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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Práce našich technických
služeb se v lednu zaměřila hlavně
na úklid sněhu a ledu, střídavě
s výspravou
děr a výtluků na zablácených
místních
komunikacích.
Vše
záviselo na
momentálním
stavu
počasí a to
bylo velmi
proměnlivé.
Naši pracovníci také pomáhali
s úklidem
větví
a
dřeva
z pokácených stromů ve Dřevci.
Kácely se opět stromy nemocné a
nebezpečné tak, jak určil odborný
dendrologický posudek z minulého
roku.
Měsíc leden je většinou měsícem
příprav různých dotací. Momentálně připravujeme několik žádostí
z nabídky dotačních titulů Plzeňského kraje, o kterých vás budeme
postupně informovat. Nejvíce práce jsme však měli s přípravou a
průběhem prezidentských voleb.

V našem okrsku jsme organizačně
volby zvládli velice dobře, za což
patří poděkování všem členům volební komise. Výsledky najdete na
jiném místě našeho zpravodaje.
V současné době probíhá také
inventarizace majetku a intenzivní
jednání o smlouvě s firmou zajišťující sběr a svoz odpadů v našem
městě a obcích.
Naše město se letos přihlásilo do
soutěže „Zlatý erb“. Je to soutěž o
nejlepší webové stránky obcí a
měst. O výsledku vás budeme informovat v některém z příštích vydání našeho zpravodaje.
Hasiči z našich obcí svolali valné
hromady, na kterých zhodnotili
svoji práci za rok 2017. Na všechny tyto schůze byli pozváni i zástupci samosprávy města. Společně jsme probrali různé připomínky
a podněty místních občanů, které
budeme operativně řešit v průběhu
roku.
Největší kulturní akcí měsíce
ledna byl ples města. Protože se
konal již desátý v řadě za sebou,
byla to příležitost pro město i pro
sponzory nabídnout zajímavé ceny
do tomboly. Bohatá tombola, příjemné prostředí nově zrekonstruo-

vané
sokolovny
a
program
s překvapením přilákal hodně lidí,
kteří se dobře bavili až do konce
plesu. Poděkování za organizaci
patří paní Daně Berbrové a dalším,
kteří se na akci podíleli. Poděkování patří též všem sponzorům za
příspěvky do tomboly.

Na závěr mi dovolte vás informovat o změně na místě městské
kronikářky. Od 1. ledna se novou
kronikářkou stala paní Jitka Vlčková. Poděkování paní Ireně Mostýnové, předchozí kronikářce, najdete na jiném místě našeho zpravodaje.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Děkujeme za příkladné vedení městské kroniky

Před 11 lety začala psát městskou kroniku Kožlan paní Irena
Mostýnová. Bývalá paní učitelka
naší základní školy se tohoto nelehkého úkolu zhostila tak, jak je
jejím zvykem, s vervou a velmi
zodpovědně. Musím říci, že nešlo
jen o nějakou formální záležitost.
Paní Mostýnová velmi důsledně a
trpělivě sháněla informace o dění
v našem městě a v obcích po celý
rok. Často se mnou mnohé údaje
konzultovala a obracela se i na odborníky a metodiky vedení obecních kronik.

www.kozlany.cz

Výsledkem její práce je příkladně
vedená kronika, která získala i
ocenění v soutěži „Nejlepší kronika
PK“ v letech 2009 a 2011.
Paní Mostýnová se rozhodla již
nepokračovat ve vedení naší kroniky a její poslední zápis bude rok
2017. Dovolte mi, abych tímto paní Mostýnové poděkoval za její
dlouholetou, kvalitní a odpovědnou
práci ve prospěch města Kožlany a
zároveň jí popřál hodně zdraví a
životního optimismu do dalších let.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta
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Výsledky projednání rady města na 1. zasedání konaném dne 8. 1. 2018
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města.
Rada schvaluje:
č. 1/18 - program 1. zasedání rady města; č. 2/18 - smlouvu o
umístění stavby vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku města
p.č. 4150/21 a 4150/22 k.ú. Kožlany z důvodu stavby rodinného
domu na pozemku p.č. 80/2 k.ú.
Kožlany; č. 3/18 smlouvu o
umístění stavby přípojky do pozemku města p.č. 17/1 k.ú. Buček
z důvodu stavby čističky odpadwww.kozlany.cz

