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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!

I díky příznivému počasí jsou
jarní práce
v plném
proudu.
Naši pracovníci
dokončují
prořezávání
stromů a
keřů
městské
zeleně,
upravují parky a cesty. Kácení
poškozených a nebezpečných
stromů bylo již ukončeno a
v průběhu jara dojde k výsadbě
nových stromů a okrasných keřů.
Z opravy silnice II/229 jsme
získali zhruba 200 t frézované
drtě, kterou použijeme na
opravy našich cest.
S jarem začíná také vývoz
bioodpadu. Zastupitelstvo na
svém 2. zasedání schválilo novou vyhlášku o odpadech. Tato
vyhláška je v souladu s novým
zákonem o odpadech, který řeší povinnost třídit i biologický
odpad a kovy. Po nabytí účinnosti vyhlášky již nebude možné vyvážet biologický odpad
k hájovně. Třídění bioodpadu
pro nás již není novinkou, protože jsme tento systém úspěšně zavedli již s předstihem.
Jarní
práce
začaly
také
v městských lesích. Začalo zalesňování a příprava lesní školky.
Těžba
bude
probíhat
v průběhu celého roku dle našeho LHP. Podle možností budou opraveny i některé lesní
cesty. V letošním roce je nadě-

www.kozlany.cz

je na získání dotačních peněz
na hospodaření v lesích. Informace jsme spolu s lesníkem
získali na semináři, který pořádal odbor životního prostředí
Krajského úřadu PK v Plzni.
Koncem března byla zahájena největší letošní investiční
akce v Kralovické ulici. Bude
opraven chodník, kanalizace a
vzniknou nová parkovací místa,
zelený pás a bude prodloužen
vodovod. Současně zahájila
SÚS PK opravu komunikace
II/229 Kralovice – Kožlany. Objízdné trasy pro osobní dopravu
vedou přes Dřevec či Hradecko.
S tím jsou spojeny problémy,
které po připomínkách občanů
řešíme společně s Policií ČR či
SÚS Kralovice.

Ve čtvrtek dne 5. března
jsme spolu s místostarostou
města byli v Poslanecké sněmovně ČR vyzvednout dekret

na novou vlajku města. Od této
chvíle již můžeme oficiálně
vlajku používat.
Jak jsem se výše zmínil o
jednání zastupitelstva, jeho výsledky najdete na jiném místě
našeho zpravodaje.
Na konci března byly provedeny letošní první kontrolní odběry pitné vody. Výsledky budou jako vždy zveřejněny na
našich webových stránkách.
Z kulturního dění mi dovolte
připomenout „ Šibřinky“, které
byly i letos velmi úspěšné a
hlavně hojně navštívené. Koncem března se uskutečnil zájezd do Nového divadla v Plzni
a v naší knihovně proběhla
„Noc s Andersenem“. Poslední
kulturní akcí v březnu byl dětský maškarní bál v sokolovně
v Kožlanech.
Na závěr mého úvodníku mi
dovolte, vážení spoluobčané,
napsat několik slov ke kácení
stromů.
Setkal
jsem
se
s ohlasy negativními i pozitivními. Všechny stromy, které
město nechalo pokácet, byly
nemocné,
nebezpečné
a
v rámci ochrany majetku a
zdraví bylo nutné je porazit. Na
to máme zpracovaný odborný
posudek. Kaštan a bříza u pošty stály na pozemku Jednoty
Rakovník a byly poraženy
v jejich režii. Podle informací
měli také vypracované odborné
posudky,
které
doporučily
stromy odstranit. Místo poražených stromů bude provedena
náhradní výsadba.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta
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Výsledky projednání rady města na 7. zasedání konaném dne 9. 3. 2015
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, diskusní příspěvky
členů rady města
Rada schvaluje:
č. 69/15 - program 7. zasedání
rady města; č. 70/15 - dodatek č.
1, kterým se mění Zřizovací listina
Základní školy a Mateřské školy dr.
Eduarda Beneše, Kožlany, IČ
72052724 s účinností od 01. 09.
2015; č. 71/15 - výzvu k předložení cenové nabídky na dodávku
komunálního žacího stroje včetně
příloh a vyzvání tří firem k podání
nabídky; č. 78/15 - uzavření nájemní smlouvy se společností O2
Czech Republic a.s. na pronájem
části budovy bez č.p. /č.ev. na st.
p.č. 630 v k.ú. Kožlany k umístění
antény pro zajištění sítí elektronických komunikací; č. 63/15 - poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 750,- Kč pro Svaz tělesně postižených v ČR o.s., Místní organizace Plasy; č. 64/15 - zveřejnění
záměru pronájmu části budovy bez
č.p./č.ev. na st.p.č. 630 v k.ú. Kožlany k umístění antény pro zajištění sítí elektronických komunikací;
č. 65/15 - uzavření Mateřské školy
v Kožlanech v období letních
prázdnin od 27. 07. 2015 do 21.

