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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Začalo jaro, na které se většina
z nás po dlouhé zimě vždy velmi
těší.
Díky lepšímu počasí jsme již
mohli částečně
opravit
nejhorší
úseky našich
nezpevněných místních komunikací.
V letošním
roce chceme získat
stavební povolení na vybudování
komunikace v Polní, Větrné a Luční
ulici a poté musíme sehnat finanční
prostředky na jejich realizaci.
V letošním roce budeme rekonstruovat střechu na budově MŠ a
na toto dílo jsme již provedli výběrové řízení. Realizujeme také odvodnění budovy sokolovny, opravu
chodníku v ulici Na Výfuku a podle
dotace také zateplení budovy DPS.
Zde se bude též rekonstruovat kotelna a ohřev teplé vody. Výběrové
řízení proběhlo také na dodavatele
nového služebního vozidla Škoda
pro potřeby úřadu.
V restauraci byla dokončena
výměna zrezivělých zárubní u toalet a bylo dokončeno vymalování

celého objektu. V současné době
probíhá nátěr oken a dveřních zárubní spolu s generálním úklidem.
Stoly a židle jsou již objednány.
Rada města na svém zasedání rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu prostor restaurace. Věřím,
že se tato informace dostane k co
nejširšímu okruhu zájemců.

V polovině měsíce března se
uskutečnilo 6. zasedání zastupitelstva města. S jeho výsledky se
můžete seznámit na našich webových stránkách a také na jiném
místě našeho zpravodaje.
V letošním roce jsme se poprvé
zúčastnili soutěže „Zlatý erb“ o
nejlepší webové stránky měst a
obcí. V kategorii měst jsme měli
obrovskou konkurenci. Přesto jsme
v kategorii o nejlepší elektronickou
službu získali krásné druhé místo
za službu „Zjednodušená verze
stránek nejenom pro seniory“.
S tímto oceněním byla spojena i finanční odměna pro město ve výši
15 tis. Kč. Poděkování patří přede-

vším paní tajemnici, která má chod
stránek na starosti.
Naše technické služby přivítaly
jaro vysekáváním náletů křovin
okolo rybníka ve Dřevci, vyřezáváním větví na stromech v Kožlanech
v Pražské ulici a dalšími „jarními“
pracemi.

V kulturní a společenské oblasti
se uskutečnily další schůze našich
spolků
(zahrádkáři,
chovatelé
atd.), derniéra představení našeho
divadelního souboru, přednáška o
německém
vojenském
letadle
z Vožeháku, zájezd do divadla
v Plzni, velikonoční turnaj ve volejbale a již tradiční 13. ročník míčového desetiboje. Centrum našeho kulturního dění v knihovně se
pochlubilo výstavou „Velikonoční
zajíček“ a dalšími doprovodnými
akcemi spojenými se svátky jara a
Velikonoc.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 4. zasedání konaném dne 29. 2. 2016
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města

činnost DBK Kožlany - Kralovice,
IČ 49747606 v roce 2016; č.
39/16 - poskytnutí finančního daru
ve výši 2 000,- Kč na provoz pojízdné
prodejny
potravin,
IČ
87497239 na rok 2016.

Rada schvaluje:
č. 32/16 - program 4. zasedání
rady města; č. 33/16 - termín a
program 6. zasedání zastupitelstva
města Kožlany; č. 38/16 - poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na

Rada souhlasí:
č. 34/16 - s přiměřením zpevněním cesty p.č.. 1922 v k.ú. Dřevec
po dokončení stavebních úprav rodinného domu na p.č. 1923/2,
1924 k.ú. Dřevec a za vhodných

www.kozlany.cz

klimatických podmínek; č. 36/16 s provedením plynové přípojky k
č.p. 47 Kožlany na pozemcích p.č.
4150/22, 4150/21 v k.ú. Kožlany.
Rada doporučuje:
č. 35/16 - zastupitelstvu schválení
příkazní smlouvy za zajištění dotace z dotačního programu IROP; č.
37/16 - zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města
Tělovýchovné jednotě Kožlany, IČ
14703335.
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Výsledky projednání rady města na 5. zasedání konaném dne 21. 3. 2016
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
č. 40/16 - program 5. zasedání
rady města; č. 41/16 - vyplacení
finančního příspěvku při narození
dítěte všem žadatelům o finanční
příspěvek; č. 42/16 - smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti a

smlouvu o právu stavby č. Bohy,
PS, p.č. 815/7, kNN uzavíranou se
společností ČEZ Distribuce, a.s.; č.
43/16 - poskytnutí finančního daru
ve výši 5.000,- Kč Českému svazu
včelařů, základní organizace Kožlany, IČ 49746723 na zajištění
činnosti organizace v roce 2016; č.
46/16 - zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č.p.
260 Kožlany, restaurace U radnice
včetně podmínek pronájmu dle přílohy č. 6 zápisu.

