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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Příznivé počasí nám umožnilo
provést výsadbu nových stromků
v našich lesích a snad bude dostatek vláhy, aby sazenice dobře zakořenily.
Kdo jste se
byl podívat
v poslední
době v kožlanském
lese
u hájovny,
jistě mi dáte za pravdu, že to
zde vypadá
velmi
dobře. Zmizela skládka kompostu.
Upravená prostranství jsou zalesněna a vznikla zde jednoduchá
kaskáda malých vodních nádrží na
zadržení povrchových vod, které
budou také sloužit jako vodní zdroj
pro lesní školku. Je zde vidět velmi
dobrá práce našeho hajného pana
Bořka.

Naše technické služby plní své
povinnosti při údržbě veřejných
prostranství a začínají jim práce na
sekání trávy, která již začíná růst.
Mírné komplikace nám způsobilo

opětovně rozbité nákladní auto a
také změny v dotační politice, které nám o jeden měsíc zpozdily získání pracovníků z úřadu práce na
tzv. VPP. Ještě koncem měsíce
dubna nebylo jasné, které a kolik
pracovníků nám pošlou. Díky tomu
se zpozdilo i otevření hřiště u školy. Snad to od května již bude fungovat podle zaběhnutého dlouholetého scénáře.
Restaurace „U Radnice“ prošla
rekonstrukcí a je připravena na
eventuální pronájem. Rada města
schválila zveřejnění pronájmu a inzeráty jsme zveřejnili v širokém i
blízkém okolí.

V současné době se i nadále intenzivně pracuje na přípravě hlavně krajských dotací. Zastupitelstvo
Plzeňského kraje nám např. schválilo dotaci na opravu střechy MŠ ve
výši 300 tis. Kč, nebo dotaci na
vybavení nábytkem našeho infocentra v muzeu. Máme podáno žádostí více a postupně je budou
krajští zastupitelé řešit na svých
zasedáních. Dotaci jsme dostali i
na nový dopravní automobil pro
naše hasiče, a to ve výši 400 tis.
Kč, z MV GŘ HZS. Možná nám ještě přispěje Plzeňský kraj a naši

hasiči tak budou mít novou dodávku na dopravu osob s 8-9 místy
s hasičským vybavením.
V dubnu jsme vyhlásili výběrová
řízení na dodavatele akce na opravu chodníku v ulici Na Výfuku a na
akci
odvodnění
sokolovny
s opravou terasy u cukrárny. Hotovou máme střechu na pódiu za
budovou úřadu. Pomalu tak připravujeme a zlepšujeme podmínky
pro blížící se pouť v Kožlanech.
Nezahálíme ani v obcích. Myslivci
z Hodyně iniciativně, za finanční
pomoci města, vysadili podél polní
cesty v k. ú. Hodyně novou alej
ovocných stromů, konkrétně jabloní a hrušní. Za toto jim patří poděkování.
Společenský, kulturní a sportovní život byl i v dubnu velmi bohatý.
DDM uspořádal kreativní večer se
zdobením triček. Hasiči uspořádali
tradiční soutěž „Kožlanská jízda o
pohár starosty města“. Sportovci
uspořádali Šibřinky s úspěšným
kulturním vystoupením. Myslivecké
sdružení uskutečnilo svoji výroční
schůzi. Město přivítalo 13 nových
občánků na slavnostním setkání
v obřadní síni MěÚ organizovaném
kulturní komisí, za pomoci žáků a
pedagogů naší základní školy.
Poslední den měsíce patřil dětem i
dospělým při stavění májek a pálení čarodějnic jak v Kožlanech, tak
ve všech ostatních našich obcích.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 11. 5. 2016
v 17:00 hodin
se koná
7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti Městského
úřadu Kožlany

www.kozlany.cz

Program:
1) Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů
zápisu
2) Změna rozpočtu na rok 2016 - 2. rozpočtové opatření
3) Majetkové a ostatní záležitosti města

dodatek ke Smlouvě o úhradě nákladů spojených
se zabezpečením pečovatelské služby,

návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Kožlany.
4) Diskuse
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Výsledky projednání rady města na 6. zasedání konaném dne 11. 4. 2016
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
č. 47/16 - program 6. zasedání
rady města; č. 48/16 - úhradu vyfakturovaného vodného a stočného
pro č. p. 208 formou tří po sobě
jdoucích splátek s první platbou

v měsíci dubnu 2016 dle splátkového kalendáře; č. 49/16 - zveřejnění záměru pronájmu severní
části střechy východního křídla budovy Základní školy a Mateřské
školy Dr. E. Beneše Kožlany č. p.
112 z důvodu umístění telekomunikačního zařízení; č. 50/16 - poskytnutí peněžního daru Ing. Václavu Dubskému za mimořádně přínosné aktivity vykonávané pro
město mimo výkon funkce; č.
52/16 - pořízení technologie chla-

