KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
ČERVEN

2017

Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Dlouho očekávané oteplení
s sebou přineslo i intenzivní růst
vegetace. Snad nejrychleji roste
tráva a tím
pádem
je
nutné sekat a udržovat parky
a
zelené
plochy v přijat
elném stavu.
Naše
technické
služby pracují velmi
intenzivně, ale díky rychlému nárůstu trávy nestíhají vše posekat
najednou. Navíc máme o jednoho
stálého pracovníka méně, neboť p.
Čech po vzájemné dohodě odchází
pracovat jinam. Na našich webových stránkách je zveřejněna výzva, kde hledáme nového pracovníka na pozici vedoucího pracovní
skupiny. Zájemci se mohou přijít
informovat osobně na městský
úřad. Prosím tímto občany o trpělivost a pochopení.

V květnu jsme začali s výměnou
osvětlení v tělocvičně ZŠ. Nové
ledkové osvětlení je mnohem výkonnější a s třetinovou spotřebou
elektrické energie oproti původním
světlům. Ihned po rekonstrukci
osvětlení začaly práce na nové
podlaze. Na původní palubovku se
lepí dubové parkety, které budou
zárukou kvalitní a „dlouhověké“
sportovní podlahy.

www.kozlany.cz

Rozsáhlou rekonstrukcí procházejí také vnitřní prostory naší sokolovny. Jsou již osazeny nové
vchodové dveře a okno do kanceláře. Po demontáži nevyhovujících
boxů se osadí nová okna. Provedou se dozdívky nepotřebných
otvorů po dveřích a původních oknech. Opraví se rozvody topení.
Celý sál se vymaluje a zhotoví se
nové obložení. V pravém přísálí
vznikne nový bar a po celé ploše
bude položena nová podlaha. V sále budou nové restaurační stoly a
čalouněné židle.

Koncem května byla již dokončena
rekonstrukce
křížku
v Hedčanech. V současné době se
pracuje na přípravě dotace a na
projektu pro polopodzemní kontejnerová stanoviště na tříděný odpad. Bude jich celkem devět. Čtyři
stanoviště budou v obcích a pět
v Kožlanech. Realizace se plánuje
v příštím roce. V nejbližší době bude podána žádost o územní a stavební povolení na průtah Kožlan
(Kralovická ulice), včetně komunikací směrem od křižovatky na
Dřevec a na Hradecko.

Během
přívalového
deště
v Kožlanech se objevil problém
s kanalizací před budovou městského úřadu. Bylo provedeno čiš-

tění a monitoring kamerou. Bylo
zjištěno, že nová kanalizace byla
při budování průtahu města napojena na starou původní a ta je
v dezolátním
stavu.
S největší
pravděpodobností bude vyžadovat
rekonstrukci.
V květnu na úřadě proběhl audit
hospodaření. Výsledek auditu, který prováděl krajský úřad, je bez
závad a nedostatků. Poděkování
patří všem zaměstnancům, kteří se
o dobrý výsledek zasloužili. Velmi
dobře dopadla také kontrola ze
strany rostlinolékařů na lesní školku. V tomto případě patří poděkování našemu lesníkovi.
V květnu jsme kontrolovali také
kvalitu odpadní vody v našich obcích
a
kvalitu
vody
pitné
v Kožlanech. Výsledek najdete po
zveřejnění na našich webových
stránkách. Pro kvalitnější, rychlejší
a modernější informovanost našich
občanů zavádíme nový systém ve
spolupráci s firmou NEOGENIA.
Tento systém bude přenášet informace k občanům přes moderní
informační systémy – SMS zprávy,
emailové zprávy, hlasové zprávy,
aplikace v tzv. chytrých telefonech.
Jde o velmi propracovaný systém,
který je velmi variabilní a vyžaduje
jediné – pokud možno co nejvíce
kontaktních čísel telefonů, emailů
a souhlasů od občanů Kožlan a našich obcí. Jedině tak budete moci
dostávat informace z úřadu, které
budete chtít dostávat, co nejrychleji. Nejdůležitější jsou v tomto
případě informace z krizového řízení v případě nějaké přírodní živelné události apod. Stávající rozhlas v Kožlanech bude zatím zachován, ale nebude rozšiřován a
modernizován a postupně bude
tímto novým systémem tzv. mobilního
rozhlasu
nahrazen.
V nejbližší době budete firmou
kontaktováni s žádostí o zapojení
se do tohoto systému. Veškeré náklady spojené s provozem platí
město jako službu pro občany, kteKožlanský zpravodaj 6 /2017
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ří ji budou moci užívat zcela zdarma.
Bezplatnou službou pro občany
je také sběr velkoobjemového a
nebezpečného
odpadu,
který
úspěšně proběhl v sobotu 20.
května.

