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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Poměrně příznivé květnové počasí nám umožnilo dokončit drobné
opravy na
majetku
města
a
začít
se
sekáním
čerstvě
narostlé
trávy. Jako
naschvál se
rozbila
Avie a bylo
nutné
počkat na její opravu. Tím jsme se
trochu zbrzdili v sekání. Poté jsme
již mohli začít naplno sekat a uklízet
veřejná
prostranství
v Kožlanech a v obcích. Nová sekačka je plně využita a ukazuje
svoje přednosti. Přesto je třeba
mít trpělivost. Nejde mávnutím
kouzelného proutku mít najednou
posekáno úplně všechno. Také je
třeba dělat něco jiného, jako např.
akutní opravy apod. Připomínky a
náměty občanů ohledně úklidu,
oprav
a
vylepšení
veřejných
prostor vedeme v patrnosti a dle
možností je řešíme.

V Kralovické ulici je hotový
chodník, kanalizace i vodovod.
Firma Král PM Centrum zde odvedla velký kus práce ve vysokém nasazení, které si vyžadoval termín
dokončení navazující opravy komunikace č.II/229 Kralovice – Kožlany.
Na
chodník
jsme
z Plzeňského kraje získali dotaci ve

výši 200 tis. Kč a na vodovod máme také požádáno. O této dotaci
zatím ještě není rozhodnuto. Věřím, že dílo přispěje k vylepšení
vzhledu města a ke zvýšení bezpečnosti provozu. Konečně se zde
bydlící občané dočkali také kvalitní
pitné vody z městského vodovodu.
Práce
městského
úřadu
se
v květnu soustředila na běžnou
agendu. Podepisují se smlouvy na
dotace s Plzeňským krajem, připravují se akce na měsíc červen a
průběžně řešíme věci, které vyplynou z různých jednání.
Koncem května jsme odebrali
vzorky
odpadních
vod
z kanalizačních řadů v našich obcích. Výsledky rozborů budou hotové až v průběhu měsíce června.
Koncem
května
také
začala
v našem katastrálním obvodu jednání s jednotlivými vlastníky pozemků v rámci kompletní pozemkové úpravy.

Ve čtvrtek 24. května se
v Hodyni uskutečnilo slavnostní
ukončení akce na opravě vnějších
omítek kaple sv. Jana Křtitele. Dílo
bylo dokončeno již v listopadu minulého roku, ale vzhledem k počasí
jsme tuto oslavu uskutečnili až nyní. Po krátkých projevech zazpívaly
v kapli děti ze základní školy pod
vedením pana učitele J. Berbra a
program obohatil sólovým zpěvem
i pan Ondříček ze Dřevce. Na závěr
si početná skupina účastníků mohla prohlédnout nové omítky a občerstvit se malým pohoštěním. Do-

tace na akci ve výši 818.036,- Kč
již přišla na náš účet.
V městské
knihovně
byla
v květnu zahájena ve spolupráci
se školou výstava dětských výtvarných prací na téma květiny a
také výstava herbářů, které děti ze
7. tř. naší školy dělaly v rámci výuky přírodopisu. Výstava je moc
pěkná a bude ke zhlédnutí až do
srpna tohoto roku.
28. května 1884 se v Kožlanech
narodil budoucí československý
prezident
Dr.
Edvard
Beneš.
K uctění 131. výročí této události
byl k jeho pomníku v Kožlanech
položen věnec.
Významnou
kulturněspolečenskou akcí byla „Noc kostelů 2015“,
která se jako celorepublikový projekt uskutečnila v našem kostele
sv. Vavřince již podruhé. Akce byla
opět hojně navštívena a byla organizátory velmi dobře připravena.
Mezinárodní den dětí jsme mohli
v neděli 31. května, díky organizátorkám ze skupiny 8tet, DDM Kožlany a SDH Kožlany, oslavit se
svými dětmi či vnoučaty na akci u
hasičárny. Akce se velmi vydařila a
tentokrát nám přálo i počasí.
Na jiném místě našeho zpravodaje najdete článek, který se zabývá problematikou placení poplatku
za
vývoz
odpadu
v Kožlanech. Jsou zde vyčísleny
skutečné náklady, které město za
odpady platí, a náklady, které vybereme od občanů. Z čísel zde
uvedených je jasně patrno, že
město značnou část nákladů dotuje
ze svého rozpočtu. Přesto se někteří naši spoluobčané snaží svým
neuváženým jednáním tyto náklady ještě zvyšovat.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Citát měsíce
„Rozum je světlo, kterým má být příroda osvětlena a ne zapálena“
Giacomo Leopardi
www.kozlany.cz
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Informace pro občany
Ve zpravodaji často píšeme o tom, jak je třeba třídit odpady, žádáme, aby nebyly tvořeny černé skládky, abychom si sami sobě nedělali nepořádek v městě, kde žijeme.
Možná by bylo dobré informovat také o tom, kolik za ty „naše odpady“ platíme. Nejen na úřadě, kde
zatím musíme všichni za trvale bydlící osobu a za chatu zaplatit tu „pětistovku“. Mnozí možná ani nevědí,
že obec může poplatek navýšit až na 1.000,--Kč za osobu nebo rekreační objet.
Tak strohá řeč čísel:
Město Kožlany v roce 2014 za odpady zaplatilo celkově 1.835.666,--Kč. Vybráno od občanů 749.208,-Kč. Příjem od firmy EKO-KOM za tříděný odpad je 133.943,--Kč. Dlužná částka za rok 2014 od občanů je
1.766,--Kč.
Zkuste tahle čísla porovnat a zamyslet se nad tím, když se někomu zdá nespravedlivé, že nemůže dostat druhou popelnici na domovní odpad nebo na bioodpad. Když někde v lese vyhodí nepořádek. Však
ona se obec postará, ta na to má. Vidíte, kolik peněz teď vybírají?! A proč bych měl platit poplatek? Ať si
to ze mě vymáhají…!
Systém svozu odpadů, který by vyhovoval úplně všem a byl současně i efektivní se hledá opravdu těžko. Začátek je v ukázněnosti nás všech jak v placení, tak v udržování pořádku.

