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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Jaro dorazilo v plné síle a můžeme začít stříhat stromy, uklízet
nepořádek na veřejných prostranstvích,
v
parcích
a
na místních
komunikacích. Je toho poměrně hodně,
co je třeba
stihnout,
než začne
růst tráva a
bude
se
muset začít
sekat.
Předpokládám, že s úklidem začnou i všichni naši obyvatelé,
včetně
chatařů
a
chalupářů.
Z tohoto důvodu upozorňuji, že
město Kožlany nabízí službu bezplatného sběru velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Bližší informace najdete na našich webových stránkách, vývěskách a nově
také na našich facebookových
stránkách. Upozorňuji občany na
velký nešvar, který se v poslední
době značně rozmáhá. Je to nedovolené dlouhodobé zabírání veřejných prostor pro skladování například palivového dříví apod. Nikomu
nebráníme, aby si složil dříví, sta-

vební materiál apod. na našich pozemcích po dobu nezbytně nutnou.
Slušností a hlavně povinností je tuto skutečnost oznámit na úřadě.
Pokud toto nebude akceptováno,
bude úřad účtovat uživatelům veřejného prostranství poplatek dle
sazebníku daného příslušnou vyhláškou města Kožlany, a to i
zpětně.
V březnu jsme začali pracovat na
modernizaci našeho vodovodu.
Prvním krokem bylo provedení měření vydatnosti stávajícího vrtu
hydrogeologem. Zkouška ukázala,
že vrt je ve velmi dobré kondici a
umožňuje nám zvýšit limity čerpané vody. Dalším krokem bude vyhledání dalšího vodního zdroje,
který by do budoucna zajistil dostatečné množství pitné vody pro
Kožlany. S pomocí odborné firmy
intenzivně pracujeme na moderním elektronickém zabezpečení
naší městské vodohospodářské infrastruktury.
V březnu se zastupitelstvo města
sešlo na svém prvním zasedání
v tomto roce. Mimo jiné jsme
schválili přijetí úvěru ve výši cca
25 mil. Kč s výhodnou fixní úrokovou sazbou 1,03%. V tomto úvěru
je zahrnuto i refinancování úvěru
na rybník Vožehák. Finanční prostředky použijeme na plánované

investiční akce v průběhu příštích 2
– 3 let. Další výsledky z jednání
zastupitelstva najdete na jiném
místě našeho zpravodaje.
První letošní akce již začaly. Je
to oprava křížku v Hedčanech a
elektronizace hodin na budově
školy.

Z kulturních a společenských akcí mi dovolte připomenout výroční
schůze našich zahrádkářů, včelařů,
chovatelů, dětský maškarní bál
v Kožlanech a velmi hojně navštívené Šibřinky.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 3. zasedání konaném dne 27. 02. 2017
za účasti všech členů rady města
Rada souhlasí:
000,- Kč z rozpočtu města TělovýRada bere na vědomí:
č. 31/17 - se stavbou společnosti
chovné
jednotě
Kožlany,
IČ
zprávy starosty a místostarosty,
ČEZ Distribuce, a.s. s názvem „Ko14703335 na činnost v roce 2017.
diskusní příspěvky členů rady měsžlany, PS, Dr. E. Beneše čp. 51,
Rada neschvaluje:
ta.
kNN“ a nemá ke stavbě připomíč. 34/17 - poskytnutí finanční doRada schvaluje:
nek; č. 33/17 - se zakoupením 2
tace Českému červenému kříži,
č. 28/17 - program 3. zasedání raks tavných pistolí a materiálu pro
Oblastní
spolek
ČČK
Plzeň
dy města; č. 29/17 - termín a proKožlanské šikulky v celkové výši
jih+sever z důvodu nedostatku
gram 11. zasedání zastupitelstva
3000,- Kč na plánované akce pro
rozpočtovaných finančních proměsta Kožlany; č. 30/17 - aktualiděti v roce 2017.
středků.
zaci směrnice pro zadávání veřejRada doporučuje:
ných zakázek malého rozsahu s
č. 32/17 - zastupitelstvu schválit
účinností od 01. 03. 2017.
poskytnutí dotace ve výši 125

