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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Začátek letošního léta se nesl ve
znamení vysokých teplot a častých
dešťových srážek. To je ideální počasí pro růst trávy. Pro naše technické služby je to
velký úkol
a
ať
se
snaží sebevíc, nestíhají
mít
posekáno
všechno
najednou.
Prosím tedy občany
o
trpělivost. Klacky pod nohy nám neustále hází také špatný technický
stav našeho nákladního auta.
Zřejmě bude třeba pořídit nějaké
jiné. Kromě sekání jsme také
opravili a natřeli vrata na hřbitově
v Hedčanech. Podobná oprava čeká také na vrata kožlanského hřbitova. Pracovníci zaměstnaní na
VPP velmi dobře natřeli zábradlí na
terasách v Kožlanech a již udělali
spoustu další užitečné práce.
V červnu byl proveden druhý
kontrolní odběr pitné vody a
s výsledky se můžete seznámit na
našich webových stránkách. Také
jsme řešili vodovodní přípojku k č.
p. 417 a opravu kanalizační přípojky u č.p. 4, obojí v Kožlanech.
Odborná firma z Plzně provedla
ofrézování pařezů, které zůstaly po
poražených stromech. Jednalo se o
více než sto pařezů nashromáždě-

ných za několik let zpětně. Konečné úpravy po frézování provedou
naše technické služby. Koncem
měsíce byly dokončeny práce na
výměně kotlů a ohřevu teplé vody
v budově DPS.
V měsíci červenci a srpnu začnou
stavební práce na opravě chodníku
v ulici Na Výfuku, dále na odvodnění budovy sokolovny a na opravě střechy budovy MŠ. Zadali jsme
také zpracování projektů na celkovou opravu budovy bývalé školy
v Hodyni a na půdní vestavbu dvou
bytů v budově pošty. Intenzivně se
pracuje na projektu průtahu Kožlan a na projektu cyklostezky Kožlany – Kralovice.
Využili jsme pěkného počasí
k natočení televizního okénka regionální televize ZAK. Toto okénko
jsme natočili hlavně z důvodu
umístění na naše webové stránky,
kde bude sloužit jako upoutávka
pro návštěvníky města. Naše
webové stránky jsme také rozšířili
o dvě nové aplikace. V oblasti hospodaření města dává občanům možnost aktuálně sledovat
plnění rozpočtu města i v grafické
podobě. Další aplikace umožňuje
občanům nacházet východisko při
řešení různých životních situací.
Druhým rokem jsme se přihlásili
do soutěže Vesnice roku 2016.
Hodnotící komise přijela 2. června.
Po loňských zkušenostech jsme již
byli připraveni a věděli jsme, co a
jak máme připravit. Letos jsme se
soustředili na péči o děti (základní
škola a mateřská škola), volnoča-

sové aktivity (DDM, hřiště a spolková činnost). Navštívili jsme také
Hedčany, kde místní hasiči pro
komisi připravili malé pohoštění a
krátce představili svoji činnost. Jak
dopadneme, to se dozvíme až na
slavnostním vyhlášení 30. července.
Na jiném místě našeho zpravodaje se dočtete o výsledcích zasedání našeho zastupitelstva ze dne
15. 6. 2016.
Jako akcionáři jsme se také zúčastnili valné hromady Vodárenské
a
kanalizační
a.s.
konané
v Nýřanech.
Pravidelné
sportovní
soutěže
v minulém měsíci již končí a nastávají
sportovní
prázdniny.
V Kožlanech u Vožeháku se uskutečnil 25. června zajímavý fotbalový turnaj za účasti družstev
z německého Pollwitz a také se na
hřišti u školy uskutečnil již tradiční
Memoriál Katky Šlikové ve streetballu.
Poslední den školního roku
2015/2016 se konalo vyřazení žáků naší základní školy. Slavnostní
akt proběhl v obřadní síni MěÚ za
přítomnosti nejenom odcházejících
žáků, ale i jejich rodičů a pedagogického sboru a dalších zaměstnanců školy.
Dětem přeji pěkné a bezpečné
prožití prázdninových dní a všem,
kteří plánují svoji dovolenou na
červenec a srpen, přeji pěkné počasí, pohodu a zasloužený odpočinek.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Vavřinecká pouť v Kožlanech
6. - 7. srpna 2016
Podrobnější informace budou zveřejněny na plakátech.

www.kozlany.cz
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Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 8. zasedání konaném dne 15. 6. 2016
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva, zprávu o činnosti rady, zprávu o stavu
lesního hospodaření
Zastupitelstvo určuje:
č. 111/16 - ověřovateli zápisu Mgr.
Jaroslava Berbra a Luboše Kulhánka, návrhovou komisi ve složení předseda Václav Kratochvíl, členové Miroslav Fišar, Ing. Oldřich
Mudra.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 112/16 - program 8. zasedání
zastupitelstva; č. 113/16 - změnu
rozpočtu města na rok 2016 - 3.
rozpočtové opatření; č. 114/16 celoroční hospodaření města Kožlany za rok 2015 bez výhrad; č.
115/16 - účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2015 včetně výsledku hospodaření města
za

