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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Únorové počasí se blížilo svým
charakterem spíše k tomu aprílovému. Výrazné změny teplot a
srážek nás
stále překvapovaly.
Technické
služby tentokrát neměly žádnou
práci
s uklízením
sněhu. Pokračovali
jsme tedy
na
vnitřních úpravách restaurace a hlavně
na prořezávání křovin v obcích a
na hřbitově v Kožlanech. Velkým
problémem je stav některých
místních komunikací. Počasí nám
v únoru moc šancí na jejich drobné
opravy nedalo. Snad se nám
v nejbližších letech podaří problém
vyřešit definitivně výstavbou dle
připravených projektů.
První letošní drobnou investici
máme hotovou. Podařilo se vyčistit
rybník v Bučku, který byl úplně
zanesený naplaveným bahnem.
Nyní je v rybníku dostatečné
množství vody.

V naší restauraci je již hotový
sádrokartonový strop a také částečně zrekonstruovaná elektrika.
Zbývá jen vymalovat, koupit nové
židle, stoly, některé dveře a mů-

žeme znova tyto prostory nabídnout k pronájmu.

V únoru se konečně podařilo dokončit část nového veřejného
osvětlení v Hodyni. V Polní ulici
v Kožlanech je již hotové zasíťování pozemků elektrikou, které provedla firma ČEZ na naši objednávku. Potencionálním stavebníkům již
nic nebrání ve výstavbě jejich nového bydlení.
Je doba vegetačního klidu, a
proto porážíme staré, nemocné a
nebezpečné stromy v obcích i
v Kožlanech. Nová výsadba se
uskuteční během roku ve vhodném
termínu. S pomocí odborné firmy
tímto způsobem postupně restrukturalizujeme naši zeleň.

Každé akci či stavbě předchází
trpělivá a někdy i složitá a dlouhá
administrativní
příprava.
V současné době pracujeme na
stavebních povoleních na opravu
budovy pošty, na výstavbu místních komunikací včetně chodníků a
osvětlení (ulice Větrná, Polní, Luční
a Sportovní). Vyhlásili jsme výběrové řízení na dodavatele opravy a
zateplení
střechy
MŠ,
které

s pomocí případné krajské dotace
chceme realizovat o letošních letních prázdninách. Také administrujeme evropskou dotaci na zateplení budovy DPS. Snad se realizace
podaří uskutečnit do konce roku
2016.
Uskutečnila se také první schůzka s projektantem na akci vybudování cyklostezky Kožlany – Kralovice. Bylo by to společné dílo obou
měst, které by umožnilo bezpečnější dopravu cyklistů a chodců
mimo frekventovanou komunikaci
II/229.
Pracujeme také na řadě drobnějších dotací na kulturu, infocentrum
a také na nový dopravní automobil
pro naše hasiče. Měl by to být 8-9
ti místný vůz s hasičským vybavením a možností dopravy osob
k zásahům.
V rámci probíhajících KPÚ v k.ú.
Kožlany se uskutečnilo 4. 2. 2016
zasedání sboru poradců, kde se řešily aktuální otázky probíhající
úpravy. V únoru byl proveden letošní první kontrolní odběr pitné
vody a s výsledky rozboru se můžete seznámit na našich webových
stránkách.
Letos poprvé jsme se přihlásili
do soutěže „Zlatý erb“ o nejlepší
webové stránky města. Jak dopadneme, to se teprve uvidí.
Největší kulturní akcí byl samozřejmě masopust. I když počasí
moc nepřálo, počet masek a
účastníků průvodu byl opět velký.
Uskutečnila se tradiční zábava a
Popelec byl také úspěšný. Jsem
rád, že se tyto tradice v Kožlanech
dodržují i v dnešní uspěchané době.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Citát měsíce
„Bez práce nejsou koláče“
staré české přísloví

www.kozlany.cz
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Výsledky projednání rady města na 3. zasedání konaném dne 8. 2. 2016
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
č. 16/16 - program 3. zasedání
rady města; č. 22/16 - rozdělení
hospodářského výsledku Základní
školy a Mateřské školy dr.Eduarda
Beneše, Kožlany za rok 2015; č.
23/16 - účetní závěrku za rok
2015 Základní školy a Mateřské
školy dr. Eduarda Beneše, Kožlany; č. 24/16 - odměnu řediteli Základní školy a Mateřské školy
Dr.E.Beneše za zlepšený hospodářský výsledek roku 2015; č.
30/16 - úhradu vyfakturovaného
vodného a stočného pro č.p. 118
formou 4 po sobě jdoucích splátek
s první platbou v měsíci únoru
2016; č. 31/16 - vnitřní předpis
Systém náležité péče hospodář-