Vývoz biopopelnic byl zahájen 30. března 2017.
www.kozlany.cz
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Výsledky projednání rady města na 4. zasedání konaném dne 20. 03. 2017
za účasti všech členů rady města
svazu včelařů, Základní organizace Kožlany v roce
Rada bere na vědomí:
2017.
zprávy starosty a místostarosty, diskusní příspěvky
Rada souhlasí:
členů rady města.
č. 36/17 - se stavbou rodinného domu na pozemku
Rada schvaluje:
p.č. 3662/35 v k.ú. Kožlany a jeho napojením na voč. 35/17 - program 4. zasedání rady města; č. 38/17
dovodní řad a kanalizační stoku; č. 37/17 - s náku- započtení nákladů na rekonstrukci nebytového propem a vysázením ovocných stromků na pozemcích
storu Pražská 260, Kožlany, ve výši 22 646 Kč proti
p.č. 1504, 1510, 1531, 1586, 1616, 1658, 1825,
platbě měsíčního nájemného; č. 39/17 - poskytnutí fi1830, 1879, 1914, 1955 vše k.ú. Hodyně.
nančního daru v částce 5 000 Kč na činnost Českého
Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 11. zasedání konaném
dne 15. 03. 2017
Zastupitelstvo bere na vědomí:
odpadového hospodářství týkající
č. 159/17 - smlouvu na výměnu
informace starosty, diskusní příse zvýšení ceny za služby pro rok
hlavního osvětlení v tělocvičně Záspěvky členů zastupitelstva, zprá2017 o roční míru inflace,
kladní školy Kožlany s firmou FV
vu o činnosti rady a výborů zastuč. 154/17 - poskytnutí bezúročné
elektro, František Vopat, za cenu
pitelstva v roce 2016, zprávu o
návratné finanční výpomoci ve výši
228.264,- Kč včetně DPH,
stavu lesního hospodaření.
100 000 Kč pro MAS Světovina
č. 161/17 - změnu rozpočtu města
Zastupitelstvo určuje:
o.p.s. se splatností do 31. 12.
na rok 2017 - 2. rozpočtové opatč. 149/16 - ověřovateli zápisu Mgr.
2017 a uzavření veřejnoprávní
ření.
Jaroslava Berbra, Hanu Tupou, násmlouvy,
Zastupitelstvo nesouhlasí:
vrhovou komisi ve složení - předč. 155/17 - prodej pozemku p.č.
č. 160/17 - s účastí města na proseda Václav Kratochvíl, členové Bc.
1343/4 v k.ú. Dřevec o výměře 18
jektu Pošta Partner, jelikož je záFrantišek Švec, Milan Konopásek.
m2 a pozemku p.č. 1343/5 v k.ú.
konnou povinností České pošty
Zastupitelstvo schvaluje:
Dřevec o výměře 2 m2 manželům
provozování pošty v Kožlanech a
č. 150/17 - program 11. zasedání
H. za cenu 30,- Kč/m2,
zajištění poskytování základních
zastupitelstva,
č. 156/17 - přijetí investičního
poštovních služeb.
č. 151/17 - uzavření smlouvy o
úvěru ve výši 25.450.000 Kč a
poskytnutí účelové dotace z rozúvěrovou smlouvu uzavřenou s
Pozn.: Zveřejněna je upravená
počtu města ve výši 84 300,- Kč
Českou spořitelnou a.s.,
verze dokumentu z důvodu dodrPlzeňskému kraji na zajištění doč. 157/17 - smlouvu o dílo s firmou
žení přiměřenosti rozsahu zveřejpravní obslužnosti v roce 2017,
Král PM Centrum s.r.o. na zatepleňovaných osobních údajů podle
č. 152/17 - uzavření smlouvy o
ní fasády budovy Mateřské školy
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
poskytnutí účelové dotace z rozKožlany za cenu 1.257.080,- Kč
osobních údajů v platném znění.
počtu města ve výši 125.000,- Kč
včetně DPH,
Osobní údaje jsou v souladu s §
Tělovýchovné jednotě Kožlany na
č. 158/17 - smlouvu o dílo s firmou
16, § 17 zákona č. 128/2000 Sb.,
zajištění sportovní a kulturní činDesign sport service „BAFR“ s.r.o.
o obcích (obecní zřízení) v platném
nosti v roce 2017,
na zhotovení nové podlahy v těloznění, k nahlédnutí na Městském
č. 153/17 - dodatek č. 7 ke smloucvičně Základní školy Kožlany za
úřadě.
vě o dílo o zajištění komplexního
cenu 916.293,68 Kč včetně DPH,
INFORMACE

ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU A
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 20.05.2017
Buček (náves)
Hodyně (náves)
Dřevec (náves)
Dřevec (KD)
Hedčany (náves)
Kožlany (proti MÚ)
Kožlany (křižovatka u Sparu)

8,00
8,20
8,45
9,05
9,45
10,10
10,45

Časy jsou orientační

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

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 !!!!

Ples CPOS
Dne 4. března 2017 se uskutečnil již pátý ples Centra ošetřovatelských a pečovatelských služeb
Města
Touškova.
Proběhl
v kulturním domě v Kozolupech, za
hojné účasti veřejnosti, zaměstnankyň centra i jejich rodinných
příslušníků.
www.kozlany.cz

Sál byl obsazen do posledního
místečka, za dobu pořádání si již
získal mezi obyvateli Kozolup a
okolí
velkou
oblibu.
Jako
i
v minulých letech, i letos byla součástí plesu tombola, nebývale bohatá. O lístky do tomboly byl velký
zájem, prodaly se velice rychle,
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hlavní ceny byly totiž velmi hodnotné a lákavé. Troufám si říci, že
nějaká výhra čekala na každého,
kdo si lístky zakoupil, protože cen
bylo opravdu hodně. Tímto velice
děkujeme všem našim dárcům a
sponzorům .
K tanci i poslechu hrála hudební
skupina Jenny.cz. Celý večer se
nesl v duchu Švejka a jeho c.k.