Rada nesouhlasí:
č. 45/16 - se zhotovením chodníku
kolem nemovitosti č.p. 481 Kožlany, jelikož stavbu je nutné řešit
jako celek dle vypracované projektové dokumentace a po vydání
příslušných stavebních
rozhodnutí a povolení.
Rada souhlasí:
č. 44/16 - s provedením a umístěním přístavby truhlářské dílny na
pozemku p.č. 1316 v k.ú. Hodyně
u Dřevce a nemá námitek k návrhu
stavebních
úprav.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 6. zasedání konaném dne 16. 3. 2016
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva, zprávu o činnosti rady a výborů zastupitelstva v roce 2015, zprávu o
stavu lesního hospodaření.
Zastupitelstvo určuje:
č. 94/16 - ověřovateli zápisu Mgr.
Jaroslava Švarce, Zdeňka Pícla,
návrhovou komisi ve složení předseda Václav Kratochvíl, členové František Kotěšovec, Vladimír
Kulhánek.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 95/16 - program 6. zasedání
zastupitelstva, č. 96/16 - uzavření
smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města ve výši 82
980,- Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce
2016, č. 97/16 - uzavření smlouvy
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města ve výši 120.000,-Kč

Tělovýchovné jednotě Kožlany na
zajištění sportovní a kulturní činnosti v roce 2016, č. 98/16 - uzavření příkazní smlouvy s firmou
Domoza projekt s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci v rámci programu IROP -„Energetické úspory
v bytových domech“ na zateplení
domu s pečovatelskou službou Kožlany, č. 99/16 - uzavření smlouvy
o dílo ve výši 590.000,- Kč bez
DPH na zateplení střešního pláště
mateřské školy Kožlany při použití
varianty B s firmou Král PM Centrum s.r.o., č. 100/16 - uzavření
kupní smlouvy na pořízení služebního osobního automobilu v částce
272.645,- Kč (bez DPH) s firmou
Auto CB s.r.o., č. 101/16 - prodej
části pozemku p.č. 1200 v k.ú. Buček o výměře cca 564 m2 panu
T.K.za cenu 30,- Kč/m2, č. 102/16
- prodej pozemku p.č. 730/14 v
k.ú. Hedčany o výměře 86 m2
manželům S. za cenu 30,- Kč/m2,

Diakonie Broumov,

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

Zastupitelstvo vydává:
č. 103/16 - předběžný souhlas s
nákupem pozemku p.č. 21/1 v k.ú.
Hedčany s tím, že nákup pozemku
bude znovu projednán po jeho
ocenění.
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.

Sbírka se uskuteční:

sociální družstvo
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO
OŠACENÍ

č. 104/16 - nákup pozemků p.č.
3824/13 a p.č. 3758/3 vše v k.ú.
Kožlany za cenu 21.588,- Kč, č.
105/16 - změnu rozpočtu města
na rok 2016 - 1. rozpočtové opatření.

dne:

10. května 2016 a 13. května 2016
17. května 2016 a 20. května 2016

čas:

vždy od 14.00 do 17.00 hod

místo: Městská knihovna Kožlany
Pražská 278, „Pod věžičkou“
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.:
491 524 342, 739 999 112
Více na:
www.diakoniebroumov.org
www.facebook.com/broumovdiakonie
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Informace
Ve čtvrtek 31. března 2016 budou naposledy vyvezeny popelnice,
kde nebudou vylepené známky pro
rok 2016. Po tomto datu je nutné mít nalepenou známku pro
rok 2016.
Svoz biopopelnic bude zahájen
ve čtvrtek 31. března 2016.

Upozornění
V sobotu 28. května 2016 proběhne,
jako
každý
půlrok,
v Kožlanech a přilehlých obcích
svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. O přesných termínech Vás budeme informovat
v květnovém zpravodaji, ve vývěskách a na našich webových stránkách.

O tomto svozu informujeme předem
hlavně
proto,
že
se
v posledních týdnech u kontejnerů
na směsný odpad objevuje velkoobjemový odpad, který do nich ani
k nim nepatří. Svozová služba tento odpad není povinna odvážet, a
proto budeme takovéto uložení
brát jako černou skládku a podle
toho také postupovat.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Březen v Mateřské škole
Začátkem měsíce nás překvapila
sněhová nadílka, ze které měly radost hlavně děti. Sněhu bylo
opravdu dost a tak děti postavily
spoustu sněhuláků na zahradě MŠ.
Děti také navštívily 3. 3. 2016 divadlo Alfa v Plzni, kde zhlédly moc
hezkou pohádku „O velrybě“. Některé děti pohádku namalovaly a
vystavily obrázky v prostorách MŠ.
Dne 9. 3. 2016 proběhl zápis do
Mateřské školy pro rok 2016/17.
K zápisu přišlo 10 dětí, které srdečně přivítala paní učitelka Lenka
Kozlerová.