ského subjektu Město Kožlany
uvádějícího poprvé na vnitřní trh
dřevo vytěžené v lesích hospodářského subjektu pro rok 2016 s
účinností od 01.01.2016.
Rada souhlasí:
č. 17/16 - s umístěním sídla SDH
Buček, IČ 49747801 na adrese Buček č.p. 7 a revokuje tak usnesení č. 9/16 ze dne 18.01.2016; č.
18/16 - s umístěním sídla SDH Hodyně, IČ 49746693 na adrese Hodyně č.p. 8 a revokuje tak usnesení č. 10/16 ze dne 18.01.2016; č.
19/16 - s umístěním sídla SDH
Hedčany, IČ 49748408 na adrese
Pražská 135, Kožlany; č. 20/16 - s
umístěním sídla SH ČMS Okrsek
Kožlany - Chříč, IČ 72038047 na
adrese Pražská 135,
Kožlany; č.
25/16 - se zveřejněním záměru
prodeje části pozemku p.č. 730/1
v k.ú. Hedčany po upřesnění výměry požadované části, které bude
provedeno prohlídkou na místě po

dohodě s žadateli; č. 26/16 - s
provedením plynové přípojky před
domem č.p. 180 Kožlany na pozemku p.č. 4150/47 v k.ú. Kožlany, dále souhlasí se změnou stavby č.p. 180 Kožlany; č. 27/16 - s
provedením průzkumného vrtu a
zhotovením vývozní plastové jímky
na pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Kožlany dle předloženého situačního
zákresu.
Rada nesouhlasí:
č. 21/16 - s připojením k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“;
č. 28/16 - s opakovaným projednáním prodeje pozemku p.č.
3993/3 v k.ú. Kožlany, jelikož nebyly shledány důvody pro opakované projednání.
Rada doporučuje:
č. 29/16 - zastupitelstvu odkoupení pozemků p.č. 3824/13 a p.č.
3758/3 vše v k.ú. Kožlany za nabídkovou cenu 21 588,- Kč.

Pozvánka na zastupitelstvo
Program:
ve středu 16. 3. 2016
v 18:00 hodin
se koná
6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti Městského muzea Kožlany

1) Zahájení - volba návrh. komise a ověřovatelů zápisu
2) Zpráva o činnosti rady města Kožlany
3) Změna rozpočtu na rok 2016 - 1. rozpočtové opatření
4) Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru v
roce 2015
5) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
6) Majetkové a ostatní záležitosti města
7) Zpráva starosty města
8) Diskuse

Informace
Popelnice bez známky pro
rok 2016 budou naposledy vyvezeny ve čtvrtek 31. března
2016. Po tomto datu budou vyváženy popelnice pouze se známkou
pro letošní rok.

Také chceme upozornit, že svozová služba nemusí vyvážet popelnice, kde je vysypaný žhavý nebo
teplý popel a také popelnice, kde
jsou vysypány komodity, které do
směsného odpadu nepatří a jsou

určeny do tříděného odpadu (tedy
plastové lahve, papír apod.).
O datumu zahájení vývozu biopoplenic v letošním roce budeme
informovat na našich webových
stránkách a ve vývěskách.

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně
odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý,
kdo se cítí být obětí trestného
činu, a to bez ohledu na to, zda
trestný čin byl nebo nebyl
oznámen. Volat mohou oběti
různých forem násilí včetně
násilí domácího. Pomoc na lince
je
určena
i
obětem
nedbalostních trestných činů,
např. dopravních nehod. Linka
poskytuje okamžitou pomoc,
rady
a
informace
ženám,
mužům i dětem. Volat mohou
lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z
www.kozlany.cz

forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického,
ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných
výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech
úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým
linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc
Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní
služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům
trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni,
potřebují psychickou podporu a informace o svých
právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje
výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku
mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že
se mohou stát obětí trestného činu a svou situaci
potřebují konzultovat.
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Vznik a provoz této nové služby je realizován díky
finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha a
programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z
Norských fondů.