Ze společenských, kulturních a
sportovních událostí připomínám
probíhající
výstavu
fotografiky
v muzeu, pochod údolím Javornice,
okrskové cvičení hasičů v Bučku a
zápis dětí do naší mateřské školy.

Na závěr mi dovolte ještě jednou
pochválit práci kožlanských hasičů
na nové fasádě jejich hasičské
zbrojnice.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 14. 6. 2017 v 18:00 hodin
se koná
12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti Městského muzea Kožlany
Program:
1) Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů
-dohoda o vytvoření společného školského obvodu ZŠ
zápisu
a MŠ
2) Zpráva o činnosti rady města Kožlany
-prodej pozemků p.č. 360, p.č. 2331/1, p.č. 4150/15
3) Závěrečný účet města za rok 2016
vše k.ú. Kožlany,
4) Účetní závěrka za rok 2016
-prodej části pozemků p.č. 862/16, p.č. 44/7 vše k.ú.
5) Majetkové a ostatní záležitosti města
Kožlany,
-přijetí investiční dotace z dotačního titulu PSOV PK
-prodej části pozemku p.č. 695/4 v k.ú. Buček.
2017 - Projekty obcí,
6) Změna rozpočtu na rok 2017 - 5. rozpočtové opat-smlouva o dílo na lokální opravu (asfaltizaci) místních
ření
komunikací,
7) Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se sta-smlouva o dílo na realizaci průzkumného vrtu nánoví část společ. škols. obvodu ZŠ a MŠ
hradního zdroje vody,
8) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
-kupní smlouva na dodávku komunální techniky,
9) Zpráva starosty města
-kupní smouva na dodávku restauračních židlí a stolů,
10) Diskuse

Výsledky projednání rady města na 6. zasedání konaném dne 03.05.2017
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města.
Rada schvaluje:
č. 52/17 - program 6. zasedání rady města; č. 53/17 - 4. rozpočtové
opatření pro rok 2017; č. 54/17 zábor veřejného prostranství před
č.p. 173 Kožlany v období od
08.05.2017 do 31.05.2017 z důvodu rekonstrukce nemovitosti č.p.
173 Kožlany; č. 56/17 - uzavření
Mateřské školy v Kožlanech v období
letních
prázdnin
od
24.07.2017 do 18.08.2017 z důvodu realizace zateplení fasády
budovy a provádění nutných údržbářských a úklidových prací; č.
57/17 - uložení nového elektrického vedení v pozemku města p.č.

146/1 v k.ú. Kožlany dle přiloženého zákresu z důvodu napojení
nového odběrného místa; č. 59/17
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku
816/1 v k.ú. Bohy se společností
ČEZ Distribuce, a.s.; č. 60/17 smlouvu o dílo na akci: „Lesní tůň
na pozemku p.č. 4144/1 v k.ú. Kožlany“ v ceně 119 700,50 Kč včetně DPH s firmou Vodostavby s.r.o.;
č. 61/17 - zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 390 v k.ú. Kožlany o výměře 805 m2.

