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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Měsíc březen nám přinesl
celkem nečekané množství sněhu
a velkých mrazů. Naše technické
služby
si
s tím poradily dobře a
chodníky a
místní
komunikace
byly odklizeny včas a
v odpovídají
cí kvalitě.
V soutěži
„Zlatý erb“,
které jsme
se zúčastnili po dvou letech, jsme
byli úspěšní. Umístili jsme se na
druhém místě s naším mobilním
rozhlasem v kategorii Smart City o
nejlepší elektronickou službu. Finanční odměnu ve výši 16 tisíc Kč
investujeme do dalšího rozvoje našich webových služeb pro občany.

Jednou novou službou pro občany
je i zavedení platebního terminálu
na našem úřadě. Nyní můžou občané platit svoje poplatky pomocí
platební karty. Terminál je umístěn
v pokladně úřadu.
V březnu byl proveden první
kontrolní odběr vody v tomto roce.
O výsledcích budete informováni
v patřičné rubrice na našich webových stránkách. Proběhla také důležitá jednání s firmou Marius Pedersen a.s. o smlouvě na rok 2018
a také s Úřadem práce ČR o pracovnících na veřejně prospěšné
práce. I v tomto roce chceme využít jejich pomoci při údržbě veřejných prostranství a v lesní školce.
Svojí účastí jsme také podpořili
na jednání u hejtmana Plzeňského
kraje mladotického starostu a aktivisty, kteří společně bojují za znovuobnovení železniční trati Mladotice – Kralovice.

Naši zaměstnanci také prořezávali křoví a stromy v Kožlanech a
ve Dřevci. Podle možností opravovali a natírali lavičky, které budou
umístěny v našich parcích.

V polovině března se konalo pravidelné zasedání zastupitelstva
města. O výsledcích jednání jste
informováni na jiném místě našeho
zpravodaje.
Z kulturních akcí je třeba připomenout tradiční Šibřinky a také
každoroční akci pořádanou kulturní
komisí, naší knihovnou a ve spolupráci se školou. Je to „Noc
s Andersenem 2018“.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města
na 15. zasedání konaném dne 14.
3. 2018
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace a sdělení starosty; zprávu o činnosti rady a výborů zastupitelstva v roce 2017; současnou
situaci ohledně dobrovolných finančních příspěvků na výstavbu
inženýrských sítí s tím, že dosavadní praxe i forma dohody zůstane zatím zachována; zprávu o stavu lesního hospodaření; diskusní
příspěvky členů zastupitelstva
Zastupitelstvo určuje:
č. 203/18 - ověřovateli zápisu
Františka Kotěšovce, Zdeňka Pícla,

návrhovou komisi ve složení předseda Václav Kratochvíl, členové Bc. František Švec, Petr Babuška.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 204/18 - program 15. zasedání
zastupitelstva; č. 205/18 - uzavření smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu města ve výši 95
370 Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce
2018; č. 206/18 - uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z
rozpočtu města ve výši 125 000,Kč Tělovýchovné jednotě Kožlany
na zajištění sportovní a kulturní
činnosti v roce 2018; č. 207/18 -

dodatek č. 8, kterým se mění
Smlouva o dílo o zajištění komplexního odpadového hospodářství,
a který se týká zvýšení cen za svoz
a likvidaci odpadu; č. 208/18 - přistoupení města Kožlany do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e)
zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a čl.
3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky; č. 209/18 změnu rozpočtu města na rok
2018 - 1. rozpočtové opatření.

Výsledky projednání rady města na 3. zasedání konaném dne 26. 2. 2018
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města.
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Rada schvaluje:
č. 23/18 - program 3. zasedání
rady města; č. 24/18 - termín a
program 15. zasedání zastupitelstva města Kožlany; č. 25/18 plán preventivně výchovné činnosti
v oblasti požární ochrany na rok