08. 2015 z důvodu provádění nutných údržbářských a úklidových
prací; č. 66/15 - podání žádosti o
výmaz školního klubu ze zřizovací
listiny Základní školy a Mateřské
školy Dr. E. Beneše Kožlany.
Rada neschvaluje:
č. 74/15 - zřízení asfaltového povrchu na cestě a veřejného osvětlení k domu č.p. 453 Kožlany z důvodu absence finančních prostředků na tuto akci v rozpočtu města
na rok 2015.
Rada souhlasí:
č. 71/15 - a nemá námitek k rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav Kožlany do k.ú. Hradecko a k.ú. Kralovice u Rakovníka; č. 75/15 - se zápisem žadatele
do seznamu zájemců o přidělení
městského bytu s tím, že v současné době není k dispozici žádný
volný byt.
Rada nesouhlasí:
č. 77/15 - s vydáním obecně závazné vyhlášky ohledně problematiky volného pobíhání psů na veřejném prostranství, tuto situaci
lze řešit dle zákona na ochranu
zvířat proti týrání a přestupového
zákona

Rada doporučuje:
č. 72/15 - zastupitelstvu schválit
Strategický plán rozvoje města Kožlany pro období 2015-2022; č.
73/15 - zastupitelstvu odložit projednání žádosti Základní školy a
Mateřské školy Dr. E. Beneše, Kožlany, o navýšení neinvestičního
příspěvku zřizovatele o 200.000,Kč do doby vyúčtování energií a
rozhodnutí KÚPK o poskytnutí finančních prostředků na mzdy; č.
76/15 - zastupitelstvu schválit poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 20.000,- Kč pro Dívčí basketbalový klub Kožlany-Kralovice na
rok 2015; č. 79/15 - zastupitelstvu
schválit smlouvu o dílo s firmou
KRÁL PM CENTRUM s.r.o., Plzeň o
provedení stavebních prací na akci
„Výstavba chodníků a parkovacích
stání v ul. Kralovická ve městě Kožlany“ v celkové částce 2 963
635,- Kč bez DPH; č. 80/15 - zastupitelstvu schválit smlouvu o
připojení odběrných elektrických
zařízení v ulici Polní, Kožlany, k
distribuční soustavě, o uzavření
budoucích smluv se společností
ČEZ Distribuce a.s.; č. 81/15 - zastupitelstvu schválit kupní smlouvu
na dodávku komunálního žacího
stroje s firmou Agrowest, a.s. za
cenu 849 000,- Kč bez DPH.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 2. zasedání konaném dne 18. 3. 2015
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva, zprávu o činnosti rady, zprávu o stavu
lesního hospodaření, zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru
Zastupitelstvo určuje:
č. 38/15 - ověřovateli zápisu Ing.
Oldřicha Mudru a Ing. Václava
Dubského, návrhovou komisi ve
složení - předseda Hana Tupá, členové Miroslav Fišar, Petr Babuška,
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 39/15 - program 2. zasedání zastupitelstva, č. 40/15 - rozdělení
příspěvku z rozpočtu města pro
sportovní organizace pro rok 2015
takto: TJ Kožlany 130.000,-Kč,
DBK Kožlany-Kralovice 20.000,-Kč,
č. 41/15 - smlouvu o dílo na výstavbu chodníků a parkovacích
stání v ul. Kralovická, Kožlany s
firmou KRÁL PM CENTRUM s.r.o. v
celkové částce 2 963 635,- Kč bez
DPH, č. 42/15 - kupní smlouvu na
www.kozlany.cz

dodávku komunálního žacího stroje
s firmou AGROWEST a.s. v částce
849 000,- Kč bez DPH, č. 43/15 smlouvu o dílo na výrobu a montáž
oken a vchodových dveří v objektu
kapličky ve
Dřevci s Vladimírem
Kulhánkem v částce 26 000,- bez
DPH, č. 44/15 - prodej pozemku
p.č. 815/13 v k.ú. Bohy o výměře
35 m2 panu B.O. za cenu 200,Kč/m2, č. 45/15 - prodej pozemku
p.č. 815/6 v k.ú. Bohy o výměře
53 m2 paní M.P. za cenu 200,Kč/m2, č. 47/15 - smlouvu s ČEZ
Distribuce, a.s. o uzavření smlouvy
budoucí o připojení odběrných
elektrických zařízení v Polní ulici,
Kožlany, k distribuční soustavě, č.
48/15 - převod práv a povinností
vyplývajících ze Smlouvy o investičním příspěvku a budoucí kupní
smlouvy ze dne 01.03.2006, dle
které paní M.Š., převádí práva a
povinnosti z této smlouvy vyplývající na paní V.Z., a pověřuje starostu města
podpisem schvalovací doložky k původní smlouvě,
č. 49/15 - Strategický plán rozvoje

města Kožlany pro období 2015 2020, č. 50/15 - změnu rozpočtu
města na rok 2015 - 2. rozpočtové
opatření, č. 51/15 - obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2015 o
stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
Zastupitelstvo odkládá:
č. 46/15 - projednání žádosti o navýšení neinvestičního příspěvku
zřizovatele pro Základní školu a
Mateřskou školu dr.E.Beneše Kožlany pro rok 2015 o 200 000,- Kč
na červnové zasedání zastupitelstva.
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.
Kožlanský zpravodaj 4 /2015
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Informace o odpadech
Ve čtvrtek 26. března byly naposledy vyvezeny popelnice na
komunální odpad, které nemají vylepenou známku pro rok 2015.
Proto žádáme všechny, kteří mají
zaplacený poplatek za odpad, aby
si nezapomněli vylepit novou
známku na popelnice. A občany,
kteří ještě poplatek za odpad a za
psa neuhradili, aby ho nezapomněli uhradit.
Od čtvrtka 26. března se také
vyvážejí biopopelnice. Ty už budou
nyní jedinou možností, kam ukládat bioodpad, protože zastupitelstvo dne 18. března 2015 schválilo
novou vyhlášku o ukládání odpadu
a již není možné ukládat jakýkoli bioodpad k hájovně. Chce-