žlany; rada souhlasí s obesláním
tří firem pro podání cenové nabídky, a to: S&H stavební a obchodní
firma
s.r.o.
IČ
46883037,
DANEKER s.r.o. IČ 47536250,
KRÁL PM Centrum s.r.o.
IČ
25220799.

Rada souhlasí:
č. 58/17 - se zadáním vypracování
odborného dendrologického posudku na skupinu smrků na p.č.
730/1 v k.ú. Hedčany, před č.p. 9;
č. 63/17 - se zpracováním zadávací dokumentace na základě metodického pokynu poskytovatele dotace na zateplení budovy DPS Ko-

Rada nedoporučuje:
č. 62/17 - zastupitelstvu prodej
pozemku p.č. 390 v k.ú. Kožlany o
výměře 805 m2, jelikož uvedený
pozemek je dotčen KPÚ, které v
současné době v k.ú. Kožlany probíhají a dále pozemek dle územního plánu není určen pro výstavbu.

Rada odkládá:
č. 55/17 - žádost o vodovodní přípojku k objektu č.p. 68 Kožlany z
důvodu doplnění zdůvodnění žádosti, jelikož objekt č.p. 68 Kožlany je již na vodovod napojen.

Výsledky projednání rady města na 7. zasedání konaném dne 22.05.2017
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města.

www.kozlany.cz

Rada schvaluje:
č. 64/17 - program 7. zasedání rady města; č. 65/17 - termín a program 12. zasedání zastupitelstva
města Kožlany; č. 67/17 - užívání
závěsného státního znaku oddávajícím Mgr. Jaroslavem Berbrem; č.

68/17 - dodatek č. 2 ke smlouvě o
úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby č.
10/13 ze dne 03.04.2013, týkající
se zajištění pečovatelské služby v
roce 2017; č. 69/17 - zveřejnění
záměru prodeje pozemku p.č.
Kožlanský zpravodaj 6 /2017
strana - 2 -

4150/15 v k.ú. Kožlany o výměře
85 m2 a doporučuje zastupitelstvu
prodej pozemku včetně zřízení
věcného břemene z důvodu existence městské kanalizace; č.
70/17 - zveřejnění záměru prodeje
části pozemků p.č. 862/16 a p.č.
44/7 vše v k.ú. Kožlany a vytyčení
požadované části pozemků za přítomnosti zástupce města; č. 71/17
- zveřejnění záměru prodeje části
pozemku p.č. 695/4 v k.ú. Buček a
vytyčení požadované části pozemku za přítomnosti zástupce města;

č. 72/17 - znění a podmínky výzvy
k předložení cenové nabídky na
dodávku kolového traktoru včetně
příslušenství, vyzvání firmy Agrowest a.s., Plzeň, IČ 27961958;
STROM PRAHA a.s., IČ 25751069;
CSK AGRO s.r.o., Přeštice, IČ
26355540. k podání cenové nabídky, a hodnotící komisi pro vyhodnocení podaných nabídek; č. 73/17
- poskytnutí peněžního daru Václavu Kratochvílovi za mimořádně
přínosné aktivity vykonávané pro
město mimo výkon funkce; č.

74/17 - poskytnutí peněžního daru
Ing. Václavu Dubskému za mimořádně přínosné aktivity vykonávané pro město mimo výkon funkce;
č. 75/17 - poskytnutí peněžního
daru Lubošovi Kulhánkovi za mimořádně přínosné aktivity vykonávané pro město mimo výkon funkce.
Rada pověřuje:
č. 66/17 - člena zastupitelstva
Mgr. Jaroslava Berbra k přijímání
prohlášení o uzavření manželství.

INFORMACE - Upozornění pro občany

Poškození popelnice

Výměny vodoměrů

Upozorňujeme občany, že pokud dojde k poškození
popelnice vinou občanů např. k částečnému nebo úplnému shoření, prasknutí, ulomení části popelnice
apod. a nebude možné, aby si popelnici sami opravili,
bude výměna provedena až po uhrazení poškozené
nebo zničené popelnice ve firmě Odpady Bohemia
s.r.o. Kralovice.