2018; č. 27/18 - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0012335/04
na p.č. 1533, 1531 k.ú. Hodyně u
Dřevce se společností ČEZ Distribuce, a.s.; č. 28/18 - zabudování
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chladicího boxu v zadní části kuchyně v nebytových prostorech
č.p. 260 Kožlany, odstranění příčky
oddělující kuchyň a sklad a uplatnění vynaložených oprávněných
nákladů ve výši cca 104 085 Kč
proti platbě nájemného; č. 29/18 odpisový plán na rok 2018 Základní
školy
a
Mateřské
školy
dr.Eduarda Beneše, Kožlany; č.
34/18 - smlouvu o umístění stavby
vodovodní přípojky do pozemků
města p.č. 3647/10, 3662/31,
3662/32 vše k.ú. Kožlany dle přílohy tohoto zápisu; č. 36/18 - přeložení vodoměru č. 1209143128 k
nemovitosti E76 na st.559 k.ú. Kožlany ze stávající přípojky na p.č.
2887/1 k.ú. Kožlany do nově budované vodovodní přípojky na p.č.
2889/2 Kožlany; č. 37/18 - přeložení vodoměru OM 0108543805 k
nemovitosti č.p. 463 na st. 477
k.ú. Kožlany ze stávající přípojky
na p.č. 2887/1 k.ú. Kožlany do nově budované vodovodní přípojky
na p.č. 2889/2 Kožlany; č. 38/18 vrácení částky 50.000,- Kč panu
O.P. a K.J., kterou uhradili městu
Kožlany jako příspěvek na výstavbu inženýrských sítí v Kožlanech s
tím, že situace ohledně příspěvků
na výstavbu inženýrských sítí bude
řešena; č. 43/18 - zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č.
1019 v k.ú. Buček dle výsledku
osobního jednání s žadateli; č.
44/18 - rozdělení hospodářského
výsledku Základní školy a Mateřské školy dr.Eduarda Beneše, Kožlany za rok 2017; č. 45/18 účetní závěrku za rok 2017 Zá-

kladní školy a Mateřské školy dr.
Eduarda Beneše, Kožlany; č. 46/18
- smlouvu o umístění stavby vodovodní přípojky do pozemků města
p.č. 3647/10, 3623/86, 3662/32
vše k.ú. Kožlany dle přílohy tohoto
zápisu.
Rada souhlasí:
č. 26/18 - se stavbou „Kožlany,
Hodyně, p.č. 1016/1, kNN“ dle
předložené dokumentace a nemá
ke stavbě připomínek; č. 30/18 s konáním sportovně-kynologické
akce na území a lesních pozemcích
v majetku města při dodržení povinností stanovených v § 19-22
lesního zákona č. 289/1995 Sb. v
platném znění; č. 31/18 - se stavbou plotu na pozemku p.č.
3623/102 k.ú. Kožlany a nemá ke
stavbě připomínek; č. 33/18 - se
zřízením vodovodní a kanalizační
přípojky na pozemku p.č. 3623/92
v k.ú. Kožlany; č. 35/18 - s napojením pozemku p.č. 2889/1 k.ú.
Kožlany na vodovodní řad z důvodu stavby rodinného domu a stavbou vodovodní přípojky za podmínky umístění 4 vodoměrů ve vodoměrné šachtě č. 2 a samostatným napojením objektů na st.559,
st. 477, st.885, st. 963 vše k.ú.
Kožlany; č. 41/18 - se záborem
chodníku před nemovitostí č.p. 124
Kožlany po dobu 4 měsíců z důvodu rekonstrukce rodinného domu s
podmínkou dodržení zásad bezpečnosti a zajištění bezpečného
průchodu osob; č. 47/18 - se stavbou vodovodní přípojky a napojením pozemku p.č. 2350/2 k.ú. Kožlany na vodovodní řad.

Rada neschvaluje:
č. 39/18 - vrácení dobrovolného finančního příspěvku ve
výši
40.000,- Kč panu V.M., protože
plánovaná vodovodní a kanalizační
přípojka vede převážně po soukromém pozemku a město poskytlo možnost napojení v městském
pozemku p.č. 4150/22 Kožlany,
kde délka přípojek bude pouze cca
2 m; č. 40/18 - vrácení dobrovolného příspěvku na výstavbu inženýrských sítí ve městě Kožlany
manželům L., neboť nebyl shledán
důvod pro jeho navrácení; č.
42/18 - poskytnutí finančního příspěvku pro Spolek sochaře Václava
Levého na zhotovení repliky sochy
Václava Levého z důvodu zapůjčení
originálu sochy od muzea v Mariánské Týnici s tím, že město přispělo zakoupením dřevěných rámů
pro expozici Václava Levého.
Rada doporučuje:
č. 32/18 - zastupitelstvu schválit
poskytnutí dotace ve výši 125
000,- Kč z rozpočtu města Tělovýchovné
jednotě
Kožlany,
IČ
14703335 na činnost v roce 2018.
Pozn.: Zveřejněna je upravená
verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s §
16, § 17 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, k nahlédnutí na Městském
úřadě.