ních vod na pozemku p.č. 14/3
k.ú. Buček; č. 7/18 - smlouvu o
zřízení věcného břemene, služebnosti, č. IV-12-0011465 na pozemku p.č. 4207/19 k.ú. Kožlany
uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s.; č. 8/18 - smlouvu o
omezení užívání nemovitosti ve
správě SÚS Plzeňského kraje uzavíranou v rámci plánované výstavby místních komunikací Luční, Polní, Větrná; č. 9/18 - přiznání odpočtu na stočném za vodu neodvedenou ve výši 72 % na rok
2018
pro
KERAMO, družstvo
umělecké výroby; č. 10/18 - návrh
rozpočtu ZŠ a MŠ dr. Eduarda Beneše Kožlany na rok 2018, návrh
střednědobého výhledu rozpočtu

na roky 2019, 2020 a návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku zřizovatele na rok 2018; č. 11/18 poskytování stravného v dolní hranici sazby: 78,- Kč za 5 až 12 hodin cesty; 119,- Kč za 12 až 18
hodin cesty; 186,- Kč za déle než
18 hodin cesty.
Rada souhlasí:
č. 4/18 - s vypouštěním odpadních
vod z ČOV na pozemku p.č. 14/3
k.ú. Buček do vodní plochy; č.
6/18 - se zněním Místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání pro zemí
správního obvodu obce s rozšířenou působností Kralovice verze 1,
2018, včetně jeho obsahových
částí: Analýza, Strategický rámec
Kožlanský zpravodaj 2 /2018
strana - 2 -

MAP a Akční roční plán aktivit; č.
13/18 - se zakreslením nového
vjezdu k č.p. 45 Dřevec do připravované projektové dokumentace
na průtah Dřevce po předchozí
domluvě s projektantem a s podmínkou vybudování vrat k č.p. 45
Dřevec; č. 14/18 - se zřízením
věcného břemene chůze a jízdy na

dotčených pozemcích ve vlastnictví
města bez finanční náhrady, a to v
rozsahu a velikosti stávající příjezdové cesty do rekreačního areálu
Tišina.
Rada odkládá:
č. 5/18 - projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Informace pro občany
Poplatky 2018
Úhradu poplatků na rok 2018 je možné provést v
pokladně MÚ v úřední dny (pondělí, středa 7:3012:00 a 12:30-17:00 hod.).
Poplatek za psa pro rok 2018
Viz. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místních
poplatcích, část II- Poplatek ze psů (výše poplatku je
stejná jako v roce 2017).
Poplatek za svoz odpadu pro rok 2018
je pro trvale bydlící osoby 500 Kč za jednu osobu. Pro
dítě do 10ti let věku je cena 300 Kč. V domě, který
není trvale obydlen, zaplatí jeho majitel také 500 Kč.
Trvale bydlící občané v rodinných domech obdrží
známky na popelnice, majitelé rekreačních objektů
pytle na svoz odpadu. V případě zájmu si mohou majitelé nemovitostí bez trvalého pobytu doplatit do výše
ceny známky, o kterou by měli zájem.
Oba poplatky lze zaplatit v pokladně MÚ do
konce února 2018, po tomto datu budou roze-

pro Kulturní spolek Jiřího Radima
ze Dřevce z důvodu požadavku
doplnění žádosti.
Rada neschvaluje:
č. 12/18 - poskytnutí finančního
příspěvku pro občanské sdružení
Aragonit z důvodu nedostatku finančních prostředků.

slány složenky. Známky a pytle na svoz odpadu budou vydávány na základě předložení zaplacené složenky.
Popelnice bez známky pro rok 2018 budou
naposledy vyvezeny ve čtvrtek 29.března 2018.
Po tomto datu budou vyváženy popelnice pouze se
známkou pro letošní rok.
Také chceme upozornit, že svozová služba nemusí
vyvážet popelnice, kde je vysypaný žhavý nebo teplý
popel a také popelnice, kde jsou vysypány komodity,
které do směsného odpadu nepatří a jsou určeny do
tříděného odpadu / tedy plastové lahve, papír apod./.
O datumu zahájení vývozu biopopelnic v letošním
roce budeme informovat na našich webových stránkách a ve vývěskách.
Předplatné Zpravodaje 2018
zůstává ve výši 96 Kč a je možné jej uhradit rovněž v
pokladně města. Zpravodaj by měl být zaplacen do
konce ledna 2018. V následujícím měsíci obdrží Zpravodaj pouze občané, kteří jej budou mít zaplacený.