Výsledky projednání rady města na 10. zasedání konaném dne 11. 5. 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 06. 05. 2015.
Rada schvaluje:
č. 95/15 - program 10. zasedání
rady města; č. 96/15 - schvaluje
zveřejnění záměru prodeje u těchto pozemků: st. 1/6 k.ú. Kožlany,
st. 405/2 k.ú. Kožlany,st. 598 k.ú.
Kožlany, st. 599 k.ú. Kožlany, st.
3973/2 k.ú. Kožlany, st. 3973/3

k.ú. Kožlany, st. 76 k.ú. Hodyně,
st. 10/3 k.ú. Dřevec. Dále schvaluje zveřejnění záměru pronájmu u
těchto pozemků: st. 867 k.ú. Kožlany, p.č. 933 k.ú. Hedčany, p.č.
946 k.ú. Hedčany, p.č. 959 - 969
vše k.ú. Hedčany, p.č. 974 k.ú.
Hedčany; č. 100/15 - plán preventivně výchovné činnosti v oblasti
požární ochrany na rok 2015.
Rada souhlasí:
č. 97/15 - s vyčištěním potoka v
Hodyni, realizace proběhne do
konce roku 2015; č. 98/15 - s
uzavřením podnájemní smlouvy na

byt P6 v bytovém domě č.p. 456
Polní ul., Kožlany; č. 99/15 - se
stavbou rodinného domu na p.č.
1924, 1923/2 v k.ú. Dřevec a uzavřením veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení; č.
101/15 - s uzavřením smlouvy s
Plzeňským krajem o poskytnutí dotace na zakoupení multifunkční tiskárny do informačního centra v
částce 10.000,- Kč a na pořízení
informačního kiosku do městského
muzea v částce 40.000,- Kč.

Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 17. 6. 2015
v 18,00 hodin
se koná
3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti Městského
muzea Kožlany

Program:
Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Zpráva o činnosti rady města Kožlany
Změna rozpočtu na rok 2015 - 4. rozpočtové opatření
Závěrečný účet města za rok 2014
Účetní závěrka za rok 2014
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace
Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost pro rok 2015
7) Volba přísedících u Okresního soudu Plzeň-sever
8) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
9) Majetkové a ostatní záležitosti města
10) Zpráva starosty města
11) Diskuse
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pozvánka

na slavnostní odhalení obnovené pamětní desky sochaře Václava Levého
na budově Městského muzea v Kožlanech
neděle 7. června 2015 od 15:00 hodin
Vzpomínku na Václava Levého uvede odborný výklad a doprovodí výstava fotografií děl tohoto významného sochaře, zakladatele moderního českého sochařství
a učitele sochaře Josefa Myslbeka.
V rámci slavnosti vystoupí členové Pražského hradčanského orchestru pod vedením Josefa Kocůrka.
www.kozlany.cz
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Poděkování