Výsledky projednání rady města na 4. zasedání konaném dne 19. 3. 2018
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města.
Rada schvaluje:
č. 48/18 - program 4. zasedání
rady města; č. 49/18 - darovací
smlouvu a poskytnutí finančního
daru v částce 5000 Kč na zajištění
činnosti Českého svazu včelařů,
základní organizace Kožlany v roce
2018; č. 50/18 - poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na zajištění
činnosti DBK Kožlany – Kralovice v
roce 2018; č. 51/18 - darovací
smlouvu a poskytnutí finančního
daru v částce 500 Kč městu Kralo-

vice na financování činnosti Klubu
důchodců Kralovice v roce 2018; č.
53/18 - vyhlášení ředitelského volna Základní škole a Mateřské škole
dr.Eduarda Beneše Kožlany z organizačních důvodů ve dnech
30.04.2018 a 07.05.2018; č.
55/18 - smlouvu o umístění stavby
vodovodní a kanalizační přípojky
do pozemku města p.č. 3623/86
k.ú. Kožlany; č. 57/18 - zveřejnění
záměru prodeje pozemku p.č. 21/4
v k.ú. Buček; č. 58/18 - darovací
smlouvu a poskytnutí finančního
daru v částce 7000 Kč na zajištění
činnosti spolku Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Deliba Kožlany v
roce 2018.

Rada souhlasí:
č. 52/18 - se stavbou studny na
pozemku p.č. 2300/18 k.ú. Kožlany a nemá ke stavbě připomínek;
č. 54/18 - se stavbou vodovodní a
kanalizační přípojky a napojením
pozemku p.č. 3623/93 k.ú. Kožlany na vodovodní řad a kanalizační
stoku; č. 56/18 - se zněním Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území správního obvodu
obce s rozšířenou působností Kralovice, verze 1, 2018, včetně jeho
obsahových částí: Analýza, Strategický rámec MAP a Roční akční
plán aktivit pro Základní školu a
Mateřskou školu dr.Eduarda Beneše Kožlany.

Popelnice bez známky pro rok 2018 byly naposledy vyvezeny ve čtvrtek 29. března 2018
Po tomto datu budou vyváženy popelnice pouze se známkou pro letošní rok.

www.kozlany.cz
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Informace pro občany
Upozornění
V případě, že při vývozu popelnic dojde k jejich poškození vinou svozové služby, nahlaste to IHNED na
MÚ Kožlany.

Biopopelnice
Vývoz biopopelnic proběhne v měsíci dubnu ve
čtvrtek 12. a 26.4.2018.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU A
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 19. 5. 2018
Svážené odpady prostřednictvím mobilního svozu

Buček /náves /
Hodyně /náves/
Dřevec /náves/
Dřevec /KD/
Hedčany /náves/
Kožlany /proti MÚ/
Kožlany
/horní křižovatka u Sparu/

8:00 – 8:15
8:20 – 8:40
8:45 – 9:00
9:05 – 9:15
9:45 – 10:00
10:10 – 10:40
10:45 – 11:05

Časy jsou orientační
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!!!

Nebezpečné odpady:
Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů,
lepidel, maziv, olejů apod.
Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů
Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné
oděvy a rukavice, znečištěné hadry
Motorové a ostatní oleje
Olejové filtry
Pneumatiky:
osobní, nákladní, traktorové
Použité elektrozařízení:
-malé spotřebiče - vysavače, žehličky, fény, holicí strojky,
pily, vrtačky aj.
- TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.
- velké spotřebiče – pračky,sušičky, myčky, mikrovlnné
trouby, el. sporáky,
- chladící zařízení - chladničky, mrazničky, klimatizace,
vinotéky
Ostatní:
Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky.
NE – běžné, reflektorové a halogenové žárovky!
Olověné akumulátory

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
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Základní škola
Březen je už za námi a čekají
nás sváteční velikonoční dny. Děti
trochu „odfouknou“, ale potřebují
se pořádně nadechnout před závěrem roku.
Sedmého března se naše školka
zúčastnila
tradiční
Mateřinky
v Kralovicích. Vystoupení jsem viděl bohužel jenom na videu a moc
se jim to povedlo. Poděkování patří
i učitelkám Ditě a Markétě, které
vystoupení s dětmi nacvičily.
V březnu se už několik let jezdí
do Plzně na Úřad práce. Žáci
osmého ročníku pod vedením výchovné poradkyně Evy Sixtové se
tam zúčastnili programu nazvaného „Kariéra – kam po škole“. Někteří z nich mají už o své budoucnosti jasno, ty nerozhodnuté mohou takové programy nasměrovat.
A když je nenasměrují, budou alespoň vědět, kde úřad v Plzni sídlí.
16. března se žáci páté třídy vydali do plzeňské ZOO. Lístky dostali za odměnu za účast ve čtenářské soutěži. A protože mají čtení rádi, ze ZOO jeli rovnou do ko-