Více informací naleznete na webových stránkách
www.linka-pomoci.cz

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Leden a únor byl v celé republice ve znamení velké
nemocnosti. Ani nám se vlna chřipek nevyhnula, nebyla však tak velká jako v jiných regionech. Postihla
hlavně děti z mateřské školy. To se nejvíce projevilo
na docházce během jarních prázdnin, kdy ze sedmnácti přihlášených dětí jich po dnech chodilo – 4, 12,
10, 8, a 5. V pondělí a v pátek počet zaměstnanců
téměř převyšoval počet dětí. Bohužel tento provoz,
kdy musíme být připraveni na 17 přihlášených a přijde jich tak málo, je značně finančně náročný.
Poslední týden v lednu proběhl pro žáky sedmé třídy
doplněné o zájemce z vyšších ročníků lyžařský výcvikový kurz. O něm se dočtete na jiném místě zpravodaje. Lyžařský kurz stejně jako kurz plavání máme
v našem školním vzdělávacím plánu, a proto se pro
žáky stává povinným. Plavání pro 3. – 5. třídu letos
začalo osmého února. Děti se každé pondělí zúčastní
dvouhodinové
lekce
pod
vedením
plavčíků
z lochotínského bazénu. Celkem musí každý žák na
prvním stupni „strávit“ v bazénu dva kurzy po dvaceti
hodinách. Žáci platí pouze dopravu, náklady spojené
s pronájmem bazénu hradí škola. Vždy se snažíme
zajistit kurzy tak, aby na ně finančně „dosáhly“
všechny děti.
První týden v únoru byly jarní prázdniny. V pondělí
po prázdninách jsem byl s Anežkou Sixtovou a Adélou
Kleisslovou v Plzni na okresním kole Olympiády
z českého jazyka. Soutěž se holkám povedla. První
místo Anežky a páté Adély bylo vynikajícím výsledkem jejich snažení. Holkám děkuji za výbornou reprezentaci školy, gratuluji a Anežce přeji mnoho úspěchů
v krajském kole. Poděkování patří i paní učitelce Mgr.
Kateřině Růžkové, která na soutěž děvčata výborně
připravila.
Ve středu 10. února proběhl ve škole zápis žáčků,
kteří po prázdninách v září nastoupí do první třídy.
K zápisu se dostavilo 19 dětí z naší školky a 1 dítě

z MŠ na Chříči. Během zápisu děti malovaly postavu,
poznávaly geometrické tvary, čísla, zvířata, povídaly
nám pohádku nebo zpívaly. Na těchto základních činnostech lze rozpoznat jejich motorickou, intelektuální i
sociální vyspělost.
O dětech máme také informace
od jejich třídních učitelek, které jsou s nimi po rodičích nejdelší čas. Všechny děti, které se zápisu zúčastnily, jsou přijaty. Po dohodě s některými rodiči
však očekávám po doplnění potřebných vyšetření nějaké odklady školní docházky.
Ve školním roce
2016/2017 by mělo nastoupit cca 17 prvňáčků. Výsledky zápisu již byly zveřejněny na stránkách školy a
na nástěnce v mateřské škole. Připomínám, že seznam přijatých dětí je zveřejněn pod číselnými kódy,
které každý rodič obdržel při zápisu.

Zápis dětí do mateřské školy proběhne ve středu
9. března od 14:30 do 16:00 hodin.
Mgr. Jaroslav Švarc

LVK Telnice 2016
Již od listopadu se naši sedmáci,
ale i ostatní zájemci nemohli dočkat lyžařského kurzu. Při každé
naší společné hodině došlo vždy na
téma“ HORY“. A den“D“ skutečně
přišel! V neděli 24. ledna, netradičně o čtrnáct dní dříve, ve čtrnáct hodin jsme naplnili žlutý autobus „Šnajdr“ bagáží, zamávali
rodičům a vyjeli směr Telnice
v Krušných horách. Cesta ubíhala
rychle a všichni se už nemohli dočkat.
Přivítala nás skutečně zimní Telnice se sedačkovou lanovkou a
vleky v provozu a dostatkem sněhu na sjezdovkách i mimo ně. Vedoucími kurzu byli učitelé Mgr. Jaroslav Berbr a Mgr. Jan Kotěšovec, kteří měli na starost jedenáct
sedmáků, pět osmáků a čtyři dewww.kozlany.cz

váťáky na sjezdovkách i mimo ně.
Lyžařský
výcvik
začal
hned
v pondělí dopoledne rozdělením do
družstev a po obědě se už lyžovalo, jenže teplota vystoupala hodně
nad nulu, sníh nám mizel před
očima a dokonce začalo pršet.
Pondělní odpoledne jsme ukončili
již v patnáct hodin, neboť byli
všichni „durch“. V prvním družstvu
bylo jedenáct relativně dobrých lyžařů. Ve druhém byli lyžaři, kteří si
moc nevěřili, nebo úplní začátečníci. Ti museli postupně překonat
strach z lyžařské výstroje, ze sněhu, z vleku, ze svahu a z pohybu
na lyžích. Někteří odolávali snahám instruktorů až do konce našeho pobytu.
Večer se objevil na naší chatě
dnes již legendární „Viki Cabadaj“

z filmu Sněženky a machři, coby
kontrolor lyžařských středisek od
televize Nova. Zájemcům o foto
rád vyhověl.

