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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
V měsíci červnu pokračuje nekonečný boj s rychle rostoucí trávou
a
s těmi
občany,
kteří neustále vozí
starý nábytek
či
jiný odpad
na různá
místa
v okolí
(např. do
pískovny).
V zájmu
úspory 100,- Kč z vlastní peněženky udělají škodu za 1000,- Kč
z obecní peněženky netušíce, že to
vlastně taky zaplatí ze svého.
Abych ale nebyl tak pesimistický,
musím konstatovat, že Kožlany a
naše obce jsou upravené a uklizené velice dobře. Konstatovala to
také komise, která nás v neděli 21.
června přijela hodnotit v rámci
soutěže „Vesnice roku 2015“. Pokud namítnete, že nejsme vesnice,
tak máte pravdu. Do této soutěže
se však mohou přihlásit všechny
obce, které mají do 7500 obyvatel.
Tak proč ne? O výsledcích soutěže
vás budeme informovat.

V červnu byla dokončena rekonstrukce komunikace II/229 Kožlany-Kralovice a také byla dokončena rekonstrukce chodníku a kanalizace v Kralovické ulici v Kožlanech.
Zároveň jsme prodloužili vodovod-

ní řad až na začátek Nádražní ulice. Věřím, že nový chodník, vodovod a kanalizace zlepší nejen
vzhled města, ale také komfort občanů zde bydlících.
V minulém měsíci jsme provedli
náhradní výsadbu za poražené topoly u silnice II/229. Nechali jsme
vysadit na náklady SÚS PK 19 nových dubů podél polní cesty mezi
Dřevcem a Hodyní. Vlastními silami jsme také vysadili keře v parku
E. Beneše a odborná firma pana
Blechy nám osázela břeh za budovou pošty. Dva stromy budou ještě
vysázeny na podzim jako náhrada
za poražené stromy v Kožlanech.

V letních měsících se bude pracovat na nové střeše vodojemu u
Hradecka a na protipovodňových
opatřeních u Dřevce.
Na našich webových stránkách
se můžete seznámit s výsledkem
velkého kontrolního rozboru kvality
vody ve vodovodu. Všechny ukazatele jsou v pořádku. Kvalita vody
je i nadále vysoká.
V polovině června proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva města. S jeho výsledky se můžete seznámit na jiném místě našeho
zpravodaje. Uskutečnila se také
valná hromada akcionářů Vodárenské a kanalizační a. s., jejíž jsme
akcionáři.
Již delší dobu se nám nedaří
kvalitně obsadit restauraci „U Radnice“. Poslední nájemník ukončil
nájem v červnu po krátkém něko-

likaměsíčním působení. V nově vyhlášeném výběrovém řízení se přihlásili dva zájemci, ale rada města
nakonec rozhodla o zrušení výběrového řízení. Otázku pronájmu
restaurace chceme řešit zodpovědně a kvalitně tak, aby toto zařízení nedělalo městu ostudu.
Červen byl bohatý na kulturní,
sportovní a společenské události.
Uskutečnil se 10. ročník memoriálu
K. Šlikové ve streetballu, proběhla
i tradiční Ladislavská 50. Opakovaná „ Noc v muzeu“ přilákala opět
velký počet návštěvníků. V neděli
7. června uskutečnila společnost
NEFOSIN ve spolupráci s naším městem slavnostní akt znovuodhalení pamětní desky sochaře
Václava Levého na budově muzea
v Kožlanech. Návštěvníci si mohli
vyslechnout vyprávění o životě a
díle našeho význačného sochaře a
také si poslechnout pěkné písničky
v podání pražských písničkářů.

Skončil školní rok 2014/15. Děti
a zaměstnanci školy a školky se
těší na prázdniny a zaslouženou
dovolenou. S předškoláky se slavnostně rozloučili ve školce a žáci
deváté třídy se rozloučili se školou
při slavnostním setkání v obřadní
síni městského úřadu.
Na závěr mi dovolte vám všem
popřát hezké prožití dovolené a
dětem přeji co nejdelší a nejkrásnější prázdniny.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Vavřinecká pouť v Kožlanech
8. - 9. srpna 2015
Podrobnější informace budou zveřejněny na plakátech.
www.kozlany.cz
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Výsledky projednání rady města na 11. zasedání konaném dne 1. 6. 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 01.06.2015
Rada schvaluje:
č. 102/15- program 11. zasedání
rady města; č. 103/15 - termín a
program 3. zasedání zastupitelstva
města Kožlany; č. 104/15 - ukončení nájemního vztahu a zveřejnění záměru pronájmu nebytového
prostoru č.p. 260 Kožlany, restaurace U Radnice, včetně podmínek
pronájmu; č. 107/15 - smlouvu č.
IV-12-0010221/VB/1 o uzavření

budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu na p.č. 1922
v k.ú. Dřevec se společností ČEZ
Distribuce, a.s.,; č. 108/15 smlouvu o použití pozemku na
stavbu IV-12-0010296 s ČEZ Distribuce a.s. a souhlasí se stavbou
zemního kabelového vedení NN na
pozemcích p.č. 3623/86, 3647/10,
3662/31,
3647/12,
3647/13,
3647/14,
3647/15,
3647/16,
3656/2, 3662/8, 3662/10 vše k.ú.
Kožlany, Polní ul.; č. 109/15 - zveřejnění záměru prodeje pozemků
st. 20/2, st. 20/4, p.č 20/3 v k.ú.
Hedčany; č. 110/15 - zveřejnění
záměru prodeje pozemku st. 867 v
k.ú. Kožlany; č. 111/15 - zveřej-

nění záměru prodeje pozemků p.č.
3960/17, p.č. 3960/12 v k.ú. Kožlany.
Rada souhlasí:
č. 105/15 - s odkoupením vybavení kuchyně tj. sporáku za 20000,Kč, stoly za 2500,- Kč a boiler za
3000,- Kč po jejich prohlídce na
místě, č. 106/15 - s umístěním reklamního poutače na veřejném
prostranství, místní poplatek bude
stanoven dle vyhlášky, a umístěním posezení na veřejném prostranství a stanovuje poplatek ve
výši 100,- Kč/měs. po dobu záboru.

Výsledky projednání rady města na 12. zasedání konaném dne 22. 6. 2015
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, diskusní příspěvky
členů rady města
Rada schvaluje:
č. 112/15 - program 12. zasedání
rady města; č. 113/15 - smlouvu
č.
IV-12-0010296
o
budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby v ulici Polní,
Kožlany,
na
pozemcích
p.č.
3623/86,
3647/10,
3662/31,
3647/12,
3647/13,
3647/14,
3647/15,
3647/16,
3656/2,
3662/8, 3662/10 vše k.ú. Kožlany
uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s.; č. 114/15 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku
253/3 v k.ú.
Kožlany p.č. 4910
k.ú. Kožlany; č. 115/15 - smlouvu
č. IE-12-0004631/VB/1 o zřízení
věcného břemene - služebnosti na
pozemcích p.č. 2984/3, 4287/2
k.ú. Kožlany se společností ČEZ
Distribuce, a.s.; č. 116/15 - upra-