V pátek 18. 3. 2016 děti prožily
velmi pěkné dopoledne v místní
knihovně, kde je přivítala paní Hana Tupá s ilustrátorkou dětských
knih paní Alicí Danielovskou. Děti
si poslechly pohádku „O třech
medvědech“ a při tom sledovaly
ilustraci. Poprosily jsme paní Danielovskou o její ilustrace, abychom
si
je
mohly
vystavit
v prostorách MŠ. V knihovně jsme
měli možnost prohlédnout si velikonoční výzdobu, na kterou děti
přispěly svými obrázky, a moc se
jim líbila. Nyní se připravujeme na
velikonoční svátky, učíme se kole-

dy a zdobíme si třídy jarními motivy. Přejeme Vám veselé a klidné
Velikonoce.

Lydie Borkovičová

Okresní soutěže škol
Tradičně začátek druhého pololetí je ve znamení
okresních soutěží v basketbale a volejbale žáků i žákyň. Starší kluci se zúčastnili 25. 2. basketu v Plasích.
V konkurenci šesti týmů jsme dvakrát vyhráli a třikrát
prohráli. V součtu to vyšlo na konečné čtvrté místo,
přesto naši hráči J. Holeček, T. Soukup, J. Valach, O.
Berbr, J. Palšovič, O. Čihák a M. Souček předvedli
dobrý výkon a chyběla jim troška štěstí a trochu basketbalového umění. Jejich vrstevnice svůj turnaj odehráli již v prosinci v Kožlanech se stejným výsledkem
– IV. místo.

Ten samý tým, jen bez O. Čiháka, bojoval 8. 3.
v Kralovicích na turnaji ve volejbale. Přihlásily se jen
tři týmy ZŠ Kralovice, ZŠ Kaznějov a my. Bylo jasné,
že o prvenství se poperou Kožlany a Kralovice. Také
to tak dopadlo, oba týmy porazily Kaznějov a rozhodovalo se ve vzájemném zápase. Ten jsme prohráli
www.kozlany.cz

3:1 na sety a bylo z toho druhé místo. Škoda, že nás
nebylo víc a nemohli jsme střídat, některým se opravdu v určitých fázích zápasu nedařilo!

O dva dny později se hrál u nás v Kožlanech basketbal mladších dívek, ale bez naší účasti. Tým jsem
dohromady nedal, neboť v 6. - 7. tř. sportovně založené dívky nejsou a šikovné baskeťačky z 3. a 4. třídy
jsou ještě malé a nechtěl jsem riskovat nějaké zranění. Škoda, snad za rok.
V úterý 22. 3. se konal basket mladších žáků
v Plasích. Tým jsem postavil z dvou osmáků ročník
2002, kteří smí hrát za mladší, Ondrové Berbr a Hurt,
sedmáci V. Berbr a L. Váchal, šesťáci A. Palšovič a M.
Zetek a třeťák M. Berbr. Přihlásily se jen čtyři týmy a
tak nás čekaly tři zápasy. Hned první zápas jsme hráli
s Kralovicemi a ten jsme jako vždy po boji prohráli.
V druhém zápase se kluci rozehráli a porazili Žihli
Kožlanský zpravodaj 4 /2016
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54:8 a v závěrečném třetím utkání s Gymn. Plasy zvítězili 48:4. Kluci si opravdu hru užívali, všichni si dali
koš a Ondra Berbr se stal s 56 body nejlepším střelcem turnaje. Věřím, kdybychom s Kralovicemi hráli

později, tak by to dopadlo určitě ještě lépe než druhé
místo. Přesto jsem na celý tým pyšný a děkuji za
skvělou reprezentaci školy všem týmům.
Mgr. Jaroslav Berbr

SPOLKY
Ocenění začínající chovatelky Klárky
Čtyřmi krásnými poháry se může pochlubit začínající chovatelka drobného zvířectva z Kožlan Klárka Adámková.
Tato ocenění získala na výstavě v Kralovicích v kategoriích:
nejlepší mladý chovatel
nejlepší chovatel králíků
celkový vítěz výstavy.
Blahopřejeme a přejeme mnoho chovatelských úspěchů.

Ples Mysliveckého sdružení Kožlany
Byl jsem pověřen, abych pro Kožlanský zpravodaj a především pro
Vás Kožlaňáky zhodnotil letošní
myslivecký ples pořádaný 6. února
v sále Sokolovny.
Mysliveckého plesu se zúčastnilo
176 platících, snad příznivců myslivosti z Kožlan a okolních obcí.
K tanci a poslechu hrála již tradičně kapela KASTELÁN. Podle toho,
jaký byl pohyb na parketě, soudím, že hrála velice obstojně. Všeobecná atmosféra tomu nasvědčovala. Ke všeobecnému zdaru mysliveckého plesu jistě přispělo i to,
že nejen pořádají myslivci, ale i
většina návštěvníku přišla v oděvu,
který největší akci mysliveckého
sdružení Kožlany slušel. Pochopitelně s přibývajícím časem šla
„ustrojovací kázeň„, poněkud stranou.
Ale i odložené kravaty a
v některých případech i košile
svědčí pouze o tom, že se lidé
dobře bavili.