me na toto občany upozornit, protože porušení tohoto zákazu bude
pokutováno.
Současně chceme znovu a znovu
připomínat,
že
do
pískovny
v Kožlanech je možno vyvážet
pouze větve. Firma Becker větve
štěpkuje a pokud jsou ve větvích
naházeny gauče, suť, cihly a podobný nepořádek, větve nenaštěpuje, město musí odpad vyvézt a
draze za něj zaplatit. Tak se navyšují náklady na odpad a v důsledku
toho by mohlo dojít k navýšení poplatku za odpad pro všechny. Stejně tak je to s černými skládkami
v lese, při cestě a vlastně všude,
kam nám naši „pilní“ spoluobčané
vyvezou všechno, co jim momen-

tálně doma překáží. A přitom 2x
ročně město pořádá svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, kam lze v přiměřeném množství vše nepotřebné odevzdat. Ale
to je pořád stejný kolotoč. Máme
občany, kteří vzorně třídí a platí
poplatky a máme občany, kteří
nedělají ani jedno. Je to jako se
vším – je to v lidech.
Proto znovu připomínáme, že i
letos na jaře bude svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu,
a to v sobotu 23. května 2015.
Přesný rozpis časů a stanovišť opět
včas oznámíme ve vývěskách,
zpravodaji a na webových stránkách města.

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ – Diakonie Broumov

Diakonie Broumov,

Sbírka se uskuteční:

sociální družstvo
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO
OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů nábytek, znečištěný a vlhký textil

dne:

14. dubna 2015 a 17. dubna 2015
21. dubna 2015 a 24. dubna 2015

čas:

vždy od 14.00 do 17.00 hod

místo: Městská knihovna Kožlany
Pražská 278, „Pod věžičkou“
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 491 524
342, 739 999 112
Více na:
www.diakoniebroumov.org
www.facebook.com/broumovdiakonie

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Zápis dětí v mateřské škole
V měsíci březnu se v mateřské
škole konal zápis nových dětí na
školní rok 2015/2016. Paní učitelky
vyzdobily jarně celou školku. Aby
nové děti s rodiči nezabloudily,
měli vyznačenu cestu do třídy
„Delfínků“, kde si mohly pohrát
s hračkami, porozhlédnout se po
mateřské škole. Paní učitelky připravily pro děti sladké dárečky.
K zápisu se dostavilo 12 dětí,
opět byli v převaze chlapci. Většina
se nebála a všichni si pěkně pohráli. Těší nás, že se vracejí rodiče, se
kterými se již známe. Přesto, že
nejsou z Kožlan, projevují důvěru
v naši mateřskou školu umístěním
dalšího potomka.
www.kozlany.cz

Všichni se moc těšíme na blížící
jaro a velikonoce. Děti se seznamují s lidovými tradicemi pomocí
pohádkových příběhů, písniček,
básniček,
návštěvou
výstavy
v městské knihovně. Všem přejeme krásné jarní svátky.
L. Kozlerová
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OKRESNÍ KOLA: VOLEJBAL - BASKETBAL
Sotva jsme se po horách trošku
ohřáli ve škole, už se na nás valily
pozvánky na okresní turnaje ve
volejbale a basketu.
První na řadě byli starší kluci
v basketbale. Náš tým, posílený
mladšími sedmáky, se zúčastnil
26. února turnaje v Plasích. A vedl
si velice dobře. Mezi šesti týmy
z našeho okresu obsadil za ZŠ Kralovice a Gym. Plasy třetí místo a
dokonce Ondra Berbr byl vyhlášen
nejužitečnějším hráčem turnaje.
Potěšující je, že za námi zůstaly
takové velké školy z Plas, Horní
Břízy a Třemošné!
Vyměnili jsme Míru Beneše za Tomáše Soukupa a v totožném složení jsme v úterý 3. 3. dorazili do
Kralovic na volejbal starších. Zde
byly, k velké škodě, jen tři týmy:
ZŠ Kralovice, ZŠ Kaznějov a my.
Pro dostatek času se zápasy hrály
na tři vítězné sety. Hned ten první
bylo vlastně předčasné finále,
se ZŠ Kralovice se rozhodlo až
v pátém zkráceném setu. Stav
16:14 a tedy prohra 3:2 nás odsoudila na druhé místo, protože

www.kozlany.cz

zápas s Kaznějovem byl hladce 3:0
a stejným poměrem vyhrály i Kralovice. Škoda, snad jim to v červnu
oplatíme!
O dva dny později 5. 3. jela na
volejbal do Plas také starší děvčata. Zde se sešlo nad očekávání
osm mužstev rozdělených do dvou
skupin. Ve skupině jsme prohráli
pouze se ZŠ Vejprnice a z druhého
místa jsme si zahráli o bronz
s Gym. Plasy. Zápas holky takticky
i herně zvládly a přivezli domů
bronzové medaile. Bylo to pro nás
velké překvapení, neboť se nám
vůbec nevěřilo! A sledování finálového zápasu mezi ZŠ Kaznějov a
ZŠ Vejprnice dalo děvčatům další
chuť do volejbalu (2:1).
V úterý 17. 3. naše škola hostila
účastníky okresního klání mladších
basketbalistek. Přihlásily se jen tři
týmy: ZŠ Kralovice, Gym. Plasy a
my. Některé školy tým této věkové
kategorie dohromady nedaly a proto ani nepřijely. I my jsme měli
problém sestavit mužstvo, ale pak
jsme si vypomohli mladšími. První
zápas jsme tradičně odehráli

