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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Jaro je v plné síle a naše technické služby si již mohly vyzkoušet
novou sekačku.
Výsledek
je
zatím
velmi dobrý.
Více
práce
v kratším
čase
a
s menšími
nákladytak vypadá
první
sečení. Děláme také další práce.
Pomalu končíme s prořezáváním
větví. Brzy budeme opravovat následky silného větru na našich
střechách a další opravy našich
nemovitostí v Kožlanech i v obcích.
Instalovali jsme novou informační
vitrínu v Hodyni a v Hedčanech.
S teplým
počasím
instalujeme
opravené lavičky do parků a na
obvyklá místa.
V našich lesích již končí jarní výsadba nových stromků. Podařilo se
včas a kvalitně osázet a nyní můžeme jen doufat, že díky příznivému počasí se sazenice dobře
ujmou. Práce v lesní školce a při
těžbě probíhá podle plánu a kůrovec se zatím nevyskytuje.

První letošní hotovou stavbou je
opravená kaplička Panny Marie ve
Dřevci. Díky objížďce přes Dřevec
ji zatím může obdivovat větší počet lidí. Dobrou práci zde odvedla
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firma Kulhánka Miloše a Kulhánka
Vladimíra ze Dřevce.

Stavební práce v Kralovické ulici
jsou v plném proudu. V současné
době je téměř hotová kanalizační
stoka a vodovod. Po zasypání a
zhutnění výkopu se bude moci začít s obrubníky budoucího chodníku, parkovacích míst a zeleného
pásu. Práce zde pokračují dle časového harmonogramu. Vedlejším
problémem je hlavně nutnost objížďky přes Dřevec nebo přes Hradecko. Časté porušování zákazu
vjezdu nákladních aut řešíme ve
spolupráci s PČR v Kralovicích. Pokud vše bude probíhat bez problémů, bude silnice na Kralovice otevřena 1. června 2015.
V jarních měsících probíhá a ještě bude realizováno další sázení
nových stromů, keřů a veřejné zeleně. Bude to náhrada za pokácené stromy a keře.
Každoroční audit na hospodaření
města dopadl na výbornou a poděkování tak patří všem administrativním pracovnicím na úřadě.
Intenzivní práce na získávání dotací
přináší
první
ovoce.
Z dotačních titulů Plzeňského kraje
máme schválené dotace na Vavřineckou pouť (12 tis.), na informační kiosek do muzea (40 tis.),
na opravu kapličky ve Dřevci (20
tis.), na multifunkční tiskárnu do
informačního centra v muzeu (10
tis.) a na chodník v Kralovické ulici
(200tis.). Zbývají ještě čtyři dotace, o kterých se zatím nejednalo.

28.
dubna
se
v sokolovně
v Kožlanech sešli vlastníci pozemků v k. ú. Kožlany a tím byla fakticky zahájena komplexní pozemková úprava v našem katastru. Věřím, že úpravy budou probíhat ke
spokojenosti všech vlastníků pozemků a přinesou očekávaný
efekt.
Měsíc duben byl bohatý na společenské
a
kulturní
události.
V sobotu 18. dubna jsme v obřadní
síni městského úřadu přivítali 13
nových občánků Kožlan. Novinkou
byl finanční příspěvek pro dítě ve
výši 4 tis. Kč. Konala se také tradiční „Kožlanská jízda“ o pohár
starosty města. Hasiči měli dobré
počasí a organizace soutěže se povedla na výbornou. Škoda jen, že
se zúčastnilo tak málo družstev.
Poslední den v měsíci dubna je
tradičně vyhrazen stavění májek a
čarodějnickým rejům. Pěknou akci
pro děti v tomto duchu připravili
nadšenci z řad TJ Olympie Kožlany
ve spolupráci s DDM u dětského
hřiště v Kožlanech.
Na závěr mi dovolte poděkovat
všem, kteří věnují věci na charitu
organizovanou Diakonií Broumov. I
letos se sešlo plno ošacení, nádobí
a věcí, které pomohou potřebným.