V úterý nám již nepršelo, ale
sníh byl těžký a lyžování pro začátečníky bylo velmi obtížné. Ve
středu přišla další pohroma, rozbil
se vlek na Cvičné, kde lyžovalo
druhé družstvo a do konce našeho
Kožlanský zpravodaj 3 /2016
strana - 3 -

pobytu se nepodařilo vlek spustit.
Po obědě jsme jeli všichni relaxovat do děčínského akvaparku, kde
jsme dali odpočinout unaveným tělům, vydováděli se na tobogánech,
vyhřáli kosti ve vířivkách a pak
nám otevřelo své brány ústecké
nákupní centrum FORUM. Zde každý s hodinou a půl volna naložil,
jak chtěl: nákupy oblečků, pamlsků, občerstvení nebo jen prohlížení
nabízeného zboží.

Od čtvrtka už všichni, až na malé výjimky, bez problémů vládli
svými „prkénky“a ti dobří jezdili
Macháčka, Novou a Buben, ti kteří
si netroufali, lyžovali na Mevě nad
naší chatou. Páteční ráno nás čekaly velké závody postavené tentokrát z technických důvodů na
Mevě, kdy každý prodal to, co se

na svazích naučil. Učitelé postavili
trať, zajistili časomíru a pak už se
závodníci postavili na trať slalomu
a všichni ji projeli skoro bez pádu.
V součtu časů obou kol zvítězila
v dívkách Terezka Černá a za hochy Tomáš Soukup. Sobota připravila opět špatné podmínky pro lyžování, přibylo víkendových lyžařů.
Proto jsme více odpočívali a neriskovali zranění, většina účastníků
se vydalo po obědě na vycházku
do Adolfova.
Poslední večer jsme celý kurz
zakončili slavnostním vyhlášením
vítězů slalomu, pořádku na pokojích, celkovým zhodnocením pobytu a udělali karneval. Na něj nastoupili skoro všichni v maskách,
včetně učitelů. Ve společenské
místnosti chaty Tereza se objevili
účastníci zájezdu, batolata, babauklízečka, liliputáni, dva z výměny
manželů Váchal a Majer, Japonec,
filmová postava Danda, krásné
břišní tanečnice z Orientu, dvě
kočky z pekla a magistři se proměnili v „kocoury“ ze starověkých
řeckých měst Sparta a Viktoria.
Skoro všichni se náramně bavili při
hudbě do pozdních nočních hodin.

Nedělní ráno bylo smutné, balilo
se, uklízelo se a hlavně se plakalo,
protože se domů nikomu nechtělo
a pro žáky deváté třídy to byly hory
poslední.
Smutná
nálada
v autobuse cestou domů by se dala krájet, alespoň jedna pozitivní
věc tu byla – druhý den začínaly
jarní prázdniny. Závěrem bychom
chtěli poděkovat žákům za perfektní chování, skvělou partu, do
které zatáhli i nás. Velké poděkování patří hlavně majitelům penzionu Vasilovi a Šárce Kušejovým,
kteří se starali o naše žaludky a
naše celkové pohodlí.

Vše ukončíme slovy některých
účastníků: „ ZA
ROK
JEDU
ZNOVU, jen aby bylo místo!!!“
Mgr. Jaroslav Berbr
Mgr. Jan Kotěšovec

JAK JSME SI UŽILI HORY
24. ledna 2016 7. třída spolu s některými žáky z 8.
a 9. třídy vyrazila na hory. Někteří z nás jeli na hory
prvně, jiní už lyžovali vícekrát. Všichni jsme se ale
hrozně moc těšili, jak si to tam užijeme. A výhodou
pro nás bylo i to, že když přijedeme z hor, další den
začnou prázdniny, takže si krásně odpočineme. Cesta
byla docela dlouhá, zastavili jsme se i v Mostě v
obchodě, abychom dokoupili jídlo a pití. Po cestě jsme
sledovali „Účastníky zájezdu“.
Konečně jsme dorazili do penzionu Tereza v Zadní
Telnici. Když jsme se ubytovali a vybalili nejnutnější
věci, šli jsme na večeři. Páni učitelé nás seznámili s
pravidly a instrukcemi. Rozdělily se služby a šlo se na
pokoje. Večerka byla mezi půl desátou až desátou, ale
všichni jsme stejně povídali až do půlnoci a někteří
nespali ani po dvanácté.
www.kozlany.cz

Ráno nás služba vzbudila v osm, snídaně byla v půl
deváté. V deset jsme už měli být nastoupení a
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připravení na první lyžování. Ti, co ještě nelyžovali,
byli v druhém družstvu a zdatní lyžaři byli v prvním
družstvu. Druhé družstvo se celé dopoledne pralo s
bržděním, zatáčením a vším dalším, co s lyžováním
souviselo. Po obědě už mohli všichni vyrazit na
Cvičnou louku, a to hlavně díky panu učiteli
Kotěšovcovi, který druhé družstvo naučil trošku
lyžovat. Většinou jsme už jakžtakž jezdili. Druhý den
jsme jezdili v pohodě už úplně všichni.