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

Rada souhlasí:
č. 51/16 - s připojením pozemku
p. č. 3623/105 k. ú. Kožlany na
vodovodní a kanalizační přípojky
zbudované na hranici pozemku.

Sbírka se uskuteční:

sociální družstvo
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO
OŠACENÍ

dírny piva v ceně 34 494,- Kč (bez
DPH) do budovy sokolovny č. p. 37
Kožlany a uplatnění nákladů nájemce proti úhradě nájmu za podmínky zachování provozu restauračního zařízení.

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

Informace

www.kozlany.cz
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ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU A
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 28.05.2016
Buček (náves)
Hodyně (náves)
Dřevec (náves)
Dřevec (KD)
Hedčany (náves)
Kožlany (proti MÚ)
Kožlany (křižovatka u Sparu)

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

Časy jsou orientační

Mezi nebezpečný odpad patří např.: zářivky, pneumatiky, akumulátory, znečištěné obaly, lednice, televizory, elektrošrot, motorové oleje apod.
UPOZORNĚNÍ !!!
Tento svoz nebezpečného odpadu není určen pro
podnikatele a podniky
Na místo svozu odvážejte odpad až při příjezdu
svozové služby.
Je zakázáno tvořit skládku před svozem !!!!

Důležité podrobnosti ke sváženým odpadům prostřednictvím mobilního svozu
Nebezpečné odpady:
Použité elektrozařízení:
Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel,
malé spotřebiče - vysavače, žehličky, fény, holicí
tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.
strojky, pily, vrtačky aj. TV, monitory, počítače, tisOdpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsníkárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.
cích materiálů
velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, mikroAbsorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné
vlnné trouby, el. sporáky,
ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry
chladící zařízení - chladničky, mrazničky, klimatizaMotorové a ostatní oleje
ce, vinotéky
Olejové filtry
Ostatní:
Pneumatiky:
Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky
osobní, nákladní, traktorové
NE – běžné, reflektorové a halogenové žárovky!
Olověné akumulátory

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Vydařený výlet
6. dubna jsme s dětmi vyrazili
na výlet do Zámeckého statku v
Újezdu nade Mží, 14 km od Plzně.
Byli jsme zde již na podzim, takže
pro děti bylo prostředí známé a
mohly se podívat na zvířata zase
po půlroce, kdy už některá měla
mláďata.
Při putování statkem jsme se
dozvěděli spoustu nových zajímavostí o zvířatech, jejich chování i
potravě. Tak například, jedno
pštrosí vejce nahradí cca 30 slepi-

www.kozlany.cz

čích vajec, slepičky „Hedvábničky“
mají pod krásně bílým peřím modrou kůži, což zajímavě vypadá na
talíři. Velbloud s krásným jménem
„Safír“ byl zrovna v říji, naparoval
se a předváděl, ale pozor, plive! U
ohrady s kozami jsme se dozvěděli, jaké potvůrky umí být. Aby se
stádo dostalo z ohrady ven přes
elektrický ohradník, obětuje jednu
kozu, kterou natlačí na dráty a pak
všichni přes ni přelezou takto zajištěný plot. A hurá ven na pastvu.