Upozorňujeme, že v letošním roce budou opět prováděny výměny vodoměrů u nemovitostí, které mají
vodoměr po 6tileté době použití. Výměny bude provádět p. Kůsa, který daným majitelům výměnu oznámí.
Vše lze ověřit na Městském úřadě – p. Plačková.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Výlet na zámek a za pohádkou
Mateřská škola se vydala dne 16. května na výlet
na zámek Nebílovy. Cestu jsme započali odjezdem autobusu v 8:00 od mateřské školy. Přesto-že cesta trvala poměrně delší dobu, děti byly v autobuse spokojené a velmi hodné. Při vstupu do zámku nás uchvátila krásná zahrada, v jejímž středu stála fontána. Na
zahradě byli k vidění pávi. Děti se nasvačily, hrály si
v areálu zámku.
Dále následoval program v podobě pohádky „ZA
KAŽDÝM ROHEM JESKYŇKA“ a poté jsme se přesunuli
na prohlídku zámku, která byla uzpůsobena věkové
skupině dětí. Po skončení prohlídky jsme se naobědvali, děti si koupily v zámku suvenýry a přesunuli
se do autobusu. Po cestě domů si některé děti
zdřímly. K mateřské škole jsme přijeli ve 14 hod.,
kde na děti čekaly rodiče. Počasí nám po celou dobu
výletu přálo, bylo slunečno již od rána. Z výletu jsme
si všichni přivezli dobrou náladu a mnoho krásných
zážitků.

Bc. Markéta Kubíková
www.kozlany.cz
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Z naší školy a školky
Květen je u konce a začíná čas
výletů, krásného počasí, příprav na
prázdniny, ale i posledního dohánění dobrých známek. Děti by ještě neměly polevovat, naopak nyní
mohou při závěrečných opakováních hodně získat. Z vlastní zkušenosti však vím, že krásné počasí a
dlouhé dny učení nesvědčí.
Na začátku května se naši nejmenší zúčastnili dvou fotbalových
turnajů McDONALDS CUP ml. žáků.
Ve dvou kategoriích svedli několik
zápasů
se
svými
vrstevníky
z okolních škol. V těchto turnajích
je vidět, že větší školy si mohou
„malé fotbalisty“ vybírat z většího
počtu
kluků
v ročnících.
V Kožlanech hraje fotbal téměř
každý žák a hlavně těm větším
školám se těžko konkuruje. Důležité je, že děti nesedí doma u počítačů a existují obětaví trenéři, kteří
jim věnují nemalou část svého času.
Celý květen a část června je u
nás ve znamení rekonstrukce tělocvičny. Světla v hale jsou již hotová, ale ještě dojde k jejich posílení. V některých rozích bylo při zapnutí poměrně šero. Nyní se do-

končuje palubovka. Je poskládána
z dubových palubek o rozměrech
4x40 cm a měla by mít životnost
50 let. Celá rekonstrukce by měla
být hotová do 9. června. Potom
bude tělocvična znovu zpřístupněna veřejnosti.

Na konci května byla čtvrtá a pátá třída v divadle v Plzni na opeře.
Ač většina dětí nevědělo, co si pod
tím představit, byly většinou mile
překvapeny. Dále děti ze stejných
tříd absolvovaly v tropickém horku
minulého týdne výlet do Prahy.
Tento výlet opakujeme po dvou letech a děti se na letiště v Ruzyni a
Prahu vždy těší. Tentokrát bylo až
moc horko. To však žákům nevadilo a hlavně ti, kteří byli v Praze