účetní období 2015; č. 116/16 přijetí investiční dotace ve výši
400.000,- Kč od Ministerstva vnitra
- generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na pořízení dopravního automobilu pro
JSDH Kožlany; č. 117/16 - přijetí
účelové finanční dotace ve výši
300.000,- Kč od Plzeňského kraje
na rekonstrukci a zateplení střechy
MŠ Kožlany; č. 118/16 - smlouvu o
dílo s firmou Král PM Centrum
s.r.o. na rekonstrukci chodníků a
parkovacích stání v ul. Na Výfuku,
Kožlany za cenu 344.850,- Kč
včetně DPH; č. 119/16 - smlouvu o
dílo s firmou Král PM Centrum
s.r.o. na odvodnění a odkanalizování včetně rekonstrukce terasy u
budovy sokolovny č.p. 37 Kožlany
za cenu 332.383,- Kč včetně DPH;
č. 120/16 - prodej pozemku p.č.
3662/47 v k.ú. Kožlany o výměře
241 m2 panu L.F. za cenu 200,-

Kč/m2 za podmínky doložení nákupu nebo budoucího nákupu pozemku p.č. 3656/6 od M.H.; č.
121/16 - prodej pozemku p.č.
1880/2 v k.ú. Kožlany o výměře
286
m2
výrobnímu
družstvu
STAVODĚL, IČ 00027693, za cenu
100,- Kč/m2; č. 122/16 - prodej
pozemku p.č. 1211/7 v k.ú. Hodyně o výměře 353 m2 panu R.K. za
cenu
30,- Kč/m2.
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.

Výsledky projednání rady města na 9. zasedání konaném dne 13. 6. 2016
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
č. 75/16 - program 9. zasedání
rady města; č. 76/16 - zveřejnění
záměru pronájmu části pozemku
p.č. 4150/47 k.ú. Kožlany o výměře cca 25 m2 před nemovitostí č.p.
193; č. 77/16 - smlouvu o pronájmu části pozemku p.č. 3623/8
a 3623/66 vše k.ú. Kožlany o celkové výměře 82 m2 za účelem zahrádky s paní Kateřinou Cepkovou;
č. 80/16 - prodloužení zveřejnění
záměru pronájmu nebytového pro-

storu č.p. 260 Kožlany, restaurace
U Radnice do 28.06.2016 včetně
podmínek pronájmu dle přílohy č.
5 zápisu; č. 82/16 - zveřejnění
záměru prodeje pozemku p.č.
1334/16 o výměře 4 m2 a p.č.
1334/17 o výměře 14 m2 vše v
k.ú. Dřevec, které byly odděleny
od pozemku p.č. 1334/3 k.ú. Dřevec; č. 83/16 - prodloužení záboru
chodníku před nemovitostí č.p. 301
Kralovická ul., Kožlany z důvodu
stavebních úprav na domě, a to do
30.06.2016; č. 84/16 - zábor
chodníku před nemovitostí č.p. 315
Kožlany z důvodu opravy střechy
domu v období od 15.05.2016 do
15.07.2016; č. 85/16 - zábor
chodníku před nemovitostí č.p. 279
Kožlany za účelem provedení prací

k odstranění vlhkosti uvedené nemovitosti, a to v období od
01.06.2016 - 01.08.2016.
Rada souhlasí:
č. 78/16 - s provedení místního šetření v ulici Na Mazancích, Kožlany
a ohledně parkování automobilů na
zúžené vozovce řešit věc domluvou; č. 79/16 - s provedením
stavebních úprav RD č.p. 341 Kožlany na st.p. 455 v k.ú. Kožlany a
nemá námitek k navrženým stavebním úpravám; č. 81/16 - s vyhlášením ředitelského volna ve
dnech 29. - 30.09.2016 v Základní
škole a Mateřské škole dr.Eduarda
Beneše Kožlany.

Výsledky projednání rady města na 10. zasedání konaném dne 27. 6. 2016
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
- zprávy starosty a místostarosty, diskusní příspěvky členů rady
města
Rada schvaluje:
č. 86/16 - program 10. zasedání
rady města; č. 89/16 - přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města ve
výši 267.000,- Kč
na pořízení
nového dopravního automobilu pro
Informace
Městská knihovna Kožlany oznamuje,
www.kozlany.cz

JSDHO; č. 90/16 - smlouvu o dílo
na zhotovení projektové dokumentace na vestavbu dvou podkrovních bytů v budově pošty č.p. 38
Kožlany
za
celkovou
částku
60.000,- Kč; č. 91/16 - smlouvu o
dílo na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci budovy bývalé školy č.p. 8 v Hodyni za
celkovou částku 45.000,- Kč.
Rada souhlasí:
č. 88/16 - s odstraněním palivového dřeva z místní komunikace

p.č. 1874 k.ú. Kožlany ve lhůtě do
30.10.2016; č. 92/16 - s prodlužováním záměru pronájmu restaurace U Radnice ve lhůtě 15 dnů za
stejných podmínek v případě, že
se nepřihlásí žádný zájemce.
Rada odkládá:
č. 87/16 - do dalšího zasedání projednání smlouvy o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 4287/3
v k.ú. Kožlany (plynová přípojka k
č.ev. 67) z důvodu doplnění chybějících podkladů.