kabaretu. Tomu odpovídala výzdoba sálu a přilehlých prostor obrázky většími i menšími, které pro nás
namalovali žáci oslovených základních škol. V průběhu večera byla
vyhlášena pivní soutěž, na kterou
bedlivě dohlížel samotný Švejk  .
Ve vstupním vestibulu byl umístěn
foto koutek, kde se mohl kdokoliv

nechat vyfotit s dobovými rekvizitami.
Ples CPOS Města Touškova se
velice povedl, ke spokojenosti
všech zúčastněných, ukázal, že
dokážeme mezi sebou spolupracovat a užít si příjemný společenský
večer.
Pečovatelka Jitka Vosyková,
za kolektiv pečovatelek Kralovicko

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Z naší školy a školky
Zima je neodvratně za námi a ve škole se vrháme
na plnění úkolů, které před nás staví poslední čtvrtletí. Než nastíním, co nás čeká, ohlédnu se ještě do minulosti.
V měsíci únoru proběhl tradiční lyžařský kurz
v Telnici. Žáky ZŠ jsme doplnili o zájemce, kteří již
opustili lavice naší školy, a myslím, že vše klapalo bez
větších
problémů.
Doplnění
bylo
nutné
jak
z ekonomických důvodů pro žáky, tak z důvodů kapacity chaty. Oslovené školy z okolí si pořádají své kurzy
a zájemce o náš termín neměly. Doplnili jsme tedy o
naše absolventy a neudělali tím chybu. Článek o LVK
byl již na jiném místě zpravodaje.
V únoru a březnu dál probíhá kurz plavání. Žáci 3. –
5. třídy zakončí výcvik 7. dubna. Potom proběhne závěrečné vyúčtování poplatku za dopravu. Kurzovné a
pronájem bazénu platí škola. Při běžném počtu dětí ve
třídách bychom si příští rok od plavání odpočinuli. Naneštěstí nebo naštěstí máme v nynější druhé třídě 23
www.kozlany.cz

dětí a spojit ji s dvěma třídami nelze. Objednal jsem
tedy plavecký kurz pro příští třetí a čtvrtou třídu na
jaro 2018 znovu.
Prvního března se byly v naší škole podívat děti
z mateřské školy na Chříči. Jsou tam čtyři předškoláci,
kteří by mohli, pokud si rodiče nezvolí nově vznikající
soukromou montessori školu v místě, doplnit řady našich školáků. Děti z naší školky se byly u nás podívat
ve středu na konci března. Nyní k nám chodí 21 předškoláků. Zápis do ZŠ proběhne 19. dubna a již nyní se
na všechny děti těšíme. Po slabším loňském roce (12
prvňáčků), se rýsuje zase silnější ročník. Více informací o zápisu je na našich webových stránkách.
V únoru a březnu proběhlo také několik turnajů, kde
se naši žáci rozhodně neztratili. Informace z turnajů
naleznete na jiném místě zpravodaje. V polovině
března byla výchovná poradkyně Eva Sixtová s žáky
osmé třídy na informační schůzce – kariéra - „kam po
škole?“ v Plzni. Jak v souvislosti se silnými ročníky
Kožlanský zpravodaj 4 /2017
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přibývá žáků ve školách, konkurence roste a děti to
budou mít do budoucna stále těžší. V březnu dále
proběhlo v mateřské škole za účasti prvňáků a druháků vystoupení pana Pohody se svým divadlem. 23. 3.
se děti čtvrté třídy se svojí třídní učitelkou Danou
Berbrovou a asistentkou pedagoga Martou Týrovou
zúčastnily již tradiční noci s Andersenem v kožlanské
knihovně. Za úzkou spolupráci děkujeme paní Haně
Tupé, která celou akci organizuje.
Nyní několik slov k tomu, co nás trápí a často i zbytečně stresuje a zaměstnává. Prosím všechny rodiče,
kteří odhlašují své dítě z docházky v MŠ, aby pečlivě
telefonicky odhlásili stravování a pokud je to možné,
sdělili nám i do kdy. Chápu, že to často nelze předvídat, potom je ale nutné s námi komunikovat a volat
znovu. Předejdeme tak nepříjemnostem s přeplatky a
nedoplatky stravy. Poplatky za stravování si řídí a určuje program sám a my ho nijak neovlivníme. Chyby
mohou nastat jedině v chybném zadání vstupních
údajů po nejasné komunikaci. Za sebe mohu říci, že
mě tato situace mrzí a pracujeme na tom, aby se vše
vyladilo ke všeobecné spokojenosti. Žádný systém
však není bez chyb, ale nic není neřešitelné – pokud
je snaha obou stran.
Dalším problémem je chování dětí ve školní družině.
Znovu musím opakovat, že družina neslouží jako „čekárna na autobus/rodiče“. Družina je samostatné
školské zařízení, které má svůj školní vzdělávací program. Ten musí přihlášené děti plnit a jeho plnění ta-

