KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
ČERVEN

2016

Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Údržba veřejných prostranství se
v minulém měsíci květnu soustředila hlavně na sekání trávy. Příznivé počasí nám umožňuje hladký
průběh
těchto prací. V našich
technických službách jsme
zaměstnali
sedm
lidí
z úřadu
práce
na
tzv.
VPP,
na
které
čerpáme
evropské dotace již z nového dotačního období. Rozšířili jsme také
otevírací dobu na hřišti u školy a
snažíme se sehnat brigádníka na
léto, který by nám umožnil ještě
více
rozšířit
otevírací
dobu
v období letních prázdnin.
V minulém čísle našeho zpravodaje se objevila zpráva z rady
města, že budeme financovat vybavení do restaurace v sokolovně.
Byl jsem požádán o vysvětlení.
Rada města schválila nájemníkovi
(p. Neumann prostřednictvím p.
Prusíka) vybudování chladicího boxu ve sklepních prostorách sokolovny. Protože toto zařízení bude
pevně spojeno s budovou, proto
jsme se domluvili na zaplacení ze
strany nájemníka a na následném
odpočtu z nájemného. Toto zařízení se poté stane majetkem města
Kožlany.

Výsledky projednání jednotlivých
11. 05. 2016
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva
Zastupitelstvo určuje:
č. 106/16 - ověřovateli zápisu Ing.
Václava Dubského a Milana Konopáska, návrhovou komisi ve složení - předseda Václav Kratochvíl,
www.kozlany.cz

přítomné diváky nezapomenutelným kulturním zážitkem. Výtěžek
dobrovolného vstupného byl opět
věnován na další opravy kaple sv.
Jana Křtitele.

Městský úřad zakoupil v květnu
nové služební auto Škoda Rapid.
Stávající Škoda Fabie, r. v. 2004,
bude i nadále využívána pro potřeby úřadu. Nový dopravní automobil
dostanou i naši hasiči. Bude se
jednat o 8-9 ti místné vozidlo. Na
nový dopravní automobil jsme dostali dotaci z MV ve výši 400 tis. Kč
a ještě máme podanou žádost na
krajský úřad PK o dotaci ve výši
267 tis. Kč. Po výběrovém řízení
uvidíme, jak velký bude finanční
podíl města na této akci. Hlavně
kvůli schválení dotace na auto pro
hasiče se sešlo 7. zasedání zastupitelstva města v neobvyklém termínu. S výsledky zasedání se můžete seznámit na jiném místě našeho zpravodaje.
V květnu jsme také měli na úřadě kontrolu hospodaření a opět
jsme dopadli velmi dobře. Poděkování za to patří všem zaměstnancům města.
V současné době intenzivně pracujeme na projektu cyklostezky a
na projektu dokončení průtahu Kožlan v Kralovické ulici, také v ulici
V Ouvoze a v ulici Na Drahách.
Z kulturních akcí chci zmínit
koncert v hodyňské kapli, který
opět nezklamal a který se stal pro

28. května uplynulo 132 let od
narození našeho rodáka, prezidenta Dr. Edvarda Beneše. Toto výročí
jsme si připomněli položením věnce k jeho pomníku v Kožlanech.
Na závěr chci informovat občany, že jsme se přihlásili do soutěže
Vesnice roku 2016 a dne 2. 6.
2016 přijede k nám na hodnocení
krajská komise. Věřím, že opět naše město a obce něčím zaujmou a
že si snad odneseme nějaké hodnocení podobně jako v roce 2015
za knihovnu roku.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

bodů programu zastupitelstva města na 7. zasedání konaném dne
členové Petr Babuška, Mgr. Jaroslav Švarc.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 107/16 - program 7. zasedání
zastupitelstva; č. 108/16 - změnu
rozpočtu města na rok 2016 - 2.
rozpočtové opatření, včetně finančních prostředků na pokrytí

nákladů na pořízení dopravního
automobilu pro JSDH Kožlany; č.
109/16 - dodatek č. 1 ke Smlouvě
o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby
č. 10/13 ze dne 03.04.2013; č.
110/16 zprávu o uplatňování
Územního plánu Kožlany.
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Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 15. 6. 2016
v 18,00 hodin
se koná
8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti Městského
muzea Kožlany.
Program:
1) Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2) Zpráva o činnosti rady města Kožlany
3) Změna rozpočtu na rok 2016 - 3. rozpočtové opatření
4) Závěrečný účet města za rok 2015

5) Účetní závěrka za rok 2015
6) Majetkové a ostatní záležitosti města
-přijetí investiční dotace z programu Dotace pro jednotky SDH obcí,
-přijetí finanční dotace z dotačního titulu PSOV PK 2016
- Projekty obcí,
-smlouva o dílo na rekonstrukci chodníků v ul. Na Výfuku, Kožlany,
-smlouva o dílo na odvodnění budovy č.p. 37 Kožlany,
-prodej pozemků p.č. 3662/47, p.č. 1880/2 vše k.ú. Kožlany,
-prodej části pozemku p.č. 1211/5 v k.ú. Hodyně.
7) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
8) Zpráva starosty města
9) Diskuse