venou
smlouvu
č.
IV-120010221/VB/1 o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu na p.č. 1922 v k.ú.
Dřevec se společností ČEZ Distribuce, a.s. z důvodu změny trasy
zemního kabelového vedení; č.
119/15 - nájemní smlouvu na pozemek st. 867 o výměře 20 m2
k.ú. Kožlany na dobu pěti let za
100,- Kč/rok uzavíranou se Společenstvím vlastníků pro dům Větrná
368 Kožlany; č. 120/15 - nájemní
smlouvu pozemky v k.ú. Hedčany
p.č. 933, 946, 959 - 969, 974 o
celkové výměře 315 m2 na dobu
pěti let za 2000,- Kč/rok uzavíranou s Odborovou organizací Dopravního podniku měst Mostu a
Litvínova,a.s.; č. 123/15 - zadání
zhotovení hrázek v rámci protipovodňových opatření v obci Dřevec
firmě KRÁL PM CENTRUM s.r.o.,
která podala nejnižší cenovou nabídku v částce 123 766,- Kč bez
DPH; č. 124/15 - poskytnutí pe-

něžního daru členu rady města
Ing. Václavu Dubskému za mimořádně přínosné aktivity vykonávané pro město mimo výkon funkce.
Rada souhlasí:
č. 117/15 - se zařazením žadatele
o byt v Domě s pečovatelskou
službou do seznamu zájemců o
přidělení bytu; č. 118/15 - s umístěním sídla spolku Českého svazu
chovatelů, Základní organizace Kožlany na adrese sídla Městského
úřadu, Pražská 135, Kožlany.
Rada nesouhlasí:
č. 121/15 - se změnou kupní
smlouvy na pozemek p.č. 815/13 v
k.ú. Bohy.
Rada ruší:
č. 122/15 - záměr pronájmu nebytových prostor restaurace U Radnice na adrese Pražská 260, Kožlany.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 3. zasedání konaném dne 17. 6. 2015
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva, zprávu o činnosti rady, zprávu o stavu
lesního hospodaření
Zastupitelstvo určuje:
č. 52/15 - ověřovateli zápisu Mgr.
Jaroslava Švarce a Milana Konopáska, návrhovou komisi ve složení - předseda Václav Kratochvíl,
členové Bc. František Švec, Vladimír Kulhánek.
www.kozlany.cz

Zastupitelstvo schvaluje:
č. 53/15 - program 3. zasedání zastupitelstva, č. 54/15 - změnu rozpočtu města na rok 2015 - 4. rozpočtové opatření., č. 55/15 - celoroční hospodaření města Kožlany
za rok 2014 bez výhrad,
č. 56/15 - účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2014 včetně výsledku hospodaření za účetní období 2014, č. 57/15 - veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové fi-

nanční dotace Plzeňskému kraji určené na zajištění dopravní obslužnosti na území Plzeňského kraje
v roce 2015, č. 60/15 - prodej pozemků st.p.č. 1/6 v k.ú. Kožlany o
výměře 2 m2, st.p.č. 405/2 v k.ú.
Kožlany o výměře 76 m2, st.p.č.
598 v k.ú. Kožlany o výměře 28
m2, st.p.č. 599 v k.ú. Kožlany o
výměře 29 m2, p.č. 3973/2 v k.ú.
Kožlany o výměře 53 m2, vlastníkům jednotlivých staveb na těchto
pozemcích za cenu 200,- Kč/m2, č.
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62/15 - prodej pozemku st.p.č. 76
v k.ú. Hodyně o výměře 11 m2
vlastníku stavby na tomto pozemku za cenu 100,- Kč/m2, č. 63/15 prodej pozemku st.p.č. 10/3 v k.ú.
Dřevec o výměře 15 m2 vlastníku
stavby na tomto pozemku za cenu
100,- Kč/m2, č. 64/15 - prodej pozemků v k.ú. Hedčany p.č. 20/3 o
výměře 18 m2, st.p.č. 20/4 o výměře 107 m2, pozemku st.p.č.
20/2 o výměře 591 m2,
jehož
součástí je stavba bez č.p./č.ev.
panu V.J. za cenu 50,- Kč/m2.

Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 59/15 - navýšení neinvestičního
příspěvku zřizovatele pro Základní
školu a Mateřskou školu dr.
E.Beneše Kožlany pro rok 2015 o
200 000,- Kč, č. 61/15 - prodej
pozemku st.p.č. 867 v k.ú. Kožlany
o výměře 20 m2, č. 65/15 - prodej
pozemků p.č. 3960/17 v k.ú. Kožlany a p.č. 3960/12 v k.ú. Kožlany z důvodu probíhajících komplexních pozemkových úprav v k.ú.
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.

Zastupitelstvo volí:
č. 58/15 - Marii Matějovskou do
funkce přísedícího Okresního soudu
Plzeň-sever.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Červen si s námi pohrává
Každý rok nás v červnu čekají oblíbené akce ponejvíce venku, či v přírodě. Školní výlet dne 9. 6. 2015
do ZOO v Plzni. Úterý bylo nejstudenějším dnem
v týdnu, venku 12 st. a déšť, výlet jsme vzhledem
k podmínkám zrušili.
Další akcí, která se koná v červnu, je zahradní slavnost pořádaná na počest dětem, které půjdou v září
do 1. třídy základní školy. Od rána zataženo, chladno.
S obavami jsme připravovali školní zahradu, pro jistotu jsme zamluvili i možnost v tělocvičně ZŠ. Tentokrát
to celkem vyšlo. Všichni jsme se sešli na zahradě
školky, kde představení uspořádal hudební soubor
DOREMI z Českých Budějovic. Program „Saxana, aneb
strašidel se nebojíme„ se líbil všem dětem.
Po programu, vystoupení dětí a slavnostním pasování
19. předškoláků byl na zahradě mateřské školy tábo-

rák a občerstvení, které nám pomohli zajistit sponzoři,
Kompek, kombinát pekařské a cukrářské výroby,
spol. s.r.o., Průmyslová pekárna a cukrárna Kladno,
vVrobna uzenin ZD Dřevec, Potraviny COOP Kožlany,
Plus Kožlany a rodiče dětí z mateřské školy. Všem velice děkujeme.
23. června jsme zvolili náhradní termín výletu. Opět
nejstudenější den v týdnu, v noci lilo jako z konve.
Odjeli jsme, i když z oblohy nás strašila černá mračna. Nakonec se výlet vydařil, v Plzni po celý den nekáplo a všechna zvířata byla ve výbězích. V pořádku
jsme dorazili v odpoledních hodinách do školky.
Poděkování patří i všem zaměstnancům mateřské
školy, kteří se podíleli na zdárném chodu všech akcí.
Přejeme všem krásné slunečné léto.
Lenka Kozlerová

Závěr školního roku 2014/2015 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
2014/2015 z pohledu znalostí a
výsledků
vzdělávání
dětí?
Z celkového počtu 120 žáků bylo
www.kozlany.cz

ve škole uděleno 66 vyznamenání
a 54 žáků prospělo. Na žádném
vysvědčení se neobjevila klasifikace „nedostatečně“ ani snížená
známka z chování. Celkový průměr
všech žáků byl 1,54. Přes tento
dobrý výsledek si myslím, že úroveň znalostí našich dětí stále klesá.
Vytrácí se klasický „dril“, bez kterého třeba vyjmenovaná slova nebo násobilka naučit nelze, chybí
logické myšlení. Děti přestaly číst,

což se nejvíce podepisuje na porozumění textu.
Ve čtvrtek 28. 5. 2015 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
testy a úspěšným řešitelům byl
předán řidičský průkaz pro cyklisty. Zvláště páťákům se testy povedly a až na dva je všichni splnili.
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Tím se naše děti staly nejúspěšnějšími řešiteli mezi školami, které
se do té doby testů zúčastnily.

leznete na jiném místě zpravodaje
nebo na našich stránkách školy.