Po cestě děti plnily různé úkoly a
zatančily si pštrosí tanec, zastavily
se u kouzelného stromu, který plní
tajná přání. Zajímavé a poučné,
nejen pro děti. K obědu jsme si na
statku opekli buřtíky a na závěr
společně zahráli hru „Na ovečky“.
Některé děti přemohla v autobuse
cestou zpět únava, ale přijeli jsme
všichni v pořádku a také počasí se
perfektně vydařilo.
Lenka Kozlerová
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Z naší školy a školky
V měsíci březnu proběhl zápis
dětí do Mateřské školy. Rodiče přivedli celkem 14 dětí. Dnes, kdy se
už nemusí každému předávat rozhodnutí o přijetí, jsem rozhodl o
přijetí všech dětí většinou od jejich
tří let. Informace o konkrétním datu nástupu je dostupná v MŠ a na
stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí vydám rodičům na požádání
v ředitelně školy. A jak to tedy bude vypadat v naší organizaci po
prázdninách? Jestli se nic nezmění,
tak do školky nastoupí v průběhu
prvního pololetí školního roku
2016/17 jedenáct dětí. Tři nastoupí
až v průběhu jara 2017. Dvacet
dětí z MŠ je zapsáno do školy. I
přes to, že ještě mohou proběhnout nějaké odklady, už dnes víme, že počet dětí ve školce se
znovu sníží a už nám neumožní zachovat rozdělení dětí do tří tříd a
pracovat v menších skupinách. Od
září se tedy sníží ve školce po pěti
letech znovu počet tříd na dvě původní. Ještě bych chtěl uvést na
pravou míru informace o přijímání
dvouletých dětí a financování
„chův“. Co se nikde z médií nedozvíte, je to, že neplně tříleté děti
lze přijmout do školky pouze do
tříd, kde jsou přiměřeně staré děti
– tedy tří a čtyřleté. V kožlanské
školce jsou třídy věkově prostupné, a proto je tato možnost prakticky vyloučena. Financování chův
bude
probíhat
z peněz
EU,
z takzvaných šablon. Peníze EU a
její projekty předpokládají určitou
udržitelnost, a proto je tam podmínka minimálně dvou dvouletých
dětí ve dvou po sobě následujících
letech. Pro nás a mnoho jiných
menších školek je to utopie. Jestliže nesplníte, financujte si chůvy,

jak chcete. A takhle bych mohl pokračovat…
Počet dětí ve škole by měl naopak znovu mírně vzrůst. Přichází
cca 17 prvňáčků a v červnu odejde
13 deváťáků. Tento trend by se
měl udržet ještě rok. Počítám
s tím, že by se počet žáků měl
zvýšit ze současných 132 na 136.
Potom již nastanou roky půstu,
protože
v současné
době
je
v Kožlanech pouze 10 – 12 nově
narozených dětí v ročníku. Snad se
tato čísla do budoucna změní
k lepšímu a třeba pomohou děti
z okolních obcí.
Od poloviny února do poloviny
dubna proběhl povinný kurz plavání. Děti 3. - 5. třídy jezdí na deset
dvouhodinových lekcí do bazénu
na plzeňský Lochotín. Protože
máme kurz v rozsahu 40 hodin
v našem ŠVP, plně ho hradíme.
Děti si platí pouze dopravu do Plzně. Jsem přesvědčen o tom, že
umět plavat je jedna ze základních
dovedností každého člověka. Po
dobu konání kurzu je upraven rozvrh, protože plavání organizujeme
v rámci hodin tělesné výchovy.
Další dovedností, kterou by děti
měly zvládat, je bezpečná jízda na
kole. Dopravní výchovu organizujeme ve čtvrté třídě a začíná
v dubnu. Žáci se učí pravidla silničního provozu, poznají základní
vybavení kola, zúčastní se praktického výcviku na dopravním hřišti
v Třemošné. Vše v rozsahu 20 hodin za rok.
11. dubna se Anežka Sixtová zúčastnila krajského kola OČj v Plzni.
Ve své kategorii v konkurenci devatenácti soutěžících obsadila ve
vyrovnané soutěži krásné 11. místo. Gratuluji. Většina ostatních žá-

ků deváté třídy si své znalosti ověřila při přijímacích zkouškách na
střední školy. Ještě neznáme kompletní výsledky, ale až na výjimky
jsou již všichni přijati na „svých“
školách.