Výsledky projednání rady města a 7. zasedání konaném dne 02. 05. 2016
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
č. 53/16 - program 7. zasedání
rady města; č. 54/16 - termín a
program 7. zasedání zastupitelstva
města Kožlany; č. 55/16 - změnu
Provozního řádu městského sportovního areálu u ZŠ Kožlany týkající se rozšíření provozní doby o
jednu hodinu; č. 56/16 - text a
podmínky výzvy k předložení cenové nabídky k veřejné zakázce
malého rozsahu na pořízení dopravního automobilu pro jednotku
SDH Kožlany, vyzvání tří firem
k podání
nabídky,
hodnotící komisi pro vyhodnocení podaných nabídek; č. 57/16 - do-

datek Smlouvy o poskytnutí práva
k užívání č. 2015-10 uzavřenou
s firmou Diadema Internet s.r.o.
týkající
se
změny
předmětu
nájmu; č. 58/16 - poskytnutí finančního daru ve výši 8.500,- Kč
pro Základní školu praktickou Kralovice; č. 59/16 - smlouvu o zřízení věcného břemene a služebnosti č. č. IV-12-0010296/VB/1,
Kožlany,
PS,
Polní,
p.
č.
3662/35,36, kNN uzavíranou se
společností ČEZ Distribuce, a.s.; č.
60/16 - dodatek č. 1 ke smlouvě
o nájmu zemědělských pozemků
ze dne 26. 09. 2006 týkající se
úpravy předmětu a ceny
nájmu; č. 61/16 - zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č.
3662/47 v k. ú. Kožlany o výměře
241 m2; č. 62/16 - schvaluje přiznání odpočtu na stočném za vodu
neodvedenou
ve
výši
72%
v období od 01. 04. 2016 do 31.

12.016 pro společnost Stavoděl,
výrobní družstvo; č. 63/16 - zveřejnění záměru prodeje pozemku
p. č. 1880/2 v k. ú. Kožlany o výměře 286 m2; č. 64/16 - uzavření
Mateřské
školy
v Kožlanech
v období letních prázdnin od 25.
07. 2016 do 19. 08. 2016
z důvodu provádění nutných údržbářských a úklidových prací; č.
65/16 - zábor chodníku před č. p.
301 z důvodu stavebních prací na
nemovitosti v období od 04. 05.
2016 do 30. 05. 2016; č. 66/16 napojení pozemku p. č. 3623/72
v k. ú. Kožlany na městský vodovodní řad a kanalizační stoku;
č. 67/16 - prodloužení zveřejnění
záměru pronájmu nebytového prostoru č. p. 260 Kožlany, restaurace
U Radnice do 31. 05. 2016 včetně
podmínek pronájmu dle přílohy č.
6 zápisu.

Výsledky projednání rady města na 8. zasedání konaném dne 23. 05. 2016
za účasti všech členů rady města
měře 353 m2, který byl oddělen od
smlouvu o umístění stavby přípojRada bere na vědomí:
stávajícího pozemku p. č. 1211/5
ky vodovodu a kanalizace na pozprávy starosty a místostarosty,
k. ú. Hodyně; č. 71/16 - zábor
zemku p. č. 3623/86 v k. ú. Kožladiskusní příspěvky členů rady měschodníku před nemovitostí č. p.
ny a připojení pozemku p. č.
ta, zprávu o stavu lesního hospo311 Kožlany z důvodu stavebních
3623/107 k.ú. Kožlany na městský
dářství ke dni 04. 05. 2016.
prací na fasádě domu v období od
vodovodní řad a kanalizační stoku
Rada schvaluje:
25. 05. 2016 do 15. 06. 2016; č.
z důvodu stavby rodinného domu;
č. 68/16 - program 8. zasedání
72/16 - zveřejnění záměru proč. 74/16 - zveřejnění záměru
rady města; č. 69/16 - termín a
deje části pozemku p. č. 3623/59
pronájmu části pozemku p. č.
program 8. zasedání zastupitelstva
k. ú. Kožlany po dodání geometric3623/8 a 3623/66 vše k. ú. Kožlaměsta Kožlany; č. 70/16 - zvekého plánu s ohledem na plánovany o celkové výměře 82 m2 za účeřejnění záměru prodeje pozemku
nou rekonstrukci místních komunilem zahrádky.
p. č. 1211/7 v k. ú. Hodyně o výkací v dotčené oblasti; č. 73/16 -

Informace
Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s
cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních
dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věwww.kozlany.cz

děli jste například, že i děti
mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat
na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz
jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním
čeká mnohé rodiny cesta k moři či
do hor za hranice České republiky.
Kožlanský zpravodaj 6 /2016
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Pro cestování s dětmi do zahraničí
již čtvrtým rokem platí, že i dítě
musí mít vlastní cestovní doklad,
jelikož v roce 2012 došlo nařízením
Evropské unie ke zrušení možnosti
cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem
neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží.
Cestovní pas pro dítě do 15 let
totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti
má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích,
které byly dlouhodobě turistickými
destinacemi, jako například Egypt
nebo Turecko, se dá letos očekávat
nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost
cestovat po většině států Evropy
pouze s občanským průkazem. Na
ten je nyní možné vycestovat do
zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska,
Švýcarska a na Island. Cena za
vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho
platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové
do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo
občanského průkazu pro dítě do 15
let žádá zákonný zástupce, tedy
zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad
obce s rozšířenou působností. K
žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný
zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný
občanský průkaz nebo cestovní
doklad, lze tento předložit místo
rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí
maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů
je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem
u dětí zpoplatněn poplatkem ve
výši 2 000 Kč. Bližší informace k
vyřizování osobních dokladů lze
nalézt na webu Ministerstva vnitra
na
adrese:

Akce v DPS Kožlany a některá splněná přání
první společné grilování rozhodně
První odpolední grilování
Ve čtvrtek 5. května 2016 jsme
uspořádali v našem pečovatelském
domě v Kožlanech první společně
grilování. Počasí nám po studené
středě přálo, ve čtvrtek bylo krásné slunečné odpoledne.
Ve čtyři hodiny odpoledne jsme
se sešli u grilu, každý si přinesl
svou oblíbenou uzeninu, pečivo a
dobrou náladu. Pečovatelce se nakonec povedlo za přispění našeho
klienta roztopit v grilu dřevěné uhlí
a grilování mohlo začít.
Než se buřtíky opekly, došlo na
společné
povídání,
nechyběla
legrace a dobrá nálada. Buřty se
povedly, nic se nám nepřipálilo,
všem
chutnalo.