Není to tak dávno, kdy prostory
s rozbitými okny kaple sv. Jana
Křtitele v Hodyni obývali holubi, vítr se proháněl vnitřními prostory,
déšť mohl bez problémů pronikat

do štukových ozdob, ze kterých
zbyly jenom torza a objekt nezadržitelně chátral. Toto období naštěstí je už za námi. Ve čtvrtek 14.
května se v Hodyni konalo slavnostní ukončení první a druhé etapy oprav kaple sv. Jana Křtitele.
V první etapě byla provedena
oprava ocelových rámů oken, vitráží a vstupních dveří včetně kování a zámků. V následující druhé
etapě byly uskutečněny opraveny
vnější omítky. Nyní se kaple pyšní
novým pláštěm, přístupovou cestou, vydlážděnou kamenem a
opravenou podezdívkou. Je to
vskutku krásná dominanta obce
Hodyně.
Nemohla jsem se tohoto slavnostního
okamžiku
zúčastnit,
abych osobně poděkovala panu
starostovi obce Kožlany Mgr. Vladimíru Přibylovi, neboť především
díky němu bylo co oslavovat. Jsem
velice vděčná, že byl od samého
začátku akci nakloněn a má moje
velké uznání. Nemůžu opomenout
ani velice vstřícný přístup Odboru

památkové péče Kralovice PhDr.
Jitky Vlčkové, která má také nemalé zásluhy na získání dotací.
V neposlední řadě bych chtěla poděkovat za dobře odvedené práce
firmám Kovářství Václav Minařík,
Truhlářství Vladimír Folda, Umělecké sklenářství Jiří Kabát a firmě
Král PM Centrum s.r.o. a jejím zaměstnanců, kteří se na této akci
podíleli.
Musím poděkovat také všem,
kdo navštěvují kulturní akce, pořádané v kapli, neboť i jejich podpora
je nezastupitelná. V hojném počtu
návštěvníků se zrcadlí jejich zájem
o to, že jim není lhostejný stav a
osud takovýchto ohrožených staveb.
Věřím, že tímto aktem opravy na
kapli nekončí, že nám bude osud
nadále nakloněn a že dojde brzy i
na opravy vnitřních prostor kaple,
které se tak stanou důstojným
prostorem duchovního rozjímání.
Eva Sýkorová

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Jarní sportování v naší škole
Letošní duben byl opět fotbalový a to znamená, že
v pohotovosti je především Zdeněk Pícl, který se o
naše malé fotbalisty stará.

Ve středu 22. 4. si zabalili své fotbalové nádobíčko
kluci ze 6. a 7.třídy včetně Štěpky Brané vhodně doplněni J. Babuškou a M. Zetkem a jeli bojovat do Kaznějova na minifotbalový turnaj škol našeho okresu.
Do turnaje se přihlásilo deset mužstev, proto se bojovalo ve dvou skupinách. Naši skončili druzí ve skupině
a po porážce od pozdějšího vítěze, Zruče, si zahráli
s Kaznějovem o třetí místo. Nervy drásající zápas
jméno
Berbr J.
Valach
Soukup
Holeček

celk.poř.
14
18
24
35

60m
8,8
8,3
8,8
9,2

1000m
3:32,20
3:53,20
3:33,90
4:10,30

skončil 1:1, na penalty byli naši šikovnější a získali
bronz.
O týden později 29. 4. v Horní Bříze se konal opět
turnaj v minikopané pod hlavičkou Mc Donald‘s Cup
pro žáky 4. a 5. tříd. Zdeněk Pícl poskládal tým i
z mladších kluků a děvčat a jeli bojovat. Mezi deseti
týmy obsadili deváté místo za jednu výhru po penaltách. Ve čtvrtek 30. 4. se této soutěže zúčastnili naši
nejmenší v Plasích. Žáci 1. - 3. třídy a dvě čtvrťačky
si to rozdali proti dalším pěti týmům a se ziskem pouhého jednoho bodu za remízu a vstřeleným jedním
gólem obsadili poslední šestou příčku. Snad se jim
příští rok povede lépe a z fotbalového umění se něco
naučí! Předpokládám, že sami se to „páni fotbalisté
kožlanští“ nenaučí!!!
Květen je každoročně zasvěcen atletice. Koná se
Pohár rozhlasu v Nýřanech a také atletický čtyřboj
v Kralovicích. Naše škola jezdí jen na čtyřboj, neboť
na Pohár nemáme tolik závodníků a navíc Nýřany jsou
trochu z ruky. Letos měli chuť závodit jen hoši z 8. a
9. třídy a ve čtvrtek 14. 5. si to opravdu vyzkoušeli.
Čtyřboj se skládá z 60m, 1000m, výška/dálka a vrh
koulí/hod míčkem. Vzhledem na možnosti tréninku
v Kožlanech si myslím, že se naši kluci mezi 36 závodníky neztratili. Posuďte sami.
výška
145
150
-