poprvé, si naše hlavní město užili.
Ostatní třídy čekají výlety na začátku června.
Na závěr bych se vrátil ještě
k zápisům. Jak jsem již informoval,
ve škole očekáváme 22 nových
prvňáčků. Ve školce byl ukončen
zápis s koncem května a budeme
mít 15 nových dětí. Při tomto počtu a změnách, které chystá novela školského zákona, bude velice
těžké a finančně náročné udržet tři
třídy. Přesto se budeme snažit,
protože práce ve třídě s 16 dětmi
nebo s 25 je značně odlišná. Od
září budou tyto třídy rozděleny
podle věku dětí. V současné době
probíhá kalkulace a vyčíslení nákladů a potom se ve spolupráci se
zřizovatelem rozhodneme
Na úplný závěr bych chtěl ještě
všem znovu připomenout naše
webové stránky –
http://zsamskozlany.webnode.cz/.
Najdete tam mnoho důležitých informací o naší činnosti kontakty na
vedoucí pracovníky a další odkazy
a aktuality. Přeji všem klidný slunečný červen.
Mgr. Jaroslav Švarc

SPOLKY
Kožlanské šikulky
V květnu jsme vyráběly šperky z knoflíků a korálků. Z jednoduchých komponentů vznikají úžasné ozdůbky, které se dají zavěsit na řetízek nebo koženou šňůrku. Když přiděláte bižutérní špendlík, máte pěknou brož.
Také jsme se připravovaly na každoroční
akci v Mariánské Týnici, a to na „Májový
den uměleckých řemesel a divadla“. Jsme
rády, že můžeme pozorovat jiná řemesla a
výrobu. Je to inspirace k dalšímu tvoření.
Přejeme vám hezký červen.

Městské muzeum Kožlany a Divadelní soubor KOZLÍK Kožlany
vás zvou na výstavu
„NEJEN 30 LET OCHOTNICKÉHO DIVADLA V KOŽLANECH“
16. 6. – 1. 9. 2017
V roce 1987 obnovil po 25 letech činnost divadelní ochotnický soubor v Kožlanech. Soubor začal pracovat pod
vedením pana Miroslava Straky. Díky jeho paní, Aleně Strakové, jsme mohli vystavit dokumenty o divadelních
počátcích v Kožlanech:
např.

nebo


plakát: Pozvání k divadelnímu představení, jež uspořádala Beseda dne 30. listopadu 1879/1884/ v hostinci pana Rud. Balína.
plakát: KROUŽEK INTELIGENCE V KOZLANECH pořádá 15. září 1918 v pravovárečném hostinci v Kozlanech DRAMATICKÝ VEČER na rozloučenou se studentstvem.

www.kozlany.cz
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Můžete se podívat na fotografie z několika představení z 20. let minulého století. Pan Straka si psal podrobné
zápisky z let 1951 -1962, kdy se které hry uváděly, jejich obsazení a jak byly přijaté obecenstvem. Od roku
1962 až 1987 připravovali ochotníci programy na Silvestra a ty měly vždy u diváků velký úspěch. V těchto letech se připravovali i budoucí dnešní herci. Bylo to pod vedením paní Růženy Fujanové, která nacvičovala s
dětmi veselé pohádky ve školní družině. Také paní Fujanová nám půjčila několik fotografií z divadelních představení.
Od roku 1987 – 2017 bylo odehráno 18 her. V souboru se za těch 30 let vystřídalo několik režisérů i herců.
Podařilo se nám zajistit materiály skoro ze všech představení:
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.

1987: Teta z Bruselu: od J. Wericha, režie Miroslav Straka
1988: Slovanské nebe: od J. Tomana, režie Miroslav Straka
1989: Rozmarná princezna: od M. Zinnerové, režie J. Choc -herec J. K. Tyla
1990: Dámský krejčí: od G. Feydeu, režie J. Choc
1991: Kabaret: režie Petr Novák
1994:Tenor na roztrhání: od K. Ludwig, režie F. Drtikol
1994: Dalskabáty, aneb hříšná ves: od J. Drdy, režie P. Novák
1996: Rozladěné dueto: od N. Simon, režie Jana Hurtová
2001: oslavy- 700 let povýšení Kožlan na město, režie V. Kobyláková
2001: A v sobotu jsme v Africe: autor a režie Vladislava Kobyláková
2002: Všichni jsou už v Mexiku: autor a režie V. Kobyláková
2003: Pane králi, ožeň se!: autor a režie V. Kobyláková
2004: Přeji ti dobré ráno. Novinář a hvězda: autor a režie V. Kobyláková
2005: Bude to vražda, drahoušku?: autor a režie V. Kobyláková
2006: Pozor, Charlotta!: autor a režie V. Kobyláková
2007: Sbohem Chicago, New York je New York: autor a režie V. Kobyláková
2008: Proč se už čerti nežení?: autor a režie V. Kobyláková
2008: Pane Bože, ať mlčí!: upravil a režie Aleš Vlk
2015: Výlet do vzpomínek: upravila a režie Věra Cepková