Klienti tuto akci zhodnotili kladně, nakonec jsme se rozešli do
svých bytů až v podvečer s tím, že
www.kozlany.cz

nebylo poslední a že to byl moc
dobrý nápad.
Děkuji všem za účast a doufám v
ještě hojnější příště.

Zahrádka
Paní Perglerová se spolu se svým
manželem přistěhovala do kožlanského DPS v roce 2005. Naše klientka byla zvyklá ze svého původního bydliště na život na vesnici a
na péči okolo domu a hlavně zahrádky, kterou měla podle fotografií, které mi ukazovala, moc hezkou. Kousek přírody a kytiček
chtěla mít i u nás v DPS, a tak začala pěstovat alespoň na svém okně od jara do podzimu muškáty.
Před asi třemi lety jsme nechali
vytrhat staré nevzhledné jehličnaté
křoviny před naším pečovatelským
domem a založili jsme záhony,
které lemují po obou stranách
chodník vedoucí k našemu domu.
Městský úřad nám zaplatil keře šeříků a nějaké jarní cibuloviny a my
začali se sázením. Paní Perglerová
pomáhala pečovatelce se zasazením prvních rostlin a keříků, uplatnila zde své zahradnické zkušenosti. Postupně na záhonech díky paní
Perglerové přibývají další kytičky,
trvalky a jarní cibuloviny a nyní už

www.mvcr.cz/clanek/osobnidoklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat
mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu,
jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem.
Je také třeba dát si pozor na to, že
některé státy mimo Evropskou unii
mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo
ukončení pobytu – nejčastěji činí
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším
podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského
úřadu daného státu, popřípadě je
lze nalézt na webu Ministerstva
zahraničních věcí www.mzv.cz v
sekci „Cestujeme“ a dále v části
„Státy a území –informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

jsou záhony rozkvetlé od jara do
podzimu.
Hlavní myšlenkou je to, že naše
klientka našla v péči o záhonky a o
všechny rostliny na nich smysl,
který jí přináší jednak uspokojení,
tak i naplnění volného času, navíc
výsledek její práce "na zahradě"
přináší potěšení nám všem z okolí,
protože to tu máme hezké.
Paní Perglerová ve svém volném
čase sází, okopává, pleje a zalévá,
občas jí vypomůže její sousedka z
DPS paní Čechová, řadu trvalek do
našeho záhonu věnovala ze své
původní zahrádky další naše klientka, paní Urbanová.

Úplně nejhezčí je to na záhonech
právě teď, na jaře. Barevné květy
tulipánů, žluté květy narcisek,
modrá barva modřenců, žluté řebKožlanský zpravodaj 6 /2016
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číky a vůně hyacintů, nakvétajících
šeříků a mnoha dalších květin a
keříčků přitahují pohledy kolemjdoucích, na své procházce s
paní učitelkou se zastavují děti z
mateřské školky.

„Doma je doma“
Naše klientka, paní Tumpachová,
užívá naši terénní pečovatelskou
službu od roku 2010. Nejprve pečovatelka docházela do jejího domu v Kožlanech, aby obstarala
dvakrát týdně nákupy, které paní
vzhledem ke své horší pohyblivosti
už nebyla schopná zvládnout. Paní
bydlela v domě sama, a i když ji
pravidelně navštěvoval syn a rodina, na pravidelná setkání s pečovatelkou se vždy těšila a ráda si
povídala, co je ve městě nového, a
ještě raději vzpomínala na své
dětství a mládí.
Služba se posléze rozšířila o úklidy
domácnosti, pak i o doprovody sanitou k lékaři do Plzně. Paní si pochvalovala jistotu a oporu jak fy-

zickou, tak psychickou při cestách
na pravidelné kontroly. Klientka
dosud chodila o dvou francouzských berlích, ale začala ji scházet
jistota pohybu po domě. Pečovatelka ji pomohla zajistit chodítko,
které ji ztracenou jistotu pohybu
vrátilo. Paní si ho dosud nemůže
vynachválit.

Paní Tumpachová se často pečovatelce svěřovala, že až nebude
moci sama zůstávat ve svém domečku, chtěla by do DPS v Kožlanech, ale pouze do přízemního bytu, z důvodu zhoršené pohyblivosti.