že bude uzavřena od 7. – 15. července 2016
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Závěr školního roku 2015/2016 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
2015/2016 z pohledu znalostí a
výsledků
vzdělávání
dětí?
Z celkového počtu 132 žáků bylo
ve škole uděleno 73 vyznamenání
a 59 žáků prospělo. Na žádném
vysvědčení se neobjevila klasifikace „nedostatečně“ ani snížená
známka z chování, i když někteří
žáci k ní měli hodně blízko. 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. Jestli
chcete pro své ratolesti něco o
prázdninách udělat, vyžeňte je od
počítačů do přírody a ke knížkám.
V květnu proběhlo ve škole několik preventivních programů. Dva
dvouhodinové bloky o prevenci neplánovaných těhotenství si vyslechli naši nejstarší. Naopak něco
o své cestě na svět se dozvěděli
třeťáci, čtvrťáci a páťáci. Děti
z mateřské školy strávily na konci
května jedno dopoledne na hasičské stanici. V polovině května proběhla pro všechny děti rozdělené
do tří skupin „canisterapie“. Program se zabýval především bezpečným chováním ke psům všeho
druhu. Tento program opakujeme
každé dva až tři roky.

Ve čtvrtek 2. 6. 2016 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
www.kozlany.cz

předán řidičský průkaz pro cyklisty. Zvláště páťákům se testy povedly. A pro ty, co nesplnily předepsaný bodový limit, je to poučení pro příště.

Konec školního roku si děti už
neumí představit bez výletů. Počasí nám již tradičně moc nepřálo,
ale možná je lepší, když spadne
pár kapek, než když je 35 stupňů
ve stínu. 1. - 3. třída navštívila
Karlovy Vary a část dne strávila
s panem Pohodou. Toho děti znají
z představení pro školku. Žáci 4. a
5. třídy navštívili se svými učitelkami naše krajské město. Byli
v divadle Alfa, vystoupali na věž a
výlet zakončili na Radyni. Mnohé
děti byly výšlapem na hrad dost
zmožené.

Celý druhý stupeň vyrazil na trilobity do Skryjí a cestou prozkoumali podzemí Koněpruských jeskyní. Další informace a fotky z výletů

a akcí naleznete na našich webových stránkách školy.
V pátek 17. 6. se v mateřské
škole uskutečnila tradiční zahradní
slavnost spojená s rozloučením
s předškoláky. Bohužel nám počasí
neumožnilo, aby byla akce „zahradní“ a museli jsme ji operativně
přemístit do budovy. Tím vznikl
problém s přezouváním, a proto se
omlouvám rodičům, kteří strávili tu
hodinu v budově bosi. Po slavnostním „vyřazení předškoláčků“ došlo
i na již tradiční opékání vuřtů tentokrát ale v troubě. Občerstvení
bylo bohaté a děti se dobře bavily.
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 22. července a
děti tam mohou znovu nastoupit
už 22. srpna. Na prázdninový provoz se běžně hlásí kolem 20 dětí,
ale reálně jich potom chodí polovina. Už si na to začínáme pomalu
zvykat. Během přerušení provozu
školky musí firma Král PM Centrum
stihnout vyměnit střechu, které již
byla v havarijním stavu. Tuto rekonstrukci budeme částečně hradit
z dotací kraje. Dále musíme stihnout generální úklid, vymalování
jídelny a dvou tříd a další nutné
úpravy interiéru a exteriéru budovy.
Až na období mezi 11. červencem a 7. srpnem bude také
v provozu školní kuchyně. Naše
kuchařky vaří bezmála tři desítky
obědů pro občany Kožlan, obědy a
večeře pro příměstský tábor DDM
Kožlany a na konci prázdnin budeme poskytovat celodenní stravování pro basketbalové soustředění dvou pražských klubů. Tyto
budou u nás i ubytovány. Dále bude v budově školy vymalována jíKožlanský zpravodaj 7-8 /2016
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delna a čtyři třídy. Údržba chodeb
a dalších prostor už je každoročním rituálem.

Naši školu po prázdninách (jsou
žáky do 30. června) opouští 13
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.
V září by mělo nastoupit 15 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 knížkách převládne. Do školky po
prázdninách postupně přivítáme 17
nových dětí. Počet dětí ve školce
stagnuje a od září bychom jich
měli mít 48, což nám umožní otevřít tři třídy a udržet současné zaměstnance. Ani pedagogický sbor
ve škole nečekají žádné změny. Sice se podle mých zpráv během
prázdnin z Kožlan a okolí některé
děti odstěhují, ale přibližně stejný
počet má k nám v září přestoupit.

Snad nedojde k žádnému výraznému propadu.
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.