Začátečníci samozřejmě lyžovali pluhem. Ve středu
jsme šli lyžovat jen dopoledne, protože odpoledne byl
naplánovaný výlet do děčínského aquaparku. Všichni
jsme se moc těšili. Jezdili jsme na tobogánech, užívali
si vířivku, plavali jsme i venku. Po koupání nás
autobus dovezl do nákupního centra Forum v Ústí nad
Labem. Většina nás šla do KFC :-) Holky potom šly
nakupovat oblečení, kluci většinou zůstávali u jídla.
Večer jsme byli všichni utahaní, ale spokojení. Ve
čtvrtek už to vypadalo se sněhem dost bledě, byl
zmrzlý a dost špatně se lyžovalo. Na cvičné už se
jezdit vůbec nedalo, museli jsme jezdit nad chatou.
Zdatnější lyžaři jezdili Macháčka, Novou a Buben.
Chodili jsme i na procházky, protože lyžovat se
opravdu moc nedalo. Slalom se musel pořádat na
sjezdovce nad chatou, protože na cvičné se jezdit
vůbec nedalo. Na sjezdovce byla ale spousta malých
dětí, které slalom jezdily také. Dost se nám tam pletly
a navíc jsme nemohli jet až tak rychle, abychom je
nesrazili.
V sobotu byla úžasná večeře – řízek s hranolkami!
Po večeři jsme se všichni převlékli do masek a v půl

osmé jsme všichni dorazili dolů do společenské
místnosti. Převleky byly opravdu různé – liliputi,
čertice, babka, čeští turisté, malé děti, Japonec, břišní
tanečnice a také bájní Řekové... Také jsme jako třída
předali diplom Šárce a Vasilovi za to, že se o nás
dobře starali, že Šárka dobře vařila a Vasil všechno
rozbité opravil. Učitelé rozdali diplomy za slalom a
vyhlásili body za uklizené pokoje, vyfotili jsme se v
maskách a šli jsme se převléci na diskotéku. Tu jsme
si užili se vší parádou, končila až v půl druhé ráno :-)
Tancovali úplně všichni, někteří se trochu styděli
někoho poprosit o tanec, ale nakonec i holky vyzývaly
kluky-stydlíny. Ráno jsme dokončovali balení a
uklízeli. Už jsme se těšili domů, ale zároveň se nám
moc nechtělo odjet.

Rozloučili jsme se se Šárkou a Vasilem a šli jsme k
autobusu. Vasil nám dolů odvezl těžké kufry. Na
zpáteční
cestě
jsme
se
zase
dívali
na
„Snowboarďáky“, takže nám cesta docela rychle
ubíhala. Když jsme dorazili do Kožlan, každého z nás
si vyzvedli rodiče a odešli nebo odjeli jsme domů.
Hory jsme si všichni užili, naučili jsme se lyžovat a
většina z nás chce jet příští rok znovu.
Tereza Růžičková, 7.roč.

Zápis dětí do MŠ
Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany,
okres Plzeň – sever, příspěvková organizace,
Pražská 112, 331 41 Kožlany

Zápis dětí do mateřské školy pro školní
rok 2016/2017
se koná
ve středu 9. března od 14:30 do 16:00
v budově Mateřské školy
S sebou rodný list dítěte.
Pravidla pro přijímání dětí do mateřské školy:
1) přednostně děti předškolního věku
2) děti s nástupem v září 2016
3) děti zaměstnaných rodičů na celodenní docházku
4) děti neplně tříleté pouze v případě volného místa
v MŠ a zdravotní zralosti dítěte

www.kozlany.cz
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Příprava na jaro

Březen, znamená jaro! Tak doufáme, že si to počasí uvědomí, jako my. Letos jsou Velikonoce už v
březnu a my se na ně těšíme a
jsme připravené.
Vyráběly jsme korálkové ozdoby,
čekají nás kraslice. Náš „pletařský
kroužek“ se činí a plete nejen svetry, ale i úžasně teplé ponožky.
Děvčata je umí plést na dvou i
čtyřech jehlicích. Vrátily jsme se
tak trochu do historie a vyzkoušely

jsme smotávání vlny na „neuvěřitelném přístroji“. Některé jsme ho
viděly poprvé.
Znaly jsme jen
smotávání vlny pomocí rukou, k
čemu nás přinutily maminky slovy:
„Drž to pořádně, když chceš nový
svetr“!
Také jsme byly na pečení a zdobení perníků v Kozojedech. Je to
krásné voňavé setkání s děvčaty z
Kozojed a okolí. Pečené a krásně
zdobené perníčky jsou velkou
„tombolou“ na Včelařském bále v
Kozojedech. A my k nim rády jezdíme a spolu pečeme a zdobíme.
Hlavní cenou byla „Kachlová kamna“ z perníku, kterou vytvořila paní Vendulka Peřinová.
V březnu nás pozvali do Čisté,
na setkání před Velikonocemi. Při-

pomínáme, že 26. března bude Velikonoční jarmark na Farmě Hedecko, kam jezdíme moc rády. Velikonoční setkání v Městské knihovně v Kožlanech bude 22. března od 13:00 hod. Zveme vás na
všechna velikonoční tvoření.
Mějte se hezky, zdraví