Ples se vydařil a nemalou měrou
se na tom jistě podílela i zvěřinová
tombola. Tombola bývá tahákem
všech mysliveckých plesů. Kožlanské sdružení tradičně dává do
tomboly pouze „maso“. Cen je pak
sice méně, ale o to je tombola
kvalitnější, lákavější a tím vyhledávanější. Někomu letos při losování přála paní Štěstěna více a jiný
má prý štěstí v lásce. Nic však netrvá věčně, ani ta láska, tak snad
vyhrají pěknou cenu příště i ti, co
letos neuspěli.
Bohužel nic není nikdy bez poskvrny. Nás myslivce a negativně
to hodnotila i velká část hostů, mrzí přístup provozovatele baru na
sále Sokolovny. Myslíme si, že
k akci, kam pořádající sdružení
přivede kolem dvou set lidí a na
které vydělává především provozovatel, nebo chcete-li nájemce
Sokolovny, mohl a měl zaujmout
poněkud jiný přístup. Myslíme si,
že na výtoči a na pronájmu prostor

vydělá dost peněz, na to, aby se
lidem nemuselo vnucovat pivo
z pivovaru Plasy. Jak jinak nazvat
cenu za desítku Gambrinus za půllitr ve výši 27,-Kč a skutečnost, že
po pár hodinách „došla“ dvanáctka
Plzeň. Chcete-li znát i můj soukromý názor na pivo značky Metternich, tak si myslím, že nic horšího jsem ještě nepil.
Podobné ohlasy, byly i po plesu
města Kožlany a takovéto chování
je minimálně nesportovní. Je tedy
s podivem, že to vlastníkovy objektu nevadí. Jen tím dochází
k odrazování případných návštěvníků dalších případných akcí.
No a co napsat závěrem. Zvu, za
naše sdružení, všechny příznivce
myslivosti v Kožlanech, příznivce
dobré zábavy a muziky na další
ples, který se bude jistě konat 18.
února 2017.
Luděk Bořek

Příprava na jaro
V březnu jsme dostaly pozvání na Velikonoční setkání
do Čisté a na Velikonoční jarmark na Farmu Hedecko. Připravovaly jsme se dekorováním kraslic, pečením perníčků
nebo šitím velikonočních dekorací.
Také jsme se připravily na tvoření v knihovně. Děti
a dospěláci si mohli vyzkoušet, jak se dělá tzv.
ubrousková technika (decoupage), nebo menší děti si
mohly vyrobit velikonoční dekorace. Byla to příjemná
setkání.
15. dubna uděláme „velkou výpravu“ na kreativní
večer DDM v Kožlanech, budou se dekorovat trička
tmavých barev. Moc se na to těšíme. Trička si vezměte s sebou!
www.kozlany.cz

Hezký duben a hodně jarního sluníčka ........
Kožlanské šikulky
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Tradiční zimní pochod s hasiči
Každý rok vybíráme trasu pochodu z mnoha cest
vedoucích loukami a lesy okolo Kožlan. Letos jsme od
zbrojnice vyrazili v neděli 28. února. Větrnou a Sportovní ulicí, kolem pískovny jsme došli do Hájku. Počasí
k nám bylo shovívavé a mráz zpevnil blátivé cesty.
Překvapila nás nová lávka přes potok. Brodit se, na
to byla zima. Kolem vypálené mýtiny, na které naši
hasiči před měsícem zasahovali, jsme došli na křižovatku nad Starým mlýnem. Po cestě jsme se dostali
ke mlýnu. Některé účastníky překvapilo, jak noví majitelé vše upravují. Za ploty nás pozorovaly ovce a kozy. Cesta nás vedla lesem až k Vožehovu rybníku. Zde
na nás už čekal rozdělaný ohníček k opékání vuřtů a
také čaj. Děti dostaly sladkou odměnu. Po odpočinku

jsme vyrazili k domovu. Všem účastníkům děkujeme
za účast a příští rok na shledanou opět v tak hojném
počtu.

Mladí a malí hasiči
Naši mladí hasiči v zimní přestávce nezaháleli a jezdily fandit do Home Monitoring Arény plzeňským hokejistům v základní části Extraligy. Tým HC Škoda Plzeň podporuje sportovní kluby malých dětí v Plzeňském Kraji a to i včetně malých hasičů. Děti s jejich
vedoucími dostali volné vstupenky na zápasy HC Škoda Plzeň. Dětem se tato odměna moc líbila a za odměnu intenzivně fandily plzeňským hokejistům. Celému týmu HC Škoda Plzeň moc děkujeme.
Malí hasiči 27. února se zúčastnili zimního závodu
pionýrské všestrannosti v Oboře. Nadále 26. března
jely děti soutěžit „O putovní pohár starosty SDH Úněšov“, kde se umístily na těchto místech: přípravka 4.
místo, mladší 13. místo, starší 11. místo.
www.kozlany.cz
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Hasiči města Kožlany
Nejprve bychom Vás chtěli pozvat na tradiční již 13. ročník soutěže „O putovní pohár starosty
města“ tzv. Kožlanskou jízdu a to
9. dubna v 9:30 hodin u naší
hasičské zbrojnice. Soutěžní disciplíny budou tradičně v Kožlanech a
jeho okolí. Družstva hasičů budou

soutěžit v Hedčanech u rybníka, v
Černíkovicích na hřišti, ve Dřevci u
rybníka, u Vožehova rybníka a
v Kožlanech u farského rybníka a
za sokolovnou. V hasičské zbrojnici
bude opět zabezpečeno občerstvení Milana Konopáska a našich hasi-