Tato situace nastala v létě roku
2015, kdy se paní zdravotní stav
zhoršil a musela být hospitalizována. Po propuštění z nemocnice pobývala několik měsíců u dcery v
Praze. Stále ji to ale "táhlo" domů,
do Kožlan.
Shodou okolností se na podzim
2015 uvolnil byt v DPS v Kožlanech zrovna v přízemí pečovatelského domu a nepříznivá sociální
situace umožnila naší klientce se
do bytu přestěhovat.
Splnilo se jí tak přání zůstat bydlet v Kožlanech, ale mít zajištěnou
všestrannou péči v DPS. Klientka
je ve svém bytě velmi spokojena,
má zde soukromí a svůj zaběhnutý
rytmus, na který byla zvyklá. Přejeme jí ze strany naší pečovatelské
služby ještě hodně strávených let v
životní pohodě, ať je stále tak optimistická, jako dosud.
Pečovatelka Jitka Vosyková,
Kožlany 9. 5. 2016

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Květnové akce mateřské školy
V tomto měsíci jsme uspořádali
pro děti zábavné i poučné akce. Ve
výchovném programu s názvem
Bezpečný pes, se děti učily, jak se
chovat ke čtyřnohým kamarádům,
jak rozpoznat chování psů. Na návštěvu do mateřské školy zavítali
členové
kynologického
klubu
se dvěma fenkami - vlkodavem a
pitbulem. I přes velikost psů a
předsudky o pitbulech, byli pejskové v klidu a tak děti poznaly, že
jim nebezpečí nehrozí. Nácvik chování při ohrožení „zlým“ psem
zvládly ve školce všechny děti, a
tak když při denních činnostech
zazní: „děti, pozor zlý pes!“ všichni
okamžitě vědí, co mají udělat.

Celým kravínem nás provázela
paní Babušková a pan Fekete. Děkujeme za zajímavé poznatky.
Všem se návštěva kravína líbila.

S maňáskovou pohádkou přijelo
do
mateřské
školy
divadlo
„Úsměv“. V pohádce „O kamarádství„ jsme poznali, jak dopadne
ten, který druhému jen škodí. Pohádka byla doplněna mnoha písničkami, které děti doprovázely
potleskem. Kdo se bál, měl za
chvíli úsměv na tváři.
Další akce na nás čekají ještě
v červnu. Mezi nejzajímavější určitě patří indiánská stezka na dětský
den, zahradní slavnost, pořádaná
pro děti, které po prázdninách půjdou do 1. třídy základní školy.
Tak hlavně ať počasí nezkazí
všechny přípravy. Poznáte podle
obrázků, o jakou akci šlo?
Lenka Kozlerová

OKRESNÍ SOUTĚŽE VE FOTBALE ŠKOL
Duben a květen se každý rok
nesou ve znamení kopané, kdy
změří síly v minifotbale školy našeho okresu ve všech kategoriích.
Kluci 6. - 7. ročníku a dva Ondrové (Hurt, Berbr) z osmičky se
zúčastnili
minifotbalu
21.
4.
v Kaznějově. Vedli si velice dobře a
ze skupiny postoupili z druhého
místa, zápas o finále nezvládli, ale
Žáci 4. - 5. tříd měli svůj turnaj
utkání s Líněmi o třetí místo vyhrápod
hlavičkou McDonald’s Cup 26.
li 3:0. Docela úspěch, ale nebýt
4. v Horní Bříze. Poskládaný tým
Ondrů, kteří dali všechny góly a
ze třetí, čtvrté a páté třídy uhrál
organizovali hru, nepostoupili by
z pěti zápasů jen jednu remízu 2:2
ani ze skupiny!

s Dolní Bělou a vstřelil jen čtyři
branky. To stačilo jen na předposlední osmé místo! Ten samý turnaj odehráli kluci z 1. - 3. třídy 3.
5. v Plasích. Opět devět týmů,
sedmé až osmé místo a za námi
opět Dolní Bělá, která však získala
alespoň bod. Díky divné matematice tohoto turnaje jsme se dělili
s mužstvem Plas o 7. - 8. místo,
které mělo tři body. Naši kluci nevyhráli jediný zápas a dali jeden
gól! Na tyto turnaje jezdil výhradně pan Z. Pícl, byl jsem poprvé a
možná naposled. To co kluci před-

www.kozlany.cz

Další akci nám doporučil tatínek
dítěte, pan Čech, proto jsme se
vydali do místního kravína. Děti si
mohly prohlédnout dospělé krávy,
čerstvě narozená telátka, zavítaly i
mezi prasata.
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váděli, ve srovnání s jejich vrstevníky z jiných obcí a měst našeho
okresu, je velice žalostné! Je to
škoda, neboť fotbal patřil společně
s basketem, volejbalem a florbalem ke sportům, v kterých naše
škola vozila z těchto turnajů medaile.
CO MĚ TRÁPÍ …….
Je mi jasné, že fotbal se ve škole
při hodinách TV nenaučí, ale někteří z těchto kluků chodí na fotbal
už pět let a neumí z fotbalových
dovedností vůbec nic. Jestli není
třeba už začít se skutečně starat o
fotbalový potěr a žáky (sice Jarda
Koura se už o něco pokouší, ale je
sám)? Fotbalisté kožlanští, nejsou
pro Vás varováním výsledky žáků,
dorostu, týmů A, B? Vždyť do
krásného fotbalového areálu u Vožehova rybníka, který stále budujete a vylepšujete, za chvíli nebude
na co chodit koukat. Kluci, kteří to