Konec školního roku si děti už
neumí představit bez výletů. Mateřská školka až na druhý pokus
navštívila plzeňskou ZOO a i přes
nepřízeň počasí si děti výlet užily.

Nejlépe počasí vyšlo 1. - 3. třídě,
která strávila pěkný den v Krásnu
s panem Pohodou. Toho děti znají
z představení pro školku. Dále se
naši nejmladší školáci podívali do
muzea hornictví a svezli se starým
hornickým vláčkem. A protože měli
opravdu horko, bylo toho na jeden
den až dost.

Žáci 4. a 5. třídy navštívili se
svými učitelkami naše hlavní město. Zvláště prohlídka ruzyňského
letiště, kde se děti dostaly blízko
k letadlům i do zázemí, byla velice
zajímavá. Potom vystoupaly na Petřínskou rozhlednu a prohlídku
Prahy zakončily na Pražském hradě. Mnohé děti byly v našem hlavním městě poprvé.
Celý druhý stupeň vyrazil na
královský hrad Karlštejn a do
sklárny
v
Nenačovicích.
V nenačovické sklárně si děti mohly vyzkoušet i foukání do píšťaly a
výrobu skleněných číší. Další informace a fotky z výletů a akcí nawww.kozlany.cz

V pátek 19. 6. se v mateřské
škole uskutečnilo tradiční rozloučení s předškoláky. Celým programem protkaným písničkami a výstupy dětí provázela Saxána. Po
slavnostním „vyřazení předškoláčků“ došlo i na již tradiční opékání
vuřtů. Škoda že i při této akci úplně nevyšlo počasí. Přesto si děti
nenechaly přeháňkami odpoledne
zkazit. Děkuji všem, kteří se na
přípravě této i ostatních akcí podíleli, i těm, kteří nás podpořili finančně.
V červnu také probíhá mnoho
sportovních akcí. Výsledky vašich
dětí najdete na jiném místě zpravodaje.
Ani o prázdninách se život ve
škole úplně nezastaví. Školka má
běžný provoz až do 24. července a
děti tam mohou znovu nastoupit
už 24. srpna. Abychom vyčerpali
alespoň částečně dovolenou, bude
provoz omezen na jednu třídu,
která zájmu rodičů stačí. Během
přerušení provozu školky musíme
stihnout generální úklid, vymalování kuchyně a další nutné úpravy
interiéru a exteriéru budovy.
Až na období mezi 27. červencem a 15. srpnem bude také
v provozu školní kuchyně. Naše
kuchařky vaří bezmála dvě desítky
obědů pro občany Kožlan, obědy a
večeře pro tábor Deliba a příměstský tábor DDM Kožlany na začátku
a konci prázdnin. Dále budeme poskytovat celodenní stravování pro
basketbalové soustředění dvou
pražských a jednoho karlovarského

klubu. Tyto budou u nás i ubytovány.
V polovině července se firma pana Prusíka z Kozojed pustí do rekonstrukce podlah v učebně češtiny a chemie. Firma koberce Prusík,
která byla vybrána v poptávkovém
řízení, nám nabídla nejnižší cenu a
nejkomplexnější službu. Výměna
podlah je spojena i s malováním.
Vedení školy se bude v červenci
a srpnu mimo běžné agendy zabývat výběrovým řízením na cestovní
kancelář nebo kanceláře, které by
bezpečně uspořádaly zájezdy pro
žáky a učitele do Anglie a Německa. Na tyto zájezdy, které byly vypsány vždy pro skupinu 10 žáků a
učitele, dostaneme 100% dotaci
v projektu OPVK výzvy č. 56. Vše
musí proběhnout do konce roku
2015.
Naši školu po prázdninách (jsou
žáky do 31. srpna) opouští 12 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.
Ve škole také končí pracovní
poměr paní Jarmile Petranové, která se starala o děti ve družině, a
Mgr. Zdeňce Flögelové, která odchází z mateřské školky do MŠ
Chříč. Obě učitelky u nás odvedly
velký kus práce a s přáním hodně
zdraví do dalších let jim patří mé
velké poděkování.

V září by mělo nastoupit 21 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 knížKožlanský zpravodaj 7-8 /2015
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kách převládne. Do školky po
prázdninách přivítáme 12 nových
dětí. Počet dětí ve školce nám začíná mírně klesat. Celkový počet
dětí v ZŠ a MŠ začíná stagnovat.
Je to spojeno i s tím, že podle
mých zpráv se během prázdnin
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 stále 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 stránky http://zsamskozlany.webnode.cz/.
Najdete tam důležité informace,
kontakty na vedoucí pracovníky a
další
odkazy
a
aktuality.

Testování žáků 4. a 9. ročníku ZŠ a MŠ Kožlany
Jak už jsem psal v dubnovém zpravodaji, byli naši
žáci čtvrté a deváté třídy náhodně vybráni do letošního testování žáků. Testování čtvrťáků organizuje
TIMSS a probíhá asi v 50 státech. Po přečtení dotazníků pro žáky a rodiče jsem byl k tomuto značně
skeptický. Žáci si však s rozsáhlým testováním
z matematiky a přírodovědy poradili velice dobře a ve
většině případů neměli problém ani s časovým limitem. Protože testování probíhá v mnoha zemích, celkové výsledky budou známy až na podzim příštího
roku… Trochu mi uniká zpětná vazba. Za rok už si nikdo nebude pamatovat, jaké to testování reálně bylo.
Toto zjišťování výsledků vzdělávání obsahovalo i dotazník pro rodiče. Na tomto místě bych chtěl všem rodičům poděkovat za jeho včasné vyplnění a odevzdání
do školy. Pochopil jsem, že to byl na mnohých školách
velký problém. Ještě jednou děkuji.
Testování deváťáků organizovala Česká školní inspekce a probíhalo pouze elektronicky. Žáci byli přezkoušeni z přírodovědného a společenskovědního přehledu. Vždy po vyplnění první části testu se žák mohl
svými výsledky „probojovat“ do obtížnější verze zadání. Deváťáci obecně dosahovali nadprůměrných výTest
Vyhodnocení testu
- přírodovědný
Chemie
Biologie
Fyzika
Vyhodnocení testu
- společenskovědní
Zeměpis
Dějepis
Výchova k občanství

sledků a bylo vidět, že jsou od svých učitelů připraveni velice dobře. Celkové výsledky můžete vidět níže.
Na tomto místě bych se rád zamyslel nad financováním regionálního školství, do kterého patří naše
škola. I přes výborné výkony učitelů a velice pěkné
výsledky žáků „ti nahoře“ ještě nepochopili, že když
má učitel na venkově ve třídě třeba 12 dětí, má na ně
mnohem více času, všechny je zná mnohem lépe a
může se jim maximálně věnovat. Přesto rozdělování
financí nutí zřizovatele malé školy rušit a spojovat,
protože na ně prostě nemají peníze. Děti potom jezdí
do větších měst, kde jsou ve třídách po třiceti a nemají šanci na nějaký individuální přístup. Pro ministerstvo je to ale výhodné a proto finančně prosazované.
Teď už k výsledkům žáků deváté třídy. Průměrná
úspěšnost žáků v přírodovědném přehledu byla 58% a
ve společenskovědním 61%. Tyto výsledky nás řadí
do lepší poloviny škol. V přírodních vědách se do těžší
fáze dostali dva žáci, ve společenskovědní tři žáci
z dvanácti deváťáků. Děkuji všem učitelům za poctivou přípravu našich dětí.