Z poštovní schránky
Jak se Vám chodí Sportovní ulicí?
Již devět let bydlím ve Sportovní
ulici. Někteří moji sousedé tam žijí
déle. Je tam relativně klid, jste ve
středu města, prostě pohoda. Až
do doby, než se někam vydáte. Potom je potřeba nazout gumovou
obuv a ozbrojit se trpělivostí. Nebo
raději jet autem?
Sportovní ulice je v dnešní době
(byla vždy, než se stala ulicí) hojně využívána. Plní funkci přístupové cesty k rodinným domům a
k tělocvičně, děti po ní chodí do
školy, sportovci jezdí na četné turnaje, obyvatelé města se zde procházejí a venčí tady své miláčky.
Nákladní auta i občané tudy vozí
materiál
do
pískovny
a
i
z pískovny. Hlavně během víkendů, kdy se okolí tělocvičny mění
v parkoviště, je tady značný provoz. Bohužel dobrou reklamu městu nedělá. Dál se budu snažit psát
slušně, i když mi věřte, že lidé
k nám jezdící opravdu slušně nemluví.
Běžný modelový příklad je asi
takový: Přijede velké SUV třeba
z Prahy nebo z Klatov, Olomouce,
Českých Budějovic… Nejdříve zezadu vystoupí dvě hráčky. „Fuj,
www.kozlany.cz

tady je ale bláto. Bacha na tu tašku, ať si jí neumažeš. Kam to dáváš? Nó, už to mám na kalhotech.
Kudy půjdeme?...“ Potom vystoupí
jejich maminka, většinou ustrojená
a v pěkných botách. „ Ty vo**, to
je v pr****. Co mám teď s těma
botama dělat? Ty nemůžeš zajet
někam blíž?“ A nakonec vystoupí
tatínek, který je díky řízení již
s kvalitou cesty částečně obeznámen:“ Podívej se na to auto, včera
jsem byl v myčce! Sakra, to je
cesta…“. Stojím za plotem a bavil
by se, kdybych za chvíli nemusel
to samé absolvovat sám.
Na turnaje a zápasy, hlavně
basketbalu, sem jezdí týmy z celé
republiky. A na co budou vzpomínat, než sem pojedou příště? Něco
jako „ … jó Kožlany, tam mají kolem tělocvičny tu sr***.“
Možná to přeháním a možná nejde o to, co si o nás myslí jinde, a
proto se vrátím k občanům města.
My, co tam bydlíme, to už máme
napozorované. Lidé se během
sychravých dní snaží obejít louže,
cupitají po špičkách, skáčí ze strany na stranu, a potom jdou po trávě. Tráva je však ještě nebezpečnější. Tam jsou uloženy „miny“ od

neukázněných pejskařů, které tam
zanechali po svých mazlíčcích. Po
tomto zjištění se většina raději se
skřípěním zubů vrací do bláta. A co
potom potmě v zimním období
tedy stále. Když Vás oslní lampy ze
hřiště a nejste opravdu dobrý znalec terénu, určitě nějakou louži vyšlápnete. Ideální je, vyzbrojit se na
návštěvu do Sportovní dobrou čelovkou a kvalitní omyvatelnou
obuví s vodním sloupcem alespoň
5000 mm. Copak o to, u návštěvy
nebo doma si boty opláchnete, ale
ti, kdo chodí za sportem, nám nosí
povrch cesty hodně hluboko do šaten a mnozí neukáznění i dál!
Také jsou „dobrá“ kličkující auta.
Ale dnes už se nejde vyhnout! Díry
spravované štěrkem se zvětšují,
prohlubují a už se roztahují na několika místech všude. Při jejich
kontrole jsem naměřil „Roklince“,
jak jsem si jí pracovně pojmenoval, už 12 cm! Proto radím všem
řidičům, aby se Roklince vyhnuli,
ostatní louže s hloubkou dna do 10
cm Vám přece nic neudělají.
K napsání tohoto článku mě mimo jiné inspirovalo i čtení minulého zpravodaje, je tam napsáno:“ …
kde největší investiční akcí bude
Kožlanský zpravodaj 2 /2018
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vybudování místních komunikací
Větrná, Polní a Luční ulice. Kromě
asfaltového povrchu to bude také
výstavba chodníků a veřejného
osvětlení…“. Toto jsem jako člen
zastupitelstva samozřejmě věděl a
pro výstavbu jsem ruku zvednul,
přesto jsem za Sportovní „loboval“
a znovu asi neuspěl. Nejdříve nebyly plány a dořešené pozemky.
Nyní chodíte blátem, nebo se na
Vás práší, protože co kdyby tam
ještě někdo stavěl… to by se muselo zase rozkopat… V Polní, Větr-