dálka
400
275

míček
50,43
49,99

koule
8,45
8,07
Mgr. Jaroslav Berbr

www.kozlany.cz
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Malovaná židlička
Na přelomu dubna a května probíhala v naší mateřské škole dobrovolná soutěž „Malovaná židlička“.
Rodiče, společně s dětmi, nás
velmi mile překvapili svými nápady
a výtvarným zpracováním starých
vyřazených židliček, které jsme
získali ze základní školy pro použití
ke hrám na školní zahradě.
Porotu, která vybírala vítěze,
jsme sestavili z předškoláků, kteří
mají již zkušenosti s hodnocením
práce druhých pomocí PET víček.
Každé dítě dostane do ruky 3PET
víčka a vybírá 3 nejhezčí práce.
Jediné pravidlo je, nedat víčko sám
sobě. Tak byla zvolena první tři
místa.
K soutěži mohu jen dodat, že vítězové byli tentokrát všichni, protože
těžko vybírat tu nekrásnější. Každá
židlička je originál a bude nám
dlouho zdobit terasu mateřské
školy, proto také diplom a sladkost
patřila všem.

www.kozlany.cz

19. června bude na zahradě mateřské školy probíhat zahradní
slavnost, kterou každým rokem
pořádáme pro budoucí prvňáčky.
Při této příležitosti je možné si židličky prohlédnout.
Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným.

techniku a věci potřebné k zásahům. Vyzkoušeli jsme střílení z
foukačky, vylezli na střechu hasičského auta, na závěr pustil pan
Šot houkačku a vodu z proudnic.
Pro děti to byl moc pěkný zážitek a
možná někteří přijdou mezi nejmenší hasiče.

Velké poděkování patří Dobrovolným hasičům z Kožlan, kteří nás
pozvali v pátek 22. května do
hasičské zbrojnice. Dětem ukázali

Lenka Kozlerová

Kožlanský zpravodaj 6 /2015
strana - 4 -

SPOLKY
Šikulky z Kožlan
Byly jsme opět na Kreativu – zdobily jsme si trička, tašky a
polštářky. Zdobení textilních výrobků nás baví a vymýšlíme,
které výrobky z textilu můžeme ještě pomalovat textilními
barvami, nebo konturami. Také můžeme použít fixy a voskové
barvy na textil.
Na pondělních setkáních pořád vyšíváme obrazy a ubrusy.
Jsme rády, že můžeme využít dárku od paní M. J., která nám
dala několik předloh pro vyšívání gobelínovým a křížkovým
stehem. Moc jí děkujeme. Také šijeme hračky z textilu, nebo
tašky, prostírání a „košilky“ do košíků z papírových ruliček.
Ve dnech 22. - 24. 5. byla v Praze výstava KREATIVITAHOBBY. Jely jsme se podívat na novinky, které můžete použít
při vytváření. Ten, kdo se zajímá o různé druhy tvoření, si určitě přišel na své. Nejen dámy každého věku, ale i
pánové se zajímali o věcičky, které se pro tvoření určitě hodí.
Mějte se hezky, tvořivě.
Zdraví Šikulky
Hasiči města Kožlany
Tak jsme tady zase po měsíci.
Květen pro zásahovou jednotku byl
bez jediného výjezdu. Za to naši
strojníci se věnovali opravám na
technice.
V
době
soutěží
v požárním sportu se začala ozývat
požární stříkačka PPS 12 z roku
1971 ještě s motorem Škoda
1202. Hasiči vše opravili a dali do
provozu. Výměna nebo rekonstrukce stříkačky bude postupem
času nevyhnutelná.
Když už jsme u požárního sportu, tak náš sbor se rozrostl o několik nových členek hasiček a s
ostatními hasičkami založily soutěžní družstvo, které můžete vidět
na jejich premiéře v sobotu 6. 6.
v obci Lednice na našem okrskovém cvičení v požárních útocích.
V sobotu 23. 5. se konala soutěž
„O zlatou proudnici“ v Hlincích,
www.kozlany.cz

které jsme se zúčastnili s jedním
družstvem mužů. Hasiči z Kožlan
se umístili na třetím místě po SDH
Čistá (1. místo) a SDH Hlince (2.
místo). Na soutěž přijelo 10 soutěžních družstev.

Zároveň v sobotu a v neděli (23.
- 24. 5.) naši malí hasiči jeli soutěžit na Plamen do Trnové. A ti se
umístili takto: za starší 11. místo,
mladší A 16. místo a mladší B 28.
místo.