Červen v MŠ
Ke dni dětí, tj. 1. 6. 2016, jsme pro děti uspořádaly
„Indiánskou stezku za pokladem“. Děti šly až do tábora a po cestě plnily různé úkoly. V táboře si našly poklad v podobě sladkostí, na které přispělo mnoho rodičů. Tímto jim srdečně děkujeme. Celý týden si děti
hrály na indiány, vymýšlely si indiánská jména a také
každá třída měla své jméno kmene. Děti si to pěkně
užily.
Koncem školního roku (17. 6. 2016), jak už to bývá, se loučíme s předškoláky. Letos jsme připravily
pro děti pohádkovou zahradní slavnost, ale vzhledem
k počasí se celá akce konala ve vnitřních prostorách
MŠ. Nejdříve předvedly předškoláci své vystoupení a
potom byli pasováni na školáky. Žáci 8. a 9. tříd nám

pomohli připravit stanoviště, kde děti plnily různé pohádkové úkoly, např. u vodnic musely nachytat dřevěné rybičky nebo přenášet vodu. Tento den také
spali předškoláci ve školce! Na spaní se děti moc těšily a prožily hezké chvilky, např. jsme pro ně připravily
pyžamovou přehlídku (které se s chutí zúčastnili i
chlapci ), diskotéku a také polštářovou válku.
Na závěr bychom velmi rády poděkovaly rodičům,
kteří se na přípravách akce podíleli. Ať už v podobě
sladkostí, peněz nebo upečení dobrot pro děti. Přejeme Vám krásné léto! Kolektiv MŠ.
Lydie Borkovičová

Červen a školní sport
Vždy na konci školního roku se v
naší škole konají dvě tradiční soutěže. Streeball škol okresu Plzeňsever a Kožlanská laťka.
V úterý 14. 6. se sjelo na naše
hřiště třicet šest družstev různých
škol, což bylo skoro 130 sportovců,
a soutěžilo se za přijatelného powww.kozlany.cz

časí v pěti věkových kategoriích.
Naše škola vyslala do bojů sedm
družstev a vedla si docela dobře.
Povedlo se jedno první místo
(Kůzlata), jedno druhé (Indiáni),
dvě třetí a dvě čtvrtá místa. To je
důkaz kvality našich basketbalistů.
Zvlášť naši nejmenší bojovali jako

lvi a při závěrečném vyhlášení měli
velkou radost z dosažených výsledků. Přestože tento sport nemiluji, myslím si, celkem dobrá akce!
V úterý 28. 6. jsme uspořádali
již XIX. ročník soutěže ve skoku
vysokém Kožlanská laťka. Za divácké podpory celé školy se v naší
Kožlanský zpravodaj 7-8 /2016
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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 startovaly pouze dvě šesťačky! Kolem dvanácté hodiny a
dvacáté minuty bylo doskákáno a
pak došlo na slavnostní vyhlášení
vítězů.
Medailisté dostali diplomy a
sladkou odměnu. Letos se podařilo
dokonce překonat rekord soutěže a
to v kategorii mini žákyně, ale
myslím si, že výkony všech závod-

níků stojí za zveřejnění, posuďte
sami.
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

Výsledky:
Mini žáci: 1. Jan Babuška 115cm 2. Jan Fekete 105cm 3. Jan Souček 100cm
Mini žákyně: 1. Eliška Šotová 110cm 2. Lea Vejražková 105cm 3. Tereza Vopatová 105cm
Ml. žáci: 1. Lukáš Váchal 135cm 2. Štěpán Lavička 125cm 3. Adam Palšovič 120cm
Ml. žákyně: 1. Vendula Drdová 100cm 2. Alena Klausová 100cm
St. žáci: 1. Jan Holeček 155cm 2. Jan Valach 155cm 3. Tomáš Soukup 140cm
St. žákyně: bez účasti

Volejbal ve škole
Stalo se již tradicí, že odcházející žáci devátého
ročníku
na
závěr
roku
vyzvou
své
učitele
k volejbalovému utkání. Letošní rok znovu nebyl výjimkou. A tak proti sobě ve středu v půl jedenácté
stála
v tělocvičně
dvě
družstva.
V černém
se slunečními brýlemi učitelé, kteří se snažili obhájit
svoji neporazitelnost, v černém se znakem batmana
na obličeji deváťáci, kteří letos cítili velkou šanci konečně to zlomit a vyhrát. Ono totiž letos družstvo učitelů zastupovali vinou zákeřných zranění a jiných
okolností učitelé pouze dva.
V tělocvičně, která byla vyplněna ohlušujícím fanděním ostatních tříd, se strhla lítá volejbalová bitva.
Nechápu proč, ale většina přihlížejících dětí fandila
deváťákům. Hráli dobře – všichni. Výsledek takovýchto utkání není důležitý, vždy by měl vyhrát sport a
dobrá nálada. To se nám snad podařilo i letos. Přesto
bych chtěl podotknout, že se to deváťákům zase nepovedlo a to je výzva pro další ročníky…

Mgr. Jaroslav Švarc

Školní družina
Letošní školní rok navázala na
práci Jarmily Petranové ve školní
družině nová vychovatelka Kateřina Švarcová. Myslím, že se jí práce
dařila, děti plnily vzdělávací program družiny a v odpoledních hodinách se nenudily. Práce ve družiwww.kozlany.cz

ně je velice náročná. Dětí je tam
více než v běžné třídě a už nějak
podvědomě cítí volnější režim.
Přes to děti plní vzdělávací program a musí se řídit školním řádem. Družina může mít maximálně
30 účastníků, pro něž je docházka

podle přihlášky povinná. Ani příští
rok tomu nebude jinak. A protože
mladších dětí přibývá, budeme ve
školním roce 2016/17 zapisovat
přednostně prvňáky, druháky a
třeťáky. V případě naplnění kapacity budou mít ostatní bohužel
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smůlu. Nešlo by totiž pouze o další
pracovní sílu, ale hlavně o vhodnou
vyhovující třídu. Už dnes však slibuji, že Vaše děti ráno před školou
nebudou muset moknout a věřím,
že vyjdeme vstříc všem zájemcům.
Rozloučení se školním rokem ve
družině proběhlo v pátek 24. června. Na ten den naplánovala paní
vychovatelka „Indiánskou cestu za
pokladem“.