s Kralovicemi a přesvědčivě je porazili. Přibližně stejným výsledkem
je porazil i tým Gym. Plasy a tak
došlo na finále Kožlany – Plasy.
Zápas byl dlouho vyrovnaný, naše
holky hrály basket a odchovankyně
naší školy N. Švambergová dávala
koše za Plasy. Našim hráčkám
ubývaly síly, hrálo se 4x9minut,
ale přibývaly osobní chyby. Byli
jsme nuceni střídat a kvalita kádru
se vytrácela. Při závěrečné siréně
svítil na světelné tabuli stav 47:33
pro Plasy. Byla to velká škoda, ale
Niky byla k nezastavení a dala, bez
dvou, všechny koše! Přesto druhé
místo je skvělé a dokonce lepší,
než prosincové třetí místo starších
dívek naší školy.
Přesto si myslím, že naše malá
škola, s omezeným výběrem sportovců, si vede v okrese skvěle a je
vidět, že tu něco s dětmi DĚLÁME!
A ještě se domnívám, že by se na
tyto soutěže jezdit mělo, aby si žáci naší školy mohli udělat srovnání,
jak to dělají jinde a jak u nás,
vždyť jsme byli vždy „ NA BEDNĚ!“
Mgr. Jaroslav Berbr
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SPOLKY
Šikulky z Kožlan
Jaro, Velikonoce, výzdoba domova – to nás teď opravdu baví. Také jsme nakupovaly v galanterii, výtvarných potřebách. Všude, kde mají pro naše tvoření věcičky,
které „nutně“ potřebujeme! A to se zatím vyhýbáme (občas) květinářstvím, kde
jsou jarní květiny, do truhlíků - zatím…….
Zdobíme kraslice, vyšíváme ubrusy na svátečně vyzdobené stoly. Háčkujeme
ozdoby na větvičky do vázy, zdobíme jarní věnce na dveře.
Také se těšíte (tvořivě) na Velikonoce? Držíme vám palce, ať se nám všem daří.
Zdraví Šikulky

Hasiči města Kožlan
Hned na úvod začneme požárním poplachem, který vyhlásil operační důstojník HZS naší zásahové
jednotce v úterý 3. března v 12:51
hodin. Jednalo se o požár automobilu
značky
Škoda
Felicia
v prostorách příjezdové komunikace k STK Kožlany. Po příjezdu
hasičských jednotek na místo, byla
Felície zcela pohlcena plameny.

Oheň byl během několika minut
pod kontrolou a následně uhašen.
Naštěstí v automobilu nebyly žádné osoby a příčina požáru byla zřejmě závada na elektroinstalaci vozu. Na zásahu byli tyto jednotky:
HZS Plasy,JSDH Kralovice a Policie
ČR.
Jak jsme se zmiňovali v minulém
čísle zpravodaje, chtěli bychom

Vás pozvat na hasičskou soutěž
„Kožlanská jízda - O putovní pohár
starosty města“, která se koná
v sobotu 4. dubna 2015. Soutěž
začíná v 9:30 hodin od hasičské
zbrojnice. Přijďte se podívat a
podpořit nás hasiče. Občerstvení
bude zajištěno v hasičské zbrojnici.
S pozdravem
Vaši Hasiči

KULTURA
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali na přednášku o Židovských hřbitovech, která se bude konat 18. dubna 2015 od
16 hod. v Městském muzeu Kožlany.
Je nutné se objednat vzhledem k omezenému počtu míst k sezení na tel. čísle 720 347 390, 373 397 333 a na
emailové adrese muzeum.kozlany@seznam.cz.
Budeme se na Vás těšit
Městské muzeum Kožlany

Citát měsíce
„Mladý muž to v životě daleko nedotáhne, jestliže nedostane pár do nosu“.
Winston Spencer Churchil
www.kozlany.cz
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Z činnosti kulturní komise:
26. března jsme navštívili Nové divadlo v Plzni, kde jsme měli možnost zhlédnout úspěšný muzikál Sugar, aneb
někdo to rád horké. Další divadelní zájezd plánujeme podle nabídky divadla na květen, nebo červen. 1. dubna
připravujeme 19. ročník velikonočního volejbalového turnaje smíšených družstev. Druhou desítku pochodu Javornice zahájíme opět 8. května.

Březen – měsíc knihoven
Od 10. března si měli možnost
čtenáři i návštěvníci města prohlédnou výstavku velikonočních
dekorací a jarních nápadů. Zatím ji
navštívilo 360 občanů. Tato výstavka vyvrcholila v úterý 31.
března, kdy se po celé dopoledne
v knihovně střídaly čtyři třídy dětí
základní školy, pro které byla připravena krátká beseda o Velikonocích a jarních zvycích. Na závěr
každé hodiny si děti zhotovily jeden výrobek. Buď zdobily vajíčka
voskovou technikou, nebo perníčky. V první části odpoledne přišla
školní družina a poté se střídali rodiče s dětmi, důchodci i ostatní
čtenáři. Za pomoc děkuji paní
Cepkové a Švarcové, které měly
s dětmi trpělivost a připravily si
pro ně hezké výrobky, které si děti
odnášely domů a paní Slabé, která

přinesla spoustu vyfouknutých vajíček.

bude mít možnost v otvírací době
knihovny.
Na výstavku přispěli svými výrobky děti mateřské školy, paní
Píclová, Sedláková, Švarcová, Kobyláková, Vlková, Dyršmídová, Mrzenová a Tupá. Jediný muž, který
se zapojil, byl Z. Tupý, který vyrobil kuličkové minihřiště se kterým
sklidil u dětí velký úspěch.