V minulém čísle zpravodaje jsem
psal o udělení vlajky městu Kožlany. Nová vlajka je již ušita a její
repliku můžete vidět vyvěšenou na
budově úřadu.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta
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Komplexní pozemkové úpravy v Kožlanech zahájeny
Vážení spoluobčané,
dne 29. dubna 2015 byly úvodním jednáním v kožlanské sokolovně zahájeny komplexní pozemkové
úpravy v katastru Kožlan. Tyto úpravy byly zahájeny na základě požadavku největších vlastníků, kteří
vlastní více jak 50% pozemků v katastru. Je to město Kožlany, D-K zeměděská a.s., Pozemkový fond ČR
a 24 dalších soukromých vlastníků pozemků.
Úvodního jednání se zúčastnilo 139 vlastníků z celkového počtu 550-ti pozvaných. Pracovnice Státního
pozemkového úřadu z Plzně, projektant a zástupce geodetické firmy trpělivě vysvětlovali účel a význam
pozemkových úprav. Padla řada dotazů od občanů, kteří se obávali, že o svoje pozemky přijdou. Chci
všechny majitele pozemků ubezpečit, že tomu tak není. Pozemkové úpravy nemají za cíl okrádat vlastníky o pozemky. Jedná se o úpravy, které musí být v souladu s přáním a představou každého jednotlivého
vlastníka. Celý proces bude trvat několik let a výsledkem by měl být takový stav, který bude ku prospěchu všech vlastníků pozemků.
Vlastníci pozemků si zvolili sbor zástupců vlastníků pozemků, který bude řešit obecné záležitosti a o
vlastních pozemcích si budou jednotliví vlastníci jednat individuálně s projektantem nebo se zástupci
Státního pozemkového úřadu.
Věřím, že pozemkové úpravy v Kožlanech proběhnou bez problémů a ku prospěchu všech vlastníků
pozemků.
Mgr. Vladimír Přibyl

Výsledky projednání rady města na 8. zasedání konaném dne 30. 3. 2015
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, diskusní příspěvky
členů rady města
Rada schvaluje:
č. 82/15 - program 8. zasedání
rady města; č. 83/15 - vyplacení
finančního příspěvku při narození
dítěte všem žadatelům o finanční
příspěvek; č. 85/15 - prodloužení
nájemní smlouvy na části pozemků
p.č. 408/2, 408/3 v k.ú. Kožlany

do 31.12.2018; č. 88/15 - poskytnutí peněžního daru starostovi
města Mgr. Vladimíru Přibylovi za
mimořádně
přínosné
aktivity
vykonávané pro město mimo výkon funkce.
Rada souhlasí:
č. 86/15 - s připojením plánované
stavby na pozemcích p.č. 3740/1,
3740/2, 3742/3 v k.ú. Kožlany na
městský vodovod a kanalizaci za
podmínky, že připojení bude řešit
stavebník na své náklady a po do-

hodě s majiteli dotčených pozemků, č. 87/15 - s umístěním jednoho kusu kontejneru na textil, obuv
a hračky ve městě Kožlany firmou
Dimatex CZ s.r.o.
Rada pověřuje:
č. 84/15 - starostu města k vystavení plné moci pro Jaroslava Perlíka, starostu Hrádku u Rokycan, k
zastupování města Kožlany na
jednání XVI. Sněmu svazu měst a
obcí ČR.

Výsledky projednání rady města na 9. zasedání konaném dne 20. 4. 2015
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, diskusní příspěvky
členů rady města, zprávu o stavu
hospodaření v městských lesích ke
dni 01.04.2015

ohledně sběru a převzetí nepotřebného textilu a párované obuvi
od občanů města Kožlany s firmou
Dimatex CS s.r.o.; č. 93/15 - odklad úhrady stočného za rok 2014
pro Keramo, družstvo umělecké
výroby, do 10.09.2015.

