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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Červnové počasí spíše připomínalo léto než jaro, ale tráva rostla
velmi dobře. Naši pracovníci technických služeb pokračovali se sesekáním
a
na
ostatní
práce moc
času nezbylo.
Velké
problémy
nám
dělá
nepořádek
okolo kontejnerů na
tříděný odpad. Neustále musíme
uklízet odložené věci, které zde
neukáznění spoluobčané odkládají.
V žádostech o dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje jsme byli úspěšní. K již schváleným dotacím na
veřejné osvětlení v Polní, Větrné a
Luční ulici a na propagační materiály do informačního centra nám
schválili dotaci na opravu hasičského auta (55tis.), dotaci na VI.
kozlování (10tis.) a dotaci na nové
oplocenky v lese (159tis.). Celkem
jsme tedy v letošním roce získali
z Plzeňského
kraje
dotace
v celkové výši 529tis. Kč.
Silné přívalové deště nám ukázaly některé nedostatky na kanalizační síti. Proto jsme v červnu museli vyřešit akutní opravu jedné
kanalizační přípojky v ulici E. Beneše za sokolovnou. Kanalizace
byla ucpána vinou špatně zvolené
technologie napojení do šachty.
Další akutní opravu si vyžádala
ucpaná kanalizace u muzea. Nefunkční byla hlavně díky kořenům
z dnes již pokácených kaštanů. A
poslední kanalizační problém byl
na pozemku p. Jámečného na

hlavní stoce. Zde jsme museli
opravit krycí desku, která se již
rozpadala a přes kterou má p. Jámečný jediný přístup ke svému
pozemku.

Minulý měsíc se konalo 17. zasedání městského zastupitelstva, o
jehož usneseních se dočtete na jiném místě našeho zpravodaje.
Město Kožlany se stalo hostitelem
zasedání správního výboru SMO
PK, jehož jsem zvoleným členem
za severní Plzeňsko. Mimo otázek
sociální politiky kraje jsme také
projednávali otázky rušení některých matričních úřadů. Ministerstvo
vnitra chtělo zrušit některé matriční úřady. V Plzeňském kraji jich
vybrali 32 a Kožlany byly mezi nimi. Velký odpor samospráv a profesních sdružení nakonec donutil

ministerstvo přehodnotit svůj záměr a bude na obcích, zda si matriční úřady ponechají. Změněno
však bude financování těchto úřadů ze strany státu.
Jako akcionáři jsme se také zúčastnili
valné
hromady
VAK
v Nýřanech. V červnu byly také
odebrány vzorky vody pro pravidelnou kontrolu kvality. S výsledky
budete
seznámeni
na
našich
webových stránkách.
Na úřadě se uskutečnilo jednání
pracovního výboru na přípravě
realizace projektu protipovodňových opatření v Hodyni. Po jeho
realizaci již bude možné požádat o
příslušnou dotaci.
Ze společenských a sportovních
událostí chci zmínit memoriál Katky Šlikové ve streetballu.
Dále se uskutečnil pěkný koncert
orchestru ZUŠ Kralovice Egi-band
v kožlanské sokolovně, koncert
komorního souboru Ludus Musicus
v hodyňské kapli a také vernisáž
výstavy malíře Bohumila Konečného v našem muzeu u příležitosti
100. výročí jeho narození. Stejnou
výstavku obrazů můžete zhlédnout
i v naší knihovně. Dobrovolné
vstupné
z koncertu
v Hodyni
(3.172,- Kč), bude použito na další
kulturní akci pořádanou ve zdejší
kapli.
Rozloučení se žáky 9. třídy ZŠ
proběhlo tradičně v obřadní síni na
městském úřadě. Za přítomnosti
rodičů, pedagogů a starosty města
se rozloučilo se školou celkem 11
žáků. Do dalšího života jim přeji
hodně úspěchů. Tímto dnem začaly
prázdniny a také zasloužená dovolená pro zaměstnance školy.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Vavřinecká pouť v Kožlanech 10. – 12. srpna 2018
Další informace o programu budou zveřejněny na plakátech

www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 7 – 8 / 2018
strana - 1 -

Výsledky projednání rady města na 8. zasedání konaném dne 11. 6. 2018
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města.
Rada schvaluje:
č. 98/18 - program 8. zasedání
rady města; č. 100/18 - nájemní
smlouvu s paní Petrou Urbanovou
na pronájem části pozemku p.č.
1582 k.ú. Dřevec o výměře 24 m2
za 1,- Kč/m2/rok; č. 103/18 - poskytnutí finančního daru v částce
1.000,- Kč Spolku sochaře Václava
Levého k zajištění občerstvení u
příležitosti otevření nové expozice
v městském muzeu věnované sochaři Václavu Levému; č. 104/18 zábor a vstup do chodníku před

č.p. 283 Kožlany z důvodu odvodnění a odizolování domu, a to od
12.06.2018 do 30.06.2018 za
podmínky dodržení bezpečnostních
opatření a zajištění bezpečného
průchodu osob; č. 107/18 - knihovní řád Městské knihovny v Kožlanech s účinností od 11.06.2018
a ruší knihovní řád z 01.04.2008.
Rada neschvaluje:
č. 99/18 - zrušení výkonu matriční
agendy na Městském úřadu Kožlany.
Rada souhlasí:
č. 106/18 - se zadáním vypracování dohody o povolení přístupu a
příjezdu po lesních pozemcích do
rekreačního areálu Tišina.