Návštěvníkům pak byla podávána káva, nebo čaj a tradiční velikonoční pečivo – jidáše. Děkuji
všem zúčastněným za příjemné
odpoledne, které jsme společně
strávili.
Výstavka v knihovně potrvá ještě
do 10. dubna. Kdo to zatím nestihl,

Noc s Andersenem
Kožlanská knihovna se zapojila do celostátní akce
Noc s Andersenem, která se nesla v duchu pohádek
Jana Drdy. Tentokrát spaly v knihovně děti ze čtvrté
třídy s paní učitelkou Berbrovou. Nešlo však jen o
spaní. Děti se sešly před knihovnou v 17,00 hodin.
Poté jsme vyrazili na vycházku, kterou jsme zahájili
před pohádkovým stromem. (Ten byl zasazen před
knihovou u příležitosti naší 1. noci). Cesta pokračovala humny až ke zřícenině hradu Angerbach. Děti po
cestě plnily úkoly vlastivědné, přírodovědné i sportovní. Na ostrohu kopce jsme si připomněli pověst o vězni z Angerbachu. Při zpáteční cestě děti zpívaly a dobrá nálada vydržela až do knihovny. Po návratu byly
pro děti připraveny soutěže, kvízy, písničky a nechyběla ani dobrá večeře a teplý čaj. Další úkoly děti plnily až do 22. hodiny. Pak už byla na dětech vidět únava a pomalu si připravovaly pelíšky. Na dobrou noc

www.kozlany.cz

jsme přečetly pohádku Jana Drdy. Kolem půlnoci děti
usínaly, ale ráno s prvním vrznutím dveří, se už zase
probouzely. Po úklidu a snídani měly za úkol napsat,
co se jim na noci v knihovně líbilo.
Noc s Andersenem se mi líbila: protože tady byla
sranda, protože se tady spalo, protože tu byla zábava,
zpívalo se, hezky jsem se vyspala, hodně jsme se bavily, dávaly nám zábavné úkoly, vyprávěly jsme si
vtipy. hrály jsme kuličky. Za dospělé dodáváme: Byly
tu prima děti, které plnily všechny úkoly a zažily
spoustu srandy.
Byly tady samé šikovné a hodné děti, které nezkazily legraci, úžasně držely pohromadě, pomáhaly si a
fandily navzájem. Myslím, že to byla jedna
z nejhezčích nocí, které jsme zažili, a stálo za to udělat něco navíc.
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SPORT
Olympie Kožlany
Výsledky - březen:
Muži:
Zimní turnaj v Horní Bříze:
Kožlany – Kaznějov 2:6 (1:2)
branky: Hora, V.Švamberg
Kožlany – Dýšina 0:7 (0:2)
Mistrovská utkání:
Manětín – Kožlany 2:4 (1:3)
branky: Šnajdr 3, Hora
Kožlany – Blatnice 2:1 (1:1)
branky: Šnajdr, Vacín
Program - duben:
Muži (sobota):
4. 4. Mladotice - Kožlany
16:30
12. 4. Bezvěrov – Kožlany
14:00 (neděle)
18. 4. Kožlany - Ledce
17:00
25. 4. Křelovice - Kožlany
17:00

Dorost:
M. Touškov – Kožlany 3:3 (3:2)
branky: Kazda, Tupý, V.Švamberg
Kožlany – H. Bříza 6:4 (4:2)
branky: Kazda 3, V.Švamberg, Šofranko, Fröhlich
Union Plzeň – Kožlany 0:11 (0:1)
branky: Tupý 5, Šofranko 3, Hach, Špaček,
V.Švamberg
Kožlany – Mýto 3:3 (2:1)
branky: V. Švamberg, Tupý, Kazda

Dorost (neděle):
5. 4. Plzeň-Košutka – Kožlany
10:00
12. 4. Plzeň-Smíchov - Kožlany
14:00
19. 4. Kožlany - Rapid Plzeň
10:00
25. 4. Spoje Plzeň – Kožlany
14:00 (sobota)

Žáci (sobota):
4. 4. Zbůch - Kožlany
10:00
11. 4. Trnová - Kožlany
10:00
18. 4. Kožlany - Jesenice
14:30
26. 4. Hadačka – Kožlany
14:30 (neděle)

Ohlédnutí za sezónou 2014/2015 Volejbalového klubu Kožlany
Sezóna pro náš klub začíná pravidelnými tréninky ve středu od
18:00 do 20:00 hodin. Pokud nám
počasí dovolí, září trávíme ještě na
venkovním kurtu u rybníka. Jelikož
soutěž se hraje v tělocvičně, koncem září se přesouváme do haly.
Okresní přebor hrálo v sezóně
2014/15 šest družstev. Hrálo se
turnajově každý s každým, dvě

družstva vždy stála. Soutěž je vyrovnaná a každý může porazit
každého. Záleží vždy na aktuální
formě a účasti několika lídrů týmu.
Letos se nám celkem dařilo. Po
předposledním únorovém turnaji
jsme drželi první místo a měli stejný bodový zisk se Zručí. Premiérové vítězství v okresním přeboru
bylo na dosah. Stačilo už jen