Obtížnost
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2

9. třída
12
2
56%
40%
53%
40%
51%
46%
12
3
57%
67%
58%
71%
60%
73%

Celkem
52 690
10 376
50%
46%
53%
50%
50%
51%
52 611
10 940
53%
68%
59%
77%
58%
71%
Mgr. Jaroslav Švarc

Citát měsíce
„Kořenem všeho zla je nedostatek poznání“
Buddha

www.kozlany.cz
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Ukázka sov a dravých ptáků
Na konci loňského roku jsme dětem pro zpestření
do školy pozvali odborníka na mykologii, aby naučil
děti poznávat hlavně jedlé houby. Letos jsme objednali program s ukázkami sov a dravých ptáků. Děti se
seznámily se životem našich dravců a mohly
v bezprostřední blízkosti sledovat jejich přelety.
Vyprávění bylo velice zajímavé a myslím, že zaujalo
všechny přítomné. Děti viděly sovu pálenou, výra velkého, puštíka, neposlušnou poštolku, káňata, jestřába
i majestátního orla.
Na programu se vystřídaly děti ze školy i ze školky.
Nikomu se zpátky do lavic moc nechtělo.
Mgr. Jaroslav Švarc

Školní exkurze 4. a 5. třídy
Dne 16. 6. 2015 jela 4. a 5. třída na školní exkurzi
do Prahy. Největším lákadlem pro nás byla návštěva
Letiště V. Havla. Po bezpečnostní kontrole jsme nastoupili do autobusu, který nás zavezl přímo na letištní plochu. Před námi přistávala a odlétala letadla, viděli jsme plnění paliva do letadla, nakládání zavazadel, zastavili jsme i u hasičské stanice a hangárů. Díky paní průvodkyni jsme pronikli do tajů provozu letiště.
Další zastávka byla na Petříně. Z rozhledny jsme
pozorovali památky, o kterých jsme se učili - Hradčany, Karlův most, Národní divadlo. V zrcadlovém bludišti jsme se zase zasmáli našim odrazům.
Z Petřína jsme se prošli na Pražský hrad, kde jsme
měli možnost obdivovat krásu gotické katedrály i korunovačních klenotů. Po zakoupení nezbytných suvenýrů a plni dojmů jsme se vraceli domů.
Výlet byl odměnou pro žáky za celoroční práci, věta
ze slohové práce žáka 5. třídy i odměnou vyučujícím:
„Byl to ten nejhezčí výlet, jaký nám škola připravila.“
B. Pokorná, D. Berbrová a žáci 4. a 5. třídy

Karlštejn a sklárna Nenašovice
V úterý 9. června jel celý druhý stupeň naší ZŠ na
školní výlet směřovaný na Karlštejn a rodinnou
sklárnu Nenačovice.
Vyjeli
jsme
v půl osmé ráno
k městu Beroun
a Karlštejnu. Na
parkovišti
pod
hradem čekalo
několik kočárů,
které
jsme
k našemu velkému zklamání
nevyužili. Kopec
se zdál nekonečný, ale na
vrcholu nás čekala prohlídka s průvodkyní, podobnou
naší bývalé spolužačce. O to víc jsme si prohlídku užili. Ložnice Karla IV. i taneční sál, komnata purkrabího
a okolní hradby s nádvoříčky nám připomínaly muzikál
Noc na Karlštejně. Nadchly nás zajímavosti ohledně
tehdejšího „toaletního papíru“. Část Karlštejnského
pokladu obsahující skvostná roucha, perlové knoflíky,
www.kozlany.cz

zlaté spony, koruny králů a obrazy předků nás uchvátila natolik, že mnoho z nás absolvuje prohlídku s chutí znovu. Při cestě z hradu jsme měli rozchod. Někteří
hledali útočiště v jedné z mnohých restaurací, jiní se
pokoušeli v nesčetných krámcích nakoupit suvenýry.
Cesta do Nenačovic byla pro samé zatáčky a uzounkou silnici vyčerpávající.
Několik žáků se ji snažilo
prospat, to však nebylo
v souladu s bujarou náladou
ostatních. Sklárna klamala
tělem. Zprvu maličká budova se stísněnou místností
skrývala něco, co jen tak
nevidíte. Přivítal nás pes a
čtyři skláři vykonávající nanejvýš
zajímavou
práci.
Nejstarší z nich nám vyprávěl
o
historii
sklářství
v Čechách, krásách a radostech, které toto řemeslo
nabízí, ale také o úbytku mladých sklářů, pro které
dnes nejsou otevírány učební obory. Dozvěděli jsme
se, že se sklo rozehřívá v peci na 1065°C, poté se
Kožlanský zpravodaj 7-8 /2015
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tvaruje a následně chladí, aby nepopraskalo. Dva
z nás měli dokonce možnost fouknout do píšťaly a vytvořit pomocí kleští úžasné sklářské dílo. Po zajímavé
přednášce jsme se přesunuli do obchodu plného váz,

sklenic a těžítek. Každý jsme pak v autobuse dostali
jeden skleněný bonbón, jehož výrobu jsme sledovali.
Při příjezdu do Kožlan jsme se loučili plni zážitků
z celého dne a natěšeni na další výlet.
Anežka Sixtová

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 v
pondělí v půl jedenácté stála v tělocvičně dvě družstva. V černém s kravatami a slušivými parukami učitelé, kteří se snažili obhájit svoji neporazitelnost, v
béžovém se znakem supermana na hrudi deváťáci,
kteří letos ani tak odhodlaně netvrdili, 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…

Mgr. Jaroslav Švarc

Červen a školní sport
Vždy na konci školního roku se v
naší škole konají dvě tradiční soutěže. Streeball škol okresu Plzeňsever a Kožlanská laťka.
Ve čtvrtek 11. 6. se sjelo na naše hřiště třicet devět družstev různých škol, což bylo skoro 140
sportovců, a soutěžilo se za přijatelného počasí v pěti věkových kategoriích. Naše škola vyslala do
bojů osm družstev a vedla si docela dobře. Nepovedlo se sice žádné
první místo, ale tři druhá a dvě
třetí jsou důkazem kvality našich
basketbalistů. Zvlášť naši nejmenší
bojovali jako lvi a při závěrečném
vyhlášení měli velkou radost z dosažených výsledků. Přestože tento

Výsledky:

sport nemiluji, myslím si, celkem
dobrá akce!
Ve středu 24. 6. jsme uspořádali
již XVIII. ročník soutěže ve skoku
vysokém Kožlanská laťka. Za divácké podpory celé školy se v naší
tělocvičně sešlo dvacet čtyři soutěžících od čtvrté do deváté třídy.
Někteří skokani nás udivovali svými výkony a někteří zas osobitým
skokanským stylem. Velký zájem o
tuto soutěž mají žáci 4. a 5. třídy,
neboť tato atletická disciplína v jejich osnovách TV není. Opakem je
nezájem žákyň II. stupně, nevím
proč, ale startovala pouze jedna!
Kolem
dvanácté
hodiny
bylo
doskákáno a pak došlo na slav-

nostní vyhlášení vítězů. Medailisté
dostali diplomy a všichni zúčastnění sladkou odměnu. Rekordy soutěže sice překonány nebyly, přesto
výkony některých závodníků stojí
za zveřejnění.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem našim sportovcům za vzornou reprezentaci školy a města při
všech sportovních soutěžích v tomto šk. roce a přeji všem krásné
prázdniny.
Deváťákům
mnoho
úspěchů, nejen sportovních, na
nových školách a ať jen v dobrém
vzpomínají na naši KOŽLANSKOU
ŠKOLU.
Mgr. Jaroslav Berbr