Kožlanské šikulky

Hasiči města Kožlany
Hned na začátku měsíce února čekal na naše hasiče
první zásah v letošním roce. Jednalo o vznikající požár
z předchozího pálení větví v Kožlanském lese, který
oznámil místní občan, pan Segeč. Místo události bylo
těžko přístupné díky promáčené louce, proto zvolila
jednotka přístupovou cestu ze shora paseky. Průzkumem bylo zjištěno nedokonalé uhašení po pálení větví.
Celkem bylo nalezeno 9 takových míst, kde silný vítr rozfoukával ohniště. Naše jednotka pomocí 8xB hadic a 5xC hadic dohasila nalezená místa. Pomocí lopat
se ohniště prohrabalo a prolilo vodou. Na zásahu byla
pouze jednotka SDH Kožlany ve složení Šot M. (velitel), Fiala P. (strojník), Kratochvíl V., Švamberg M.

Nadále jste mohli zhlédnout Kožlanské hasiče
v úterý 9. února na masopustním průvodu masek po
16. hodině. Tradičně jako každý rok zabezpečovali a
regulovali dopravu průtahem města Kožlany. Vše je
děláno pro bezpečnost procházejících masek a spoluobčanů. Přesto všechno se naši hasiči dočkali nemístných poznámek a dokonce nadávek a agrese od projíždějících řidičů.
V pátek 12. února od 19 hodin se konala Výroční
valná hromada okrsku Kožlany-Chříč již po druhé
v hasičské zbrojnici v Kožlanech. Proběhla nová volba
místostarosty okrsku Kožlany-Chříč. Novým místostarostou okrsku se stal Jan Kučera z Lednice.
S pozdravem
Vaši Hasiči

Historie zajímá nejen starší, ale i mladou generaci
Po roční přestávce zavítal do Hedčan historik z Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
Mgr. Jiří Fák.
Důvodem jeho únorové návštěvy byla přednáška o
historii obce. Té se zúčastnilo 35 posluchačů, a to nejen z řad starších občanů Hedčan, ale i mladé generace. Letošní přednáška navázala na povídání z loňského roku, kdy jsme se dozvěděli o počátcích vzniku naší obce. Tentokrát si Jiří Fák velice podrobně připravil
historické informace o jednotlivých usedlostech, jejich
majitelích a nechybělo ani promítání starých map
ukazující vývoj Hedčan během několika staletí.
Historika Jiřího Fáka opět přivítáme v Hedčanech na
počátku příštího roku a téma jeho další přednášky je
prozatím zahaleno tajemstvím.
Za pořádající SDH Hedčany Valentýna Bílá

Kulturní Komise Kožlany připravila na duben
zájezd do velkého divadla v Plzni
28. dubna 2016

Hello, Dolly!
Příběh neodolatelné zprostředkovatelky sňatků Dolly
Leviové, která si ovšem toho nejlepšího zákazníka
www.kozlany.cz

schovává pro sebe. Jeden z nejslavnějších muzikálů
všech dob stvořili v roce 1964 libretista Michael Stewart a skladatel Jerry Herman. Slovem i hudbou vyprávějí o tom, jak žena kouzlem své osobnosti dokáže
mrzoutského starého mládence změnit proti jeho vůli
v galantního a milujícího muže
Přihlášky přijímá Hana Tupá, tel. 721 084 931 nebo
kknihovna@seznam.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Informace z knihovny
Na pravidelném setkání v knihovně s dětmi ze školní družiny jsme si připomněli 170. výroční narození spisovatele Jana Karafiáta a jeho velmi úspěšné knihy Broučci. Děti si mohly prohlédnout několik vydání této knihy.
Přečetli jsme si krátký úryvek a děti si mohly vybrat sádrového broučka, kterého barevně dotvořily. Broučkové
a hlavně berušky se dětem moc povedli.
Z organizačních důvodů bude knihovna všechny pátky v březnu dopoledne uzavřena.
Otevřeno bude: v úterý
9:00 – 11:30
a
14:00 – 18:00
v pátek
14:00 – 17:00
Knihovny na vesnicích budou otevřeny 4. a 18. března v obvyklou dobu.
Březen – měsíc čtenářů
Ve stovkách veřejných knihoven budou celý měsíc
propagovat čtenářství a služby, které zahrnují mnohem více než tradiční půjčování knih. Akci Březen měsíc čtenářů připravuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).
Do této kampaně se zapojila i kožlanská knihovna.
Cílem akce je propojit čtenáře, organizace a instituce
zabývající se psaným slovem, četbou a čtenářstvím ke
společné propagaci četby a knihoven.
Městská knihovna vás zve na Velikonoční výstavku, kterou můžete navštívit od 15. března do
3. dubna v otevírací době knihovny.
Letošní téma výstavky je „velikonoční zajíček“.
22. března se uskuteční již tradiční Velikonoce v knihovně.
Od 14 do 18 hodin můžete příjemně strávit odpoledne ve společnosti Domu dětí Kožlany, nebo Šikulek, které pro vás připravily program. Děti i dospělí si
mohou vyzkoušet několik výtvarných technik a své výrobky
si odnést domů.
Hned druhý den knihovna otevře své dveře pro spáče. Připomeneme si výroční
narození slavného pohádkáře H.Ch. Andersena.
Z důvodu kumulace ostatních kulturních akcí se Noc
s Andersenem uskuteční již 23. března. Pro děti je
připraven program plný her, čtení a zábavy. Na
všechny spáče už se moc těším.
H. Tupá