Přijďte se podívat na kulturní historii Kožlan, možná, že se na některých záběrech poznáte. Výstava bude až do
září 2017.

www.kozlany.cz
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Rozhovor s režisérkou ochotnického Divadelního souboru KOZLÍK Kožlany
paní Věrou Cepkovou.
Když se v roce 1987 obnovila činnost souboru, tak už jsi měla s hraním zkušenost, protože jsi dříve hrála v dětském souboru ve školní družině pod vedením paní Růženy Fujanové. A také jsi účinkovala v tradičních Silvestrech, které organizoval pan Miroslav Straka.
Vzpomeneš si, kdy jsi poprvé hrála na Silvestra?
Nejspíš to bylo v roce 1975, když jsem ukončila školu. Bylo tady pár lidí, kteří nacvičovali scénky a zpívali
v silvestrovském programu.
Silvestry měly vždy velký úspěch, lidé se na ně těšili a vzpomínají na ně. Baví tě hraní?
Ano, jinak bych to tak dlouho nedělala. Každé hře věnujeme přibližně třičtvrtě roku. Je to dost náročné. Vždyť
to víš sama.
To ano, divadlu jsem věnovala tak 25 let. Teď když i režíruješ, baví tě víc hraní, nebo režie?
Hraní. Je to zábavnější.
Mně víc bavilo režírovat a sledovat herce a diváky, jak se jim líbí, co jsem napsala. Můžeš říct, která
role tě nejvíc bavila?
Teta Růža, v poslední hře „Výlet do vzpomínek“. Mohla jsem si s rolí udělat, co jsem chtěla.
Bylo na tobě vidět, že tě baví a užíváš si to. Byla to pěkná komedie. Diváky opravdu bavila. Chtěla by
jsi si zahrát ve hře, jen pro jednoho herce?
Asi ano. No, ale radši bych to chtěla hrát ve dvou.
Tak, snad někdy…
Držím tobě i celému souboru palce. Ať se vám daří a určitě se všichni těšíme v listopadu na novou premiéru.
S režisérkou Divadelního souboru KOZLÍK KOŽLANY paní Věrou Cepkovou si povídala Vlaďka Kobyláková,(rejža
ve výslužbě).

Poslední den v měsíci se vyvedl

Předprvomájový průvod 2017

Jako každý rok jsme se 30. 4. 2017 proletěli na
košťatech a oslavili Svátek práce. Tentokrát se akce
nekonala u dětského hřiště, ale u hasičské zbrojnice,
kde je lepší zázemí.
Průvod čarodějnic a čarodějů tradičně vyšel od ZŠ
Kožlany, kde děti dostaly letecké průkazy se svým čarodějnickým jménem.
U hasičské zbrojnice na ně čekaly soutěže, výroba
myšky, zdobení májky, odměny a zdarma buřty a pití,
za které děkujeme sponzorům. Účast byla velká a počasí nám vyšlo. Závěrem bych chtěla poděkovat hasičům a ostatním za pomoc.

V neděli 30. 4. 2017 jsme se po roce opět sešli u
kapličky za Dřevcem. I letos našemu předprvomájovému průvodu počasí přálo.