Mini žáci: 1. Jakub Kupka 110cm, 2. Adam Palšovič 110cm, 3. Hynek Sixta 100cm
Mini žákyně: 1. Eliška Šotová 105 cm, 2. Lucie Panušková 100 cm, 3. Lea Vejražková 95cm
Ml.žáci: 1. Miroslav Souček 140 cm, 2. Lukáš Váchal 125 cm, 3. Ondřej Hurt 120 cm
Ml.žákyně: 1. Štěpánka Braná 105 cm
St. žáci: 1. Jan Valach 153 cm 2. Jaroslav Berbr 140 cm, 3. Tomáš Soukup 135 cm
St.žákyně: bez účasti

www.kozlany.cz
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MUZEUM
Noc Kostelů

kostelů
navštívilo
130
návštěvníků. Velké
poděkování
patří VŠEM ORGANIZÁTORŮM,
ALE I NÁVŠTĚVNÍKŮM. Děkujeme
za podporu.

Noc muzeí

Vážení návštěvníci, dne 29.
května proběhla druhá oficiální
Noc kostelů v našem kožlanském
kostele sv. Vavřince. Jsme rádi,
že se celá akce povedla. Druhá
oficiální noc kostelů přinesla i
otevření
varhanů
a
jejich
komentovanou
prohlídku.
Zpestřením pro naše nejmenší,
ale i zábavou pro dospělé byla
Poutníkova stezka začínající v
Městském muzeu.
Podle ohlasů se Vám opět líbila
otevřená kostelní věž, která byla
spojená
s
komentovanou
prohlídkou
a
již
zmiňované
varhany a Poutníkova stezka. Noc

V Městském muzeu Kožlany se v
rámci celorepublikového festivalu
muzejních nocí 2015 konala první
muzejní noc, která nesla název
,,Muzejní noc v Městském muzeu
Kožlany aneb oživlé postavy Vás
přivítají." Tento festival pořádá
Asociace muzeí a galerií České republiky s podporou Ministerstva
kultury ČR.V rámci tohoto festivalu
proběhla repríza z loňské pouti,
kde ožili známé i neznáme postavy
z dějin Kožlan a okolí. Během večera navštívilo Městské muzeum
Kožlany 104 návštěvníků a dle
ohlasů se program všem líbil. Na
závěr patří všem, co se podíleli na
této akci VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.
JEŠTĚ JEDNOU VELKÉ DÍKY!!!

Pouť v muzeu
I letos jsme si pro vás připravili
pouťovou neděli v muzeu, kde se
vám představí opět nové oživlé
příběhy, veškeré informace vám
zdělíme
prostřednictvím
facebooku , webu muzea a IC a
plakátech, které budou opět ve
vývěskách včas oznámeny. Opět
to bude formou objednávek na
určitý čas již od dopoledních
hodin, takže neváhejte a přihlašte
se. Přijímat se bude do naplnění
stavu.
M. Matějovská

SPOLKY
Šikulky z Kožlan
jako evropský kulturní objev. Návštěvníky čekají Barokní noci s dobovými ohňostroji, vrcholné hudební
produkce, současné i dobové poutě, koncerty v kostelech, komunitní akce v krajině, oživené prohlídky v
barokních zámcích, komentované prohlídky měst. Při
výběru programu bylo pamatováno na rodiny s dětmi,
dospělé i seniory, na kulturní turisty, znalce vážné
hudby, poutníky, na domácí i zahraniční návštěvníky.
Nejrozsáhlejší festival barokní kultury v České
republice začíná 29. 6. a potrvá do 30. 8. 2015.

Přejeme vám hezké léto a nabízíme pár typů, kam se
jet podívat:
„9 týdnů baroka v 9 oblastech Plzeňského kraje“
Vůně, chutě, hudba, památky, obrazy a krajina baroka na vás čekají v 9 letních týdnech v 9 oblastech
Plzeňského kraje. Festival 9 týdnů baroka zve na každodenní program po celých 63 dní v 63 lokalitách západních Čech.
Fenomenální soubor barokních památek bude hrát
hlavní roli velkého letního festivalu a bude představen
Hasiči města Kožlany
Na začátku června, v sobotu
6. 6. 2015,
se
konala
soutěž
v požárním útoku Okrsku KožlanyChříč v obci Lednice, kde se zúčastnilo za SDH Kožlany družstvo
žen a družstvo mužů. Soutěž byla
www.kozlany.cz

Červenec 2015:
Kozojedy
3. - 4. 7.
Břežany
11. 7.
Čistá
25. 7.
Podbořánky
25. 7.

Kozojedská náves
pouť
pouť
pouť

Srpen 2015:
Kožlany
Rousínov
Kožlany
Liblín

pouť
Rous 17
příměstský tábor
Liblínské slavnosti

8. - 9. 8.
10. - 15. 8.
24. – 28. 8.
29. 8.

složena
ze
dvou
disciplín:
z požárního útoku a z dovednostní
štafety.
Nejlepší časy z obou disciplín se
sčítaly dohromady a ten nejlepší
vyhrával. Štafeta začínala vypitím

Kožlanské šikulky

půllitru mléka, pak po odběhnutí
přes celé hřiště ke konzumaci
chleba s máslem, pak přenesení
vejce na lžíci přes celé hřiště a
houpací lávku, pak přiložením čela
k dřevěné tyčce a točením celého
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těla okolo této tyčky a následně
museli přeběhnout celé hřiště a
zasednout do stavebního kolečka
(někteří soutěžící po této disciplíně
měli problém s rovnováhou), no a
nakonec se muselo kolečko dopravit do cíle štafety. Hasiči z Kožlan,
družstvo mužů, obhájili vítězné 1.
místo a družstvo žen by se také po
součtu časů umístilo na 1. místě,
ale bohužel nebylo tomu tak. Naše
družstvo žen přijelo ve složení 7
soutěžících a ostatní družstva přijela ve složení 5 soutěžících, takže
holky běžely mimo soutěž a jejich
čas se nepočítal o celkové umístění. Jak si můžete níže všimnout,
jejich čas by je umístil na první
příčce v kategorii žen. To ale znamená, že naše holky měly poctivě
natrénováno a jsme na ně právoplatně pyšní.
Soutěžící sbory se umístily takto:
kategorie muži:
1.SDH Kožlany
2.SDH Buček
3.SDH Hlince
4.SDH Brodeslavy
5.SDH Lednice „A“
6.SDH Černíkovice

188:53
199:22
203:81
222:80
261:28
261:37

7.SDH Kozojedy
8.SDH Hedčany
9.SDH Lednice „B“

269:70 s
332:34 s
435:81 s

kategorie ženy:
SDH Kožlany
1.SDH Kozojedy
2.SDH Lednice
3.SDH Hedčany

194:28
210:32
215:05
266:33

s
s
s
s

Naše hasičky jely reprezentovat
SDH Kožlany ve složení: Karolína
Tomešová (koš), Terka Špačková
(savce), Dáša Povová (savce),
Šárka Mudrová (strojník), Míša
Hudousková (rozdělovač, velitel),
Lenka Kratochvílová (levý proud),
Jana Šotová (pravý proud). Některá videa z této soutěže lze shlédnout na YOUTUBE pod názvem
HASIČI KOŽLANY Okrsková soutěž
Lednice 6.6.2015.