žlanské knihovny, kde strávili další
Noc s Andersenem. I děti z MŠ o
týden později vyrazily do místní
knihovny. Článek je na jiném místě
zpravodaje.
Konec března byl ve znamení
preventivního programu „Zdravá
pětka“. Děti se ve dvouhodinovém
bloku seznamují se zásadami zdravého stravování a také si připravují
něco malého na zub. Tak kdyby
Vám doma začaly třídit potraviny,
nelekejte se.
V následujícím období nás čekají
zápisy. Nejdříve bude ten do školy
– 11. dubna a druhého května
proběhne zápis do MŠ. Pomalu se
scházejí hlášení z okolních obcí o
dětech tam přihlášených a my už
tušíme, že počty žáků budou pomalu klesat. Do školy přijde kolem
deseti dětí a ještě méně do školky.
Na venkově prostě „baby boom“
skončil.
V polovině dubna proběhnou po
pedagogické radě třídní schůzky.
Předpokládáme, že se o vzdělávání
svých dětí zajímáte a navštívíte

nás. 25. dubna začíná povinný
kurz plavání. Tento kurz probíhá
v rámci osnov a po dobu 10 týdnů
nahrazuje tělesnou výchovu. Letos
se mi podařilo sehnat dotaci
z rozvojového programu na dopravu a děti tak budou doplácet už
jen desítky korun. Snad budou
stejné programy k dispozici i do
dalších let.
Na konci dubna a začátek května
jsou schválené dva dny ředitelského volna – pondělky před svátky
v květnu. Na 30. dubna mám pozvanou firmu, která bude zajišťovat pro školu a zřizovatele GDPR.
Tato ochrana osobních údajů, která vstoupí v platnost koncem května, bude značně finančně i organizačně náročná. Přibude papírování
a o to to bude dražší. Stále nám tu
práci někdo usnadňuje…
Na závěr bych chtěl připomenout, že všechny důležité informace najdete na stránkách školy.
Mgr. Jaroslav Švarc

Mateřská škola

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/2019
se koná ve středu 2. května od 14:30 do 16:00 hodin v budově Mateřské školy
Pravidla pro přijímání dětí do mateřské školy:
1) přednostně děti předškolního věku
2) děti s nástupem v září 2018
3) děti neplně tříleté pouze v případě volného místa v MŠ, zdravotní zralosti dítěte a dle personálních a materiálních možností
MŠ.
S sebou rodný list dítěte.

Každé dva roky se mohou mateřské školky zúčastnit oblastního
kola KRALOVICKÁ MATEŘINKA, což
je přehlídka pódiových vystoupení
dětí z mateřských škol.

www.kozlany.cz

Letos se jich přihlásilo 6, včetně
té naší. Se staršími dětmi ze třídy
Lvíčátek jsme nacvičili taneční vystoupení na píseň z muzikálu Pomáda „Správná parta“. Na tuto
písničku zatančilo 8 holčiček a 8
chlapců, které přišlo podpořit do
Lidového domu v Kralovicích 7. 3.
2018 mnoho rodičů. Jejich vystoupení bylo odměněno velkým potleskem. Nyní čekáme, zda se nám
podařilo postoupit do celostátního
kola v Nymburce.
Měsíc březen jsme zakončili návštěvou knihovny, kde paní Danielovská tvořila ilustrace při četbě
pohádky O ČERVENÉ KARKULCE.

Děti si prohlédly knihovnu a pěknou velikonoční výzdobu. Také si
pochutnaly na výborné bábovce od
paní knihovnice Hany Tupé.
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KNIHOVNA KOŽLANY
Noc s Andersenem a výlet do plzeňské zoo
Tak jako v minulých letech, připravili jsme i letos ve spolupráci
s místní knihovnou pro žáky páté
třídy další ročník oblíbené Noci
s Andersenem. Záměrem této akce, při které děti přespávají
v knihovně, je rozvoj dětského
čtenářství, a je připravována u příležitosti výročí narození dánského
pohádkáře, Hanse Christiana Andersena.

Každý rok je touto cestou dětem
připomínáno nějaké literární výročí
a letos nás doprovázely příběhy
klubu Rychlých šípů. Protože se
v naší třídě sešlo nezvykle velké
množství dobrých a aktivních čtenářů, přihlásila nás paní knihovnice
do čtenářské soutěže „Poznávejte
přírodu a za odměnu přijeďte do
zoo“. Cílem soutěže bylo čtení knih
s přírodní tématikou. Děti četly a

vstupenky do zoo získaly. Dokonce
byl udělen Janu Fehérovi diplom za
prvenství (nejrychlejší a nejlepší
čtenář). Vstupenky jsme si užili
společně, protože jsme návštěvu
zoo spojili s již plánovanou nocí
v knihovně.