Rada schvaluje:
č. 89/15 - program 9. zasedání
rady města; č. 91/15 - 3. rozpočtové opatření pro rok 2015; č.
92/15 - smlouvu o spolupráci

Rada nedoporučuje:
č. 90/15 - zastupitelstvu navýšení
neinvestičního příspěvku zřizovatele o 200 000,- Kč pro Základní
školu a Mateřskou školu dr. Eduar-

da Beneše Kožlany z důvodu kladného vyúčtování energií a výhodné
cenové nabídky na opravu podlah
v učebnách.
Rada neschvaluje:
č. 94/15 - poskytnutí finančního
příspěvku pro Oblastní spolek Českého
červeného
kříže
Plzeň
jih+sever z důvodu nedostatku finančních prostředků.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU A
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 23.05.2015
Buček (náves)
Hodyně (náves)
Dřevec (náves)
Dřevec (KD)
Hedčany (náves)
Kožlany (proti MÚ)
Kožlany (křižovatka u Sparu)

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

Časy jsou orientační
www.kozlany.cz

Mezi nebezpečný odpad patří např.: zářivky, pneumatiky, akumulátory, znečištěné obaly, lednice, televizory, elektrošrot, motorové oleje apod.
UPOZORNĚNÍ !!!
Tento svoz nebezpečného odpadu není určen pro
podnikatele a podniky
Na místo svozu odvážejte odpad až při příjezdu
svozové služby.
Je zakázáno tvořit skládku před svozem !!!!
Kožlanský zpravodaj 5 /2015
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Informace o odpadech
Biopopelnice jsou 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. Chceme 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 momentálně 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.

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Mateřská škola a jaro
Děti z MŠ Kožlany přivítaly jaro. Počasí bylo sice aprílové, ale dětem to nevadilo. Navštívily místní knihovnu, ve které byla velikonoční výstava, na kterou přinesly vyrobené
papírové velikonoční kraslice. A co děti ještě v tomto měsíci čeká? Koncem dubna přijede do MŠ čaroděj pan Pohoda, na kterého se děti těší.
Tento měsíc jsme v mateřské škole vymysleli výtvarnou soutěž, pomocí které zvelebíme staré židličky na školní zahradě. Ukázkovým nátěrem byly nadšené hlavně děti,
po židličkách jen zaprášilo. Moc se těšíme na výtvarné variace, ze kterých Vám v příštím čísle přineseme fotografie. Cílem této spolupráce je společná činnost dítěte a rodiče
pro mateřskou školu a také zvelebení prostředí pro děti. Porota bude sestavena z předškolních dětí, které budou vybírat nejveselejší židličku. Na všechny soutěžící čeká sladká odměna.
L. Kozlerová a Mgr. Z. Flögelová

Z naší školy a školky
V měsíci březnu proběhl zápis
dětí do Mateřské školy. Rodiče přivedli celkem 12 dětí. Dnes, kdy se
už nemusí každému předávat rozhodnutí o přijetí, jsem rozhodl o
přijetí všech dětí od jejich tří let.
Informace o konkrétním datu nástupu je dostupná v MŠ a na
stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí vydám rodičům na požádání
v ředitelně školy. A jak to tedy bude vypadat v naší organizaci po
prázdninách? Jestli se nic nezmění,
tak do školky nastoupí v průběhu
prvního pololetí školního roku
2015/16 dvanáct dětí. Devatenáct
jich odejde do naší školy. Počet
dětí ve školce se tedy mírně sníží,
ale ještě nám umožní rozdělit děti
do tří tříd a pracovat v menších
skupinách.
Počet dětí ve škole by měl naopak mírně vzrůst. Přichází 21 prvňáčků a v červnu odejde 13 deváťáků. Tento trend by se měl udržet
ještě dva následující roky. Počítám
s tím, že by se počet žáků měl
zvýšit ze současných 121 na 135.
Potom již nastanou roky půstu,
protože
v současné
době
je
v Kožlanech pouze 10 – 12 nově
narozených dětí v ročníku. Snad se
tato čísla do budoucna změní
k lepšímu.
Na začátku dubna se žáci druhého stupně zúčastnili představení
www.kozlany.cz