Některá videa malých hasičů
můžete zhlédnout na YOUTUBE
pod názvem Mladí hasiči Kožlany.
Nakonec bychom chtěli poprosit
majitele svých čtyřnohých miláčků,
aby při venčení na louce za hasičskou zbrojnicí (a nejen tam) po
svých psech uklízeli exkrementy.
Samozřejmě,
že
promlouváme
k těm spoluobčanům, kteří po
svých psem exkrementy neuklízejí.
Ty poctivé bychom rádi uvedli za
příklad. Když děti trénujete na
soutěž a několikrát za sebou vyšlápnou lejno a nebo když zakleknou k zemi a mají na koleni část
exkrementu, tak je to fakt ……..!!!
S pozdravem
Vaši hasiči
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KULTURA

Výstavka „Květiny kolem nás“
V květnu byla slavnostně zahájena výstava v knihovně Květiny
kolem nás. Vernisáže se zúčastnili žáci základní školy se svými
učiteli a také se postarali o kulturní vystoupení, které bylo laděno
kytičkově. Na výstavce můžete spatřit pěkně uspořádané herbáře,
květinové obrázky a keramické plastiky. Vystavené práce můžete
spatřit do konce prázdnin v otevírací dny knihovny.
Z důvodů dovolené bude knihovna
v pátek 5. června uzavřena.
Kulturní komise
připravila na červen dva zájezdy na divadelní představení. První se
uskuteční 10. 6. do divadla Pluto na hru Dva muži v šachu. Další
se odehraje na nové scéně plzeňského divadla. Navštívíme muzikál Kočky a to 27.6. V současné době připravujeme program na kožlanskou pouť.

SPORT
Stolní tenis sezona 2014-2015
A mužstvo hrálo ve složení Jiří Šapovalov, Jaroslav
Sebránek, Robert Hoffman a Rudolf Vojáček. V této
sezoně jsme hráli krajskou soutěž II. třídy. Ze 14
účastníků jsme obsadili 10. místo když jsme 10x zvítězili, 3x remizovali a 13x prohráli. Nejlepším hráčem
byl Jiří Šapovalov, který 77x zvítězil a 17 prohrál. Je
čtvrtým nejlepším hráčem soutěže a má úspěšnost
82%. Sebránek je 30. (46 vítězství a 39 porážek
úspěšnost 54%) Hoffman je 46. (24 vítězství a 42 porážek, úspěšnost 36%. Vojáček je 53. (18 vítězství a
52 porážek, úspěšnost 26%).

www.kozlany.cz

B mužstvo hrálo okresní přebor ve složení: Jindřich
Hoffman, Květa Nedbalová, Jan Sixta, Vladimír Mudra
a Milan Konopásek. Béčko se umístilo na 9. místě z
dvanácti účastníků, když 6x vyhrálo, 1x remizovalo a
15x prohrálo. Nejlepším hráčem byl sedmdesátiletý
Hoffman, který 51x zvítězil a 14x prohrál. Celkově obsadil v okresním přeboru 6. místo a úspěšnost měl
78%. Nedbalová byla 28. (43x vyhrála a 34x prohrála) Sixta byl 44. (10x vyhrál a 26x prohrál) Mudra byl
53. (9x vyhrál a 59x prohrál) Konopásek byl 55. (2x
vyhrál a 33x prohrál).
Jiří Šapovalov
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Krajská soutěž 2. třída
1. TJ Sokol Plzeň V. E
2. TJ Union Plzeň D
3. Sokol Nová Hospoda A
4. SK Kornatice A
5. TJ Sokol St. Plzenec A
6. SK Rokycany A
7. TJ Sokol Nezvěstice A
8. TJ Sokol Těně A
9. TJ Trnová A
10. TJ Kožlany A
11. TJ Sokol Plzeň V. D
12. TJ Sokol Horní Bělá B
13. TJ Sokol Podmokly A
14. TJ Sokol Kralovice A
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Regionální přebor I. třída
1. TJ SHM H. Huť A
2. Sokol V.Libyně A
3. Dioss Nýřany C
4. TJ Baník Líně C
5. SDH Hadačka
6. TJ Sokol Vejprnice A
7. DDM Kaznějov
8. TJ Sokol Horní Bělá C
9. TJ Kožlany B
10. Sokol V. Libyně B
11. TJ Sokol Kralovice B
12. TJ SHM H. Huť B
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Olympie Kožlany
Výsledky - květen:
Muži:
Kožlany – Zbůch 2:2 (0:1)
branky: V.Švamberg, Šnajdr
Nečtiny – Kožlany 1:4 (1:2)
branky: V.Švamberg 2, Frank, Hora
Trnová – Kožlany 2:1 (0:0)
branka: Šnajdr
Třemošná – Kožlany 2:0 (2:0)
Kožlany - Dolní Bělá 3 : 2 (2 : 0)
Branky: Kříž 2, Vlček

