství světa v jakémkoli sportu.
Na závěr mi dovolte pozvánku na září na tradiční
KRA-KOŽ Cupy. 5. – 7. 9. MINI KKC – pro kategorii
U15. 12. - 14. 9. 20. ročník KKC – pro kategorii U17 a
o víkendu 19. - 21. 9. MIKRO KKC pro kategorii U12.
A nyní již HURÁ NA PRÁZDNINY.
J. Buňka

Výsledky ankety za měsíc červen:

Anketní otázka na prázdninové měsíce:
Jste pro zavedení bezpečnostního kamerového systému v Kožlanech?

Nová anketa byla spuštěna 1. 7. 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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