Protože sluníčko opravdu hřálo,
odehrávala se převážně v lese a
jeho blízkosti. Děti po cestě získávaly indicie a podle nich potom našly sladký poklad.
Po opečení vuřtů a snězení velkého melouna se všichni vraceli
v půl sedmé ke škole. Paní vychovatelce děkuji za odvedenou práci
a přeji mnoho podobných nápadů
do dalších let.

Mgr. Jaroslav Švarc

KULTURA
Zájezd do Velkého divadla v Plzni na činohru Vila Verdi
Kulturní komise připravila na září zájezd do Velkého divadla v Plzni na činohru Vila Verdi.
Zájezd se uskuteční v úterý 13. 9. 2016. Odjezd autobusu od sokolovny v 17,30 hod.
Cena 260,- Kč. Přihlášky přijímá Hana Tupá: tel 721 084 931.
S humorem a bizarností zachycuje dojemný snímek Daniela Schmida osudy vysloužilých operních hvězd.
Podle filmu vznikla pro starší ansámbl souboru berlínské Volksbühne ve světové premiéře jevištní adaptace
Christopha Klimkeho. Staří umělci, kdysi opěvovaní sólisté, nám doslova předvedou své životní vrcholy
a peripetie. Přitom bojují s magistrátem o finance a budoucnost svého pečovatelského domu – jedinečné Vily
Verdi. Příběh pomíjivosti slávy a prapodivnosti lidského osudu, který „chvíli křičí na jevišti světa, aby pro něj
vzápětí spadla opona“ uvádíme v české premiéře. A vzdáváme jím hold všem plzeňským umělcům, kteří zastárli
a skončili. V propadlišti dějin. Před námi.

SPOLKY
Kožlanské šikulky
Léto, prázdniny, dovolené. Náš letní program? Těšíme se na
letní jarmarky, na které se jedeme podívat a srdečně všechny
zveme ……… !
Červenec 2016
9. července
23. července

Břežany - pouť (odpoledne)
Čistá - pouť

Srpen 2016
6. srpna
6. - 7. srpna
13. - 14. srpna

Krašov - hrad (jarmark)
Kožlany - pouť
Plasy - pouť

Hasiči města Kožlany
Na konci května k nám přišly na
návštěvu děti z kožlanské mateřské školky do naší zbrojnice. Dětem jsme ukázali naší techniku a
výstroj a také jsme jim pověděli,
co práce dobrovolného hasiče obnáší. Doufáme, že se naše ukázka
dětem líbila a že přijdou opět k
nám.

V sobotu a v neděli 18. a 19.
června jsme naváželi vodu na

www.kozlany.cz

Chvojkovský mlýn u Podbořánek.
Zde se konala republiková soutěž v
orientačním běhu. Náš úkol byl
dodávat vodu na mytí a ochlazování závodníků. Největší oblibu našich hasičů jsme zaznamenali u
závodníků z Izraele.

Ve čtvrtek 23. června dostali naši hasiči za úkol vyčistit odtokový
žlab od stavidla Vožehova rybníku.
Za pomocí vysokého tlaku z naše-

ho čerpadla CAS Tatra se podařilo
nečistoty odstranit.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
zaměstnancům údržby města, kteří
nám sekají louku za hasičskou
zbrojnicí. Tato plocha je nezbytná
k tréninku malých hasičů. Ještě
bychom chtěli připomenout majitelům psů, aby si po svých psech
uklízeli výkaly. Situace se pořád
nelepší. Myslíme si, že by to mohlo
být lepší.
Na závěr chceme popřát dětem
krásné prázdniny, těm našim (malým hasičům) co nejvydařenější
hasičské soustředění a všem co
nejlepší počasí na dovolenou. S
pozdravem
Vaši hasiči
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Senioři komunikují
V Kožlanech ve dnech 20. - 24.
6. 2016 proběhl kurz PC pořádaný
díky Nadačnímu fondu Livie a Václava Klausových. Lektorem pro výuku
byl
p.
Viktor
Váňa
z organizace Attavena, který na
velmi dobré odborné úrovni a zajímavě vedl celý kurz.
Ačkoliv skupina seniorů byla
znalostně různorodá, p. Váňa se
s pedagogickým taktem trpělivě
věnoval
účastníkům
a
k jednotlivcům, volil správný individuální přístup. Za 5 odpoledních
setkání jsme se dozvěděli mnoho

nových vědomostí, naučili jsme se
pod jeho vedením spoustu dovedností z oboru PC. Ty nám i do budoucna otevírají cesty do kouzelného internetového světa! Nebylo
to pro nás jednoduché - počítač si
s námi hrál často na schovávanou
- když hledáte to, co jste si určitě
uložili a on vám to někam „schoval“! Moc jsme si to užili
v příjemné atmosféře. Prý jsme
zde v Kožlanech patřili k těm vyspělejším účastníkům kurzů.
Děkujeme za tuto možnost starostovi města i místnímu muzeu,

v jehož prostorách se akce uskutečnila. Děkujeme za výborně, užitečně a poučně prožitý týden!