Žáci:
Kožlany - Plasy
9:0 (1:2)
branky: Souček 3, O.Hurt 2, Špaček, O.Berbr, Soukup, Valach
Kralovice - Kožlany2:1 (1:1)
branka: Souček
Kožlany – Žihle
7:1 (4:0)
branky: Souček 2, O.Hurt 2, Holeček, Špaček, Němec
Dolní Bělá – Kožlany 2:9 (0:5)
branky: Holeček 2, Souček 2, O.Hurt 2, Soukup, Pešek, Valach

Dorost:
Kožlany – Kralovice 4:1 (1:0)
branky: V.Švamberg 2, Kazda, Šofranko
Hrádek – Kožlany 2:5 (1:1)
branky: Šofranko 3, P.Pánek, V.Švamberg
Kožlany – Černice 2:1 (0:1)
branky: Kazda 2
Bezdružice – Kožlany 1:6 (0:2)
branky: Kazda 3, V.Švamberg, P.Pánek, T.Hach
Program - červen:
Muži:
7. 6. Vejprnice B - Kožlany
13. 6. Kožlany - H. Huť

17:00 neděle
17:00 sobota

Dorost: (sobota)
6. 6. Stříbro - Kožlany
13. 6. Kožlany - Nýřany

10:00
10:00

www.kozlany.cz

Stará garda:
Kožlany – Chrást 3:3 (3:2)
branky: Kotěšovec 3
Zruč B – Kožlany 2:8 (1:3)
branky: Lehner 2, V.Kulhánek, Rocskár, Volín, Kratochvíl, Koura, M.Kulhánek
Kožlany – Plasy 2:8 (2:3)
branky: Kratochvíl 2
Druztová - Kožlany 2:4 (0:3)
Branky: Kratochvíl 2, Rocskár, Lehner

Žáci (sobota):
7. 6. Kaznějov - Kožlany
13. 6. Kožlany - H. Bříza

14:30
14:30

Stará garda (pátek):
5. 6. Kožlany – Třemošná
12. 6. utkání o umístění
19. 6. odvetné utkání o umístění

18:00
18:00
18:00
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Javornice 2015
Slunečné ráno 8. května vybídlo k pohybu 281
účastníků 11. ročníku Pochodu Javornice. O věhlasu
této akce se dozvěděli nejen Kožlanští, ale také turisté
z Hedčan, Kralovic, Hadačky a dalších okolních obcí.
Nejvzdálenější účastníky jsme měli z Klatov, Sušice a
Prahy. Všichni návštěvníci byli zaneseni do statistiky a
tak i po letech můžeme vybírat nejaktivnější jedince.
Tentokrát byly rozdány medaile Daně Berbrové, Silvě
Slabé a Jiřímu Slabému ml. za deset účastí. Potěšující
je skutečnost, že ocenění z loňského roku přišli opět
všichni (5 osob). Stejně jak se zvyšuje návštěvnost
lidí, tak chodí i více psů. Letos jich bylo 17. Slunečné
počasí je vždy polovina úspěchu každé akce. O další
se postará dobrá parta lidí, kteří se sejdou a samo-

zřejmě nemohu zapomenout ani na dobré občerstvení
o které se postarali v Uhrovic a Machově mlýně. Závěrečné občerstvení pak bylo v kempu na Zvíkovci, kde
kvůli nám zahájili sezónu. V letošním roce byl Uhrovic
mlýn označen jako nová zastávka a určitě se osvědčil
příjemným prostředím a velmi širokou nabídkou občerstvení. Také personálně zvládnuto velmi dobře. Ze
Zvíkovce nás dopravily autobusy pana Lexy. I tady se
počet navýšil již na čtyři. Doufám, že se pochod líbil a
krása přírody, kterou máme doslova „za humny“,
oslovila i ty, kteří s námi byli poprvé. Příště se sejdeme 8. května ve stejnou dobu. Těším se na Vás.
Fotky z Javornice najdete nwww.knihovna.kozlany.cz
Hana Tupá

Ladislavská 50

20. června 2015
se koná

cyklistický výlet „Ladislavská 50“
Sraz účastníků v 9:00 hodin u Tupých, Kožlany, Na Výfuku 430
DBK Kožlany - Kralovice
V květnu skončily všechny soutěže minulé sezóny,
ale zároveň začaly soutěže sezóny následující. Co to
pro naše družstva znamenalo?
O umístění U15 na MČR jsme Vás již informovali
v minulem čísle zpravodaje, tak jen pro připomenutí.
www.kozlany.cz