A jak to všechno proběhlo? V pátek 16. 3. jsme i přes hlášenou
nepřízeň počasí a samozřejmě za
doprovodu paní knihovnice nastoupili do linkového autobusu a
jeli do Plzně. Na přání dětí jsme

k přepravě využili také tramvaj. Po
nástupu,
procvaknutí
lístků
i
úspěšném výstupu jsem byla
opravdu ráda, že je nás ve třídě
„pouhých“ patnáct. Cestou k zoo
nás provázel slabý deštík, ale ten
brzy ustal a počasí nám až do odjezdu přálo. Návštěvníků bylo málo
a tak byla zahrada „naše“. Zvířata
byla aktivní, hlavně medvědi a vlci
pro nás připravili nevšední podívanou. Mláďaty se to jen hemžilo, ale
ta nejroztomilejší byla na statku –
králíčci. Prošli jsme celou zoo,
snědli svačiny, nakoupili suvenýry,
vydováděli se na prolézačkách a po
návratu „hurá“ do knihovny. Tam
děti plnily různé úkoly: četly, psaly
příběhy, vyráběly, luštily morseovku a absolvovaly bobříka odvahy.
Bobříky jsme plnily celý den a ten
nejhorší – „Den bez telefonu“! Celodenní program byl pro některé
náročný, přesto většina usnula až
dlouho po půlnoci. Zato ráno se
vstávalo brzy. V knihovně se
zkrátka nespí! Pak už jsme jen
posnídali buchty, které nám připravily maminky, sbalili věci, předali si pamětní listy a rozešli se
domů.
Mgr. Dana Berbrová

KULTURA

městské muzeum
Vás srdečně zve na přednášku
paní Hany Šnajdaufové

Život na zámku
císaře Františka Josefa I.
úterý 10. 4. 2018 od 18:00

Výzva
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici připravuje v termínu 13. 6. – 19. 8. 2018 výstavu
malíře a karikaturisty Bohumila Konečného - Bimby k jeho nedožitým 100. narozeninám.
Vystaveny budou kresby, ilustrace i malby z dostupných sběratelských a institucionálních fondů.
Protože autor měl silnou osobní vazbu na severní Plzeňsko (žil několik let v Kožlanech) je část jeho díla také v
řadě osobních sbírek, výzdobách soukromých domovů. PROSÍME o možnost zapůjčení děl tohoto umělce pro
danou výstavu. Zaručujeme bezpečné zacházení, včetně zákonného pojištění (výstava bude hlídaná) a zápůjční
smlouvy.
Kontaktovat nás můžete (do konce dubna 2018): Hana Tupá 721 084 931
nebo osobně v městské knihovně Kožlany.
www.kozlany.cz
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SPOLKY
Velikonoční jarmarky
V březnu jsme se připravovaly na Velikonoční jarmarky, které byly v Čisté, Mariánské Týnici, Ledcích a na
Farmě Hedecko. Připravovaly jsme kraslice, perníčky, háčkovaly a vyšívaly velikonoční dekorace. Na setkání
v knihovně jsme s dětmi vyráběly velikonoční dekorace z papíru.
Tak si užijte hezké jarní měsíce. To vám přejí
Kožlanské šikulky

Kožlanští hasiči
Sbor dobrovolných hasičů Kožlany
vás zve na 14. ročník soutěže " O putovní pohár starosty města"
KOŽLANSKÁ JÍZDA
v sobotu 5. května 2018
Dojezd a prezence 8:30 – 9:00
Nástup a zahájení soutěže 9:15
Start soutěže 9:30
Konec soutěže - cca kolem 16. hod

Během soutěže, ale i po soutěži bude podáváno bohaté občerstvení!

Maškarní bál ve Dřevci
V sobotu 10. 3. 2018 po mrazivých dnech vysvitlo
sluníčko a dokonce i teplota už byla skoro jarní. Proto
nás velmi potěšilo, že si hodně dětí s rodiči vybralo
místo procházky náš maškarní ples.

V kulturním domě ve Dřevci se odpoledne sešlo asi
60 dětí, každé v doprovodu několika rodinných příslušníků – rodičů, prarodičů, tetiček i strýčků. Při příchodu dostal každý perníkové srdíčko, které pro děti
upekla a krásně ozdobila paní Jaruška Marková. Každý
chtěl to nejkrásnější a bylo velmi těžké vybrat, které
to je. Ve 14 hodin všechny přivítal DJ Butan. Celý bál
provázel slovem, ale především hrál k poslechu a
hlavně k tanci oblíbené dětské písničky. Pro děti jsme
připravili několik soutěží. Nemohla samozřejmě chybět tradiční židličkovaná, a to jednou pro starší děti a
pak pro mladší děti. Tanec dvou tanečníků s balonkem
mezi sebou měl také úspěch a i podtancovávání tyče
si děti užily. Kromě „tanečních“ soutěží mohly ještě
házet míčky do klauna, vybarvit si obrázek nebo dře-