ček. Tak přijďte fandit a taky posedět.
O velikonoční neděli 27. března
kožlanští hasiči vyčerpali a vyčistili
studnu u Hájovny za pomocí stojacího ejektoru a kalového čerpadla.
S pozdravem
Vaši Hasiči

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Březen v knihovně
Svaz knihovníků a informačních
pracovníků SKIP vyhlásil letošní
březen jako měsíc čtenářů. Záleží
nám na tom, aby stávající čtenáři
navštěvovali knihovnu rádi a aby
jim knihovna měla co nabídnout.
Od ledna do konce března přibylo v
knihovním fondu naší knihovny
109 knih. Část je tvořena z nákupu
a další jsou z výměnného souboru
z kralovické knihovny. I odtud dostáváme samé nové knihy. Dalším
impulsem je získávání nových čtenářů, kteří přicházejí jako návštěvníci kulturních akcí. Během
letošního března navštívila knihovnu celá kožlanská mateřská škola.
Připravili jsme si pro ně program s
paní Alicí Danielovskou. Knihovnice
dětem předčítala pohádku O třech
medvědech a Alice malovala ilustraci. Děti sledovaly každý tah
tužky, než se před nimi objevil obrázek starého medvěda a Mášenky. Děti velice dobře reagovaly i na
další připravené úkoly. Poté si prohlédly velikonoční výstavku a oddělení dětských knih, kde si mohly
v připravených knihách listovat.

Z reakcí dětí bylo patrné, že se jim
v knihovně líbilo. Další, kdo využil
možnosti přijít se podívat na velikonoční výstavku, byli žáci druhé
třídy s paní učitelkou. Ti už měli
těžší úkol – zapsat, jak jdou za sebou velikonoční neděle a pojmenovat poslední předvelikonoční týden. Nápovědu našli v textech výstavky na chodbě. Všem se to moc
povedlo a na závěr této akce si

www.kozlany.cz

mohli vyzdobit velikonoční vajíčko
voskovou technikou.
V úterý 22. března se uskutečnilo velikonoční odpoledne v knihovně. Díky Šikulkám a paní Cepkové
z domu dětí si mohli návštěvníci
vyzkoušet různé techniky zdobení
a odnést si velikonoční dekorace,
které si pod jejich vedením sami
vytvořili. Na tuto akci přišla školní
družina, žáci sedmé třídy s paní
učitelkou, čtenáři a další návštěvníci hlavně z řad rodičů s dětmi.
Noc s Andersenem. Ve středu
23. března se sešlo v knihovně 14
nocležníků. Noc není samozřejmě
zaměřena na spaní, o čemž nás
všechny děti přesvědčily, ale na
zážitek, který si myslím, že si odnesly.

První část byla zaměřena na to,
abychom děti co nejvíce utahaly.
Vyšlápli jsme si až ke starému
(Bubeníčkovic) mlýnu. Děti po cestě plnily úkoly a měly vymyslet
příběh, který se mohl udát právě v
této usedlosti. Vycházka byla zakončena na Berbrovic zahradě, kde
jsme si opékali buřty. Trošku se
nám zkazilo počasí, a tak jsme se
přesunuli do tepla knihovny a k
připravenému čaji. Potom jsme
vyhodnotili
připravený
příběh.
Všichni si dali moc záležet a příběhy měly nádech tajemna. Letos
byla připravena i noční stezka odvahy, o kterou děti moc stály. Svoji náruč jim otevřela jejich škola.
Potmě však vypadala úplně jinak,
než jsou zvyklí. Podle mapy procházely školou a hledaly úkoly k
plnění. Všechny úkoly byly literárně zaměřeny. Na konci stezky na

ně čekal sám Andersen. Po půlnoci
se děti zavrtaly do svých pelíšků a
paní učitelka přečetla pohádku o
Malé mořské víle. Někteří už usínali při pohádce, ale někomu to trvalo hodně dlouho. Brzy ráno se probouzeli první spáči, kteří se mohli
podívat na Malou mořskou vílu v
televizi. Po dobré snídani, kterou
napekly maminky jsme začali uklízet a pomalu se rozcházeli domů.

Vzkazy od dětí:
Moc se mi to líbilo, byla tady sranda a bavilo nás tady být. Nejlepší
byla stezka odvahy. Nejdřív jsem
se bála, ale pak to bylo dobrý a
moc jsem si to užila. Nejlepší bylo
opékání buřtíků. Bylo to moc fajn,
spala bych tady častěji, líbilo se mi
tu a byla tu sranda.
Vzkazy od dospělých:
Děti byly bezva, dobře a s chutí
plnily připravené úkoly. Vytvořily
úžasnou partu. Přeji, aby jim vydržela co nejdéle. Přesvědčily nás, že
má cenu dělat něco navíc.
Na závěr bych chtěla poděkovat
paní učitelce Daně Berbrové, které
mi moc pomohla s organizací celé
noci, věnovala svůj čas a osvědčila
se i jako dobrá zdravotnice.
První týden v dubnu končí Velikonoční výstavka. Děkuji za zapůjčené věci, které opět knihovnu
okrášlily.
Během dubna bude provoz knihovny omezen – v pátek dopoledne
bude uzavřena hlavní knihovna.
Otevřeno bude ve školní knihovně
v ZŠ, kde probíhá vyřazování a
přebalování knih. Děkuji za pochopení.