Kromě nezbytného mávátka někteří účastníci přidali i
další doplňky. Nechyběly také alegorické vozy. Za
provolávání prvomájových hesel, recitace básní a zpívání písní průvod prošel celým Dřevcem. Odpoledne
jsme ozdobili a postavili májku a při jejím „hlídání“
strávili příjemný večer.
J. Fišerová
XII. ročník
Memoriálu Katky Šlikové ve streetballu
1. července 2017 - sportovní areál u ZŠ Kožlany
DDM Kožlany V. Cepková

podrobnosti na www.dbak.cz

Citát měsíce
„Stárnutí je nepříjemné, ale je to jediný způsob, jak žít dlouho“
Charles Augustin Sainte-Beuve
www.kozlany.cz
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KULTURA

Dovolujeme si Vás pozvat na houslový koncert

Tanec divokých včel
housle: Alexander Shonert, klavír: Natalia Shonert

10. června 2017 od 18 hod.
Kaple Sv. Jana Křtitele Hodyně
Pořadatel změnil termín!

SPORT
TJ OLYMPIE KOŽLANY
Květen hodně napověděl, jak
dopadne aktuální sezóna pro
všechna naše fotbalová mužstva.
Áčko sice v domácích zápasech
boduje, ale venku se mu vůbec
nedaří, takže je stále spolu
s kaznějovským béčkem přikováno
na chvostu tabulky. Po odstoupení
Heřmanovy Hutě, která se tak stala automaticky prvním sestupujícím, sice týmu hrozí pád do III.
třídy jen v případě, že I.B třídu nezachrání Nýřany, ale ať už to dopadne jakkoliv, situace v týmu je
už delší dobu alarmující a zatím
bohužel není všeobecná vůle se
s tím poprat.
Stará garda ve své soutěži tradičně okupuje přední příčky a letos
se jí dokonce podařilo svou skupiwww.kozlany.cz

nu vyhrát, čímž si vybojovala účast
ve dvojzápase o konečné okresní
prvenství.

me partnery pro společné mužstvo
jak v dorostenecké (Kaznějov?),
tak v žákovské kategorii (Čistá?).

U dorostu je celoročním problémem úzký kádr a i v květnu došlo hned dvakrát k tomu, že se nesešlo ani potřebných 11 hráčů. Přitom byli kluci schopni sehrát vyrovnaná utkání i s favority a ukázali, že potenciál v nich je.

Přípravkám koncem května
skončila základní část soutěže.
Přestože v této kategorii jde o výsledky až v poslední řadě, konečné
tabulky byly sestaveny a na jejich
základě si mužstva ještě zahrála
play-off o konečné umístění. Mladší
přípravka skončila ve své skupině
na 5. místě a po úspěšném dvojzápase s Líněmi bude hrát o celkové 9. místo. Starší přípravka ve
své skupině obsadila 8. místo a
bude nakonec bojovat o celkové
15. místo. Nejdůležitější ale je, že
máme aktuálně dostatek kluků i
pro příští sezónu a obě mužstva
budou pokračovat.