Z 6. místa extraligové tabulky jsme postoupili na MČR
a tam po dvou výhrách a třech porážkách potvrzujeme stejným umístěním příslušnost ke špičce basketbalového dění této věkové kategorie.
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Na svůj vrchol dokráčelo také družstvo kadetek
U17. Po loňské premiérové účasti a porážce od Pardubic v play off, jsme byli lotos všemi považováni za favority utkání play off proti Sokolu Nusle. Jak již víte
z minulého čísla, tak se nám nepodařilo v prvních
dvou zápasech využít plně domácího prostředí a o víkendu 9.-10.5. jsme jeli bojovat o další výhry do Prahy. Soupeř nastoupil oslabený o svoji nejlepší hráčku
a na jeho hře to bylo znát. My začali zostra a od prvních minut diktovali tempo. O vítězi bylo od začátku
jasno – konečný stav 49:82 v náš prospěch nám dal
šanci ukončit sérii následující den. Překvapení na nás
čekalo již při vstupu na palubovku na rozcvičení. Nejlepší hráčka soupeře se rozcvičuje a my víme, že to
nebude lehké. S tímto vědomím nastupujeme do
utkání a po chvíli prohráváme o 4 body, naštěstí to
byla jediná chvíle, kdy jsme tahali za kratší konec.
Ještě do konce první čtvrtiny si vybudujeme náskok a
po deseti minutách vedeme 16:9. Ve druhé čtvrtině
pokračujeme v nátlakové hře a svůj náskok navyšujeme na 23 bodů (41:18). Po poločase se nám již nedaří tak dobře bránit a soupeř snižuje na stav 58:40
před posledním dějstvím. Všichni již začínáme věřit,
že to uhrajeme. Rychle střídáme cele pětky, tak aby
se hrálo ve vysokém tempu a na konci již ve vítězné
euforii dostáváme par laciných košů, které však nic
nemění na naší výhře 66:53 a historickém postupu do
kvalifikace o extraligu. Jako nejúspěšnější tým DL budeme pořadateli jedné kvalifikační skupiny.
Svůj poslední turnaj sezóny sehrály také kategorie
U12 a přípravky. Tentokráte vypsal ČBF – OZČ turnaj
v miničunče. Bohužel se přihlásila pouze družstva
DBaK (tj. naše DBK K-K a spřáteleného BaKu Plzeň).
Přičemž do kategorie U12 pouze my. Proto jsme oba
turnaje sloučili do jednoho a v sobotu si to rozdali
v kožlanské tělocvičně. Bylo jasné, že turnaji bude
„vládnout“ naše družstvo Gepardů (Petr Houska, Michal Roučka a Adam Voleský). A opravdu tomu tak
bylo. Ono když se hraje o patro výš, kam jejich soupeři pouze koukají a nedosáhnou, tak se hraje velice
dobře. Druhé místo obsadily Lentilky – Tereze Čuříková, Lucka Hudousková, Míša Plačková, Anička Běláčová a Matěj Střelba. Kromě velikých kluků porazili
všechny soupeře a jejích hra byla rychlá, plná dobrých
přihrávek a nájezdů na koš. Třetí skončilo družstvo
složené z Adélky Veruňkové, Julie Bradové a Zuzky
Fryčkové. Ty však hrály kategorii U12 a byly vyhlášeny samostatně. Kožlanská trojka – Andělka Slabá,
Lucka Švarcová a Matěj Berbr skončili v turnaji čtvrtí,
ale po rozdělení kategorií si na krk pověsili stříbrné
medaile za 2. místo v kategorii přípravek. Hostující plzeňská družstva tak skončila pod námi, ale medaile
dostala i ona. Tím tedy opravdu byla zakončena sezóna 2014/15.
A ihned začala sezóna 2015/16 – jak je to možné?
Kvalifikace, které se hrají koncem května a začátkem
června totiž spadají již do nové sezóny.
Tu načíná družstvo U17 „B“ s pokusem opět pro
mladší hráčky vybojovat možnost těžkých zápasů v lize. Byli jsme nalosováni do skupiny, kterou měli pořádat Říčany a dalšími soupeři nám měly být družstva
Lovosic, Chomutova a Mostu. Z pořadatelství v Říčanech však sešlo – na termín kvalifikace byla v hale jiná akce a tak se turnaj uskutečnil v Mostě. Pravidla
pro kvalifikaci a účast družstev „B“ nám umožnila napsat na soupisku 5 hráček družstva „A“, z toho v každém zápase mohly nastoupit tři na palubovku.
www.kozlany.cz