nemají od „Boha“, se na tzv. trénincích nic nenaučí a rostou
v naprosté nekopy a ti obdarovaní
tam radši nejdou. Jako muzikant
vím, pokud něco nenacvičím, nemohu s tím vylézt před lidi a platí
to i ve sportu. Co si nevyzkouším
nebo nenacvičím na tréninku, ve
hře nepoužiju nebo špatně a pokud
nemám naběháno, při zápase nestačím soupeři.
A ještě pár vět pro rodiče a
hlavně pro maminky, doprovoďte
vaše syny na trénink. Uvidíte, jestli
se jedná o trénink, jak se vaše dítě
chová k Z. Píclovi, jak dodržuje
trenérovy pokyny, jak nechce běhat, trénovat střelbu, hlavičky
apod., jak je dokonce sprostý na
spoluhráče a na dospělého člověka, který to dělá bez odměny a ve
svém volném čase. Dohlédněte na
to, že když se na fotbal dá, jsou
tréninky a samozřejmě i zápasy

povinností. A také by bylo dobré
občas komunikovat mezi všemi rodiči a trenérem, kdy je třeba vzít
auto a naše ratolesti odvést na zápas v blízkém okolí, když zrovna
není autobus. Pokud my rodičové
chceme, aby se kluci hýbali, třeba
při fotbale, a neseděli jen u počítačů, je proto také něco udělat, obětovat trochu volného času a také
možná i peněz (v DBK to jde). Asi
se musí objevit více takových článků a názorů, než se něco bude dít.
Možná jsem touto úvahou někoho naštval, popudil nebo urazil,
omlouvám se dopředu, ale já to
tak už dlouho vnímám a týká se to
už třetího mého syna. A pokud
tento článek donutí alespoň jednoho
fotbalového
činovníka
v Kožlanech k zamyšlení a něco se
změní, budu spokojený.
Mgr. Jaroslav Berbr

SPOLKY
Květnová tvoření

Naše úterní schůzky jsou ve
znamení korálkování, kde pod vedením p. Milušky Dyršmídové vyrábíme nejen náramky, ale také
brože. Komponenty na ně tvoří filc,
kůže, korálky. Ty vyrábí p. Věra
Vogeltanzová. Šperky z kovových
komponentů a fima nám ukázala
p. Jana Mrzenová. Pletení a háčko-

vání má pod dohledem p. Marie
Sládková.
Víte, že pletení má svůj svátek?
Je to druhá sobota v červnu, tak
přejeme všem milovnicím této
kreativní činnosti, hezkou oslavu!
14. května jsme byly na Májovém dni divadla a řemesel
v Mariánské Týnici. Moc se nám
tam líbilo, setkaly jsme se se známými řemeslníky, obdivovaly jejich
výrobky. Dětem se zase líbily šité
hračky, které jsou ušité z měkkých
látek a děti si je berou do postýlek
na spaní - spinkáčci. Také se jim
líbily a hlavně chutnaly krásné
perníčky od tety Jarušky.

V červnu mají děti svátek, také
my jsme se této oslavy rády zúčastnily. Přejeme všem hezká
červnová setkání, při kterých můžete i tvořit.

Kožlanské šikulky

Mladí hasiči
...... a máme tady květen, dobu,
kdy nám hasičům, začíná sezóna
požárních útoků.
Globus cup
Všichni už jsou natěšeni na vodu
v soutěži a tak 8. května jedeme s
dětmi do Plzně ke Globusu, abychom zjistili, jak jsme na pár trénincích oprášili své umění požárních útoků. Jako první nastupují ke
svým dvěma pokusům družstva
starších – časy 37,76 a vylepšený
druhý 27,76 sec – nám bohužel
stačily jen na konečné 12. místo
z 20 účastníků. Po starších nastupuje naše přípravka – na soutěži
soupeří se stejně starými Pinďulemi z Bolevce – a s povolenou powww.kozlany.cz

mocí vedoucích své útoky zmákne
v časech 43,10 a 50,56 sec – bohužel jsme se malinko zasekli
s připojováním béčka na stroj a
Bolevec nás porazil – takže získáváme s přípravkou druhé místo. A
nyní jde na řadu naše družstvo
mladších
–
jsme
trochu
v očekávání, přece jen jsou ještě
dost malí v porovnání se svými
soupeři – jenže oni nás nezklamali
a
díky
času
21,75
sec
z povedeného druhého útoku získáváme skvělé 4. místo.
Horní Hradiště
O týden později, v sobotu 14.
května, jedeme na další pohárovou
soutěž do Horního Hradiště, kde

nás čekaly dvě disciplíny – slalom
na lyžích a požární útoky.

Přípravka startovala jako jediná,
ale zlepšila si své časy útoků a po
zásluze dostaly děti odměnu za
první místo a za svou snahu. Mladší družstvo bohužel nezopakovalo
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skvělý výsledek z minulého týdne
a skončilo na 19. místě. Starší tým
pak také zůstal uprostřed startovního pole na 14. pozici – tady se
nám opravdu příliš nedařilo.
Okresní kolo celostátní hry
Plamen, Trnová
V průběhu předposledního květnového
víkendu
jsme
znovu
s družstvy přípravky, mladších a
starších vyrazili poměřit své síly
s ostatními družstvy z okresu Plzeň-sever, tentokrát do Trnové. Na
zdejším
fotbalovém
hřišti
se
v sobotu při štafetách, ani v neděli
při požárních útocích naše děti
rozhodně neztratily a získaly následující umístění: přípravka vyhrála, mladší byli na 12. místě z 23
týmů a starší brali 7. místo ze 14
zúčastněných. Třešničkou na dortu
pak byly sobotní odpolední závody

jednotlivců na trati 60 m překážek
– člen našeho družstva Jirka Hudousek získal v kategorii starších
chlapců parádní 5. místo s časem
15,30 sekundy. Všem dětem moc
děkujeme za jejich výkony a snahu.
Požární ochrana očima dětí
Jinou kapitolou pak je výtvarná
soutěž Požární ochrana očima dětí
(POOD). Náš kolektiv Mladých
hasičů SDH Kožlany se jí účastní
každý rok, ale letos se nám opravdu povedlo zabodovat, především
díky Kubovi a Aničce Povovým.
Oba dva zvítězili v okresním kole
ve své věkové kategorii, Anička
navíc zvítězila i v krajském kole a
v republikovém kole obsadila se
svou kresbou vynikající třetí místo.
V doprovodu svých vedoucích si
17. června pojede převzít cenu do