Senioři
účastníci
v Kožlanech 2016

kurzu

PC

Městské muzeum a Informační centrum
Dne 11. 6. 2016 proběhla Noc
muzeí, která se povedla. Proto
bych touto cestou chtěla moc poděkovat celé své skupině a to Hance Klausové, Milanu Konopáskovi,
Elišce Šotové, Lucince Švarcové,
Matěji Kourovi, Míšovi Šotovi, Ivě
Konopáskové, Ladislavu Štruncovi,
Alence Klausové, Drahušce Kourové, Lee Vejražkové, Táně Krepsové, Ondřeji Krepsovi, Monice Novákové a Michalu Pernerovi. Snad
jsem na někoho nezapoměla. Moc

vám všem ještě jednou děkuji a
další oživlou prohlídku plánujeme
za rok opět na Noc muzeí.

Pozvánka
Od 1. 7. 2016 bude zpřístupněna
nová část expozice nazvaná Řeznictví a to na dva roky, mimo jiné
bude od 5.7 2016 do 30. 9. 2016 v
době otevírací i Retro výstava v
zasedací místnosti a Informačním
centru. Takže přijďte se podívat,
rádi vás uvidíme.

Pouťové sportovní odpoledne
na hřišti u Vožeháku

Kozlování

(několik přátelských utkání)

v sobotu 6. srpna 2016

neděle 7. srpna od 14,00 hodin
zábavné odpoledne na dvorečku
za městským úřadem

Bližší informace budou včas uvedeny
na klubových a městských webových stránkách
a na obvyklých vývěskách.

Připraven program pro děti i dospělé.
Stánkový prodej, občerstvení.
Podpořeno dotací KÚ PK

SPORT
TJ Olympie Kožlany
V sobotu 18. června zazněl poslední hvizd sezóny 2015/16 a my
můžeme rekapitulovat. Bohužel to
nebyl příliš podařený ročník.
A-mužstvo celý rok klopýtalo,
jeho výkony připomínaly houpačku, naštěstí si v závěrečných kolech zajistilo příslušnost i v příštím
ročníku okresního přeboru. Během
letní přestávky však hráče i realizační tým čeká hodně práce, aby
se podobný scénář neopakoval.
Prvním krokem je rozšíření kádru o
několik hráčů B-mužstva, jehož
působení ve IV. třídě nesplnilo naše očekávání a po roce existence
bylo opět zrušeno. Tým dorostenců v uplynulém ročníku překonával
řadu těžkostí spojených s úzkým a
hodně omlazeným kádrem, ale věwww.kozlany.cz

říme, že jsou trenéři na správné
cestě a že v příští sezóně bude jejich úsilí zúročeno. K tomu by měla
přispět i uzavřená dohoda o společném družstvu s Čistou. Podobné
problémy řešilo i vedení žáků.
V jejich soutěži, kde hrálo pouze 7
týmů, byly mezi účastníky značné
výkonnostní rozdíly, přičemž naše
mužstvo patřilo k těm slabším.
Přesto několik pěkných výsledků
uhrálo a snad bude příští rok lépe.
Naopak stará garda patřila ve své
soutěži k nejlepším, o jediný bod jí
unikla účast ve finále, ale dvojzápas o třetí místo s Nýřany zvládla
bravurně a zaslouženě oslavila
pomyslný bronz.
Největší radost nám v poslední
době dělá zájem o fotbal v řadách

těch nejmenších, za což patří velký
dík především nadšencům kolem
Jardy Koury. Vzhledem k počtu zájemců jsme se rozhodli pro příští
sezónu přihlásit do soutěže družstva mladší a starší přípravky.
Soutěž probíhá formou turnajů na
zmenšeném hřišti, hracím dnem
bude pátek od 17 hodin. Organizace turnaje bude samozřejmě dost
náročná, proto bychom byli rádi,
kdyby nám vypomohli i rodiče a
fanoušci.
Definitivní tečku za uplynulou
sezónou udělal 25. června turnaj
v malé kopané uspořádaný u příležitosti návštěvy z našeho spřáteleného
německého
klubu
SV Pöllwitz. Počasí se vydařilo, při
lítých bojích nedošlo k vážnějšímu
Kožlanský zpravodaj 7-8 /2016
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zranění, takže všichni účastníci
mohli zahnat únavu při následné
diskotéce. To už noční průtrž mračen nikomu nevadila. Velký dík patří všem, kteří se na organizaci celé akce podíleli, a také Dopravnímu
podniku měst Mostu a Litvínova,
a.s. za možnost ubytování a stravování našich německých přátel
v rekreačním středisku u Vožeháku. Pro úplnost ještě konečné po-