komedie s kriminální zápletkou
v divadle J. K. Tyla v Plzni. Mělo
velký ohlas. Mnozí žáci navštívili
divadelní představení v tak velkém
divadle poprvé v životě. Na konci
března také proběhl v rámci preventivních akcí vzdělávací program
„ Zdravá pětka“ (na jiném místě
zpravodaje).
Možná někdo z Vás zaregistroval, že ministerstvo školství vypsalo nové dotační programy. Ano,
tzv. výzva číslo 56. OP VK by měla
umožnit nakoupit knihy na čtenářské dílny a vycestovat dětem i učitelům na stáže do zahraničí. Výzva
je vypsána na první pololetí příštího školního roku, protože zbyly
nevyčerpané evropské peníze a
ministerstvo se jich potřebuje nutně zbavit. Osobně si myslím, že je
šitá horkou jehlou a je v ní spousta
nesrovnalostí. Například výběr cestovní kanceláře, který musí projít
veřejným výběrovým řízením, se
mi zdá hodně diskutabilní. Jako ředitel školy přece nesvěřím děti
„vysoutěžené cestovce“, o které
vím jenom to, že nabízí nejnižší
cenu. Jestliže mají děti někam
s učiteli vyjet, volil bych určitě vyzkoušenou cestovní kancelář. A takových problémů je tam celá řada.
Přesto jsme na tyto aktivity požádali o cca 650 000,- Kč. Snad se
podmínky ještě upraví a zpřesní.

Když se vše podaří, mělo by 30
dětí s učiteli vycestovat do konce
roku do Anglie a Německa na poznávací zájezd s výukou jazyka. A
vše (mimo kapesného) bude hrazeno z projektu. Více informací o
projektu naleznete na stránkách
MŠMT.
Ve středu 22. dubna se žáci páté, šesté a hlavně sedmé třídy zúčastnili v Kaznějově fotbalového
turnaje
v minikopané.
V konkurenci devíti škol obsadili
velice pěkné třetí místo. Jen pro
zajímavost – v 5. – 7. ročníku je
dohromady 37 žáků a z toho 19
kluků. To byla, když já jsem chodil
do školy, celkem běžná jedna třída. Přesto jsme schopni konkurovat i velkým školám…
Od 7. května bych rád pozval
všechny rodiče tentokrát do kožlanské knihovny, kde bude probíhat výstava herbářů žáků osmé
třídy a výtvarných prací žáků druhého stupně.
V měsíci květnu se žáci čtvrtého
a devátého ročníku zúčastní testování v rámci inspekční činnosti
ČŠI. Čtvrťáci budou testováni písemně a deváťáci elektronicky.
Součástí mezinárodního testování
čtvrťáků, které prý probíhá v 57
státech, jsou i dotazníky pro rodiče. O tomto testování, jeho náročnosti a hlavně vypovídající hodnotě
Kožlanský zpravodaj 5 /2015
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jeho výsledků jsem už ČŠI napsal
své. Rodiče prosím o trpělivost a
shovívavost.
Duben končí a začíná čas výletů,
exkurzí a různých sportovních akcí.

Do konce školního roku jich máme
jako
každý
rok
naplánováno
opravdu hodně. Zbývá jen doufat,
že konec roku všichni zvládneme
bez komplikací a na konci června si

ZDRAVÁ 5 v základní škole
Výukový program Zdravá 5 jsme na naší škole přivítali poprvé a u všech se setkal s pozitivními ohlasy.
Pro všechny třídy byly připraveny dvouhodinové programy. Žáci prvního stupně se ve Škole Zdravé 5 seznámili s 5 základními zásadami zdravého stravovánísprávným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou,
pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečností potravin. Na závěr si žáci ve skupinkách vytvářeli „zeleninové“ obrázky, které pak společně snědli. Největší

každý ponese domů své vysvědčení s hrdostí a úsměvem na rtech.
Mgr. Jaroslav Švarc

radost udělalo dětem vysvědčení se samými pětkami,
které získaly za soutěžní úkoly.
Pro 2. stupeň byla připravena Párty se Zdravou 5.
Zde se žáci dozvěděli o kombinaci zdravých potravin a
chutí i zásadách správného stolování. Také se seznámili s jednoduchými triky ze studené kuchyně, které si
prakticky vyzkoušeli při vytváření zdravého „párty občerstvení“. Tyto dobroty pak s nadšením také snědli.
Mgr. Dana Berbrová