SPORT
TJ Olympie Kožlany
Výsledky - únor:
A-mužstvo:
Kožlany – Kam. Újezd 3:3 (1:1)
branky: Hromada, Tupý, Šofranko
Vejprnice B – Kožlany 9:0 (4:0)
Trnová – Kožlany 3 : 2 (1 : 1)
branky: Kříž 2

www.kozlany.cz

Program - březen:
A-mužstvo:
Příprava:
6. 3. Kožlany - Třemošná
12. 3. Kožlany - Plasy

12:00 (v Horní Bříze)
12:00 (v Horní Bříze)

Mistrovské utkání:
26. 3. Heřm.Huť - Kožlany

15:00

Dorost:
Příprava:
20. 3. Podbořany - Kožlany

10:00 (v Blšanech)

Mistrovské utkání:
26. 3. Zruč - Kožlany

12:00 (sobota)
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FBC Kožlany

Vážení příznivci našeho týmu,
po dlouhé době plné emotivních převratů, kdy jsme
si sáhli téměř na dno, jsem se odhodlal zveřejnit tento
článek. Letošní sezona je pro nás jakýsi zlomovým
momentem, který se zcela jistě zapíše do historie našeho klubu. Otázkou je, jestli pozitivně či negativně.
Vše začalo ještě před sezonou, kdy jsme obdrželi
jednu ránu za druhou. Opustili nás hned tři hráči a to
ne ledajací. Prvním hráčem byl Ondra Fišer, jeho hra
je plná lehkosti, nádherné florbalové poezie a zároveň
hojnou ofenzivní gólovou smrští. Dalšími hráči byli dva
prvotřídní gólmani, Jan Petrbock a Jakub Hamouz.
Všichni tito hráči přestoupili do Rakovníka, který postoupil do první ligy, což je pro ně obrovská výzva.
To vše přinášelo obrovské otazníky a očekávání pro
letošní sezonu. Vypořádat se s těmito odchody pro
nás bylo velice náročné, ale rozhodli jsme se, že dáme
příležitost místním odchovancům. Před sezonou jsme
si proto kladli velmi skromný cíl, a to nesestoupit
z ligy, zároveň jsme tajně doufali v překvapení. Do Atýmu přestoupil z B- týmu Lukáš Správka a postupně
dostávají příležitost další naši dorostenci.
Začátek sezony přinášel jedno zklamání za druhým,
hra připomínala naprostý chaos a bezmoc, jakoby
nám v myšlenkách uvízlo zklamání z loňské sezóny,
kdy se nám nepodařilo postoupit do první ligy.
V jeden okamžik jsme se dokonce ocitli i na samém
dně, kdy jsme byli jednou nohou na pomyslné sestupové čáře, která nás strašila dlouho dobu. Naštěstí
jsme se i přes nepřízeň osudu dokázali zmátožit, i
přesto, že se nám zranilo hned několik opor týmu, a
na turnaje jsme začali jezdit s našimi benjamínky.
V tuto chvíli nastal moment, který nás vzkřísil. Řekl
bych, že jsme vstali z mrtvých.
Píše se onen velký den, den kdy se naši benjamínci
vydali na svoji první velkou bitvu za A-tým. Vše začalo od marodky, která byla tak rozsáhlá, že jsme muwww.kozlany.cz