né a Luční už nikdo stavět nebude?
Na druhou stranu, až budou venčit
své psy ve Sportovní, však oni si
bláta taky užijí.
Vždyť my ze Sportovní ulice toho
nechceme (už bezmála 10 let)
mnoho. Rozumný zpevněný povrch
cesty a parkoviště za tělocvičnou.
Povrch, který by nezničilo točící se
popelářské auto, po kterém v ulici
každý týden zůstanou nesmazatelné stopy a další překážky pro neopatrné chodce. Povrch, který by
v suchu neprášil a v mokru nebyl

rozbahněný. Povrch, který by dělal
lepší reklamu městu a tělocvičně,
do které se opravdu za sportem
sjíždějí lidé z celé republiky. A nemusí to být hned asfalt s chodníky.
V rámci bezpečnosti osobní i našich dětí chodících z kroužků často
za tmy jedno světlo ke konci stodol.
Někde jsem četl, že charakter
člověka prozradí čistota jeho obuvi. My ze Sportovní to bereme
s rezervou…
Jaroslav Švarc

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Základní škola
Leden, který je ve znamení uzavírání pololetní klasifikace, nezačal zrovna mrazivě a tak se ledová plocha
u školy zatím odkládá. Bohužel ani prognózy ke konci
měsíce nejsou úplně optimistické, tak uvidíme v únoru.
V lednu se všichni soustředíme na uzavření známek.
Děti dohánějí, co nestihly a snaží se přesvědčit učitele, že předešlé čtyřky byla jenom náhodná selhání.
Ale nejen učením „živ je člověk…“.

Dvanáctého ledna proběhla v páté třídě přednáška s
názvem „Moje cesta na svět“. Tento program vhodně i
s ohledem na věk dětí doplňuje znalosti z přírodopisu.
A když máme tak znalé děti, okamžitě v osmém a devátém ročníku kontrujeme preventivním programem o
neplánovaném těhotenství. Ten proběhl dva pátky po
sobě ke konci ledna. Děti se během čtyřhodinového
semináře dozvěděly mnoho užitečných a někdy až
možná odstrašujících informací. Zda jsou tyto prowww.kozlany.cz