SPOLKY
Šikulky z Kožlan
Jarní veselá nálada nás neopouští. Už jste zkoušely třeba vystřihování z papíru?
Chce to jen předlohu na papíru a dobré špičaté nůžky (jo a velikou hromadu trpělivosti). Trpělivosti se můžete také naučit při vyšívání. Vyšíváme ubrusy a obrázky.
Pleteme košíky z papíru.
Byly jsme také na Kreativu, který pořádá DDM v Kožlanech. Naučily jsme se jiným způsobům dekorování textilu. Teď máme trička s obrázkem našeho klubu Šikulek. A to se nám opravdu líbí.
Dostaly jsme několik pozvání na měsíc květen, a tak se připravujeme. Přejeme
všem hezké jarní dny, užívejte si také sluníčkových dní.
Zdraví Šikulky

www.kozlany.cz
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Hasiči města Kožlan
O velikonočním víkendu v sobotu
se konala tradičně jako každý rok
hasičská soutěž O pohár starosty
města „Kožlanská jízda“. Na soutěž
přijela
4
soutěžní
družstva
z původně plánovaných osmi. Některá družstva, která nedorazila,
měla problémy s vysokou nemocností členů nebo byly obavy
z nepříznivého chladného počasí.
Nakonec se počasí umoudřilo a bylo celkem i příznivé na soutěžení.
Letos bylo připraveno celkem 10
soutěžních disciplín a z toho byly 4
tajné. Disciplíny byly jako každý
rok v Kožlanech a v přilehlých obcích (Dřevec, Černíkovice, Hedčany). Hasičská družstva se umístila
takto:1. SDH Hvozd, Hodovíz, 2.
SDH Kožlany, 3. SDH Třemošná,
4. SDH Všeruby, 5. SDH Tlučná.
Hasiči z Hvozdu a Hodovíze letos

opět obhájili první místo a náležitě
jim zůstal Pohár starosty města. O
zahájení a ukončení soutěže se postaral starosta města pan Mgr. Přibyl. Poděkování patří všem soutěžícím sborům, všem rozhodčím na
jednotlivých stanovištích a Milanovi
Konopáskovi a jeho holkám za občerstvení ve zbrojnici.
Ve středu dne 22. dubna zhruba
po páté ráno vyjela naše zásahová
jednotka k požáru komunálního
odpadu v areálu společnosti Becker
Bohemia v Kralovicích. Požár vznikl
v přístřešku na velkoobjemový odpad. V odpadu se požár šířil velmi
rychle a zachvátil jednu třetinu
celkového objemu. Po příjezdu
všech požárních jednotek se hasičům podařilo šíření ohně zastavit a
postupně zaměstnanci firmy Becker vyváželi odpad nakladačem,

kde hasiči dohašovali jednotlivá
ohniska. Díky rychlému zásahu
hasičů se oheň na další skládky
odpadu nedostal. Na zásahu zasahovaly čtyři jednotky z toho byla
jedna jednotka ze Správy železniční dopravní cesty Plzeň. Zasahující
jednotky: HZS Plasy, HZS SŽDC
Plzeň, JSDH Kožlany, JSDH Kralovice a Policie ČR.
13. 5. 2015 ve středu se tradičně zúčastníme prodeje žlutých
květů na podporu Dne boje proti
rakovině na podporu prevence
onkologických onemocnění. Minimální cena jedné kytičky je 20,-Kč.
Kytičky bude prodávat Jana Češková společně s malými hasiči.
S pozdravem
Vaši Hasiči

Klub důchodců
pořádá
zájezd do Kutné Hory a okolí
dne 27. května 2015

Návštěva dalších objektů v Kutné Hoře dle
zájmu nebo individuálně.