20. dubna se žáci čtvrté až deváté třídy zúčastnili představení
divadla jednoho herce s názvem
Karel IV. Představení jsme objednali k 700. výročí narození tohoto
našeho panovníka a bylo velice zajímavé. Ve čtvrtek 21. dubna se
žáci páté, šesté a hlavně sedmé
třídy zúčastnili v Kaznějově fotbalového
turnaje
v minikopané.
V konkurenci deseti škol obsadili
jako loni velice pěkné třetí místo.
Na začátku května budeme organizovat preventivní akce pro
starší děti a canisterapii pro
všechny děti naší školy. Také nás
ještě čeká několik soutěží a turnajů. O těch ale až příště.
Duben končí, začíná čas výletů,
exkurzí a různých sportovních akcí.
Do konce školního roku jich máme
jako
každý
rok
naplánováno
opravdu hodně. Zbývá jen doufat,
že konec roku všichni zvládneme
bez komplikací a na konci června si
každý ponese domů své vysvědčení s hrdostí a úsměvem na rtech.
Mgr. Jaroslav Švarc

SPOLKY
Májové dny
Květen je krásný, všechno kvete a my si rozdělujeme čas, mezi
sázením kytiček a tvořením. Jestli chcete vidět Staročeské máje,
jeďte se na ně podívat 7. května od 14 hod. do Kozojed. Večer
je tradiční zábava.
Další víkend, 14. května, je v Mariánské Týnici – Májový den
divadla a řemesel. Chcete příjemně strávit celou sobotu? Přijďte
do krásného prostředí, pobavíte se, ochutnáte plno dobrot, uvidíte různá řemesla, můžete udělat radost celé rodině. A proto se
i my moc těšíme, jako každý rok, na příjemná setkání, uvidíme
určitě něco nového, co bychom mohly vyzkoušet.
Máme pořád v plánu se naučit tkát. Věděli jste, že se můžou
použít na tkaní hrábě? Ale takový malý stav, to by se nám určitě
líbilo. Zase se určitě aspoň podíváme! Tak, přejeme vám pěkný máj.
Kožlanské šikulky
www.kozlany.cz
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Hasiči města Kožlany
Dne 2. dubna v sobotu v 21:14 hodin operační důstojník HZS nahlásil kožlanským hasičům požár střechy přízemního domu. Nejednalo se o požár domu, ale
jednalo se o pálení biologického odpadu. Zásah byl
přehodnocen na planý poplach a zakladatel požáru biologického odpadu byl poučen o hlášení pálení.
Dalším úkolem nejen pro kožlanské hasiče byla soutěž tzv. Kožlanská jízda 2016 - O putovní pohár starosty města, která se konala 9. 4. v sobotu. Na soutěži byli připravené nové disciplíny související
s hasiččinou, jako jsou např. čerpání vody ze stojacího
ejektoru, slaňování a záchrana osob. Také zde byli
nové disciplíny pro odlehčení a pro zasmání soutěžících družstev a fanoušků jako jsou např. jízda na lyžích a určování alkoholických nápojů pouze čichem se
zakrytým zrakem.
Putovní pohár nadále zůstává v obcích Hvozd a Hodovíz a děkujeme všem přítomným sborům za účast.
Doufáme s jejich účastí na další Kožlanské jízdě.
Soutěžní družstva se umístila
1. SDH Hvozd-Hodovíz
2. SDH Kožlany
3. SDH Zruč

Již 20. ročník celonárodní veřejné sbírky Český den
proti rakovině se koná 11. května 2016 i zde
v Kožlanech. Malí hasiči společně s jejich vedoucími
budou chodit po Kožlanech mezi devátou a třináctou
hodinou a budou prodávat žluté kytičky. Zakoupením
jedné nebo více kytiček podpoříte boj proti rakovině.
V případě nezastižení malých hasičů anebo většího
zájmu nakoupení kytiček můžete zavolat na telefonní
číslo 724 995 010 (Jana Češková).
S pozdravem
Vaši Hasiči

takto:
4. SDH Třemošná
5. SDH Tlučná
6. SDH Dolní Bukovsko

V polských Hedčanech jsme našli nové přátele
Možná to někteří z vás, pisatelů,
někdy zažili: sedíte u počítače,
chcete napsat článek o něčem, co
je pro vás hodně důležité, řekla
bych až srdeční, máte tisíce myšlenek, které chcete sdělit čtenářům
a zkrátka nevíte, jak a čím začít.
Každé slovo, které vymyslíte, se
vám zdá hloupé a neustále proto
používáte klávesu delete. Tak
přesně s tímhle jsem několik hodin
bojovala při psaní této zprávy o
návštěvě Hedčanských v polských
Hedčanech - Giecze.