řadí turnaje - zvítězilo áčko Kožlan, na druhém místě skončil Bílý
balet a bronz slavila kožlanská
stará garda. Další pořadí pak vypadalo následovně: 4. Pöllwitz B,
5. Rotava, 6. Pöllwitz stará
garda, 7. Pöllwitz A, 8. Vysoká
Libyně.
Na závěr chceme popřát hráčům,
funkcionářům a fanouškům příjemně strávené prázdniny a pozvat

Výsledky - červen:
A-mužstvo:
Dolní Bělá – Kožlany 5:0 (2:0)
Kožlany – Trnová 5:0 (1:0)
branky: M. Kulhánek ml. 2, Hromada, Štrunc, J. Jícha
Kožlany – Líně 4:2 (1:0)
branky: Tupý 2, M. Kulhánek ml., Hromada
B-mužstvo:
Kožlany - V. Libyně 2:1 (1:0)
branky: R. Vališ st. 2
Dorost:
Kožlany – Trnová 6:5 (2:1)
branky: Šofranko 3, R. Vališ ml., Souček, Hromada
Konečné tabulky sezóny 2015/16
A-mužstvo (okresní přebor):
1. Vejprnice B
59:39
56
2. Mladotice
76:38
53
3. Ledce
67:54
48
4. H. Huť
72:73
45
5. Kozolupy
71:70
43
6. Nečtiny
60:58
41
7. Blatnice
51:49
38
8. Bezvěrov
61:57
37
9. Křelovice
45:46
37
10. Líně
58:63
37
11. D. Bělá
60:60
32
12. KOŽLANY
54:74
31
13. Zbůch
55:68
30
14. Trnová
47:87
18
Dorost (krajská soutěž sk. D):
1. Košutka
111:13
2. Zruč
94:27
3. Kaznějov
93:37
4. Úněšov
96:50
www.kozlany.cz

59
49
39
38

všechny na pouťové sportovní odpoledne, v rámci něhož bude
v sobotu 6. srpna sehráno u Vožeháku několik přátelských utkání.
Bližší informace budou včas uvedeny na klubových a městských
webových stránkách a na obvyklých vývěskách.
Jiří Švamberg

Žáci:
Žihle – Kožlany 1:1 (0:0)
branka: O. Berbr
Kralovice – Kožlany 3:0 (1:0)
Kožlany - Zbůch
2:10 (1:6)
Branky: O. Hurt, O. Berbr
Stará garda:
Nýřany – Kožlany 1:3 (1:1)
branky: V. Kulhánek, Koura, Bílek
Kožlany – Nýřany 4:2 (1:1)
branky: Kotěšovec, V. Kulhánek, Koura, Šnajdr
Tabulky ročníku 2015/2016:

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bezdružice
Kralovice
KOŽLANY
Žihle
Všeruby
Trnová
Hadačka

60:42
45:54
46:71
37:64
38:94
56:120
27:131

B-mužstvo (IV. třída sk. B):
1. Třemošná B
74:17
2. Dolní Bělá B
73:23
3. Žichlice
53:36
4. Kozojedy
58:32
5. Trnová B
52:48
6. Plasy B
43:41
7. Hadačka
32:42
8. KOŽLANY B
36:65
9. Mladotice B
26:78
10. V.Libyně
15:80

34
29
26
23
16
12
5

47
45
34
31
31
31
19
17
9
6
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Starší žáci (okresní přebor):
1.
H. Bříza
172:12 66
2.
Zbůch
144:56 47
3.
Mladotice
93:47 45
4.
Kralovice
75:73 34
5.
Žihle
50:95 29
6.
KOŽLANY
42:158 15
7.
D. Bělá
41:176 13

Stará garda (skupina A):
1.
Zruč B
40:24 23
2.
KOŽLANY
40:20 22
3.
Plasy
39:28 19
4.
Třemošná
17:26
7
5.
Chrást
16:34
7
6.
Druztová
10:30
6
play-off o 3. místo: Nýřany - Kožlany 1:3 a 2:4

Dívčí Basketbalový Klub
si Vás dovoluje pozvat na další ročníky
tradičních přípravných basketbalových turnajů
konaných v tělocvičně ZŠ Kožlany.

KRA-KOŽ CUP 2016
2. - 4. 9. 2016
U19 - juniorky
MINI KRA-KOŽ CUP 2016
9. - 11. 9. 2016
U14 - mladší žákyně
MIKRO KRA-KOŽ CUP 2016
16. - 18. 9. 2016
U12 - mladší minižákyně + mix