Odjezd v 6 hodin od Sokolovny, 6,05 hod. od
Městského úřadu Kožlany, dále zastávka Hedčany, Černíkovice, Dřevec a Buček.

Cena zájezdu:
důchodci 200,- Kč, ostatní 250,- Kč.

Navštívíme Chrám Sv. Barbory, Sedlec - Kostnici, Katedrálu (vstupné pro důchodce 130 Kč).

Zájemci se mohou hlásit na Městském úřadě do
11. května 2015 u paní Plačkové nebo na telefonu 723 483 314 p. Vorlíkové.

KULTURA

Zájezd do divadla
Kulturní komise připravila na červen zájezd do Nového divadla v Plzni na muzikál Kočky.

Zájezd se uskuteční v sobotu 27. června.
Přihlášky přijímá Hana Tupá

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
Vás zve na další noční prohlídku, která se uskuteční 5. a 6. června 2015 od 19 - 24 hodin pod názvem 7 zázraků v Mariánské Týnici. Představení nastudoval divadelní soubor Tyl z Čisté.
Na prohlídky je nutná rezervace (tel. 373396410)
www.kozlany.cz
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Vážení spoluobčané, návštěvníci a příznivci Noci kostelů 2015,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na druhou oficiální Noc kostelů 2015 v kostele sv. Vavřince v Kožlanech
dne 29. 05. 2015 od 18:00 – 23:00 hod.
V letošním roce pro Vás připravujeme zajímavý program – pěvecké vystoupení, komentované prohlídky, otevření kostelní věže, prohlídku varhan, poutníkovu stezku……. Detailní program bude zveřejněn na plakátech, na
webových a facebokových stránkách Městského muzea Kožlany www.muzeumkozlany.cz, https://www.facebook.com/muzeumkozlany
a
na
oficiálních
stránkách
Noci
kostelů
2015
www.nockostelu.cz.
Noc kostelů je celorepublikový projekt, kdy se otevřou návštěvníkům kostely, chrámy, kaple a další sakrální
stavby. Noc kostelů navazuje na stejnou akci, která se každoročně koná v zahraničních metropolích, jako je Vídeň, Kolín nad Rýnem, Hamburg, Linec či Salzburg, a v roce 2014 proběhla již pošesté ve více než 1 300 kostelích v České republice, dále také v Rakousku, na Slovensku a v Estonsku.
Cílem programu je nabídnout návštěvníkům v průběhu jednoho večera či jedné noci architektonické, výtvarné
a kulturní bohatství kostela naší obce široké veřejnosti.
Za projekt Noci kostelů 2015 v kostele sv. Vavřince v Kožlanech:
Lukáš Berbr, Marie Matějovská a Monika Nováková

Citát měsíce
„Přestaňme si stěžovat na to, že nám něco chybí, místo toho raději poděkujme za to, co již máme“
Petr Havránek
www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 5 /2015
strana - 6 -

Foto z vítání občánků, které proběhlo 18. dubna
SPORT
Olympie Kožlany
Výsledky - duben:
Muži:
Bezvěrov – Kožlany 1:2 (1:1)
branky: Hora, Koura
Mladotice – Kožlany 2:2 (1:1)
branky: Hora, Štrunc
Kožlany – Ledce 1:4 (0:1)
branka: Šimek
Křelovice – Kožlany 0:0 (0:0)

Žáci:
Zbůch – Kožlany 0:6 (0:2)
branky: Souček 2, Holeček 2, Beneš, O.Berbr
Trnová – Kožlany 1:11 (1:4)
branky: M.Pánek 5, Souček 4,
O.Berbr, Špaček
Kožlany – Jesenice 9:0 (6:0)
branky: M.Pánek 4, Souček 3, Beneš, O.Berbr
Hadačka – Kožlany 4:1 (2:0)
branka: M.Pánek