seli povolat mladíky, naši budoucí zlatou mládež. Do
téhle bitvy se vydal Martin Pánek, Miloslav Souček,
Daniel Čížek, zde nastala jejich první zkouška ohněm.
Nečekalo je nic lehkého. Psychicky rozložený tým,
který se pohybuje na samém dně tabulky, k tomu ještě připočtěme kvalitu týmů, kde nastupovali hráči,
kteří působí v nejvyšších ligách velkého florbalu. Tito
hráči byli fyzicky mnohem zdatnější a vůbec nemusím
ani mluvit o zkušenostech. Do zápasů jsme nastoupili
s velice skromným cílem „odejít se ctí“. Naše hra připomínala souboj Davida a Goliáše, kdy jsme se
vzepřeli osudu a ukořistili plný počet bodů. Klukům
jsme před zápasem říkali: „Dejte do toho všechno a
na konci vás bude čekat něco naprosto nepopsatelného“. Do boje jsme vlétli naprosto suverénně, hra měla neuvěřitelný náboj, plná soubojů, krásných akcí, ale
také spoustu nervy drásajících momentů, vyostřené
potyčky a krvavé šrámy. Z hlediště fanoušci nevěřícně
zírali a góly našich benjamínků, které patřičně ocenili
hlasitým potleskem. Tímto ohromujícím pocitem, při
kterém šel mráz po zádech, jsem byl samou pýchou
uchvácen. Na konci celé bitvy jsme zažili něco nepopsatelného, získali jsme plný počet bodů z obou zápasů. Tímto celý příběh nekončí, ale začíná. Propojení
zkušeností a mládí, to je klíč k úspěchu, který nás nasměroval do bojů o play off. Miroslav Souček se dokonce podílel na výsledku třemi góly a Martin Pánek
též přispěl gólem a několika asistencemi. Momentálně se nacházíme na 9. místě, pro postup do play off
se nyní potřebujeme posunout ještě o jedno místo
nahoru.
Také je třeba zmínit informace o B- týmu. Tomu se
letos nedaří, ale to jsme také očekávali, je to pouze
rezervní tým, kde mají hráči vyzrát a připojit se postupně k A- týmu. Zatím se zdržujeme na předposledním místě tabulky, ale očekávání naplňujeme,
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většina hráčů již okusila atmosféru v A- týmu, což je
fantastické.
V článku jsem vychválil pouze dva dorostence, ale
jsou tu i další: Ondra Berbr, Jaroslav Berbr, Tomáš
Soukup, Jan Holeček, Jaroslav Palšovič, Václav Odvárka, Filip Holík. Všichni tito hráči jsou zárukou budoucí perspektivy našeho A- týmu. Věřím, že s těmito
hráči nás čeká cesta plná slávy. Veškerý čas, který
jsme investovali do tréninků, se nám začíná postupně
vracet, ale rozhodně nehodláme usnout na vavřínech.
Tréninky jsou velice náročné, naprosto profesionální,
protože se stále obohacujeme o poznatky od nejlepších trenérů z celého světa, od seminářů až po literaturu. Rádi bychom tímto vyzvali všechny rodiče a přátele sportu, aby náš tým propagovali, podporovali a
přivedli k nám své ratolesti. Do budoucna bychom rádi založili veškeré mládežnické kategorie. Momentálně
se ocitáme v časové tísni, jsme studenti a přes týden
nepobýváme v Kožlanech. To je příčina toho, že

v současné době právě tyto mládežnické týmy nemáme. Vše se v nejbližší době změní. Pokud máte zájem
o další informace, tak nás neváhejte kontaktovat, informace najdete pod článkem.
Rádi bychom Vás chtěli pozvat na Velikonoční turnaj,
který se koná 26. 3. 2016. Jedná se o tradiční turnaj,
kde můžete vidět florbalové hráče z celé ČR. Rozhodně zajímavá podívaná, pravidelně se přihlašují týmy
z nejvyšších lig. Poté bychom Vás rádi pozvali na ligová utkání „béčka“, které je následující den po turnaji a
to 27. 3. 2016. Kdy „béčko“ poprvé organizuje doma,
jelikož máme konečně vlastní mantinely.
Kontakty:
FBCkozlany@seznam.cz
Jaromír Správka
mob. 605 452 004, email: spravka.mira@seznam. cz
Tomáš Moučka
mob.604 850 764,
email:
Hukuluka@seznam.cz

Tabulka 2.ligy

Tabulka regionální ligy - Divize I.

Velikonoční volejbalový turnaj
smíšených družstev a různého věku
se uskuteční

ve čtvrtek 24. března 2016 od 18:00
v kožlanské tělocvičně
www.kozlany.cz
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ANKETA
Výsledky ankety za únor:
V únoru jsme se Vás ptali, na kterou společenskou
akci v Kožlanech půjdete?
Anketní otázka na měsíc březen:
Jaké bylo, je, či bude vaše zaměstnání?

(stav k 26. 2. 10:10:52)
Nová anketa byla spuštěna 1. 3. 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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