věnou kostičku a také si nechat malovat na obličej. Za
vše dostali nějakou malou sladkou odměnu. Další
hračky, puzzle, sladké pečivo a jiné drobnosti si děti
odnášely z tomboly. Všech 300 cen bylo brzo rozebráno a snad se holčičky nezlobily, že vyhrály traktor či
autíčko a kluci panenku nebo sponky do vlasů. V 17
hodin jsme se rozloučili a odešli domů, abychom se ve
20 hodin znovu setkali na maškarním bále pro dospělé.

Odpoledne přišly děti v různých pestrých kostýmech
a nejinak tomu bylo i večer. Většina přítomných popustila uzdu své fantazii, takže jsme mohli vidět
spoustu zajímavých masek a převleků. K tanci hrál
opět DJ Butan a celý večer nás udržel ve svižném tanečním tempu. Když jsme se pak rozcházeli do svých
domovů, mnoho z nás již přemýšlelo o maškarním
kostýmu na příští rok.
Za Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce z.s.
Jindra Fišerová

Citát měsíce
„Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.“
Sókrates
www.kozlany.cz
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Historik z Mariánské Týnice vyprávěl o osudu hradu Krašov
Do Hedčan zavítal už počtvrté
historik Jiří Fák z Muzea a galerie
severního Plzeňska v Mariánské
Týnici, aby nám povyprávěl další
příběh z dávných dob. Tentokrát
jsme se ocitli jen několik kilometrů
za obcí. V místě, kde se Brodeslavský potok vlévá do řeky Berounky.
Nad ní se na skále majestátně tyčí
zřícenina hradu Krašov.
Jak jsme se dozvěděli, sláva
Krašova sahá až do 13. století. Při
pohledu na současný stav zříceniny
se nám zdálo až neuvěřitelné, že v
dobách největšího rozkvětu se v
jeho útrobách a v předhradí nacházela hospoda, pivovar, cihelna,
kaple a řada dalších místností. Byl
nazýván dokonce zámkem. Hrad
se pokoušeli několikrát dobýt Husi-

té, ale marně. Datuje se, že se stal
také letním domovem mnichů
plaského kláštera. Jeho téměř totální zkáza odstartovala počátkem
19. století, kdy jej lidé z okolí postupně rozebírali a materiál používali pro budování svých stavení.
Jeho záchrana započala ve 30. letech 20. století a trvá v podstatě
dodnes.
Hrad vlastnilo několik rodů, a jak
jsme se dozvěděli, řada pánů měla
výbušnou povahu. Tak například
jeden z nich si zašel se svými
kumpány do Kralovic a tam házeli
kameny do okna poddaného a nakonec jej zpohlavkovali. Další majitel během bujaré oslavy na hradě, kde teklo víno proudem, probodl mečem muže. V historii Kra-

šova se mluví také o lotrovi Kubovi
z Březska, kterého nechal majitel
hradu uvěznit do věže, ze které ale
utekl.
Poutavé devadesátiminutové vyprávění Jiří Fák okořenil nejen pikantními historkami, ale i řadou
dochovaných snímků a kreseb.
O mnoho déle trvala zábava s živou hudbou, která po historické
přednášce v páteční večer 16.
března následovala. O hudební
zpestření se postarala svým zpěvem a hrou na varhany Valentina
Janečková. Nechyběla ani tombola
a tradiční občerstvení.
Za pořádající SDH Hedčany:
Valentýna Bílá

SPORT
FC OLYMPIE KOŽLANY
Zimní fotbalová přestávka je minulostí, áčko už dokonce odstartovalo svou cestu za návratem do okresního
přeboru a v průběhu dubna postupně začnou soutěže i zbývajícím našim mužstvům.
Touto cestou srdečně zveme všechny fanoušky, aby přišli naše hráče povzbudit a pomohli jim tak k dobrým
výkonům a k co nejlepším výsledkům.
Výsledky - březen:
A-mužstvo:
Příprava:
Kaznějov dor. – Kožlany 5:5 (2:3)
Branky: V.Švamberg 2, Šnajdr ml., Tupý, Rataj
Program - duben:
A-mužstvo (sobota):
7. 4. Dobříč - Kožlany
14. 4. Úlice - Kožlany
21. 4. Kožlany - Manětín
28. 4. Hunčice - Kožlany