Přibyslavi, kde na místním zámku
proběhne slavnostní vyhlášení.
Oběma moc blahopřejeme a jsme
na ně jako jejich vedoucí moc a
moc pyšní.

Kategorie ženy
1. SDH Kožlany
2. SDH Hedčany

5.
6.
7.
8.

Michal Češka

Hasiči města Kožlany
Hasiči z Kožlan měli v květnu
hodně práce s přípravami na soutěž, vypomáhání s činností malých
hasičů a opravami na výjezdové
technice. Naši strojníci při plnění
kondičních jízd naváželi v sobotu
14. května vodu do Horního Hradiště na soutěž malých hasičů
„Hradišťský dvojboj“.
Následující sobotu 21. května se
konalo okrskové cvičení jednotek
SDH spojené se soutěží v požárním
útoku „O zlatou proudnici 2016“.
Kožlanští hasiči přijeli se dvěma
družstvy, a to s jedním mužů a
s jedním žen. Soutěž se konala
v Hlincích v prostoru vodáckého
tábořiště „U Potůčků“ u Berounky.
Cvičení spočívalo v požárním útoku
z přírodního zdroje ztížené průběhem přes vnitřní otvor pneumatiky
z menšího traktoru. Soutěžní družstva se umístila takto:
Kategorie děti:
1. Mravenci Hlince
105,49 s.

Kategorie muži:
1. SDH Hlince
2. SDH Černíkovice
3. SDH Buček
4. SDH Kožlany

78,91 s.
91,65s.

52,70
59,00
67,75
69,41

s.
s.
s.
s.

SDH
SDH
SDH
SDH

Hodyně 71,37 s.
Holovousy 75,16 s.
Hedčany 83,99 s.
Chříč 85,03 s.

Následující den v neděli 22.
května krátce po osmé hodině
operační důstojník HZS vyhlásil
poplach kožlanským hasičům. Jednalo se o požár osobního vozidla
na soukromé párty v tábořišti „Na
Tišině“. Po příjezdu kožlanských a
kralovických hasičů, kteří začali
společně hasit osobní automobil
značky Mercedes-Benz třídy A se
nacházel již celý v plamenech. Požár se rozšířil na vedlejší vozidlo,
které se podařilo zachránit. Příčinou požáru byla zřejmě závada na
elektroinstalaci vozu. Na zásahu
tyto jednotky SDH Kožlany, SDH
Kralovice, HZS Plasy a Policie ČR.
Vaši Hasiči

Jarní cestování
Dne 4. května t. r. se uskutečnil
výlet našich seniorů. Tentokrát nás
přivítalo trochu „pošmourné“ počasí, ale zastávka na dobré kávě a
koláčcích ve známé pekárně a cukrárně v Krchlebech zvedla alespoň
trošku náladu všem 34 účastníkům. Po kávě jsme pokračovali
směr Horšovský Týn.
Návštěva hradu a zámku byla
poutavá, zajímavá a vybavení
zámku honosné a krásné. Tento
hrad a zámek byl založen pražským biskupem ve 12. století.
V roce 1547 byl po požáru přestawww.kozlany.cz

věn. Přichází sem první šlechtický
rod a sice Ronšperkové a dále český rod pánů z Lobkovicz. V roce
1623 ho koupil štýrský hrabě Maxmilian Trauttmansdorff. Vlastnili
zámek více než 300 let až do roku
1945, kdy na základě Benešových
dekretů převzal zámek stát. Renesanční zámek je významnou architektonickou dominantou města a
řadí se mezi nejnavštěvovanější
památky západních Čech. V roce
1996 je prohlášen za národní kulturní památku.

Po prohlídce zámku následoval
oběd v Černicích v opraveném pivovaře, ve kterém už jsme také
jednou poobědvali. Po obědě jsme
pokračovali přes Dobřany do Plzně
a navštívili jsme výstavku a prodej
skalniček, kde si určitě každý z nás
něco vybral.
Domů jsme přijeli po 18. hodině.
I když počasí nebylo tentokrát
pěkné, přesto se nám výlet líbil a
určitě se budeme těšit na další.
Velký dík patří paní Vorlíkové, která výlet připravila.
Blanka Langová, KD Kožlany
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Předprvomájový průvod
30. duben je dnem stavění májky a pálení čarodějnic. Ve Dřevci jsme letos přidali ještě předprvomájový
průvod. Počasí nám přálo a tak již od rána probíhaly
nezbytné přípravy. Před 13. hodinou se účastníci začali shromažďovat u nově opravené kapličky, která
stojí před Dřevcem směrem od Kralovic. Na břízkami
vyzdobených alegorických vozech se vesele třepotaly
barevné papírové stužky. Také vlastnoručně vyrobená
mávátka ozdobila celý průvod.
Mezi přítomnými byli, tedy kromě "civilistů", pionýrky, svazák, hasiči, prodavačky, hokejisti,