s
s
s
s
s
s

Jak jsme psali v minulém čísle,
že naše požární stříkačka PPS 12
se ozývá a vypovídává svojí službu, tak po této soutěži následující
týden při tréninku se rozbila úplně
tak, že vyžaduje minimálně generální opravu celé stříkačky. S touto
ne moc funkční požární stříkačkou
jsme dosáhli v Hlincích třetího místa a v Lednici prvního místa. Tím
autor
chtěl
říci,
že
byli
v soutěžících družstvech SDH Kožlany ještě rezervy ☺.
Naše Tatra 815 si také vyžádala
větší opravu na podvozku a byla
odvezena do autorizovaného servisu v Rybnici.
Ještě nakonec bychom chtěli
opravit chybu z minulého čísla
zpravodaje. Na soutěži „O zlatou
proudnici 2015“ v Hlincích se umístili hasiči na prvních třech místech
takto: 1. místo SDH Hlince, 2. místo SDH Čistá, 3. místo SDH Kožlany.
Nakonec chceme popřát Všem
spoluobčanům v letním čase a dovolených co nejkrásnější počasí.

Malí a mladí hasiči
Malí a mladí hasiči zakončili školní rok dvoudenní
soutěží v Horní Bělé a v Mrtníku (20. - 21. 6.). V sobotu v Horní Bělé, kde soutěž trvala do pozdních nočních hodin se doslova malým hasičkám dařilo. V disciplíně běh na 60 m překážek se naše Sára Hahnová
umístila na 1. místě v kategorii přípravka a pro bramborové 4. místo doběhla Eliška Šotová s časem
18,16 s v kategorii mladší. V požárních útocích se
umístila jednotlivá družstva za kožlanské malé hasiče
takto: kategorie mladší 8. místo z 24 soutěžících
družstev, kategorie starší 10. místo z 15 družstev.
Naši nejmenší hasiči, kteří nebyli uznáni komisí soutěže do kategorie přípravka se umístili na 20. místě z 24
v kategorii mladší.
V neděli se v Mrtníku konala soutěž v požárních
útocích a štafetou na 4x60 metrů. Časy z obou disciplín se sčítaly dohromady. Začneme s nejmenšími
hasiči, kteří se umístili na 1. místě v kategorii přípravka, kategorie mladší 11. místo z 24 družstev a kategorie starší 12. místo ze 16 družstev.
Malí hasiči nebudou mít o prázdninách úplně tak
volno, čeká je ve dnech 19. 7. -25. 7. soustředění v
Sportkempu v Kralovicích. Jana a Míša Češkových,
kteří toto soustředění připravili letos poprvé, mají pro
Klub důchodců Kožlany
uskutečnil dne 27. května 2015
zájezd do Kutné Hory. V časných
ranních hodinách jsme vyjeli z Kožlan přes Hedčany, Dřevec a Buček
/zde přistoupili v hojném počtu další účastníci/ směrem k Praze. Silný
www.kozlany.cz

děti připravený bohatý program. Podrobnosti o hasickém soustředění přineseme v dalším čísle zpravodaje.
Všem dětem chceme popřát krásné prázdniny a zase v září nashledanou. S pozdravem

provoz na komunikacích a opravy
mnoha úseků byly snad jediné, co
nám cestu tam i zpět znepříjemnilo.
První návštěvní místo byl Sedlec
u Kutné Hory. Katedrála Nanebevzetí Panny Marie, jedna z nejstar-

Vaši Hasiči

ších v Evropě, nás ohromila svojí
velikostí a nádherou. Slečna průvodkyně nám přiblížila zajímavou
historii. Po zhlédnutí filmu, který
nás vrátil do daleké minulosti a
způsobu těžby stříbra, jsme měli
Kožlanský zpravodaj 7-8 /2015
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možnost projít celou stavbu až po
krovy. Další cesta vedla do kaple
nad kostnicí. Zde jsme se dozvěděli, jak bylo 40 000 koster upraveno
do zajímavých tvarů a kdo toto vytvořil. Některé z koster byly přes
600 let staré. Po prohlídce jsme dojeli do Kutné Hory, kde jsme měli
rezervaci v Penzionu Barbora na
oběd. Příjemné prostředí s výhledem na chrám sv. Barbory s odpočinkem a občerstvením nám dodalo
energii na další prohlídky nádher-

ných památek Kutné Hory. Ohromil
nás chrám sv. Barbory i upravené
okolí, Vlašský dvůr, Kamenná kašna, pozdně gotický měšťanský Kamenný dům a v podstatě celé historické centrum. Právem je toto místo
na seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO od roku 1995.
V podvečer jsme se vraceli do
svých domovů a již se těšíme na
další návštěvy zajímavých míst v
naší krásné vlasti.

Iva Vorlíková

Návštěva Kutné Hory

Po sloučení Sedlce s Kutnou Horou v polovině 20. století se ocitly
dvě katedrály v jednom městě. Ve
12. století díky bohatým nalezištím
stříbra, které umožnily financovat
rozsáhlou stavbu. Koncem 13. století započala výstavba velkolepé gotické katedrály Nanebevzetí Panny
Marie, která byla dokončena r.
1320. Vydatná těžba stříbra činila
z českého
krále
jednoho

z nejbohatších panovníků středověké Evropy. Ve zdejším královském
dvoře byla zřízena mincovna, kde
se od r. 1300 razil známý český
(pražský) groš.
Po prohlídce katedrály, která byla
rekonstruována osm let, navštívili
senioři Kostnici, ta vznikla z kaple
rozsáhlého
klášterního
hřbitova
proslulého tím, že na něm byla
koncem 13. století rozprášena hrst
hlíny dovezená z Golgoty, hory ve
Svaté zemi, na které byl ukřižován
Ježíš Kristus. Poté, co byly velké
části hřbitova rušeny, byly nalezené
kosti skládány v kapli, kde je poprvé skládal do pyramid v 17. století
jeden z mnichů kláštera. Jejich
dnešní úprava je z r. 1870, jedná
se o pozůstatky asi 40ti tisíc lidí
převážně z doby velkého moru a
husitských válek. Z kostí je složen i
erb rodu Schwarzenbergů, mohutný
lustr, monstrance.
Pak následoval oběd, po něm
společná prohlídka druhé katedrály
sv. Barbory, která je patronkou
horníků. Chrám byl založen na konci 14. století Petrem Parléřem, chór
byl zaklenutý Matějem Rejskem,
renovace a dostavba západ. průčelí
z let 1886-1905. V interiéru se za-

chovaly cenné malby a zařízení.
Kutnohorští občané si nechali stavět
výstavní domy, nejzachovalejší je
Kamenný dům a jiné. Za pozornost
stojí Kamenná kašna, vznikla jako
součást kutnohorského vodovodu r.
1495. Za jejího autora je pokládán
Mistr Briccí. Pomník K. H. Borovského. Kutná Hora je rodištěm Mikuláše Dačického z Heslova.

Senioři, kteří navštívili Kutnou
Horu před lety, si mohou udělat
úsudek o katedrále Nanebevzetí
Panny Marie, tehdy byla v rekonstrukci.
Růžena Fujanová

ZO ČSCH Kožlany
Vás srdečně zve k návštěvě

Výstavy holubů, králíků, drůbeže a exotů o kožlanské pouti
v areálu za restaurací „U radnice“
pátek 7. srpna
sobota 8. srpna

14:00 - 18:00 hod.
8:00 - 15:00 hod.