Kožlanský zpravodaj 4 /2016
strana - 6 -

SPORT
TJ Olympie Kožlany
Zimní fotbalová přestávka je za
námi a v průběhu dubna budou mít
fanoušci opět možnost navštívit
během každého „domácího“ víkendu až 5 soutěžních utkání našich
mužstev.
Áčko má za sebou pět zápasů na
zimním turnaji v Horní Bříze, a
přestože výsledky v přípravě nebývají až tak důležité, naše vystoupení zde nutí k zamyšlení.
Zranění, neochota hrát na umělce,
přerušení nebo dokonce ukončení

činnosti - to byly hlavní důvody
slabé docházky, což spolu s nedostatečnou angažovaností řady hráčů v zimní přípravě vyústilo v nedůstojné debakly. Bohužel ani první mistrovské utkání příliš optimismu nevzbudilo. Věřme ale, že
se naše mladé mužstvo semkne a
v jarních bojích se vyhne bojům o
udržení - moc nahráno není.
Informace pro fanoušky:
V sobotu
9.
4.
bude
k souběžným utkáním A-mužstva

(Ledce) a B-mužstva (Žichlice) vypraven
autobus
s odjezdem
v 15:00 hod. Stejně tak pojedou
společně autobusem žáci (Zbůch)
a dorostenci (Košutka) v sobotu
30. 4. (odjezd v 8:00 hod.). Srdečně zveme všechny naše příznivce, aby využili této příležitosti a
vyrazili povzbudit naše hráče i na
hřiště soupeřů.
Jiří Švamberg

Výsledky - březen:
A-mužstvo:
Příprava:
Kožlany - Třemošná 1:8 (1:2)
branka: Štrunc
Kožlany – Plasy 0:12 (0:6)
Mistrovské utkání:
Heřm. Huť - Kožlany 4:0 (3:0)

Dorost:
Příprava:
Podbořany - Kožlany 6:3 (3:3)
branky: Hromada 2, Šofranko
Mistrovské utkání:
Zruč – Kožlany 7:1 (3:0)
branka: Hromada

Program - duben:
A-mužstvo (sobota):
2. 4. Kožlany - Blatnice
9. 4. Ledce - Kožlany
17. 4. Bezvěrov - Kožlany
23. 4. Kožlany - Křelovice
30. 4. Zbůch - Kožlany 17:00

16:30
16:30
17:00 (neděle)
17:00

Dorost (neděle):
3. 4. volno
10. 4. Kožlany - Kaznějov
16. 4. Kralovice - Kožlany
24. 4. Kožlany - Bezdružice
30. 4. Košutka - Kožlany

16:00

Žáci (sobota):
10. 4. Kožlany - Horní Bříza
16. 4. volno
23. 4. Kožlany - Kralovice
30. 4. Zbůch - Kožlany

B-mužstvo (neděle):
Příprava:
2. 4. V. Libyně - Kožlany
Mistrovská utkání:
9. 4. Žichlice - Kožlany
17. 4. Trnová B - Kožlany
24. 4. Kožlany - Hadačka
1. 5. D. Bělá B - Kožlany

16:30 (sobota)
17:00
14:00
17:00

Stará garda (pátek):
29. 4. Kožlany - Chrást

11:00
13:30 (sobota)
11:00
10:00 (sobota)
14:00 (neděle)
10:00
10:00
18:00

Velikonoční volejbalový turnaj

Ve čtvrtek 24. března hostila tělocvična v základní
škole již 20. volejbalový turnaj. Sešlo se 39 účastníků,
kteří byli rozděleni do šesti družstev. Hrálo se každý s
každým na kratší sety do 15 bodů. Na prvním místě
se umístilo družstvo z Kozojed, které získalo 5 bodů.
www.kozlany.cz

O druhé až čtvrté místo se s počtem 3 bodů dělilo
družstvo Kožlanská esa, Kožlany NEVIM a družstvo z
Kralovic a okolí. Páté místo obsadilo florbalové družstvo Kožlany a na posledním se umístila Sedmička.
Žáci sedmého ročníku hráli s plným nasazením a poKožlanský zpravodaj 4 /2016
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slední místo je nemusí mrzet, neboť prokázali dobrou
průpravu. Pokud na ní zapracují, mohou se příště stát
zdatným soupeřem. Turnaj pořádáme od roku 1997 a
jsme rádi, že se stává nejen sportovním, ale i společenským setkáním příznivců volejbalu. Za dvacet let
se na hřišti vystřídalo přes 600 hráčů. K tomuto výročí
jsem zpracovala z dostupných materiálů - tiskových

zpráv a fotografií malou kroniku. Při prohlížení se někteří nemohli ani poznat. Děkuji za umožnění turnaje
ředitelství ZŠ a všem složkám, kterým jsme vstoupili
do programu tělocvičny. Slibuji, že už se to nebude
opakovat a ráda bych pomyslné žezlo předala někomu
dalšímu.
H. Tupá