gramy, které zařazujeme do výuky v rámci preventivního plánu, užitečné, ukáže až čas.
V pátek 19. ledna se naši nejmladší florbalisté zúčastnili krajského turnaje, který pořádal český svaz
florbalu. Do krajského kola postoupili jako vítězové
našeho okresu! V turnaji krajských škol už ale malinko „narazili“, přesto je to obrovská zkušenost do budoucna. A konečné šesté místo považuji za úspěch.
Více na jiném místě zpravodaje.
Na konci ledna rozdáme dětem pololetní vysvědčení
a v pátek 2. 2. budou mít pololetní prázdniny. Škola
ale neosiří. Všichni pedagogové se budou v pátek
vzdělávat v oblasti inkluze. Na toto téma jsem četl již
mnoho článků a názorů. Myslím, že za naši školu mohu směle říci, že jsme vzdělávali děti s různými problémy vždy. I asistenta pedagoga jsme měli již dávno
před inkluzí. Pokud je to v silách učitele, finančně zřizovatele a pokud to „unese“ třídní kolektiv, není se
zařazováním těchto dětí problém. U nás se jedná
hlavně o cizince. Na druhé straně jsme byli jedna
z mála škol, která doporučila za posledních šest let
nějaké dítě do školy praktické v Kralovicích. Oni jsou
speciální pedagogové, oni mají méně dětí ve třídě,
speciální pomůcky a hlavně zkušenosti. My se snažíme, ale nesmí to být na úkor ostatních dětí. Škoda
snahy praktické školy postupně tlumit a rušit. A co se
peněz týče, ani slibované navýšení finančních prostředků se tak nějak nekoná. Za mě tedy: „inkluze
není žádný zázrak…“.
A jedna dobrá zpráva nakonec – konečně nám nasněžilo v Telnici. Lyžařský kurz pro sedmáky doplněné
o zájemce tam začíná již 11. února a navazují na něj
jarní prázdniny. (19. – 23.2.) Zápisy do ZŠ již druhým
rokem nebudou probíhat nyní v zimě, ale až v dubnu.
Mgr. Jaroslav Švarc
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Florbalový turnaj ČEPS CUP v Plzni
V pátek 19. ledna se naši nejmladší florbalisté konečně dočkali a vyrazili na krajské finále Čeps Cupu
ve florbalu konané v plzeňské hale na Lokomotivě.
Sešlo se osm mužstev rozdělených do dvou skupin.
Hráči těchto týmů byli většinou žáky čtvrtých a pátých
tříd a výškově i herní vyspělostí naše kluky převyšovali. Svá utkání ve skupině náš tým prohrál a do vyřazovací části nastoupil proti prvnímu ze skupiny A, týmu tachovské školy Žárka. Do poloviny zápasu jsme
jim stačili, ale 15 minut už bylo na naše malé kluky
moc. Zápas skončil 10:5 pro soupeře. Čekal nás už
jen zápas o umístění s týmem ZŠ Stupno, ten naši
hráči vyhráli 7:4, což znamenalo konečné šesté místo
v kraji. Na tak malou školu jako je naše, je to obrovský úspěch. Sice máme ještě co zlepšovat, víme co
natrénovat, co doladit, přesto musím našim hráčům
poděkovat a jsem na ně hrdý. Naši školu reprezentovali: Vojta Koura I.r.,Jára Švarc II.r., Vašek Babuška, Martin Beneš, Matěj Šmirous všichni III.r., Michal
Šot, Dan Konopásek oba IV.r. a Matěj Berbr V.r. Nesmím zapomenout poděkovat panu Michalu Šotovi,

který nám pomohl s dopravou i organizací hry našeho
mužstva na turnaji. Florbalu zdar!

Mgr. Jaroslav Berbr

Mateřská škola
Měsíc leden je pro mateřskou školu klidnější měsíc a
začínáme systematičtěji pracovat s předškolními dětmi tak, aby byly lépe připraveny na roli malých školáků.
Na školkové zahradě si užíváme každého čerstvě
napadaného sněhu. Děti staví sněhuláky a mají možnost bobovat na našem malém svahu a vyzkoušet své
nové kluzáky.
V polovině ledna měly děti možnost shlédnout výukový program zaměřený na dopravní výchovu. Připomněly si hravou formou, jak přecházet přes přechod,
proč nosit reflexní prvky a poutat se v autě.
Kolektiv MŠ

SPOLKY
Korálkování
Je únor, počasí nic moc, ale nás baví se scházet a bavit se třeba korálkováním.
Jsme rády, že mezi nás přišla nová šikulka a už se chytla drápkem. Korálky
ji také baví a začíná „ křečkovat“. Vyrábí s nadšením korálkové šperky. Máme radost, že mezi nás přichází nové členky našeho klubu, chtějí se scházet
a učíme se od sebe navzájem novým věcem.
Tak, pokud máte dámy zájem, přijďte mezi nás…….
Kožlanské šikulky

Kožlanští hasiči
Zásahová jednotka Kožlany se v lednu 2018 zaměřila na odbornou přípravu jednotky dle nařízení MVgenerálního ředitelství HZS ČR.
Jednotka si především prohlubovala znalosti v otázkách z bojového a cvičebního řádu požárních jednotek. Zimní měsíce jsou všeobecně věnovány hlavně
školením, a jsem rád, že naši členové k proškolování
mužstva přistupují svědomitě. Podařilo se najít dva
členy, kteří v letošním roce absolvují specializované
kurzy – jedná se o odbornosti velitele a strojníka.
Kurzy jsou prováděny nejprve dvoudenním školením
přes počítač z domova, kde každý účastník projde internetovou výuku zakončenou závěrečným testem.
www.kozlany.cz