ké kontroluje ředitel školy a ČŠI. Chování dětí –
hlavně soustavné narušování vzdělávání, může
v konečném důsledku vézt až k vyloučení žáka
z družiny. Práce ve družině je velice náročná. Dětí je
tam více než v běžné třídě a už nějak podvědomě cítí
volnější režim, který tam samozřejmě je. V příštím
roce bude nutné otevřít druhé oddělení, protože kapacita s ohledem na děti mířící k zápisu, nebude stačit.
Na závěr ještě přidávám několik informací pro veřejnost, která navštěvuje naší tělocvičnu a pro rodiče
dětí z MŠ. Od cca poloviny května (přesný termín ještě není znám) bude uzavřena tělocvična ZŠ a MŠ.
Nejdříve bude probíhat rekonstrukce osvětlení haly a
po něm rekonstrukce palubovky. Vše by se mělo stihnout během měsíce, ale přesný termín bude ještě
zveřejněn. V létě v době uzavření MŠ (24. 7. – 18. 8.)
se uskuteční zateplení celé budovy. Někde jsem slyšel
názor, že v tomto období by měla mít otevřeno jiná
školka, která by děti „bez hlídání“ přijímala. Možná ve
velkých městech… i když tomu nevěřím, protože přijmout dítě na týden je legislativně tak náročné, že než
přijetí proběhne, už je dítě zase pryč a musí se znovu
hlásit na svoji kmenovou školku.
Na úplný závěr dodávám… Sledujte webové stránky
školy, komunikujte přímo s námi, sdělujte nám Vaše
postřehy a nápady a pevně věřím, že k nám budou
všechny děti chodit s radostí.
Mgr. Jaroslav Švarc

Okresní turnaje míčových her
Ve čtvrtek 23. února se zúčastnili naši nejstarší kluci okresního kola v basketbalu v Plasích. Do turnaje se přihlásilo sedm týmů
z našeho okresu: ZŠ Kralovice, ZŠ
Manětín, ZŠ Plasy, ZŠ Chotíkov,
ZŠ Žihle, Gym. Plasy a ZŠ Kožlany. Hrálo se každý s každým a naši
hráči prošli turnajem s pěti výhrami a jednou porážkou od Kralovic.
To znamenalo druhé místo, stejně
jako jejich spolužačky v prosinci
v Kožlanech. Hoši předváděli hezký
basketbal a Míra Souček byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje
s 83 body.
Opět v Plasích 9. března se konal
okresní turnaj ve volejbale a tentokrát kluci i holky z 8. a 9. tříd.

www.kozlany.cz

Postavili jsme družstvo hochů i
děvčat a doplnili počet přihlášených družstev na čtyři chlapecké a
čtyři holčičí. Kluci hráli moc pěkně
a vyhráli vše a ve finále narazili na
Kralovice nabyté volejbalisty. Po
vyrovnaných setech však padli 0:2
a skončili opět druzí. To naše děvčata nehrála tak hezký volejbal,
ale ta „plácaná“ úplně stačila na
celkové vítězství, dokonce bez
ztráty setu! Každopádně úspěch
pro naší malou školu, vždyť za
námi byl Kaznějov, obě družstva
z Plas a u děvčat i Kralovice.
V úterý 14. března, tentokrát
v Kožlanech, se utkala družstva
basketbalistek z 6. a 7. tříd. V této
věkové kategorii nemáme moc na

výběr, proto jsme naše družstvo
doplnili dvěma děvčaty z osmé třídy (roč. 2003), jednou páťačkou a
dokonce čtvrťačkou. Přihlásila se
jen čtyři družstva: ZŠ Kralovice,
ZŠ Žihle, Gym. Plasy a my. Opět
došlo na finále Kožlany – Kralovice, které znovu ovládl tým Kralovic.
Máme
smůlu,
neboť
v Kralovicích mají více hráček
DBaK. Ale znovu stříbrná placka a
docela dobrá hra. Zarážející je, že
mnohem větší školy na našem
okrese se ani nepřihlásí!
Pozorný čtenář si musí všimnout,
že tyto míčové hry se asi hrají jen
v Kožlanech a Kralovicích!
Mgr.Jaroslav Berbr