Připravena je bohatá tombola a zajištěno občerstvení.
KULTURA
Michal k snídani
Michal, který je dětem dobře známý z pořadu České televize Kouzelná školka, tentokráte plně rozvíjí hru s
barevnými samolepicími páskami. Bez ostychu vytáčí metry a metry pásek, ze kterých vyrábí jednoduché
tvary až po plastické, imitující reálné předměty, v tomto případě, vše dobré, na co máme chuť!
www.kozlany.cz
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Michal se zamýšlí nad tím, co se stane, když nesníme z talíře poslední sousto, ve kterém je ukrytá síla.
Dětské pořady Michala Nesvadby si za dobu svého uvádění získaly velké množství nadšených diváků.
Můžete čekat spoustu legrace, soutěží, písniček i dárků z lepící pásky. Přijďte si hrát! Michal bude Vaší
hračkou!
NEDĚLE 16. 8. 2015 OD 10:30 HOD.
LETNÍ KINO V KRALOVICÍCH
(za nepříznivého počasí se představení přesune do MKS v Kralovicích)
Předprodej vstupenek:
Kožlany – Městské muzeum Dr. E. Beneše a IC, Dr. E. Beneše 2
Kralovice – Turistické informační centrum, nám. Osvobození 32

SPORT
Olympie Kožlany
V polovině června zazněl všem našim mužstvům
závěrečný hvizd sezóny a nastal čas hodnocení a příprav na sezónu následující.
A-mužstvo se v uplynulém ročníku prezentovalo
vyrovnanými výkony, celý rok se drželo v popředí tabulky a v posledním kole se dokonce vyhouplo na lichotivou 2. příčku. Postup byl sice daleko, ale pokud
se podaří navázat na letošní výsledky, můžeme si
klást ty nejvyšší cíle.
Dorostenci po loňském postupu do kraje předvedli
skvělou jízdu. Jako nováček soutěže rozdávali soupeřům jeden příděl za druhým, a přestože to na jaře občas přecejen zaskřípalo, obsadili nakonec skvělou 2.
příčku s tříbodovou ztrátou na vítěze z Černic. Navíc
se stali nejlépe střílejícím mužstvem, když se jejich
gólový účet zastavil na úctyhodných 119 zásazích!
Žáci si udrželi postavení z loňského roku a 5. příčka
s malou ztrátou na druhé místo rozhodně není zklamáním. Věřme, že se mužstvo opět se ctí vyrovná s
odchodem několika opor do dorostu a bude pokračovat v dobrých výkonech i v příštím roce.
Stará garda se po nevydařeném podzimu na jaře
pochlapila, poskočila z poslední na 4. příčku své skupiny a v následném play-off uspěla v souboji o konečné 7. místo proti Kozolupům. Play-off se hrálo po domluvě obou mužstev pouze na jeden zápas, protože
jak v Kozolupech, tak u nás už v termínu odvety probíhala revitalizace hřiště.
A co nás čeká v příští sezóně? Především řada organizačních změn. Tou nejcitelnější bude tzv. fotbalová revoluce, kterou připravila pro všechny kluby Fot-

balová asociace ČR. Od nové sezóny se kompletní fotbalová agenda přesouvá do elektronického prostředí.
Registrace, zápisy o utkáních nebo přestupní lístky v
papírové podobě se stanou minulostí, vše se bude řešit on-line. Kluby by tím měly ušetřit peníze i čas a
velkou výhodou je, že všechny informace budou přístupné na internetu v reálném čase. Uvidíme, jak bude vše fungovat, snad očekávané porodní bolesti celého projektu nebudou trvat dlouho.
Naše dilema, jestli přihlásit dorostence i po odchodu většiny letošního úspěšného kádru do krajské soutěže, vyřešil fotbalový svaz za nás, když zrušil v celém Plzeňském kraji okresní přebory a z krajské soutěže se tak stala soutěž nejnižší. Pro omlazený kádr
by tedy neměla být tak náročná, navíc klukům ubyde
cestování. Dorost bude hrát domácí zápasy i nadále v
neděli, jen výkop se posouvá na 11 hod.
V kádru A-mužstva figuruje v současné době kolem
20 jmen, takže logicky někteří hráči neměli takové vytížení, jaké by si přáli mít. Proto jsme se rozhodli přihlásit do příštího ročníku B-mužstvo, kde by měli ve
IV. třídě nastupovat hráči širšího kádru áčka, dále
hráči nastupující dosud v okolních klubech (Kozojedy,
Vysoká Libyně) a především dorostenci, pro něž by to
měla být příprava na dospělý fotbal. Béčko bude hrát
domácí zápasy v neděli od 14 hod.
Na závěr bychom rádi touto cestou poděkovali našim fanouškům za podporu během celé sezóny a věříme, že vytrvají a že jim naše mužstva budou dělat
svými výsledky a výkony radost i v sezóně 2015/16.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

Pouťový turnaj
v sobotu

8. srpna od 13:00 hod.
se koná na hřišti u Vožeháku

3. ročník pouťového turnaje v malé kopané
Dovolujeme si pozvat touto cestou všechny pravidelné i sváteční fanoušky kožlanského fotbalu a dobré zábavy.
Můžete se těšit nejen na nezapomenutelné sportovní zážitky v podání současných a bývalých fotbalistů i úplných nefotbalistů, ale i na širokou nabídku občerstvení a doprovodný program (nejen) pro děti, který už tradičně připravují hasiči, myslivci a kožlanské šikulky. Na vyhlášení výsledků turnaje pak plynule naváže pouťová
zábava, k tanci i poslechu hraje opět oblíbený DJ Butan. Takže neváhejte a přijďte, těšíme se na vás…

www.kozlany.cz
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Výsledky - červen:
A-mužstvo:
Vejprnice B – Kožlany 0:2 (0:1)
branky: Šnajdr 2
Kožlany - Heřm. Huť 5:0 (1:0)
branky: V.Švamberg 2, Frank, Hurt, Koura
Žáci:
Kaznějov – Kožlany 7:1 (4:0)
branka: Holeček
Kožlany - Horní Bříza 5:2 (1:1)
branky: Souček 2, O.Berbr, Holeček, Beneš
Konečné tabulky sezóny 2014/2015:
A-mužstvo:
1. Třemošná
79:33
62
2. KOŽLANY
58:44
48
3. Nečtiny
64:56
48
4. H. Huť
79:48
47
5. Blatnice
59:40
43
6. Ledce
55:61
41
7. Bezvěrov
71:58
39
8. Trnová
62:52
39
9. Vejprnice „B“
39:45
39
10. Křelovice
55:59
37
11. Dolní Bělá
59:55
34
12. Zbůch
65:80
32
13. Mladotice
65:72
27
14. Manětín
31:144
7

Dorost:
Stříbro – Kožlany 1:5 (0:3)
branky: Šofranko 2, Hromada 2, V.Švamberg
Kožlany – Nýřany 7:6 (5:0)
branky: Šofranko 2, Kazda 2, Hromada, Karlíček, Folk
Stará garda:
Kožlany – Třemošná 6:3 (4:0)
branky: Kratochvíl 2, Šnajdauf, Koura, Rocskár, Kotěšovec
Kožlany – Kozolupy 7:2 (3:2)
branky: Kotěšovec 3, Rocskár 2, L.Kulhánek, Volín

Dorost:
1. Černice
2. KOŽLANY
3. M. Touškov
4. Mýto
5. Smíchov
6. Nýřany
7. H. Bříza
8. Spoje
9. Rapid
10. Stříbro
11. Košutka
12. Kralovice
13. Bezdružice
14. Hrádek

103:41
119:60
88:32
77:54
94:74
89:58
82:67
78:65
49:64
66:87
54:68
48:72
36:126
17:132

62
59
55
52
48
44
41
38
36
34
33
33
7
4

postup do I.B třídy: Třemošná / sestup do III. třídy: Manětín
postup z III. třídy: Kozolupy, Líně / sestup z I.B třídy: - - -

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

159:8
63:42
114:77
74:46
98:44
97:49
63:79
64:83
26:92
35:135
20:158

57
42
40
38
38
36
33
22
18
6
0

Program - prázdniny:
A-mužstvo:
25. 7. pouťový turnaj Čistá
1. 8. přípravné utkání
15. 8. Plasy - Kožlany
22. 8. mistrovské utkání
29. 8. mistrovské utkání
www.kozlany.cz

9:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.