Pokud tento test nesplní, nemůže bohužel ve školení
dále pokračovat. Pokud všechny požadavky splní, nastoupí na třídenní školení do školícího střediska HZS v
Třemošné, kde hasiči dostanou odborné informace a
kurz zakončí závěrečnou zkouškou před komisí, kde
získají, nebo nezískají osvědčení pro výkon dané
funkce. Pevně však věřím, že naši kluci všechno
zvládnou.
Dále pracujeme na opravě naší techniky, kde Město
Kožlany našlo peníze na opravu nejzávažnějších závad
na naší Tatře 815. Tímto děkujeme a budeme doufat,
že se na opravě začne pracovat co nejdříve, podle
možností autoservisu Pašek v Rybnici. Strojníci prováKožlanský zpravodaj 2 /2018
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dějí v průběhu každého měsíce povinné kondiční jízdy
s požární technikou, aby si osvojili správné návyky v
řízení velké požární techniky. Jednotka se dále schází
každé pondělí od 18.00 v hasičské zbrojnici v KožlaSDH Kožlany a kolektiv Mladých hasičů v průběhu zimních
měsíců také nespali. V prosinci bylo největší akcí pořádání Víkendu v
hasičárně pro naše Mladé hasiče.
Této akce se zúčastnilo 17 dětí z
našeho kolektivu a 5 vedoucích, a
dále členové zásahové jednotky a
členové našeho SDH, kterým velice
děkujeme za zajištění zázemí, programu a dobré „bašty“ pro děti.
Sobotu děti zahájily naplánovaným
výletem do Kožlanského okolí. Po
cestě však děti objevily „zraněného“ figuranta (Fanda Kotěšovec)
po pádu z posedu. Jejich úkolem
bylo pomocí vysílačky událost
ohlásit záchrannému systému –
kupodivu to zvládli všichni, včetně
družstva přípravky.

Pak je čekal ohníček s buřty a
teplým čajem v hájence a návrat
do hasičárny. Odpoledne strávily
děti u videí ze zásahů Kožlanské
zásahové jednotky s komentářem
a vysvětlivkami Michala Šota, jakožto jejího velitele. Samozřejmě
jsme pustili i nějakou tu pohádku a
již se blížil večer plný překvapení.

nech na informativní schůzky, kde se domlouvá činnost a potřebné detaily naší práce.

Prvním bylo, že se najednou místo
zvuku z pohádky, ozvalo z reproduktorů vyhlášení požárního poplachu – to bylo samozřejmě cvičné – ale během pěti minut byly děti oblečené a připravené v autech k
výjezdu. Druhým překvapením pro
děti bylo, že k ohni opravdu vyjely
– na skládce jsme jim připravili a
zapálili domeček z palet, který pak
naši Mladí hasiči pod dozorem
hasičů ze
zásahové
jednotky
úspěšně uhasili. A třetím překvapením pak byly po návratu voňavé
teplé palačinky, které jim připravil
Milan Konopásek s děvčaty ze sboru.
V neděli pak děti měly přednášku o první pomoci s názornými
ukázkami na fotografiích a videích
a později si vyzkoušely i ošetřování
mezi sebou navzájem. Tato akce
se velmi líbila, a to nejen dětem,
ale i členům ze sboru a již je naplánováno její pokračování.
Leden pak náš sbor zahájil 6.
ledna Řádnou valnou hromadou
SDH, které se zúčastnilo celkem
36 řádných členů (z 62), 13 členů
kolektivu Mladých hasičů a 22 hostů. Mezi zúčastněnými hosty nesmím zapomenout na naší starostku Okresního sdružení hasičů Plzeň-sever paní Alenu Foldovou,
která byla dlouholetým členem našeho sboru, dále pak na zástupce
HZS ze stanice Plasy p. Tomáše
Koubu, na starostu okrsku Kožlany-Chříč p. Jaroslava Helebranta a
také na zástupce ze sborů Kralovi-

Michal Šot, velitel JSDHO
ce, Dolní Bukovsko, Sobětice, Hlince a Chříč. Všem děkujeme za návštěvu naší valné hromady a podnětné příspěvky. Jako vedoucí
Mladých hasičů nás velice potěšilo
vystoupení babičky jednoho z našich svěřenců, která nám zvlášť
poděkovala jménem rodičů a prarodičů za naší práci s dětmi. Za to
jí moc děkujeme.