Kožlanský zpravodaj 4 /2017
strana - 4 -

SPOLKY
Jarní setkání na našich akcích
V březnu jsme měly výstavu vzorků našeho tvoření v Městském muzeu Kožlany. V dubnu jsme dostaly pozvání na předvedení výrobků naší tvorby do Ledců
a 15. 4. budeme na Velikonočním jarmarku na Farmě Hedecko. Velikonoční setkání v Městské knihovně Kožlany bude 4. dubna od 13:00 hod. Připravujeme
pro děti tradiční kreativní odpoledne.
Spolupracujeme také s Městským muzeem Kožlany, kde připravujeme s paní
Matějovskou výstavu abstraktních fotografií Jiřího Zágnera.
Srdečně zvou
Kožlanské šikulky
Sbor dobrovolných hasičů Kožlany
vás zve na 14. ročník soutěže " O putovní pohár starosty města"
KOŽLANSKÁ JÍZDA
v sobotu 15. dubna 2017
Dojezd a prezence 8:30 – 9:00
Nástup a zahájení soutěže 9:15
Start soutěže 9:30
Konec soutěže - cca kolem 16:00
Během soutěže, ale i po soutěži bude podáváno bohaté občerstvení!

Historik Jiří Fák vyprávěl o Javornici
Až vyrazíme 8. května na tradiční pochod z Kožlan na Zvíkovec
podél Javornice, zajisté si vzpomeneme na informace, které jsme
získali od Mgr. Jiřího Fáka o této
malebné říčce.
Historik Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici po
roční přestávce opět přijel do Hedčan, aby nám povídal o historii našeho kraje. Letošní poutavá a bezesporu vyčerpávající přednáška
doplněná historickými a současnými snímky potůčku nás vedla od
jeho pramene nedaleko Velké
Chmelištné až do vlití do Berounky
na Zvíkovci. Spolu s Jiřím Fákem
jsme se vrátili do dob rozkvětu
mlýnů, kterých bylo na Javornici
požehnaně.
www.kozlany.cz

Poznali jsme také, že i tak malá
říčka, jak ji známe dnes, se dokázala při vydatných deštích rozlít do
obrovských rozměrů a ničila vše,
co jí přišlo do cesty.

Na poučné vyprávění přišlo do
hedčanské restaurace 53 posluchačů, což byl vůbec rekord v počtu lidí, kteří se kdy do hospůdky
vešli. Premiéru před tak velkým
publikem měl i nově vzniklý mužský pěvecký soubor z Kozojed. Kozojedský kozel, jak se pro hudbu
zapálení muži v nejlepších letech
jmenují, zazpívali lidové písně a
tím se po vzdělávací části postarali
o tu kulturní.
Rok uteče jako voda, stejně
rychle jako teče voda v Javornici, a
my opět přivítáme v Hedčanech Jiřího Fáka. Co bude dalším tématem jeho vyprávění, zůstává pro
nás zatím tajemstvím.
Za pořádající SDH Hedčany
Valentýna Bílá
Kožlanský zpravodaj 4 /2017
strana - 5 -

KNIHOVNA
Březen v knihovně
Svaz knihovníků a informačních
pracovníků SKIP vyhlásil letošní
březen jako měsíc čtenářů. Záleží
nám na tom, aby stávající čtenáři
navštěvovali knihovnu rádi a aby
jim knihovna měla co nabídnout.
Od ledna do konce března přibylo
v knihovním fondu naší knihovny
104 knih. Část je tvořena z nákupu
a další jsou z výměnného souboru
z kralovické knihovny. I odtud do-

stáváme samé nové knihy.
Od
ledna do poloviny března navštívilo
knihovnu 620 návštěvníků, kteří si
vypůjčili 2 343 knih a časopisů.
Dalším impulsem je získávání nových čtenářů, kteří přicházejí jako
návštěvníci kulturních akcí. Během
letošního března navštívila knihovnu kožlanská mateřská škola. Připravila jsme si pro ně program
malý knihovník, ve kterém děti

získaly
informace
o
práci
v knihovně a také si na knihovníky
mohly
zahrát.
Druhá
lekce
s mateřinkou byla zaměřena na jaro. Přečetli jsme si jarní pohádku a
básničku. Děti znaly jarní kytičky,
zvířátka a také jsme si povídali o
Velikonocích. Nakonec si děti vyzkoušely půjčení knihy.
Hana Tupá

Noc s Andersenem
Ve čtvrtek 23. března se sešlo
v knihovně 17 nocležníků. Noc není
samozřejmě zaměřena na spaní, o
čemž nás všechny děti přesvědčily,
ale na zážitek, který si prožijí. Odpolední vycházka udělala dětem
dobře. Byli jsme jen v blízkém
okolí Kožlan a některé děti byly
poprvé na Angerbachu. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na zahradě u Berbrů, kde jsme již měli
připravený ohýnek, na kterém
jsme opekli buřty a při táboráčku
došlo i na písničky. Letošní ročník
byl zaměřen na Čtyřlístek – tedy

kamarády s Třeskoprsků. Děti si již
ve škole vyrobily kulisy a o půl
osmé večer sehrály krásně připravené představení. Vše bylo v režii
dětí. Na vystoupení se přišli podívat i někteří rodiče. Než děti ulehly, čekala je ještě stezka odvahy.
Kolem jedenácté hodiny se děti
ukládaly a měly možnost se podívat na čtyřlístkový film. Ke každé
noci patří také čtená pohádka na
dobrou noc, které se ujala paní
učitelka. Ráno jsme posnídali dobré pečivo, které přichystaly maminky spáčů. Dětem jsme připra-