členka jezdeckého klubu, čarodějnice, fotbalista, tenista, dřevorubec, řidiči alegorických vozů, Dřevecké
sokolky a v neposlední řadě také kozel Ferda se svým
chovatelem. Po 13. hodině se celý průvod vydal na
cestu a provolávala se prvomájová hesla, u pomníku
zazněly básně, pionýrský slib a také jedna píseň. Prošli jsme celým Dřevcem až před kulturní dům. Tam
proběhlo hromadné focení a potom hodnocení celé akce v místní hospůdce. A zbylo nám ještě dost sil na to,
abychom přivezli, ozdobili a postavili májku.
Jindra Fišerová

KULTURA
POZOR ZMĚNA!!
Ještě před divadelními prázdninami navštívíme plzeňské divadlo a představení Děj se co děj, které nám divadlo
přendalo z 1. na 8. června.
Další představení plánujeme na září. Kdo má zájem dostávat aktuální informace o divadelních zájezdech, může
zaslat svoji e mailovou adresu na : kknihovna@seznam.cz

Městské muzeum a Informační centrum
Muzejní noc
Dne 11. 6. 2016 od 19 hodin proběhne Noc muzeí a
opět vás přivítají oživlé osobnosti našeho městečka,
ožijí pro letošní rok naposledy a tak nás přijďte podpořit a rozloučit se tak s částí expozice, která bude od
1. 7. 2016 obměněna a nahrazena cechem řeznickým.
Prohlídky budou po půlhodinových intervalech a tak se
pro omezený počet jedné skupiny objednávejte.
Na letošní léto připravuji Retro výstavu, která bude
v zasedací místnosti - Informačním centru a bude pro
veřejnost zahájena od 5. 7. 2016 do 30. 9. 2016,
přijďte se podívat, zároveň moc děkuji všem těm, co
přispěli.
Městské muzeum a Informační centrum
Marie Matějovská

Citát měsíce
„Nauč se slzami v očích smát,
nauč se pohladit se zavřenou dlaní,
nauč se rozdat všechno a nemít nic,
pak poznáš, že stojí za to žít.“
neznámý autor

www.kozlany.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Přehled činnosti knihovny

V květnu byla pozornost věnována opět knihovnímu fondu. Práce ve školní knihovně jsou téměř u
konce. Většina knih je nově obale-

na a všechny knihy jsou označeny
novými štítky. Knihovnu jsem vybílila, vytapetovala a nově vyzdobila. Myslím, že se dětem nová
tvář
knihovny
líbí.
Knihovna
v základní škole slouží dětem již od
roku 2000. Tehdy byla vybavena
účelným nábytkem a dětem nabízí
téměř dva tisíce knih. Část tohoto
fondu tvoří knihy z bývalé školní
knihovny, která byla sloučena
s dětským oddělením. ¨
Od 12. května byl na pražském
výstavišti Knižní veletrh, kterého
jsem se zúčastnila a čtenářům

jsem nakoupila spoustu nových
krásných knih.
14. května jsme si připomněli ve
všech médiích významnou historickou událost, jakou bylo narození
našeho nejslavnějšího panovníka
Karla IV. K 700. Výročí jeho narození je v knihovně nově instalována výstavka, inspirovaná knihou
autorek Aleny Ježkové a Renáty
Fučíkové. Výstavka je doplněna
knihami z našeho knižního fondu.
Hana Tupá

SPORT
TJ Olympie Kožlany
Bohužel ani v květnu se výsledky
našich mužstev příliš nezlepšily.
Áčko čeká v závěrečných kolech
těžký boj o záchranu v okresním
přeboru, béčko hraje už jen o
mírné zlepšení celkového jarního
obrazu, dorostenci si aspoň v posledních kolech spravili chuť s
mužstvy z chvostu tabulky a i žákům se snad blýská na lepší časy,
když sice nestačí na čelo tabulky,
ale s mužstvy podobné výkonnosti

tu a tam nějaké body urvou. Jediné mužstvo, které nám svými výsledky dělá radost, je stará garda, jež skončila ve své skupině jen
těsně druhá a bude bojovat v playoff o celkové třetí místo v soutěži.
V sobotu 18. června budou odehrány závěrečné zápasy letošní sezóny.
O týden později, tj. 25. června,
k nám zavítají fotbalisté z Pöllwitz.
Při této příležitosti proběhne u Vo-

žeháku turnaj v malé kopané, na
který srdečně zveme všechny fanoušky dobrého fotbalu a dobré
zábavy. Večer se pak tamtéž uskuteční diskotéka DJ Butana. Začátek
turnaje předpokládáme kolem 13.
hodiny, bližší informace najdete na
tradičních vývěskách a na našem
webu. Během celého dne bude
samozřejmě zajištěno kvalitní občerstvení. Těšíme se na Vás.