A přitom by možná stačilo napsat, že jsme se během našeho

dubnového třídenního výletu do
580 km vzdálené vesničky měli
skvěle. A to nejdůležitější – máme
nové přátele. Přátele, kteří nejenže
žijí ve stejnojmenné obci, ale především jejich dávní předkové založili roku 1039 naše české Hedčany.
Že se jedná o historický fakt jsme
se na vlastní oči přesvědčili v muzeu Archeologické rezervace v
Gieczi, kde jsme kromě písemných
informací našli na mapě polského a
českého státu jasně zářící Giecz a
Hedčany. Stejně milým překvapením byl také rozcestník v přilehlém
skanzenu s ukazatelem směru do
českých Hedčan. Do třetice naši
návštěvu nově připomíná lípa, jenž
jsme společnými silami v Gieczi
zasadili a která dostala jméno po
české princezně Doubravě, díky níž
přijalo Polsko křesťanství.
Že naši vůbec první návštěvu v
Gieczi pojali místní obyvatelé a
představitelé obce s vážností,
svědčil naprosto nabitý program:
vystoupení místního pěveckého
sboru, jehož členové zazpívali i
české písně, slavnostní zasedání
zastupitelstva v obci Dominowo,
pod jehož správu Giecz patří, pro-

hlídka celé obce Giecz včetně
gymnázia, slavnostní mše vedená
ve dvou jazycích, divadelní představení dětí o přijetí křesťanství,
večerní taneční zábava, ochutnání
staropolské kuchyně, ale třeba také rozhovory poskytované do dvou
novin a rozhlasu.
Kromě společné historie spojují
oba národy velice podobné jazyky.
Překládat jsme ani nepotřebovali, i
když v jednom případě..... Zkrátka
Poláci mají tak výborné brambory,
že jsme si chtěli jeden pytel sadbových koupit. A tak jsme se zeptali, zda by to šlo? Samozřejmě,
že šlo, zazněla odpověď. Druhý
den ráno při odjezdu do Čech nevěřícně zíráme do zavazadlového
prostoru v autobusu, kde bylo naskládáno 50 pytlů brambor pro
každého z nás. Tak nevím, zda my
jsme špatně rozuměli odpovědi
nebo si to Poláci vysvětlili po
svém. Každopádně se to dozvíme
příští rok, kdy naše nové přátele
přivítáme opět u nás, v Hedčanech.
Valentýna Bílá

Citát měsíce
„Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj“.
Konfucius

www.kozlany.cz
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KULTURA
KULTURNÍ KOMISE připravila zájezd do NOVÉHO DIVADLA V PLZNI 1. června 2016
DĚJ SE CO DĚJ (ANYTHING GOES)
Hudba a písně Cole Porter; Na téma P. G. Wodehouse & Guye Boltona a Howarda Lindsaye & Russela Crouse;
Nové zpracování Timothy Crouse & John Weidman
Komediální příběh plný lásky na palubě zámořského
parníku. Autorem hudby je „král Broadwaye“ Cole Porter! Poprvé v České republice!
Česká premiéra muzikálu, který napsal jeden z „králů
Broadwaye“ skladatel a textař Cole Porter pro jednu
z největších hvězd Broadwaye všech dob Ethel Mermanovou. Světová premiéra muzikálu Anything Goes byla
již v roce 1934 v Alvin Theatre/ 46th Street Theatre
v New Yorku. Při svém znovuuvedení v roce 2011 získal
devět nominací na Cenu Tony a obdržel Cenu Drama
Desk Awards a Tony Awards za nejlepší choreografii
a nejlepší znovuuvedení.
Tento komediální příběh má všechny atributy muzikálové produkce 30. let: čím bláznivější příběh, tím lépe. Odehrává se na luxusní zámořské lodi, na cestě
z Ameriky do Anglie. Na palubě je krásná dívka, ale i sňatkoví podvodníci, tajní agenti, hochštapleři, falešný farář… a všechno dobře dopadne. Hlavní hrdinka, zpěvačka z nočních klubů Reno Sweeney cestuje se svojí dívčí
kapelou Reno Angels do Evropy. Zamiluje se do Billyho Crockera, tajemníka manažera z Wall Streetu. Ten však
miluje dámu z vyšších kruhů, Hope Harcourtovou, která odjíždí do Anglie s jistým šlechticem, aby tam s ním
uzavřela sňatek z rozumu. Zamilovaný Billy ji pronásleduje až na palubu lodi, kde se ocitá bez pasu a jízdenky.
Muzikál byl také dvakrát zfilmován, v obou verzích (1936,1956) se zaskvěl v hlavní mužské roli zpěvák
a herec Bing Crosby.