vili svačinku, protože ráno je čekala cesta do bazénu. Z noci si odnesly upomínkovou průkazku, pohlednici a poslední číslo Čtyřlístku
– Noc v knihovně. Na závěr bych
chtěla poděkovat paní učitelce
Berbrové a paní asistence, které
mi pomohly pro děti připravit hezký zážitek.
Těším se s Vámi na shledání 4.
dubna
2017
na
Velikonocích
v knihovně. Akce se uskuteční od
14 hodin za podpory kožlanských
Šikulek a Domu dětí Kožlany.
Hana Tupá

Městská knihovna Kožlany, Klub Šikulek a Dům dětí
Vás zvou na

Velikonoce v knihovně
4. dubna 2017 od 14,00 hod.
ukázka velikonočních dekorací,
tvořivé nápady pro děti i dospělé,
malé pohoštění

KULTURA
Dětský maškarní bál
V neděli 19. 3. 2017 se
konal v sokolovně tradiční
dětský maškarní bál. Ve
14:00 hodin se sokolovna
naplnila princeznami, kočičkami, beruškami, přišel i dinosaurus, potápěč a mnoho
další krásných masek.
V 15:00 hodin předvedl
své nové vystoupení kožlanský dětský taneční kroužek
pod vedením Jany Šotové.
Děti si odpoledne plné sladkostí, soutěží a tancování
užily.
Děkujeme všem sponzorům a panu J. Babuškovi.
DDM Kožlany V. Cepková
www.kozlany.cz
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Pozvánka do Městského muzea Kožlany
Přednáška "Sisi a František Josef"
12. dubna 2017 od 18:00 hodin
Přednáška se bude týkat soukromého života, manželství, dětí a sourozenců Sisi a Františka Josefa. Přijďte, jste
srdečně zváni

Výstava fotografií Jiřího Zágnera
Vernisáž výstavy 29. dubna 2017 v 16:00 hodin
výstava potrvá do 2. června 2017
Fotograf Jiří Zágner
Narodil se v roce 1953 a po ukončení SPŠ keramické v Karlových Varech začal pracovat v Elektroporcelánu
Louny, jako výtvarník a fotograf v oddělení propagace. Zde měl také první samostatnou výstavu. V Lounech byl
deset let členem lounského fotoklubu Reflex, s nímž se zúčastnil několika společných výstav.
V r. 1993 se vrací do Karlových Varů, kde je krátce členem karlovarského Klubu přátel fotografie. Další samostatné výstavy se uskutečnily v r. 2008 v Městském muzeu Kožlany a v r. 2012 a 2015 v Oblastní knihovně
Královské Poříčí. Zajímá se výhradně o abstraktní fotografii a fotografiku.
Jeho práce lze vidět na www.Photoextract.com

SPORT
Kožlanský míčový desetiboj 2017
Letošní, již čtrnáctý, Kožlanský
míčový desetiboj vyšel na sobotu
4. 3. 2017. Složení rozhodčích se
už řadu let příliš nemění. Rádi bychom tedy opět poděkovali za bezchybný výkon (jen s malým zaváháním na konci) a tím i hladký
průběh celého desetiboje těmto
osobám: A. Vlkovi, V. Kratochvílovi, Z. Reiprichovi, J. Podgornému a
www.kozlany.cz

Z. Týmrovi st. a P. Feixovi. Složení
dvojic každým rokem poznamená
několik změn. Ani letos tomu nebylo jinak. Některé dvojice omladily, některé vznikly ze staronových
účastníků, ale většina byla stejná
jako předešlý rok.
Tak jako posledních několik ročníků i tento byl velmi vyrovnaný.
Vlastně vyrovnaný tak do páté dis-

ciplíny. Potom se už začalo „oddělovat zrno od plev“ a i závěrečná
tabulka tomu odpovídá. Osobně si
vážím všech kluků a všech výkonů,
které během dne podávaly, i když
už bylo zřejmé, že o přední příčky
nebojují. Nebyla tak nouze o některá dílčí překvapení. Výsledky,
jména
soutěžících
a
pořadí
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HOKEJBAL

NOHEJBAL

LÍNÝ TENIS

"PETLING"