B-mužstvo:
Dolní Bělá B – Kožlany 3:1 (1:0)
branka: P.Jícha
Kožlany – Kozojedy 2:6 (0:3)
branky: Kotěšovec, Melichar
Mladotice B – Kožlany 3:2 (2:0)
branky: Jar.Jícha, Špaček
Kožlany - Třemošná B 0:8 (0:2)
Plasy B – Kožlany 4:2 (2:1)
branky: Kozler, P. Fiala

Plasy – Kožlany 5:4 (0:2)
branky: Kratochvíl 2, Kotěšovec,
Lehner

Výsledky - květen:
A-mužstvo:
Zbůch – Kožlany 3:5 (2:2)
branky: Kříž 2, Šnajdr ml.,
M.Kulhánek ml., J.Hromada
Kožlany – Nečtiny 1:2 (0:1)
branka: Špaček
Kozolupy – Kožlany 5:2 (2:0)
branky: J.Hromada, Tupý
Kožlany - Vejprnice B 3:6 (1:3)
branky: Šnajdr ml. 2, Štrunc
Mladotice – Kožlany 2:2 (1:1)
branky: J. Hromada, Špaček
Dorost:
Košutka – Kožlany 6:0 (4:0)
Kožlany – Úněšov 0:5 (0:2)
Žihle – Kožlany 7:2 (4:1)
branky: Šofranko, J.Hromada
Kožlany – Hadačka 4:2 (3:1)
branky: J.Hromada 3, O.Hurt
Všeruby – Kožlany 0:6 (0:5)
branky: J. Hromada 2, O. Berbr,
Špaček, Šofranko, J. Švamberg ml.

Stará garda:
Kožlany – Chrást 7:1 (4:0)
branky: Rocskár 2, Koura 2, Kotěšovec, R.Vališ, Šubrt
Kožlany - Zruč B 4:4 (1:3)
branky: Koura 3, Kratochvíl
Třemošná – Kožlany 1:3 (1:1)
branky: Kratochvíl, Lehner, Vlček
Kožlany – Druztová 5:1 (3:1)
branky: Koura 2, J.Švamberg st.,
V.Kulhánek, Kotěšovec

Žáci:
Dolní Bělá - Kožlany 7:4 (5:2)
branky: Soukup 2, Holeček 2
Kožlany – Mladotice 0:6 (0:2)
Kožlany – Žihle 2:1 (1:1)
branky: O.Berbr, O.Hurt
Mladotice – Kožlany 4:2 (2:0)
branky: O.Berbr 2
Kožlany - Dolní Bělá 6:2 (3:2)
branky: M.Souček 3, Němec 2, Babuška
Zbůch – Kožlany 8:1 (3:1)
branka: M.Souček
Horní Bříza 10:0 (9:0)

Program - červen:
A-mužstvo (sobota):
4. 6. Kožlany - Trnová
11. 6. Dolní Bělá – Kožlany
18. 6. Kožlany - Líně
B-mužstvo (neděle):
5. 6. Kožlany – V. Libyně
www.kozlany.cz

17:00
17:00
17:00
14:00

Dorost (neděle):
5. 6. Kožlany - Trnová 11:00
Žáci (sobota):
1. 6. Žihle – Kožlany
17:00 (ST)
11. 6. Kralovice - Kožlany 14:30
18. 6. Kožlany - Zbůch
14:30

Stará garda (pátek):
3. 6. Kožlany - Nýřany 18:00
10. 6. Nýřany - Kožlany 18:00
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JAVORNICE 2016
8. května se uskutečnil již 12.
ročník pochodu z Kožlan na Zvíkovec “Javornice 2016“. Pochodu se
zúčastnilo 228 skvělých, společenských a milých účastníků z blízkého i vzdáleného okolí (a 15 psů).
K tomu přimíchané krásné jarní
počasí a opět nádherná příroda,
která na nás vykukovala na každém kroku. Mohli jsme obdivovat

rozkvetlé stráně i vodní zákoutí.
Vše dohromady znamenalo příjemně prožitý májový den. Velmi
dobře se o nás staraly občerstvovací stanice v Uhrovic a Machově
mlýně a na Zvíkovci v kempu kvůli
nám zahájili sezónu. Zpáteční cestu zajistily autobusy pana Lexy a
pana Šnajdra.

Diplom za deset pochodů získali:
Ludmila Mutinská, Vilém Lang, Soňa Plačková, Nikola Švambergová
a Jiří Slabý st.
Všem děkuji za pohodově strávený den a těším se na Vás 8.
května 2017.
Hana Tupá

11. června 2016
Cyklistický výlet LADISLAVSKÁ 50
Sraz na Výfuku u Tupých v 9:00 hodin.
US Open v Adventure golfu
14. a 15. května probíhal na dvou hřištích v pennsylvánském Center Valley US Open v Adventure golfu, kterého se
zúčastnilo dvaasedmdesát účastníků.
V kategorii žen profesionálek zvítězila Olivia Prokopová z
rakovnického Putt-golf clubu JM20. Na druhém místě se
umístila Taťána Krepsová, také z rakovnického klubu.
„Táňa odehrála úžasný turnaj s výbornými dámskými výsledky a stříbro jí právem náleží, protože dokázala zúročit tu
dřinu, kterou zde podstoupila,“ vysekla poklonu své sparingpartnerce Olivia Prokopová. Kožlanské rodačce, paní Taťáně
Krepsové gratulujeme k tomuto krásnému „stříbrnému místu“.

www.kozlany.cz
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Anketa
Anketní otázka na měsíc červen je tentokráte z naší
historie:

V květnu jsme se Vás ptali, zda si myslíte, že jsou
dotace pro obce nezbytným zdrojem finančních prostředků?

Prezident Dr. Edvard Beneš se narodil
v Kožlanech v roce?

Výsledky ankety za květen:

Nová anketa byla spuštěna 1. 6. 2016

(stav k 27. 5. 9:16:33)

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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