16:30
16:30
17:00
17:00

Stará garda (pátek):
20. 4. Kožlany - Chrást
27. 4. Kožlany - Zruč

18:00
18:00

Mistrovské utkání:
Třemošná B – Kožlany 2:2 (2:1)
Branky: Tupý 2

Přípravka (pátek):
6. 4. Mladotice - Kožlany
13. 4. Kožlany - Plasy
20. 4. Trnová - Kožlany
24. 4. Kožlany - Kralovice
27. 4. Kožlany - Hadačka
1. 5. Žihle - Kožlany

17:00
17:00
17:00
17:00 (úterý)
17:00
17:00 (úterý)

Ohlédnutí za sezónou 2017/2018 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 2017/18 šest družstev. Hrálo se turnajově každý s každým, dvě družstva vždy stála. Soutěž je vyrovnaná a každý může
porazit každého. Záleží vždy na aktuální formě a
účasti několika lídrů týmu. Letos se nám celkem dařilo. Od září nás sice pronásledovala pracovní zaneprázdněnost a také několik úrazů, ale vždy jsme to
nějak „slepili“. Při bodování soutěže výhra = 2 body,
prohra = 1 bod a neúčast = 0 bodů je každá absence
v podstatě neřešitelnou ztrátu. Jezdili jsme tedy na
všechny turnaje a polovinu jich i vyhráli. Ale výsledky
jsou na této úrovni až na posledním místě.
www.kozlany.cz
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V okresním přeboru volejbalu nemáme žádné registračky. 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 souKonečná tabulka OP mužů 2017/2018 :
1. Horní Bříza
12 9 3 0
2. Kožlany
12 7 5 0
3. Kralovice A
12 7 5 0
4. Zbůch
12 6 6 0
5. Zruč
12 7 2 3
6. Kralovice B
12 0 12 0

19 : 6
17 : 12
16 : 12
15 : 14
14 : 14
1 : 24

středění týmu, které je na přelomu září a října, organizujeme v prosinci pro děti mikulášskou nadílku. Akcí
roku se pro nás stal Kožlanský míčový desetiboj. Soutěž dvojic v roce 2018 slavila již svůj patnáctý ročník.
Urputné souboje, pestrost sportů a kvalitní ceny přilákají každý rok soutěžící i mnoho diváků. Desetiboj
proběhl 3. 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 volejbalistům pevné
zdraví a mnoho elánu do dalších akcí.
Za VK Kožlany Jaroslav Švarc
599 : 461
591 : 533
601 : 517
593 : 601
467 : 585
452 : 606

21
19
19
18
16
12

1,42
1,33

Patnáctý Kožlanský míčový desetiboj
Byl tu konec února a rychle se
blížilo datum určené pro patnáctý
ročník Kožlanského míčového desetiboje. Přípravy však začínají
mnohem dříve. Je potřeba zajistit
ceny – na tomto místě velice děkujeme sponzorům, kteří jsou nám
již dlouho nakloněni – zajistit stravování, domluvit rozhodčí, doplnit
vypadnuvší dvojice, připravit tabulky… Ve středu před desetibojem
probíhalo losování dvojic do herních „pavouků“. Často se už tady
rozhoduje o budoucím umístění.
Mimo herní kvality je prostě potřeba mít i trochu toho štěstíčka.
Ráno 3. 3. 2018 se k tělocvičně
ZŠ začali trousit lidé. Někteří
s úsměvem na rtech, jiní s vidinou
toho, co je čeká, zase tak zvesela
nešli. Ano, blížil se začátek již 15.
ročníku KOŽLANSKÉHO míčového
desetiboje. Protože pravidla zůstala stejná, mohlo se v 8:00 začít.
Šestnáctka dvojic se pustila do zápolení, které probíhalo až do
19:00, kdy došlo na vyhlášení výsledků a ocenění sportovců za jejich výkony. Protože až do konce o
prvenství bojovalo celkem 6 dvojic,
pozornost se opět soustředila na
poslední dvě disciplíny. V poslední
z nich, ve vrhu medicinbalem, dvě
dvojice, které myslely na celkové
vítězství, přešláply, čímž usnadnily
dvojici J. Švarc a Z. Týmr cestu
k celkovému vítězství v desetiboji.
Naopak díky tomu nastalo drama,
kdo je doprovodí na stupně vítězů.