Vzhledem k prostorám, které
jsme získali díky rekonstrukci
hasičské zbrojnice, jsme se rozhodli zorganizovat několik akcí ve
spolupráci s Okresním sdružením
hasičů, a to schůzi Okresní rady
represe a velitelů jednotek JPO II a
JPO III, dále školení vedoucích
mládeže okresu Plzeň-sever a podzimní okresní kolo celostátní hry
Plamen.
Samozřejmě
chceme
uspořádat tradiční hasičskou soutěž Kožlanská jízda, okrskové cvičení hasičů, ale to je ještě relativně daleko – v březnu a v květnu –
takže se o tom zatím podrobněji
rozepisovat nebudu.
Michal Češka, vedoucí Mladých
hasičů SDH Kožlany

Tříkrálový pochod
V sobotu 6. 1. 2018 nám počasí přálo. Na pochod
kolem Dřevce svítilo slunce a jedinou překážku představoval místy lehce bahnitý terén. Třiceti účastníkům
trvalo obejít Dřevec asi dvě a půl hodiny. Od kapličky
na návsi jsme po 8,5 km došli až ke kulturnímu domu.
Tam si všichni mohli opéci špekáčky a zhodnotit celou
túru.
Za Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce z. s.
Jindra Fišerová

Citát měsíce

„Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává“
Marcus Tullius Cicero
www.kozlany.cz
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Kulturní spolek Jiřího Radima
ze Dřevce z. s.

Od 6. února 2018 je připravena
v muzeu výstavka

TJ Olympie Kožlany
pořádá

pořádá
v sobotu 10. února 2018
od 19:00 hod.

„Móda z let 1868-1877“
v tiskové podobě a potrvá až
do května.

v úterý 13. února 2018

„ZPÍVANÁ VE STYLU
COUNTRY"

Na výstavku se můžete přijít
podívat v rámci otevírací doby
muzea
úterý-sobota
7:30-11:30 a 12:00-16:00

Kulturní dům Dřevec
Dobrovolné vstupné

MASOPUST

program:
9:30 hod. dopolední pozvánka
16:15 hod. průvod městem
19:00 hod. zábava v sokolovně

Anketa
Anketní otázka na únor:

Výsledky ankety za leden:

Jste spokojeni s výsledkem
prezidentských voleb?

Nová anketa byla spuštěna 1. 2. 2018

www.kozlany.cz

(stav k 31. 1. 10:00)
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SPORT
FC OLYMPIE KOŽLANY
Pomalu se rozjíždíme do nové sezóny, takže první pozvánka na zápas:
Příprava - muži:
24. 2.
Kryry B - Kožlany
14:00 hod.
A zveme Vás na MASOPUST

DBaK
Suda vs Lichá
Tradiční zápas všech příchozích vyšel s ohledem na
rozmístění Vánočních svátků a Vánoční turnaj v Plzni
opět na první den nového roku. Tento termín je sice
náročný, ale kdo se donutil přijít, tak nelitoval. Hráli
jsme desetiminutové úseky a střídali jsme velké
a zkušené hráče na vysoký koš a minižactvo na koš
snížený. Nejvíc si zacvičila obsluha košů, neboť stahovat a vytahovat koše na každou desetiminutovku byl
úkol skoro nadlický. Po 12 úsecích hry a drobné pomoci stolku jedné z bojujících stran, skončil zápas
opět smírně a symbolicky 118:118.