Divadelní soubor Kozlík Kožlany

Májový koncert
Zazní spirituály, jazz, duchovní i světská díla.
Vystoupí soubory:
Sagitta z Plas
Song Ladies z Kladna
a sólově Tomáš Ondřich

Kaple sv. Jana Křtitele v Hodyni u Kožlan
sobota 28. května 2016 ve 14 hod.
Vstupné dobrovolné (bude použito na opravu kaple)

V letošním roce slaví soubor 29 let od znovu obnovení
činnosti. Pod vedením Věry Cepkové,
začali ochotníci nacvičovat
novou
hru,
kterou
by
chtěli oslavit příští
rok 30. výročí. Tak
jim držme palce!
Jak jsem slyšela,
všichni
se
na
zkouškách baví a
to je dobře. Už se těšíme na premiéru.
V.Kobyláková

SPORT
TJ Olympie Kožlany
V dubnu jsme si na trochu té
fotbalové radosti museli počkat až
na poslední hrací víkend. Všechna
naše mužstva bez výjimky totiž
měla celý měsíc problémy se skládáním sestavy, ale i tak jsme asi
očekávali lepší výsledky.
Áčko tápe už od přípravy a zatím se situace příliš nelepší, tým se
dokonce propadl až na předposlední místo tabulky. Snad bude
znamenat
vydřené
vítězství
v posledním
utkání
obrat
k lepšímu. Béčko hrálo první dva
své zápasy souběžně s prvním

www.kozlany.cz

mužstvem, takže nemohlo využít
služeb áčkařů, na druhou stranu to
zase byla příležitost pro řadu dorostenců. Ale v domácím prostředí
zabralo a stejně jako na podzim
urvalo s Hadačkou 3 body. Co se
týče dorostu, už tak úzký kádr se
v poslední době potýká s velkou
marodkou, takže zde zase získávají první zkušenosti s vyšší věkovou
kategorií někteří žáci. Bohužel výsledkově se zatím nedaří. Mužstvo
žáků odehrálo pouhé dva zápasy,
s dosavadním suverénem soutěže
z Horní Břízy dlouho drželo krok a

v derby pak dokonce zvítězilo.
Největší porce utkání kluky teprve
čeká (v květnu je to hned 7 zápasů!).
Situace není růžová, ale nezbývá
než věřit v lepší časy. Byli bychom
moc rádi, aby na nás naši příznivci
nezanevřeli a svou přítomností a
svými hlasivkami naše mužstva
podpořili - je to velmi cenná pomoc. Na závěr ještě připomínáme,
že na všechna květnová utkání
mládežnických mužstev bude vypraven autobus, takže v případě
zájmu se mohou fanoušci svézt ...
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Výsledky - duben:
A-mužstvo:
Kožlany – Blatnice 0:0 (0:0)
Ledce – Kožlany 3:1 (1:0)
branka: Kulhánek
Bezvěrov – Kožlany 4:1 (2:0)
branka: Hromada
Kožlany – Křelovice 3:2 (0:1)
branky: Tupý 3

B-mužstvo:
Příprava:
Vysoká Libyně – Kožlany 2:2 (0:1)
branky: P.Jícha, Kraft
Mistrovská utkání:
Žichlice – Kožlany 4:2 (2:1)
branky: P.Fiala, Kraft
Trnová B – Kožlany 3:3 (2:0)
branky: J.Berbr, P.Fiala, Hora
Kožlany – Hadačka 3:2 (2:0)
branky: J.Jícha, Kozler, Tupý

Dorost:
Kožlany – Kaznějov 0:7 (0:3)
Kralovice – Kožlany 4:2 (1:1)
branky: Hromada, M.Pánek
Kožlany – Bezdružice 0:4 (0:1)