www.kozlany.cz

Nakonec i přes přešlap skončili
druzí D. Görner a V. Lehner. Na
třetí místo se protlačila dvojice J.
Kotěšovec a J. Švarc. (viz. tabulka
s celkovým součtem a pořadím).
Za zamyšlení také stojí fakt, že na
prvních místech byly dvojice „čtyřicátníků“ a starších… Kde jsou
mladí, draví šikovní kluci?
Přestože se bojuje přes 11 hodin, o celkovém umístění rozhodují
drobnosti. Několik jich připomeneme. Například, kdyby V. Lehner
nepřešlápl, mohl klidně slavit vítězství. Kdyby J. Kotěšovec hodil o
jednu obruč víc, mohla jeho dvojice brát stříbro (když Lehner přešlápl…). Kdyby, bratři Berbrovi
v součtu ve vrhu medicinbalem
hodili o 30cm více, zakončili by své
účinkování na třetím místě, ale i
tak se stali příjemným překvapením desetiboje a brali nepopulární
bramborovou (z pohledu vítěze,
který tenhle článek upravuje, se
mi chce říci, že kdyby se nevyškrábal praotec Čech na Říp, mohli
jsme vyhrát někde u moře…). Ale
na kdyby se nehraje.
Gratulujeme všem, co se zúčastnili a dokončili celý náročný turnaj.
Je třeba připomenout i jeden nešťastný okamžik. J. Palšovič starší,
který se na soutěž poctivě připravoval, udělal jeden smutný rekord.
Sám se zranil hned ve třetí minutě
(2:18) prvního zápasu a musel odstoupit z turnaje. Do několika minut však za sebe zajistil náhradu J.

Palšoviče mladšího, takže se mohlo
pokračovat v plném počtu. Dodatečnou jedenáctou disciplínu, největší pokles váhy za turnaj, vyhráli
J. Správka a L. Správka, kterým se
podařilo vypotit celkem 1,5 kg.
A nyní již budeme pouze děkovat… Za ceny ještě jednou děkujeme všem sponzorům – hlavně
některé, řekl bych hlavní ceny, byly velice hodnotné. Ale ani bez
těch menších cen bychom se neobešli. DĚKUJEME!!!! Samozřejmě
nesmíme zapomenout poděkovat
všem rozhodčím, bez nichž by to
nešlo. Další poděkování patří
všem, kteří se po celý den starali o
naše bříška. Našim manželkám a
kamarádkám za výbornou gulášovou polévku, která byla k nerozeznání od guláše, a za velké, chutné
bramboráky. Také za buchty a pochutiny, které nám všem napekly
ke kávě. Děkujeme i Milanovi a
Slamákovi a všem dalším, kteří se
starali o to, aby se k nám 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. Patnáctý ročník skončil, ať žije ročník
šestnáctý…
VK Kožlany
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VOLEJBAL

STOLNÍ TENIS

KOŠÍKOVÁ

HÁZENÁ

HOKEJBAL

NOHEJBAL

LÍNÝ TENIS

"PETLING"

HOD DO DÁLKY

Švarc Jaroslav – Týmr Zdeněk

9

1

4

3

1

9

5

3

4

1

40

1

Görner Darin – Lehner Vladimír

5

3

1

3

6

7

2

2

7

15

51

2

Kotěšovec Jan - Švarc Jiří

7

2

2

1

15

5

4

1

12

4

53

3

Berbr Jaroslav – Berbr Ondřej

5

5

9

1

6

3

7

9

3

5

53

4

Ibl Miroslav – Makoň Zdeněk

1

13

3

9

2

1

3

5

5

13

55

5

Kůsa Martin – Kůsa Pavel

3

7

7

9

4

7

1

7

2

14

61

6

Hora Václav – Tupý Luboš

4

4

7

3

11

9

5

5

13

3

64

7

Kotěšovec František - Šot Michal

13

5

5

8

4

4

7

9

1

10

66

8

Správka Jaromír – Správka Lukáš

7

13

9

6

11

2

9

13

10

7

87

9

Kříž Tomáš – Šofranko Marian

2

9

9

14

10

13

9

4

16

2

88

10

Souček Miroslav – Souček Miroslav

9

13

5

11

6

9

13

9

6

16

97

11

Novák Alexandr – Štrunc Ladislav

9

9

13

11

6

9

9

13

9

9

97

12

13

9

13

14

2

13

13

7

8

6

98

13

Randa Richard – Švamberg Jiří

9

13

9

11

16

5

9

9

15

8

104

14

Babuška Jakub – Tupý Zdeněk

13

7

13

6

11

13

13

13

10

11

110

15

Palšovič Jaroslav – Zíma Michal

13

9

13

14

11

13

13

13

14

12

125

16

Slabý Jiří – Zeman Martin

www.kozlany.cz

POŘADÍ

KOPANÁ

CELKOVÝ SOUČET

KOŽLANSKÝ MÍČOVÝ DESETIBOJ 2018
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Anketa
Anketní otázka na duben:
Jste pro znovuobnovení železniční trati
Mladotice – Kralovice?

Nová anketa byla spuštěna 1. 4. 2018

Výsledky ankety za březen:

(stav k 28. 3. 10:10)

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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