V prvním zápase se utkáváme s družstvem Lovosic.
Výsledek a výhru 150:21 ani není třeba komentovat.
Již v druhém zápase víme, že půjde do tuhého - domácí družstvo, jehož většina hrála v sezoně 14/15 DL
za Karlovy Vary je favoritem naší skupiny. Vyrovnaný
zápas se bohužel ve třetí čtvrtině zlomil v náš neprospěch – prohráváme 58:74, když ke konci již šetříme
síly na další den. Z výsledků dalších zápasů je jasné,
že náš další zápas rozhodne o postupujícím do druhého kola kvalifikací. Trenéři se rozhodují nenasadit
k zápasu S. Sklenářovou a dávají přednost dalším posilám z „Ačka“ a případný postup ustupuje přípravě na
baráž „Ačka“ o extraligu. Zápas bereme jako přípravu
na Strakonice a chceme vidět od všech převzetí zodpovědnosti na sebe. Vyrovnaný zápas ztrácíme
v posledních minutách, kdy si hráčky přehazují míč
jak horký brambor a naše hra ztrácí řád a systém. A
nakonec prohráváme o pouhé tři body 57:60. V posledním zápase s Chomutovem se již hraje jen o čest.
Zápas proti družstvu složeného z ročníku 2001 zvládáme a vyhráváme 87:18. To však nic nemění na
tom, že v tabulce končíme třetí a systém kvalifikace,
kam se přihlásilo rekordních 20 týmů, nám již nedal
možnost postupu do dalšího kola. Ze čtyř skupin postupuje vítěz přímo a družstva na druhých místech si
zahrají systémem doma venku o zbylá dvě postupová
místa do DL. Jelikož již dnes víme i výsledky druhého
kola, kde se podařilo družstvu Říčan přehrát Pastelku
MB v celkovém skóre o dva body, tak byl postup pro
družstvo „B“ velice blízko. Nedá se nic dělat, budemeli chtít soutěž pro „B“ budeme je muset přihlásit do
krajského přeboru a doufat, že bude dost družstev pro
složení nějaké soutěže.
Pátek 29.5. byl pro kadetky dnem, kdy se odehrál
jejich zápas roku. Poprvé v historii DBK i BaK máme
právo účasti v kvalifikaci o extraligu. Los nám jako
soupeře určil družstvo BK Strakonice – sestupujícího
z extraligy a tým TJ Bižuterie Jablonec – jako dalšího,
hůře umístěného z DL. Ve druhé skupině se v Havířově utkala družstva domácích, Hradce Králové a Olomouce. Předpokládalo se, že se o postupujícím v naší
skupině rozhodne již v první pátečním zápase, kde
jsme hostili družstvo BK Strakonice. Tento tým je
mimo jiné účastníkem extraligy od jejího ustanovení a
nikdy tuto soutěž neopustil. V jeho barvách hrálo i
několik našich hráček – Mirka Vodrážková, Veronika
Přibylová a Monika Kůsová. Rok u družstva ve Strakonicích působil jako asistent i Vladimír Přibyl. Takže
soupeř těžký a zkušený. Svoji zkušenost nám dával
poznat celý zápas. Hlavně ve druhé čtvrtině jsme dělali chyby a v poločase prohrávali o devět bodů 29:38.
Ve druhé půli makáme stahujeme rozdíl až na jeden
bod. Na konci však svítí na tabuli skóre 55:61 v náš
neprospěch. Hráčkám nelze upřít snahu, bojovaly,
makaly a nevyhrál lepší. Vyhrál zkušenější. Hráčky
Strakonic sice hrály na chvostu tabulky, ale hrály extraligu – kde je vše rychlejší a agresivnější. A to nakonec v zápase rozhodlo. Sobotní zápas Strakonic
s Jabloncem skončil vysokou výhrou hráček z Jižních
Čech 107:37 a stejně tak si odvezl Jablonec „kilo“ od
nás. Výsledek skoro jako přes kopírák 110:40. I tyto
výsledky potvrzují, že postup byl blízko a přesto nesmírně daleko.
Na závěr mi dovolte pozvát Vás všechny na 10. ročník Memoriálu Katky Šlikové – plakát jistě ve zpravodaji najdete.
J. Buňka
Kožlanský zpravodaj 6 /2015
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ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.
V květnu jsme Vám položili otázku:
Jak se vám líbí nová vlajka města Kožlany?

Výsledky ankety za měsíc květen:

Anketní otázka na měsíc červen
Jste pro zvýšení počtu biopopelnic občanům za cenu
zvýšení poplatku za vývoz odpadu?

(stav k 29. 5. 11:00:13)
Nová anketa byla spuštěna 1. 6. 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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