Program - květen:
A-mužstvo (sobota):
7. 5. Kožlany - Nečtiny
14. 5. Kozolupy - Kožlany
21. 5. Kožlany - Vejprnice B
28. 5. Mladotice - Kožlany
B-mužstvo (neděle):
1. 5. Dolní Bělá B – Kožlany
8. 5. Kožlany - Kozojedy
15. 5. Mladotice B - Kožlany
22. 5. Kožlany - Třemošná B
29. 5. Plasy B - Kožlany
Dorost (neděle):
8. 5. Kožlany - Úněšov
14. 5. Žihle – Kožlany
22. 5. Kožlany - Hadačka
29. 5. Všeruby - Kožlany

Žáci:
Kožlany - Horní Bříza 0:9 (0:2)
Kožlany – Kralovice 5:3 (4:1)
branky: M.Souček 2, O.Hurt, O.Berbr, Němec

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
14:00
17:00
14:00
17:00
11:00
10:00 (sobota)
11:00
10:00

Žáci (sobota):
4. 5. Dolní Bělá - Kožlany
7. 5. Kožlany - Mladotice
11. 5. Kožlany - Žihle
14. 5. Žihle - Kožlany
18. 5. Mladotice - Kožlany
21. 5. Kožlany - Dolní Bělá
29. 5. Horní Bříza - Kožlany

17:00
14:30
17:00
13:00
17:00
14:30
14:30

Stará garda (pátek):
6. 5. Kožlany - Zruč B
13. 5. Třemošná - Kožlany
20. 5. Kožlany - Druztová
27. 5. Plasy - Kožlany

18:00
18:00
18:00
18:00

(středa)
(středa)
(středa)
(neděle)

DBaK - konec sezóny se blíží
Ano, je to opravdu tak, pomalu končí sezóna 2015/16. V dubnu
se hrály soutěže play-off dorostenek, zápasy o umístění U14, dohrávala se posledním kolem liga U15 a U11 a U12 hrály svá národní finále.
Skoro osudovým soupeřem pro play-off je nám Studánka Pardubice. Před dvěma lety jsme se v našem prvním play off U17 potkali
právě s tímto týmem a letos v U19 opět. Výsledek stejný. Jsme vyřazeni po výsledku 3:0 na zápasy. I tak byla účast těsně před baráží pro Extraligu úspěchem, na který se pokusíme navázat v další
sezoně.
Skoro stejně jsou na tom i U17. V play off mají za sebou dva zápasy s Jičínem a stav série je 2:0 pro soupeře. V pátek 6. května
se pokusíme sérii prodloužit v Plzni. Takže nám držte palce.
U11 vybojovaly postup na Národní finále, kde se umístily na 9.
místě. Musíme říci, že toto umístění odpovídá kvalitě basketbalu v
západočeské oblasti.
Úplně stejně dopadly ve svém finále U12. Zde je třeba ale konstatovat, že měly malinko smůlu na nasazení. V základní skupině
se potkaly s týmy, které pak spolu utkaly ještě jednou o 3. místo.
Takže prohry o 20 bodů mrzí, ale při troše štěstí to mohlo být lepší.
Vpravo vidíte plakát na Festival U13, který jako DBaK pořádáme
v termínu 6. - 8. 5. v hale Lokomotivy v Plzni. Bohužel naše U13
neprošly na národní finále, takže pro ně bude účast na "domácím"
turnaji vrcholem sezóny. Kdo budete mít náladu, čas a chuť na
dobrý žákovský basketbal, tak jste zváni od pátku do neděle do
Plzně.
www.kozlany.cz
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Pozvánka
Pochod údolím Javornice se uskuteční
v neděli 8. května 2016.
Start před kožlanskou knihovnou v 9:00 hodin.
Zpáteční cesta je zajištěna autobusem až do Kralovic.
Dopravné 20,- Kč za osobu

Anketa
Anketní otázka na měsíc květen:
Myslíte si, že jsou dotace pro obce nezbytným
zdrojem finančních prostředků?

V dubnu jsme se Vás ptali,
Které roční období máte nejraději?
Výsledky ankety za duben:

Nová anketa byla spuštěna 1. 5. 2016

(stav k 29. 4. 9:52:58)
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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