Konečná tabulka OP mužů 2014/2015:
1. Zruč
12 10 2 0
2. Kožlany
12 9 3 0
3. Kralovice
12 7 5 0
4. Horní Bříza
12 6 6 0
5. Zbůch
11 3 6 2
6. Vroutek
11 0 6 5

www.kozlany.cz

20 : 7
19 : 8
14 : 11
14 : 14
9 : 17
3 : 22

v posledním
zápase
porazit
v domácím prostředí rivala ze Zruče. To se nám bohužel nepovedlo a
po „vlažném“ výkonu jsme prohráli
tím nejtěsnějším způsobem o dva
body v tiebreaku. Takhle se prostě
o mistra okresu nehraje! Tak snad
za rok…

607 : 456
605 : 430
571 : 418
569 : 597
452 : 584
269 : 588

22
21
19
18
12
6
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Možnost kvalifikace do krajského
přeboru si vybojovalo družstvo
Zruče. Ani jeden z týmů však do
krajského přeboru postoupit nechce. Tato vyšší soutěž je pro nás i
ostatní časově a finančně příliš náročná. Hlavně velikost členské základny neumožňuje v případě zranění či časového zaneprázdnění
udržet dostatečnou kvalitu týmu.
Nejen volejbalem naplňuje náš
tým svůj čas. Staráme se o antukový kurt u rybníka a podílíme se
nebo organizujeme i další většinou
sportovní akce. Většinou třetí víkend v červenci se koná na ven-

kovním kurtu u Vožeháku „Memoriál Václava Švarce“. Tato soutěž volejbalových dvojic vznikla
před mnoha lety. Její název pak
jako vzpomínka na našeho kamaráda, trenéra a skvělého člověka.
Ani letos to nebude jinak, a proto
bych Vás na „debly u Vožeháku“
rád pozval.
Po soustředění týmu, které je na
přelomu září a října, organizujeme
v prosinci pro děti mikulášskou
nadílku. Naši členové se také organizačně i finančně podílejí na
oslavách dětského dne.

Akcí roku se pro nás stal Kožlanský míčový desetiboj. Soutěž dvojic v roce 2015 slavila již svůj dvanáctý ročník. Urputné souboje,
pestrost sportů a kvalitní ceny přilákají každý rok soutěžící i mnoho
diváků. Desetiboj proběhl 14.
března a výsledky najdete na jiném místě zpravodaje.
Činnost klubu je pestrá a všem
členům, kteří se na její organizaci
podílejí, patří velké poděkování. Do
následujících sezón přeji všem volejbalistům pevné zdraví a mnoho
elánu do dalších akcí.
Za VK Kožlany Jaroslav Švarc

KOŽLANSKÝ MÍČOVÝ DESETIBOJ 2015
14. 3. 2015 se konal již tradiční dvanáctý Kožlanský
míčový desetiboj. Své míčové dovednosti přišlo předvést opět 32 sportovců. Kvůli zranění nebo dalším důvodům se i letos na palubovce objevilo několik nových
tváří nebo došlo ke spojení různých dvojic. Složení
rozhodčích bývá už tradiční - A. Vlk, V. Kratochvíl, J.
Podgorný, F. Švec a Z. Reiprich a patří jim velký dík,
že znovu zvládli celou organizaci turnaje na výbornou.
Desetiboj odstartoval slavnostním výkopem pan
starosta V. Přibyl v 8 hodin. První se začala hrát kopaná a souběžně s ní i volejbal. Ve volejbale bylo překvapením druhé místo dvojice J. Slabý a M. Zeman.
Potom jdou na řadu dvě dovednostní disciplíny hod na
koš a hod do obruče, kde se projevila zkušenost a
nejlépe si počínalo duo J. Švarc a Z. Týmr, vedlo se i
nové dvojici otec a syn Berbrovi. V té době už byl rozehraný i stolní tenis, který dopadl podle předpokládaného scénáře, na prvních třech místech se objevila
už tradiční jména. Po odehraných pěti disciplínách se
oddělily čtyři dvojice, které si utvořily mírný náskok a
ten si udržovaly až do konce.

Nepopulární bramborovou medaili pro sebe nakonec
uhájila nejstarší a nejtěžší dvojice letošního klání J.
Švarc - Z. Týmr st. a to i díky výhře v poslední silové
disciplíně vrhu do dálky medicimbalem. Na bronzové
pozici o bod za druhou dvojící se umístilo duo V. Hora
- O. Kozler, kteří se svojí vyrovnaností ve všech disciplínách tradičně na bedně končí. Stříbro brali V. Lehner - J. Švamberg, přestože dokázali vyhrát kopanou,
stolní tenis, hokejbal, nohejbal a líný tenis, na první
místo to nestačilo, protože jim nevyšel petling. Po kolikáté už „prokletý“ petling někomu pokazil možnost
www.kozlany.cz

vyhrát celý desetiboj? Naopak dvojici J. Kotěšovec - J.
Švarc petling po dlouhé době vyšel a přestože nevyhráli jedinou disciplínu, stačilo jim to v celkovém
součtu k tomu, aby se po třech letech vrátili na první
místo. Kolem 20. hodiny tak mohli převzít putovní pohár pro vítěze a jednu z připravených cen. Výsledky,
jména soutěžících a pořadí v jednotlivých disciplínách
naleznete v přiložené tabulce. V celkovém hodnocení
nesmíme také zapomenout na jedenáctou doplňkovou
disciplínu – největší rozdíl ve váze před a po turnaji.
Letos ji vyhráli T. Hurt a M. Lepka, kterým se podařilo
během desetiboje dostat váhu v součtu o 1,1kg dolu.
Kromě třech dvojic, které svoji hmotnost stlačily pod
startovní, všechny ostatní přibraly.