Kožlanský míčový desetiboj 2016
Letošní, již třináctý, Kožlanský
míčový desetiboj vyšel na 5. 3.
2016. Složení rozhodčích se už řadu let příliš nemění. Rádi bychom
tedy opět poděkovali za bezchybný
výkon a tím i hladký průběh celého
desetiboje těmto osobám: A. Vlkovi, V. Kratochvílovi, Z. Reiprichovi,
J. Podgornýmu a Z. Týmrovi st.
Složení dvojic však každým rokem
poznamená několik změn. Ani letos
tomu nebylo jinak. Letos se na desetiboji objevilo dokonce sedm nových jmen. Naopak P. Fiala st.,
který patřil mezi poslední tři hráče,
co se zúčastnili všech předchozích
12 ročníků prvně chyběl.
Tak jako posledních několik ročníků i tento byl velmi vyrovnaný.
Do poslední chvíle mohlo minimálně šest dvojic myslet na vítězství.
Z vítězství se nakonec radovalo
duo Jaroslav Švarc a Zdeněk Týmr
ml., kteří sice v šesti hraných dis-

ciplínách v součtu patřili mezi lepší
průměr,
ale
vyšlo
jim
vše
v takzvaných „náhodných“ čtyřech
disciplínách, kdy udělali v součtu
šest bodů, což je rekord, který se
bude už jen těžko překonávat.
Druhé místo obsadila dvojice Vladimír Lehner a Jiří Švamberg, kteří
ztratili hlavně v hodu na koš.
Bronz brala úplně nová dvojice ve
složení Miroslav Ibl a Zdeněk Makoň, kteří o bod uhájili třetí místo.
Ibl s Makoňem nepotvrdili, že nová
dvojice
má
většinou
štěstí
v petlingu (obsadili 13. místo), ale
jinak předvedli sportovní všestrannost a dostatek síly a odvezli si
odměnu za třetí místo. Výsledky,
jména
soutěžících
a
pořadí
v jednotlivých disciplínách naleznete v přiložené tabulce. Hodnotné
ceny si jako každý rok odvezl každý bojovník, který se rozhodl desetiboje zúčastnit. Jedenáctou doplň-

kovou disciplínu o to, kdo toho během desetiboje nejvíce vypotí, vyhrála dvojice Jan Kotěšovec a Jiří
Švarc, kteří snížili svoji hmotnost v
součtu o 2,1kg.
Za ceny musíme poděkovat
všem sponzorům – DĚKUJEME!!!!
A do budoucna doufáme, že nám i
přes organizační problémy a nevystavení cen do vestibulu školy během dne, zůstanete věrni i do dalších let. Tímto se omlouváme a
ještě jednou díky.
V neposlední
řadě
děkujeme
všem, kteří se na přípravě a průběhu desetiboje každoročně podílí,
ale jejichž jména nejsou tolik „vidět“. Děkujeme za výbornou kuchyni a tradičně skvělý kiosek…….
Ceny byly tedy rozdány. Třináctý
ročník skončil, ať žije ročník čtrnáctý…
VK Kožlany

Chtěl bych velice poděkovat za
pozvání, i když bylo až na poslední
chvíli v pátek odpoledne, pár hodin
před výkopem:-D :-D. Velice mile
mě překvapilo nasazení a výborná
práce rozhodčích, kteří tam strávili
veškerý čas s námi. Organizace 10
disciplín na takhle malém prostoru
s dvaatřiceti závodníky - všechna
čest. Navíc pokud je mi známo,
oficiálně nedošlo snad ani k jednomu oficiálnímu protestu.

Jen jednu věc bych pozměnil,
kdyby to bylo v mých silách a né,
nejedná se o zhrzeného člověka,
který na této disciplíně vyhořel :-D
(přestože vyhořel :-D :-D), tento
názor jsem vyřknul společně s několika závodníky (bylo jich skutečně dost) již na počátku závodu.
Dovolím si to napsat i kvůli tomu,
protože mi jeden z rozhodčích sdělil, že si rádi vyslechnou i připomínky. Tedy: Máte úžasný závod,