Rada odkládá:
č. 101/18 - projednání žádosti o
prodej části pozemku p.č. 3648/1
v k.ú. Kožlany z důvodu provedení
šetření na místě; č. 102/18 - projednání žádosti o vyjádření ke
stavbě vodovodní přípojky pro
podnik Keramo č.p. 235 Kožlany z
důvodu doložení technických údajů.
Rada doporučí:
č. 105/18 - zastupitelstvu schválit
smlouvu o budoucí smlouvě darovací o darování stavby křížové cesty v k.ú. Kožlany do vlastnictví
města.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 17. zasedání
konaném dne 13. 6. 2018
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace a sdělení starosty a dalších členů zastupitelstva, zprávu o
stavu hospodaření v městských lesích
Zastupitelstvo určuje:
č. 215/18 - ověřovateli zápisu Milan Konopásek, Luboš Kulhánek,
návrhovou komisi ve složení předseda Václav Kratochvíl, členové František Kotěšovec, Mgr. Jaroslav Švarc.

Zastupitelstvo schvaluje:
č. 216/18 - program 17. zasedání
zastupitelstva; č. 217/18 - celoroční hospodaření města Kožlany
za rok 2017 bez výhrad; č. 218/18
- účetní závěrku sestavenou ke dni
31.12.2017 včetně výsledku hospodaření města za účetní období
2017; č. 219/18 - prodej pozemku
p.č. 21/4 v k.ú. Buček o výměře
80 m2 panu Václavu Hachovi za
cenu 30,- Kč/m2; č. 220/18 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
darovací o bezúplatném převodu

dokončené stavby křížové cesty do
majetku města s paní Mgr. Růženou Srpovou; č. 221/18 - změnu
rozpočtu města na rok 2018 - 4.
rozpočtové opatření.
Zastupitelstvo pověřuje:
č. 222/18 - starostu města k výběru dodavatele stavby místních komunikací Polní, Luční, Větrná v Kožlanech na základě zprávy hodnotící komise a podpisu smlouvy o dílo.

Informace pro občany
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.

POZVÁNKA NA KOŽLANSKOU POUŤ

Výstava
drobného zvířectva

Pouťový turnaj
v malé kopané

Kozlování

na hřišti u Vožeháku

zábavné odpoledne

pátek – sobota
10. - 11. 8. 2018

sobota 11. srpna
od 13:00 hod.

neděle 12. srpna
od 14:00 hod.

předpokládaní účastníci:
Kožlany A, Kožlany stará garda,
Bílý balet,
2 týmy z Pὃllwitz a další týmy

na dvorku za městským úřadem

v chovatelském areálu
U radnice

Večer na hřišti retro disco
DJ Butana

www.kozlany.cz

Program pro děti i dospělé.
Stánkový prodej, občerstvení
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Závěr školního roku 2017/2018 ve škole a školce
Červen je v každé škole spojen nejen s finišováním
a doháněním klasifikace, ale i se školními výlety a
různými kulturními nebo sportovními akcemi. Ani ten
letošní nebyl výjimkou.
Dnes jsou už vysvědčení rozdána a třídy ve škole
zejí prázdnotou. Jak tedy dopadl školní rok 2017/2018
z pohledu statistiky? Z celkového počtu 142 žáků bylo
ve škole uděleno 81 vyznamenání a 59 žáků prospělo.
Byli i dva žáci, kteří bohužel neprospěli. Celkový průměr všech žáků byl 1,58. V letošním roce jsme udělili
tři dvojky z chování – většinou za pořizování a zveřejňování audiovizuálních nahrávek ve škole a dokonce
jednu trojku za neomluvené hodiny. Na začátku školního roku navštěvovalo školu sedm dětí – cizinců. Na
konci pouze jeden. Všechny kontroly, které během
školního roku proběhly, byly bez závažných závad.
Přes tyto pěkné výsledky si myslím, že obecně znalosti dětí klesají. Chybí hlavně logické myšlení a porozumění čtenému textu. Jestli chcete pro své ratolesti
něco o prázdninách udělat, vyžeňte je od počítačů do
přírody a ke knížkám, bavte se s nimi, jezděte na výlety, prostě se jim věnujte.
Konec školního roku si děti už neumí představit bez
výletů. Tentokrát nám bylo nakloněno i počasí. 1. - 3.
třída navštívila zámek a lanové centrum ve Zbirohu.
Hlavně lanové centrum se moc líbilo.

děli. Výlet je to pěkný, jen ta vzdálenost v letošním
horkém počasí byla úmorná. I školní družina se rozloučila se školním rokem krátkým pochodem do údolí
Hrádeckého potoka tentokrát v kovbojském stylu. Děti si po stopovačce a plnění úkolů opekly buřty a
snědly melouna. Zmrzlina na závěr byla už jen třešničkou na dortu. Snad jim bříška tento nápor vydržela.