Určitě to bylo skvělým kioskem, pití i jídlo bylo již
tradičně výborné, obsluha ve složení: M. Nováková, Z.
Jakšová, L. Jindra a další… samozřejmě také. Velký
dík patří i našim kuchařkám: D. Berbrové, M. Palšovičové, T. Špačkové…, které nám upekly letos obzvláště
velké bramboráky. Není se pak čemu divit, že občas
někdo o nějaký ten gram svoji hmotnost navýší. Přeborníci v tom byli J.B. a J.B., kteří nabrali 4kg. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a průběhu desetiboje
každoročně podílí, ale jejichž jména nejsou tolik „vidět“.
Ceny byly tedy rozdány. Jako vždy byly velmi hezké
a každý soutěžící si určitě vybral. Poslední velké poděkování patří všem sponzorům. Bez jejich podpory
bychom kožlanský desetiboj uspořádat nemohli. Dvanáctý ročník tedy skončil, ať žije ročník třináctý…
VK Kožlany
Kožlanský zpravodaj 4 /2015
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VOLEJBAL

STOLNÍ TENIS

KOŠÍKOVÁ

HÁZENÁ

HOKEJBAL

NOHEJBAL

LÍNÝ TENIS

"PETLING"

HOD DO DÁLKY

Kotěšovec Jan - Švarc Jiří

5

5

2

6

2

5

5

6

2

3

38

1.

Lehner Vladimír – Švamberg Jiří

1

5

1

8

7

1

1

1

15

6

46

2.

Hora Václav – Kozler Ondřej

5

4

9

3

3

3

2

5

9

4

47

3.

13

3

5

1

3

9

7

4

12

1

58

4.

Švarc Jaroslav - Týmr Zdeněk st.
Hurt Tomáš – Lepka Martin

POŘADÍ

KOPANÁ

CELKOVÝ SOUČET

KOŽLANSKÝ MÍČOVÝ DESETIBOJ 2015

2

13

3

8

13

13

3

5

4

2

66

5.

Fiala Pavel st. – Souček Miroslav

7

13

4

3

7

9

4

7

6

8

68

6.

Správka Jaromír – Tupý Luboš

3

7

13

6

9

2

9

7

8

5

69

7.

Kotěšovec František – Šot Michal

7

1

7

11

9

4

5

13

14

7

78

8.

Slabý Jiří – Zeman Martin

9

2

9

11

1

13

9

9

9

10

82

9.

Berbr Jaroslav ml. – Berbr Jaroslav st.

9

13

9

1

5

5

13

13

5

11

84

10.

Kulhánek Luboš – Kůsa Pavel

4

9

7

13

5

9

7

13

3

16

86

11.

Palšovič Jan – Palšovič Jaroslav

9

7

9

16

9

13

13

2

7

12

97

12.

Feix Tomáš – Štrunc Ladislav

9

9

5

13

9

9

9

9

16

13

101

13.

Fiala Pavel ml. – Moučka Tomáš

13

9

13

8

15

7

9

13

1

14

102

14.

Babuška Jakub – Tupý Zdeněk

13

9

13

13

13

7

13

9

13

9

112

15.

Novák Alexandr – Správka Lukáš

13

13

13

3

15

13

13

9

11

15

118

16.