Dorost:
Košutka – Kožlany 3:6 (2:4)
branky: Kazda 2, Folk 2, Karlíček,
Tupý
Smíchov – Kožlany 7:1 (2:0)
branka: Kazda
Kožlany - Rapid Plzeň 6:1 (0:0)
branky: Kazda 4, Šofranko, Karlíček
Spoje Plzeň – Kožlany 3:1 (1:1)
branka: Kazda

Program - květen:
Muži (sobota):
2. 5. Kožlany - Zbůch
9. 5. Nečtiny - Kožlany
16. 5. Trnová - Kožlany
23. 5. Třemošná - Kožlany
30. 5. Kožlany - Dolní Bělá
Dorost (neděle):
3. 5. Kožlany - Kralovice
10. 5. Hrádek - Kožlany
17. 5. Kožlany - Černice
24. 5. Bezdružice - Kožlany

www.kozlany.cz

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Žáci (sobota):
3. 5. Kožlany - Plasy (neděle)
10. 5. Kralovice – Kožlany (neděle)
17. 5. Kožlany - Žihle
23. 5. Dolní Bělá - Kožlany

13:00
14:30
14:30
14:30

Stará garda (pátek):
1. 5. Kožlany - Chrást
8. 5. Zruč B - Kožlany
15. 5. Kožlany - Plasy
22. 5. Tlučná - Kožlany
29. 5. Druztová - Kožlany

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
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Pochod údolím Javornice
se uskuteční v pátek 8. května 2015
Sraz před kožlanskou knihovnou v 9:00 hodin
S sebou si vezměte uzeninu na opečení, vhodnou
obuv do přírody, ručník a dobrou náladu.
Trasa je dlouhá asi 17 km.
Zpestření na vás čeká v podobě brodů.
Občerstvení:
Uhrovic mlýn u velbloudů, Machův mlýn, Zvíkovec
Zpáteční cesta bude zajištěna autobusem až do Kralovic.
Startovné na dopravu 20,-Kč

DBK Kožlany - Kralovice
Kratké reporty z pokračujících soutěží zahájíme konstatováním,
že družstvo kadetek poprvé v sezóně klopýtlo. V play off dorostenecké ligy jsme po sobotní výhře 80:71 nad družstvem Nuslí nedokázali náš výkon v neděli zopakovat. Fyzicky dobře disponované družstvo soupeře dokázalo eliminovat naše útočné snahy a
udrželo nás pouze na 65 bodech (což je náš druhý nejnižší nástřel
v sezóně). Samo dokázalo pak uhrát skoro stejně bodů jako
v sobotu – 68. A to stačilo na naši první porážku. Nic se neděje, o
víkendu 9.-10. hrajeme v Praze a budeme bojovat jako jeden
tým.
Ve čtvrtek 30. 4. začalo Mistrovství ČR starším žákyním.
V prvním zápase jsme bohužel podlehli družstvu Sokola Hradec
Králové vysoko 87:45. Druhý čtvrteční zápas nás čekalo družstvo
HB Basket Praha a i tam prohra 71:78. Páteční zápas proti favoritu a pořadateli MČR Studánce Pardubice, s ohledem na další zápasy ve skupině, již nemohl změnit nic na tom, že ani my a ani
Studánka nepostoupí do skupiny do bohů o medaile. Takže se
hrálo jen o lepší postavení do bojů o 5.-8. místo. Tento zápas se
nám povedl a vyhráli jsme 55:48. Ve spodní skupině nejprve porážíme Slovanku 59:44 a pak prohráváme s Brnem 57:80. MČR
končíme na 6. místě, což lze považovat za úspěch.
ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.

Výsledky ankety za měsíc duben:

V dubnu jsme se Vás ptali, zda souhlasíte se zave-

dením letního a zimního času
Anketní otázka na měsíc květen:
Jak se vám líbí nová vlajka města Kožlany?

(stav k 30. 4. 10:07:35)
Nová anketa byla spuštěna 1. 5. 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
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