HOD DO DÁLKY

1

5

1

10

1

3

4

2

4

4

35

1

Hora Václav – Kozler Ondřej

2

4

5

6

5

2

2

4

8

4

42

2

13

1

5

3

3

9

7

3

6

1

51

3

Kůsa Martin – Kůsa Pavel

7

9

4

8

3

5

1

5

10

13

65

4

Kotěšovec Jan - Švarc Jiří

13

2

3

10

7

13

3

1

12

2

66

5

4

5

7

8

8

9

7

7

7

12

74

6

Švarc Jaroslav - Týmr Zdeněk

Kotěšovec František – Špaček Jan
Konopásek Milan - Tupý Luboš

POŘADÍ

HÁZENÁ

Lehner Vladimír – Švamberg Jiří

KOŠÍKOVÁ

STOLNÍ TENIS

CELKOVÝ SOUČET

během celého dne pochutiny přes
kiosek dostaly. Děkujeme všem
kamarádům, kteří se na přípravě
jakkoliv podíleli. A v neposlední
řadě děkujeme všem příchozím,
kteří svou přítomností burcovali
soutěžící často k heroickým výkonům a bez nichž by tato soutěž
ztrácela smysl.
Ceny byly tedy rozdány. Čtrnáctý ročník skončil, ať žije ročník
patnáctý…
VK Kožlany

VOLEJBAL

Ale ani bez těch menších cen bychom se neobešli. DĚKUJEME!!!! A
do budoucna doufáme, že nám zůstanete věrni.
Další poděkování patří všem,
kteří se po celý den starali o naše
bříška. Našim manželkám a kamarádkám za výborný guláš, který
byl k nerozeznání od gulášové polévky, a za veliké, chutné bramboráky. Také za buchty a pochutiny,
které nám všem napekly ke kávě.
Děkujeme i Milče, Zuzce a Láďovi,
kteří se starali o to, aby se k nám

KOPANÁ

v jednotlivých disciplínách naleznete v přiložené tabulce.
Hodnotné ceny si jako každý rok
odvezl každý, kdo se rozhodl desetiboje zúčastnit. Jedenáctou doplňkovou disciplínu o to, kdo toho během desetiboje nejvíce vypotí, vyhrála dvojice T. Kříž a M. Šofranko,
kteří snížili svoji hmotnost v součtu
o 3,5kg.
A nyní již budu pouze děkovat…
Za ceny děkujeme všem sponzorům – hlavně některé řekl bych
„hlavní ceny“ byly velice hodnotné.

13

9

9

2

8

5

9

9

3

9

76

7

Slabý Jiří – Zeman Martin

9

3

7

14

5

13

9

5

11

3

79

8

Berbr Jaroslav – Berbr Ondřej

9

7

13

1

1

7

13

9

13

7

80

9

Hurt Tomáš - Lepka Martin

7

7

2

3

12

9

13

7

5

15

80

10

Kříž Tomáš - Šofranko Marian

5

13

9

3

14

4

5

9

9

10

81

11

Ibl Miroslav - Procházka Lumír

3

13

9

14

10

1

5

9

15

8

87

12

Babuška Jakub – Tupý Zdeněk

13

9

13

10

12

13

13

13

1

6

103

13

Souček Miroslav ml.– Souček Miroslav st.

9

13

13

10

10

7

13

13

2

16

106

14

Hromada Jan – Štrunc Ladislav

5

13

9

16

16

9

9

13

14

11

115

15

Fiala Pavel - Novák Alexandr

9

9

13

6

15

13

9

13

16

14

117

16

www.kozlany.cz
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TJ OLYMPIE KOŽLANY
Zimní fotbalová přestávka je za námi, áčko a dorost už za sebou mají ostrý start do soutěže a v průběhu
dubna postupně začnou soutěže i ostatním našim mužstvům.
Dubnový los nás sice posílá hlavně na hřiště soupeřů, přesto bychom rádi pozvali všechny fanoušky, aby přišli
na těch pár zápasů naše hráče povzbudit a třeba i navštívit kiosek, který od letošního roku bude nově provozovat rodina Jirky Hanzlíka.
J.Švamberg
Výsledky - březen:
A-mužstvo:
Dorost:
Příprava:
Příprava:
Kroučová – Kožlany 1:3 (0:2)
Mýto – Kožlany 8:0 (5:0)
branky: Kulhánek 2, Denk
Hadačka – Kožlany 3:4 (2:2)
Žihle B – Kožlany 3:3 (0:1)
branky: Špaček, Hromada, Kos, M.Souček
branky: Tupý, V.Švamberg, M.Souček
Mistrovské utkání:
Mistrovské utkání:
Stříbro – Kožlany 5:0 (2:0)
H. Huť – Kožlany 1:3 (1:1)
branky: Šnajdr 2, V.Švamberg
Žáci:
Příprava:
Mladotice - Kožlany 3 : 5
Program - duben:
A-mužstvo (sobota):
1. 4. Kožlany - Blatnice
8. 4. Ledce - Kožlany
16. 4. Bezvěrov - Kožlany
22. 4. Křelovice - Kožlany
30. 4. Kaznějov B - Kožlany

16:30
16:30
17:00 (neděle)
17:00
17:00 (neděle)

Dorost (neděle):
2. 4. Kožlany - Erpužice
8. 4. Zruč - Kožlany
16. 4. M. Touškov – Kožlany
23. 4. Kožlany - Kralovice
30. 4. Kaznějov - Kožlany

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

Žáci (sobota):
9. 4. Kryry - Kožlany
15. 4. M. Touškov - Kožlany
22. 4. Kožlany - Kralovice
30. 4. Horní Bříza - Kožlany

14:00 (neděle)
10:00
14:30
17:00 (neděle)

Přípravka (pátek):
1. 4. turnaj v Kralovicích (sobota)
9. 4. Dolní Bělá - Kožlany
12. 4. Kralovice - Kožlany
21. 4. Kožlany - Mladotice
28. 4. Kaznějov - Kožlany
1. 5. Manětín - Kožlany (st.)