Stará garda (po play-off):
1. Zruč „B“
33:15
2. M. Touškov
31:19
3. Nýřany
35:24
4. Plasy
38:22
5. Všeruby
28:27
6. Chrást
25:22
7. KOŽLANY
35:38
8. Kozolupy
24:28
9.Úlice
33:30
10.Třemošná
18:33
11.Druztová
19:38
12.Tlučná
22:45

24
21
21
18
18
15
11
15
12
10
8
3

Dorost:
15. - 16. 8. přípravné utkání
22. - 23. 8. mistrovské utkání
29. - 30. 8. mistrovské utkání

Jiří Švamberg
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DBK Kožlany - Kralovice
Červen je basketbalově chudším měsícem na mistrovské zápasy. Dohrávají se kvalifikace, bývají turnaje při Letní olympiádě dětí a mládeže, ale hlavně jsme
uspořádali již 10. ročník Memoriálu Katky Šlikové.
Bohužel na LODM byl turnaj vypsán pouze pro kategorii hochů a ti se nakonec umístili na 5. místě. Nutno
podotknout, že jsme se podíleli na turnaji
z organizační stránky. Já jsem byl technickým ředitelem turnaje, Michal Pipta měl na starosti TV přenosy
na TVCom a hráčky obsazovaly role pomocných rozhodčích u stolků zapisovatelů. Můžeme říci, že i naším
přičiněním proběhl turnaj bez problémů a ke spokojenosti účastníků. Vítězem turnaje se stalo družstvo
Hlavního města Prahy, jež ve finále zdolalo o dva body tým Jihočeského kraje.
ČBF se proto rozhodla uspořádat pro dívky „náhradní“ turnaj s názvem Turnaj vycházejících hvězd. Pořadatelem tohoto turnaje byl o víkendu před LODM Basketbalový Klub Klatovy. Družstvo Oblasti západní Čechy bylo složeno rovným dílem z hráček DBaK a BK
Klatovy. Z našeho klubu nás reprezentovaly – Simona
Sklenářová, Andrea Fialová, Nicola Kohoutová, Natalie
Juhászová a Barbora Froňková. Náhradnicí byla Nikola
Švamgergová. Na družstvu byla vidět nesehranost
s dívkami z Klatov a to bylo možná příčinou těsných
proher s družstvy Prahy, Středních Čech i Střední Moravy. Výrazněně pak podlehly pouze týmu Jižní Moravy. Tyto výsledky nám určily soupeře pro zápas o
umístění – velice dobře známé družstvo Karlovarské
oblasti, což je vlastně jen tým Lokomotivy Karlovy Vary. A zde se konečně podařilo zvítězit a splnily se tak
oba úkoly, se kterými jezdíme na turnaje oblastí či
LODM. Nesmíme být poslední a Vary musí být za námi. Palmu vítězství si z Klatov nakonec odvezlo družstvo Prahy.
Ihned po skončení dětské olympiády jsme se vrhli
na přípravu Memoriálu Katky Šlikové. Přihlášky se
nám scházely postupně a závěrečné číslo bylo 64 přihlášených družstev. Rozpis čítal přesně 200 zápasů a
předpověď počasí byla pekelná. Čtvrtek odpoledne
jsme si dali jako termín, kdy rozhodneme o tom, zda
turnaj bude nebo ho pro nepřízeň počasí zrušíme.
Já byl pro zrušení, resp. redukci programu na kategorie 05 mix a 03/04 a přesun do tělocvičny. Když
jsem svůj úmysl oznámil ještě na Olympiádě, odpovědí my bylo z mnoha úst: „A co my? My chceme taky
hrát!“ Po krátké konzultaci s přítomnými trenéry jsme
se rozhodli to risknout a domluvili se, že turnaj bude.
Vyrazili jsme nakoupit ceny a jídlo pro účastníky. Jak
já cestou domů rozhodnutí turnaj nezrušit litoval. Hodinové srážky se v té chvíli sice měřily v milimetrech,
ale bylo jich zatraceně hodně. Rozpis jsme v noci připravili. Kategorii 05 mix rovnou umístili do tělocvičny.
A začali se modlit, ať už přestane pršet. Pátek naše

prosby nevyslyšel. Večer jsme připravili stan, alespoň
se bude kde schovat.
Sobota 7. hodina a ono neprší. Pár zbabělých telefonátů se ptalo, jestli se bude hrát, že v Plzni leje a
cestou z Mostu leje. Hrdě odpovídáme, že tady svítí
sluníčko a hraje se. Nakonec se prezentovalo 62 družstev a turnaj začal. Sice nás dvakrát déšť zahnal pod
stany, ale kolem 18. hodiny bylo dohráno a rozdávaly
se poháry a ceny. Putovní pohár kategorie OPEN vyhrálo plzeňské družstvo s názvem Cečko. Ženskou kategorii ovládlo družstvo Citrusek a amatérskou tým
Slavia.
Memoriálu se nemohla zúčastnit Simona Sklenářová, neboť na stejný termín dostala pozvánku na poslední kemp repre výběru U15, spojený s mezistátními
zápasy proti Slovenské republice. Oba dva zápasy, do
kterých byla Simona nominována, český výběr vyhrál
a Simona se výrazně zapsala mezi střelce. Takže po
dlouhé době máme zase reprezentantku.
Na závěr mi dovolte popřát všem hráčkám krásné
prázdniny a těšíme se na všechny v srpnu na soustředění a v září se to rozjíždí nanovo.
J. Buňka

Pozvánka na basketbalové přípravné turnaje

4. – 6. 9. KRA-KOŽ CUP
kategorie U18
11. - 13. 9. MINI KRA-KOŽ CUP
kategorie U14
18. -20. 9. MIKRO KRA-KOŽ CUP
kategorie U12
vše v tělocvičně ZŠ Kožlany
www.kozlany.cz
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Společné foto letošních absolventů ZŠ a MŠ dr. E. Beneše

a pohled do minulosti ….

ANKETA
V červnu jsme se Vás ptali, zda jste pro zvýšení počtu
biopopelnic občanům i za cenu zvýšení poplatku za
vývoz odpadu?
Anketní otázka na prázdniny
Dali byste svůj hlas Kožlanům v soutěži
„Vesnice roku 2015“?

Výsledky ankety za měsíc červen:

(stav k 30. 6. 11:05:28)
Nová anketa byla spuštěna 1. 7. 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
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