Žáci v květnu nepřekvapili ani
nezklamali. I u nich hodně záleží
na tom, jak se sejdou. Bohužel už
teď víme, že do příštího ročníku
nebudeme přihlašovat ani dorostence, ani starší žáky, protože nemáme dostatek hráčů. Chceme ale
samozřejmě zajistit, aby kluci měli
možnost někde hrát, takže hledá-
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J.Švamberg
Výsledky - květen:
A-mužstvo:
Kaznějov B – Kožlany 5:1 (4:1)
branka: Kozler
Kožlany – D. Bělá 1:1 (1:0)
branka: Šnajdr ml.
Nečtiny – Kožlany 4:3 (2:1)
branky: Šnajdr ml. 2, J.Špaček
Kožlany – Zbůch 3:1 (2:1)
branky: V.Švamberg, J.Špaček, Šnajdr ml.
Líně – Kožlany 8:2 (3:2)
branky: M.Kulhánek ml. 2
Dorost:
Kaznějov – Kožlany 8:2 (4:0)
branky: Groh, M.Souček
Kožlany – Stod 5:7 (4:3)
branky: Groh, Holeček, Kos, M.Souček, Vladimirov
Zbůch - Kožlany
5:0 (0:0)
Kožlany – Žihle 1:3 (1:1)
branka: M.Souček
Hadačka – Kožlany 0:8 (0:1)
branky: J.Fiala 3, Kos 2, J.Hromada, J.Špaček, Vladimirov
Stará garda:
Chrást – Kožlany 1:3 (1:0)
branky: V.Lehner 2, V.Kulhánek
Druztová – Kožlany 1:6 (1:3)
branky: Kratochvíl 2, J.Švamberg st., Kotěšovec,
V.Kulhánek, V.Lehner
Třemošná – Kožlany 2:4 (0:1)
branky: Roučka, Šubrt, Kotěšovec, V.Lehner
Kožlany - Zruč B
1:3 (1:1)
branka: Kotěšovec
Program - červen:
A-mužstvo (sobota):
3. 6. Kožlany - Všeruby
10. 6. Mladotice - Kožlany
17. 6. Kožlany - Kozolupy
Dorost (neděle):
4. 6. Kožlany – H. Bříza
Stará garda
(o celkové vítězství v soutěži):
2. 6. Kožlany - Nýřany
9. 6. Nýřany - Kožlany

17:00
17:00
17:00
11:00
18:00
18:00

Žáci:
H. Bříza – Kožlany 2:0 (1:0)
Kožlany – Líně 9:4 (5:2)
branky: O.Hurt 3, Němec 3, Schuh, O.Berbr, Franěk
Mladotice – Kožlany 6:2 (4:0)
branky: Němec, D.Čihák
Mladší přípravka:
Kaznějov – Kožlany 7:13 (6:6)
Kožlany – Plasy 9:6 (6:2)
Kožlany – Trnová 15:5 (9:2)
Hadačka – Kožlany 4:4
Kožlany – H. Bříza 8:7 (3:3)
Kožlany – Žihle 6:7 (4:3)
okresní semifinále o 9. - 12. místo:
Líně – Kožlany 5:12
Kožlany – Líně 10:3 (3:1)
Starší přípravka:
Kaznějov – Kožlany 12:2 (6:0)
Manětín – Kožlany 13:6 (6:3)
Kožlany – Plasy 8:3 (6:2)
Kožlany - Dobříč 4:4 (1:2)
Hadačka – Kožlany 4:5
Kožlany – H. Bříza 1:17 (0:10)
Kožlany – Žihle 5:19 (2:9)
okresní semifinále o 13. - 16. místo:
Kožlany - Tlučná
9:10 (9:3)
Tlučná - Kožlany
8:7

Žáci (sobota):
3. 6. Kožlany - Tlučná
14:30
7. 6. Kožlany – D. Bělá
17:30 ST
Mladší přípravka
(o konečné 9. místo v okresním přeboru):
30. 5. Kožlany - Plasy
17:00
1. 6. Plasy - Kožlany
17:00
Starší přípravka
(o konečné 15. místo v okresním přeboru):
31. 5. Dobříč - Kožlany
17:00
2. 6. Kožlany - Dobříč
17:00

Anketa
Anketní otázka na červen:
Využíváte moderní informační technologie (moderní telefony, emaily, internet atd.)?

V májovém měsíci jsme se Vás ptali, zda třídíte odpad

Nová anketa byla spuštěna 1. 6. 2017

(stav k 31. 5. 10:00)

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 pří-

www.kozlany.cz
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spěvku (nikoli vložené do wordu) v tiskové kvalitě. Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře. Vydává Městský
úřad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany, tel. 373 396 613, IČO 257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x ročně jako měsíčník. Cena jednoho výtisku 8,- Kč, roční předplatné 96,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou. Volný prodej 9,- Kč.
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