14:00 (neděle)
17:00 (středa)
17:00
17:00
17:00 (pon.)

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

18:00

Ohlédnutí za sezónou 2016/2017 Volejbalového klubu Kožlany
Sezóna pro náš klub začíná pravidelnými tréninky ve středu od
18:00 do 20:00 hodin. Pokud nám
počasí dovolí, září trávíme ještě na
venkovním kurtu u rybníka. Jelikož
soutěž se hraje v tělocvičně, koncem září se přesouváme do haly.
Okresní přebor hrálo v sezóně
2016/17 pět družstev. Hrálo se
turnajově každý s každým, jedno
družstvo vždy stálo. Soutěž je vyrovnaná a každý může porazit
každého. Záleží vždy na aktuální
formě a účasti několika lídrů týmu.
Letos se nám nedařilo. Od září nás
pronásledovala velká marodka,
nedoléčené úrazy a pracovní zaneprázdněnost. Protože máme poměrně úzký kádr, museli jsme se
z prvního turnaje omluvit. Při bodování soutěže výhra = 2 body,
prohra = 1 bod a neúčast = 0 bodů jsme hned na začátku nabrali
v podstatě neřešitelnou ztrátu. Ale
ono se nám příliš nedařilo ani
v ostatních turnajích. Částečně se
to dá přičíst i tomu, že družstva
www.kozlany.cz

Horní Břízy a Zbůchu znatelně posílila, když za ně hrají kluci, kteří
hráli v Plzni „AVLku“ (Amatérskou
volejbalovou ligu). Ale o tom naše
soutěž je. V okresním přeboru volejbalu žádné registračky nemáme.
Jde o to si zasportovat, pobavit se,
utužit partu.

Možnost kvalifikace do krajského
přeboru si vybojovalo družstvo

Horní Břízy. Ani jeden z týmů však
do krajského přeboru postoupit
nechce. Tato vyšší soutěž je pro
nás i ostatní časově a finančně příliš náročná. Hlavně velikost členské základny neumožňuje udržet
dostatečnou kvalitu týmu. Obecně
všichni volejbalisté v okrese stárnou a mladých nastupujících je žalostně málo.
Nejen volejbalem naplňuje náš
tým svůj čas. Staráme se o antukový kurt u rybníka a podílíme se
na organizaci i dalších většinou
sportovních akcí. Po soustředění
týmu, které je na přelomu září a
října, organizujeme v prosinci pro
děti mikulášskou nadílku. Naši členové se také organizačně i finančně podílejí na oslavách dětského
dne.
Akcí roku se pro nás stal Kožlanský míčový desetiboj. Soutěž dvojic v roce 2017 slavila již svůj čtrnáctý ročník. Urputné souboje,
pestrost sportů a kvalitní ceny přilákají každý rok soutěžící i mnoho
Kožlanský zpravodaj 4 /2017
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diváků. Desetiboj proběhl 4. března a výsledky najdete na jiném
místě zpravodaje.

Činnost klubu je pestrá a všem
členům, kteří se na její organizaci
podílejí, patří velké poděkování. Do
následujících sezón přeji všem vo-

Konečná tabulka OP mužů 2016/2017:
1. Horní Bříza
12 8 4 0
2. Zbůch
12 8 4 0
3. Zruč
12 7 5 0
4. Kralovice
12 5 7 0
5. Kožlany
12 2 7 3

18 :
16 :
15 :
13 :
7:

10
10
14
15
20

Sportovní pozvánka

604 : 534
554 : 497
613 : 535
572 : 585
413 : 605

lejbalistům pevné zdraví a mnoho
elánu do dalších akcí.
Za VK Kožlany Jaroslav Švarc

20
20
19
17
11

1,8
1,6

Anketa

ve čtvrtek 13. dubna 2017
se uskuteční

Anketní otázka na duben:
Jaký je váš názor na tzv. „letní čas“?

TRADIČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
od 18:00 hodin v tělocvičně ZŠ
Zváni jsou všichni, kdo si mají chuť zahrát 

Nová anketa byla spuštěna 1. 4. 2017

V březnu jsme se Vás ptali: Co si jako první představíte, když se řekne „MASOPUST“?
Výsledky ankety za březen:

(stav k 31. 3. 10:00)

Citát měsíce
„Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne“.
Seneca

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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