DBaK - 11. ročník Memoriálu Katky Šlikové
Poslední akcí sezóny 2015/16 byl
na 4 hřištích. A světe div se, ono
streetbalový turnaj ve sportovním
se to stihlo. I přes dvě malé přeareálu u ZŠ Kožlany. Když jsou již
háňky, které jsme nazvali osvěžopřipraveny věci na tento turnaj povacími, nás nic nerušilo.
řádáme v týdnu před nebo po
Jako pořadatelé jsme si odnesli i
streetbalový turnaj škol. Ani letošnějaké ty vavříny. V kategorii příní rok nebyl vyjímkou. Na školním
pravek (2006 a ml. mix) se praly
turnaji se sešly 4 školy + bývalí
o vítězství týmy - Tajfun SKB
žáci ZŠ Kralovice studující v Plzni
Rokycany, Kůzlata (DBaK - Kožlarozšířili nabídku týmů gymnázia
ny) a Střelci (DBaK - Kralovice).
Plasy v kategorii středních škol.
Kůzlata prohrála s Tajfuny o bod a
Boje to byly líté, některé zápasy
vyhrála nad Střelci také o bod.
sice nepobraly moc basketbalové
Střelci bohužel prohráli i s Tajfukrásy, ale o to by v těchto turnanem a o medailích bylo rozhodnuto
jích nemělo jít. Hlavně že se nám
- doma v Kožlanech zůstalo stříbro
podařilo dostat na hřiště množství
a doma v Kralovicích bronz. V silně
dětí k nějakému pohybu a v kolonobsazené kategorii dívek 04/05
ce zranění se zapsal pouze vyvrk(celkem 10 týmů) se do finálové
nutý kotník Verči Staňkové, což jí
skupiny dostali jak Šmoulinky
bohužel stálo účast na víkendovém
(holky 04), tak Rychlý čísla (holky
Memoriálu.
05). Soupeři z Prahy (BŠ Tygři
Tam to již bylo nejen o kvantitě,
Praha), K. Varů (Loko KV "A") a
ale i o kvalitě. Celkem se přihlásilo
kamarádky z plzeňské sekce DBaK
55 týmů a bylo prezentováno týmů
(LeBronky) byly nad síly našich ho53. Naplánováno bylo 173 zápasů
lek, takže sice necinklo, ale 4. míswww.kozlany.cz

to Šmoulinek a hlavně 6. místo
nejmladších Rychlých čísel je příslibem jak do sezóny, tak do 12.
ročníku memoriálu. Dobré zápasy
sehráli i naši Drsňáci, bohužel
všichni byli "drsnější" než oni, ale
pohár za 10. místo stejně dostali.
Stejnou věkovou kategorii chlapců zcela jasně ovládl tým s názvem
Very Big Boys - a vítězný pohár
zůstává doma. Naši kluci přehráli
soupeře z Rokycan, Plzně i Kladna.
Jejich fyzické konstituci hra 3x3
vyhovuje a jelikož mají solidní
střelbu a dobrý únik s hrou 1 na 1
vyhrávali své zápasy velkým rozdílem.
V kategorii dívek 03/02 mělo
DBaK zastoupení jen sekcí Plzeň.
Výhru si odvezlo na Kladno družstvo DINO. Naše týmy skončily na
2. (Nounejm) a 4. (Kočičandy)
místě. Plzeňské a rokycanské souboje v kategorii chlapců ročníku
03/02 ovládli Square Balls.
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Další kategorii byly ročníky narození 01/00. S ohledem na počet
přihlášených byly spojeny s jinými
kategoriemi, ale hodnotily se
zvlášť. Dívky hrály spolu s 98/99 a
ženami a neztratily se. Hráčky
DBaK z týmu Socek svou kategorii
ovládly a Netrefové s částečnou
účastí našeho klubu (Jirka B.) měli
vítězství jako jediní účastníci své
kategorie jisté. Stejně tak na tom
byly Get Getter v kategorii dívek
98/99. O výhru ve stejné kategorii
chlapců si to tváří v tvář rozdali
Mašinka Tomáš a Kolik? 40....45?

A výhra 16:9 rozhodla o titulu pro
Mašinku.
Elitní kategorie OPEN přinesla
obhajobu Citronek v kategorii žen
a po roce si putovní pohár do Plzně
odvážejí Airballers - také stopa
DBaK v podobě J. Svíčky.
Čtyři týmy amatérů si to rozdaly
každý s každým dvoukolově a pohár putuje do Rokycan díky týmu
SKB U40.
Na závěr si dovolím poděkovat
všem, kteří nám pomáhají s organizací této akce. Rodičům, kteří se
zhostili rolí zapisovatelů či obsluhy

v bufetu. Nejvíce děkuji obyvatelům Kožlan a hlavně Sportovní ulice za trpělivost s průjezdem zaplněnou ulici a omezením svého klidu a pohodlí účastníky turnaje.
Stejně velké poděkování patří
správkyni hřiště paní Polcarové za
neuvěřitelně rychlé uvedení šaten
do původního stavu.
A nyní jsou před námi prázdniny.
Hráčky odpočívejte, ale ne moc, ať
pak na soustředění "neumřete"
;o)
J. Buňka

Citát měsíce
„Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit“.
Albert Einstein

Anketa
V červnu jsme se Vás ptali, zda víte, kdy se v Kožlanech narodil prezident Dr. E. Beneš?
Anketní otázka na prázdniny:

Výsledky ankety za červen:

Jak hodnotíte nové aplikace na našich webových
stránkách a televizní okénko.

Nová anketa byla spuštěna 1. 7. 2016

(stav k 30. 6. 11:16:33)
Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné
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