Z poštovní schránky…..
Zdravím všechny účastníky Vašeho desetiboje :-). Nedá mi a
musím zareagovat, protože tento
12 – hodinový maraton rozhodně
stál za to. Překvapilo mě neuvěřitelné nadšení, které provázelo celý
závod, stejně jako ještě do pozdních nočních hodin neustálé probírání, co by, kdyby. To, jak tam
tímto závodem žijí snad všichni lidé, je neuvěřitelné. Malí, velcí, staří, mladí, zkrátka všichni.
www.kozlany.cz
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který je složen z 9 disciplín, jejichž
úspěšné absolvování závisí především na schopnostech a dovednostech jednotlivých závodníků. A jediná disciplína „Petling“, jež je jednoznačně založena na štěstí a
pramálo má spojeno s jakoukoliv
sportovní disciplínou. Největší problém této hry spatřuji v tom, že
házíte medicinbaly na cíl, přičemž
je každý jiný (velikost, tvar a s
největší pravděpodobností i hmotnost – vše silně ovlivněno jejich

stářím).
Samozřejmě bych toto
téma
mohl
rozebrat
daleko
podrobněji, ale nepřijde mi to nejvhodnější.
Možná jen inspirace pro nejen z
mého pohledu daleko objektivnější
disciplínu: 1. Petang 2. Slalom
(florbalově, fotbalově, basketbalově, házenkářsky) 3. Nožičky (s
fotbalovým míčem) 4. Minigolf.
Byl bych velice rád, kdyby předchozí 2 odstavce nebyly brány jako
kritika. To bych si v žádném přípa-

dě nedovolil. Naopak, byla to nádherná akce, kterou jsem si skvěle
užil. Navíc jsem měl výbornýho
parťáka.
Ještě jednou děkuji za úžasnou
sobotněnedělní zábavu a pokud
bych byl opětovně pozván…… určitě bych přijel. Neexistuje jiná odpověď. Děkuji :-)
Z.Makoň

KOŠÍKOVÁ

HÁZENÁ

HOKEJBAL

NOHEJBAL

LÍNÝ TENIS

"PETLING"

HOD DO DÁLKY

1

4

1

2

7

7

3

2

1

41

1.

Lehner Vladimír – Švamberg Jiří

2

9

1

12

7

1

3

1

6

6

48

2.

Ibl Miroslav – Makoň Zdeněk

1

7

5

1

9

2

2

9

13

2

51

3.

Kotěšovec Jan - Švarc Jiří

4

3

2

6

11

3

5

4

10

4

52

4.

Husák Vladimír – Knot Miroslav

7

4

9

6

5

4

9

2

3

5

54

5.

Hora Václav – Kozler Ondřej

5

5

7

3

2

9

4

9

16

7

67

6.

Kotěšovec František – Šot Michal

9

2

5

6

7

7

9

9

11

9

74

7.

Slabý Jiří – Zeman Martin

9

5

9

9

2

9

5

7

12

10

77

8.

Kůsa Martin – Kůsa Pavel

3

13

3

3

14

13

1

5

9

15

79

9.

Feix Tomáš – Štrunc Ladislav

7

9

13

14

9

9

7

5

5

12

90

10.

Kříž Tomáš - Šofranko Marian

5

13

9

16

13

9

9

7

8

3

92

11.

Souček Miroslav – Souček Miroslav

9

9

9

12

1

5

13

13

7

14

92

12.

Babuška Jakub – Tupý Zdeněk

13

7

13

10

5

13

13

9

4

8

95

13.

Berbr Jaroslav – Berbr Jaroslav

13

9

13

10

14

5

13

13

1

11

102

14.

Novák Alexandr – Správka Lukáš

13

13

13

3

11

13

13

13

14

13

119

15.

Fiala Pavel - Moučka Tomáš

9

13

7

14

14

13

9

13

15

16

123

16.

DBaK - sezóna se blíží ke konci
Pomalu vrcholí všechny soutěže
a my již víme, zda jsme splnili vytyčené cíle.
U19 juniorky postoupily v této
kategorii poprvé do play off, kde je
nám v prvním kole je soupeřem
družstvo Sokola Nusle. První zápas
jsme doma zvládli a s přehledem

zvítězili o 65 bodů 98:33. O víkendu hrajeme druhý a případně třetí
zápas. V případě výhry nás čeká
ve druhém kole velmi silný soupeř
- Studánka Pardubice.
U17 kadetky jsou na tom úplně
stejně jako juniorky. V prvním kole
play off jsme doma porazili tým BA

Švarc Jaroslav - Týmr Zdeněk

POŘADÍ

STOLNÍ TENIS

13

KOPANÁ

VOLEJBAL

CELKOVÝ SOUČET

KOŽLANSKÝ MÍČOVÝ DESETIBOJ 2016 – V ČÍSLECH

Sparta Praha "B" a o víkendu 9.10. dubna nás čeká druhý zápas. V
případě úspěchu jedeme do Jičína.
S ohledem na přidělené místo v
tomto čísle zpravodaje informace o
dalších družstvech najdete v příštím vydání.
J. Buňka

Citát měsíce
„Nestřílejte, vždyť jsou tady lidé“
Jaroslav Hašek
www.kozlany.cz
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Anketa
V březnu jsme se Vás ptali, jaké bylo, je, či bude vaše
zaměstnání?
Anketní otázka na měsíc duben:
Které roční období máte nejraději?

Výsledky ankety za březen:

(stav k 30. 3. 12:58:52)
Nová anketa byla spuštěna 1. 4. 2016
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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