www.kozlany.cz
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DBK Kožlany - Kralovice
Březen je měsíc, kdy vrcholí většina soutěží. Někteří
mají již dohráno a někteří se chystají na vrchol sezóny. Pojďme se podívat do týmů, jak kdo na tom je.
Ženy odehrály své další dva zápasy v domácím prostředí. Nejprve podlehli Kraslicím 57:74 a poté byly
kousek od překvapení, když s celkem BK Sokolov
dokázaly ve finiši vyhrát poslední čtvrtinu 21:12 a
stáhnout konečný výsledek na rozdíl pouhých 6 bodů.
Bohužel na více již nebylo času. Projev družstva je
stalé lepší a kompaktnější. Poslední zápas nás čeká v
sobotu 11. dubna proti BK Klatovy. Bohužel ani výhra
nás neposune z posledního místa tabulky. O tom, zda
budou ženy pokračovat i v příští sezóně se rozhodne
během dubna – května, kdy si chtějí hráčky sednout a
domluvit, zda je pokračování reálné. Klub bude jejich
rozhodnutí respektovat a v případě pokračování je
samozřejmě opět podpoříme.
O tom, že juniorky svoji soutěž zakončily na 7. místě ligové tabulky, již víte z minulého čísla zpravodaje.
Toto místo sice neznamenalo postup do bojů v play
off, ale ani nás neposlalo do zrádných zápasů play out
o udržení. Takže, jak již bylo minule řečeno – úkol
splněn. A budeme se těšit, co dokáží juniorky
v následující sezóně, zvláště když se tým moc měnit
nebude a ještě ho doplní kvalitní letošní hráčky kategorie U15.
Tajenka, zda kadetky projdou základní částí ligové
soutěže, se vyjasnila o víkendu na začátku jarních
prázdnin. Oslabeny o alpské lyžaře a výletníky do dalekých krajů, si nedělaly se soupeři moc velké starosti
a ihned od začátku obou zápasů diktovaly tempo a
směřovaly k prvnímu cíli letošní sezóny. Základní část
dorostenecké ligy jsme ovládli bez porážky a se skóre
2063:1236 z 22 zápasů. Jako vítěz základní části
máme v předkole play off volno a čekáme na soupeře
ze skupiny B. Tím bude nejhůře postavený
z postupujících z předkola. Soupeř vyjde ze trojice:
BSK Continental TJ Jičín, Sokol Nusle a BK SŠMH Brno
„B“. Po prvních zápasech se zatím situace vyvíjí
k zápasu se Sokolem Nusle. Kdo to opravdu bude, se
rozhodne o víkendu 11.-12.4.
B tým kadetek nedokázal v posledním kole překvapit favorizovaná družstva BK Loko K. Vary a HB Basketu a do bojů v play out si přinesl 3 výhry ze základní části. Na první kolo připadly zápasy ve dvojičkách –
my v sobotu na Kladně a v neděli doma. Zkušenější a
staršími hráčkami disponující soupeř nás v obou zápasech porazil - na Kladně 64:54 a v Kožlanech 76:69.
Čímž nás v tabulce předstihl, ale ani pro Kladno neznamenají tyto výhry udržení DL pro příští sezónu. A i
my budeme chtít opět pro družstvo B uhrát možnost
sbírat zkušenosti v DL. Takže půjdeme s „Béčkem“ do
kvalifikace. Zde si bohužel nebudeme moci pomoci
hráčkami z „Áčka“ v tak velkém počtu jako loni, ale
pět jich můžeme zapsat na soupisku a tři mohou nastoupit v každém zápase. Snad budou platnou pomocí
a záložní tým bude opět hrát kvalitní soutěž.
Časově a kilometrově nejnáročnější soutěží jsou ligové a extraligové boje starších žákyň – březnové
rozlosování nás poslalo do Hradce Králové, Brna a
Olomouce. Již před těmito zápasy bylo rozhodnuto o
postupujících na MČR a hraje se tedy „jen“ o nasazení
k losovaní do skupin na MČR a o pořadatele. Pořadatelem bude vítěz extraligy – zatím se na čele drží BK
Studánka Pardubice a asi nebude z čela již sesazen.
www.kozlany.cz

My jsme bohužel v březnu prohráli všechny tři zápasy
(44:91 v HK, 47:97 v Brně a 66:98 v Olomouci) a
v průběžné tabulce jsme na 6. pozici a ani my si už
nemůžeme polepšit a ani pohoršit. Budeme losováni
spolu s OSK Olomouc ze třetího koše. Poslední zápasy
před MČR sehrajeme na domácí palubovce v Plzni.
Nejprve v pátek 17.4. v předehrávce přivítáme SBŠ
Ostravu a poté v sobotu 18.4. BK Havířov. A pak vyrazíme v termínu 30.-4 – 3.5. na MČR do Pardubic.
Také mladším žákyním končí ligová soutěž. Po nepostupu do extraligových bojů si spravují chuť v nižší
ligové soutěži a zde zatím neprohrály. Zároveň zde
sbírají zkušenosti hráčky z družstva U13. V březnovém dvoukole jsme nejprve porazili družstvo Jablonce
72:50 a poté i Slovanu Litoměřice 56:49. Poslední zápasy nás čekají na palubovce BK Brandýs a BSK Jičín.
A pak přihláška do kvalifikace o ŽL U15.
V březnu se také odehrály další turnaje přípravek.
V neděli 29. 3. jsme měli hostit družstva Sokola Bor,
Loko Cheb a DBaK Plzeň. Bohužel těsně před turnajem se odhlásilo družstvo Sokola Bor. Takže jsme
upravili hrací dobu a sehráli turnaj ve třech. Ač v této
kategorii nejsou výsledky to nejdůležitější, tak udělejme zpravodajské povinnosti zadost a informujme
čtenáře, že se našim prckům podařilo porazit jak
družstvo DBaK (40:31) tak tým Chebu (42:24). A dokonce pak stihnout jak vystoupení při Vítání jara
v Kralovicích, tak „Maškarní“ v Kožlanech. Výhry jsou
sice hezké, ale více nás jako trenéry těší předvedená
hra, zvládnuté individuální činnosti a kolektivní pojetí
naší hry. Další turnaj nás čeká v dubnu, tak snad budeme v dobrých výkonech pokračovat.
J. Buňka
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ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.

Výsledky ankety za měsíc březen:

V březnu jsme se Vás ptali, sledujete kožlanské ankety

na webu města
Anketní otázka na měsíc duben:

Souhlasíte se zavedením letního a zimního času?

(stav k 27.3 . 12:00)
Nová anketa byla spuštěna 1. 4. 2015

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) v tiskové kvalitě. 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

Kožlanský zpravodaj 4 /2015
strana - 12 -