Ligové soutěže mají po základních částech
Po Vánočních svátcích se ligové soutěže přehouply
do svých druhých částí. A my víme, zda jsme nastavené cíle pro základní části dokázali splnit či nikoli.
Takže postupně od nejstarších.
Juniorky bojovali až do posledního kola o postup do
finálové skupiny. Osud tomu chtěl, že právě poslední
zápas na palubovce HB Basket měl rozhodnout, zda
do finálové skupiny postoupíme my nebo „HBéčko“,
které si jistotu postupu neuhrálo v sobotním zápase
s BK Klatovy. Vyrovnaný zápas se rozhodoval až
v posledních minutách a byl pro nás vítězný. Konečné
skóre 76:71 nás posílá do bojů o postup a čekají nás
zápasy proti Chomutovu, Havířovu, Brněnským Žabinám, Jičínu a Benešovu. První dva mají právo postupu
do baráže o Extraligu. Takže juniorky cíl splnily a vše
ostatní bude navíc.
Jak jsem již napsal na začátku sezóny – cílem pro
kadetky je udržení ligy bez nutnosti hrát kvalifikaci.
Takže cíl byl splněn již v polovině základní části, kdy
bylo matematicky nemožně skončit na posledních
dvou místech a po 10 kole bylo dokonce jasné, že i
kadetky čekají výjezdy na Moravu – ano až nečekaně
pohodlná jízda ligovou soutěží nás zavede do finálové
části. Jelikož ročník hráček 2002 nepatří v našem klu-

bu k nejsilnějším, rozhodli jsme se pustit naše hráčky,
které hostují do HBB, ke všem zápasům Extraligy a
využít těžkých zápasů ve finálové skupině k dalšímu
růstu mladších hráček. Zapojíme do družstva co nejvíce starších žákyň, tedy hráček ročníku 2003 jako
přípravu na další sezónu, kdy právě soutěž kadetek
bude ležet z velké části na jejich bedrech.
Další kategorií jsou starší žákyně. Ve skupině bojovaly o čtvrté postupové místo s jihočeskou baštou
basketbalu ze Strakonic a postup do Extraligy vybojovaly. Takže další výjezdy na Moravu – Havířov, Olomouc, KP Brno, Žabiny z Moravské skupiny. A k tomu
ze skupiny B Jičín, Hradec Králové, USK a Slovanka.
Spolu s postupujícími z naší skupiny – Chomutovem,
HB Basketem a BA Spartou je to kompletní špička žákovského basketbalu v ČR. Je nám ctí být její součástí. Čekají nás těžké zápasy a reálné vysoké prohry.
Ale víme, že jen zápasy se silnými týmy nás posunou
výš. Cíle v Extralize jsou dílčí a postupné – učit se,
bojovat, snažit se, běhat a snad i urvat nějakou výhru. To poslední už máme dokonce splněno. Z prvního
víkendu Extraligy jsme si přivezli vydřené vítězství
z palubovky Olomouce.
Poslední ligovou soutěží je liga U14. Tu hrajeme se
dvěma týmy rozdělenými věkově. Jeden tým tvoří
pouze hráčky ročníku 2004 a druhý pak mladší. Tímto
rozdělením jsme sice oslabili U14 družstvo, ale zase
nám soutěž hraje skoro 30 dívek. Dva týmy v soutěži
mají pouze Litoměřice a Hradec Králové. Sice jsme
s týmem U14 do Extraligy nepostoupili, ale hráčky
hrají, dostávají minutáž a sbírají herní zkušenosti a
herní návyky, což je investice do budoucna. Navíc pro
U13 tým je to výborná příprava na kvalifikační boje o
MČR U13, které zahájíme zanedlouho v Západočeské
oblasti.
Road show
Poslední informací, kterou Vám chceme v tomto čísle sdělit, je pozvánka na Road show. 15. 2. přiveze
tým České Basketbalové Federace svojí show do tělocvičny ZŠ Kralovice. Akce je určená pro žáky I. stupně
a jejím cílem je propagace basketbalu a prohloubení
spolupráce basketbalových klubů a škol. Tým bude
složený z renomovaných trenérů mládeže a přivezou i
nějakou basketbalovou hvězdu Loni jezdila Kateřina
Elhotová nebo Tereza Vorlová. Uvidíme, kdo přijede
k nám.
Bohužel jsme dostali pouze jeden termín a museli
jsme rozhodnou, do které školy tým pozveme. Volba
padla na Kralovice. V dalším kole se budeme snažit
Road Show dostat i do Kožlan.
J. Buňka

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
řad 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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