Další informace a fotky z výletů a akcí naleznete na
našich webových stránkách školy.
V červnu se žáci páté třídy pod vedením paní učitelky Berbrové probojovali do krajského kola „Malého
záchranáře“. Tuto soutěž vyhlašuje Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. Během okresního kola děti
plnily různé úkoly, které si stahovaly z internetu. Do
Plzně nás jelo reprezentovat čtyřčlenné družstvo složené ze samých děvčat. Teorii měly skvělou a po malinkém zaváhání v praktických úkolech obsadily nakonec krásné třinácté místo z více než třiceti přihlášených. Gratulujeme.

Žáci 4. a 5. třídy navštívili se svými učitelkami památnou horu Říp a město Mělník.

Celý druhý stupeň vyrazil do Třeboně a do jaderné
elektrárny Temelín. Exkurzi opakujeme jednou za čtyři roky, aby všichni žáci na druhém stupni Temelín viwww.kozlany.cz

V pátek 22. 6. se v mateřské škole uskutečnila tradiční zahradní slavnost spojená s rozloučením
s předškoláky. Bohužel nám tradičně nepřálo počasí a
tak vlastně slovo „zahradní“ neplatilo. Celou slavnost
probíhající v prvním patře MŠ moderoval pan Pohoda.
V červnu se také konal tradiční streetball škol a
soutěž „kožlanská laťka“ ve skoku vysokém. Výsledky
vašich dětí najdete na jiném místě zpravodaje.
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Žáci čtvrté a páté třídy se v polovině června zúčastnili
tradičního
výcviku
na
dopravním
hřišti
v Kralovicích. Hřiště je tam malé, zato kola jsou nová.
Výcvik splnil účel a mnozí si hrdě odváželi průkaz cyklisty. Na úplný závěr roku jsme uspořádali, ve spolupráci se psovody z věznice Oráčov, ukázku výcviku
služebních psů. A tak jestli někdo slyšel v pondělí 25.
6. střelbu, nebyla ze školy, ale byla součástí programu se psy, kteří neomylně pachatele zastavili.

Ani o prázdninách se život ve škole úplně nezastaví.
Školka má běžný provoz až do 20. července a děti
tam mohou znovu nastoupit už 20. srpna. Na prázdninový provoz se běžně hlásí kolem 20 dětí, ale reálně
jich potom chodí polovina. Už si na to začínáme pomalu zvykat. Během přerušení provozu školky musí
firma Král PM Centrum stihnout rekonstrukci nádvoří
před budovou. Tuto rekonstrukci hradí zřizovatel částečně z dotací kraje. Dále musíme stihnout generální
úklid i další nutné úpravy interiéru a exteriéru budovy.
Až na období mezi 16. červencem a 4. srpnem bude
také v provozu školní kuchyně. Naše kuchařky vaří
přibližně tři desítky obědů pro občany Kožlan, obědy a
večeře pro tábor Deliba Kožlany, který znovu přivítá
děti v krásném údolí Hrádeckého potoka, příměstský
tábor DDM Kralovice - Kožlany a v srpnu budeme poskytovat celodenní stravování pro basketbalová soustředění jednomu kraslickému a dvěma plzeňským
klubům. Tyto budou u nás i ubytovány. Dále bude
v budově školy vymalována první a pátá třída. Údržba
chodeb a dalších prostor už je každoročním rituálem.
Naši školu po prázdninách opouští 11 deváťáků a 3
dívky z páté třídy, které po výborných výsledcích
u přijímaček nastupují na reálné gymnázium. Snad
budou na kožlanskou školu vzpomínat v dobrém. Přeji
všem absolventům za sebe a celý učitelský sbor, aby

se jim v dalším studiu dařilo a co nejvíce využili znalosti a dovednosti, které jsme se jim snažili předat.
V září by mělo nastoupit 10 nových školáčků do
první třídy a další starší spolužáci, kteří se do Kožlan
stěhují s rodiči. Kolik jich nakonec bude, a jestli udržíme současný počet cca 145 dětí ve škole, budeme
vědět až prvního září. Vstup do školy bude na ně i jejich rodiče klást nové povinnosti a úkoly. Doufám
však, že radost z dobře zvládnuté práce a krásných
známek v žákovských knížkách převládne. Do školky
po prázdninách postupně přivítáme 12 nových dětí.
Počet dětí ve školce se ustálil a od září bychom jich
měli mít asi 43. Postupně hlavně od ledna nastoupí
dalších pět, čímž se dvě třídy školky zcela naplní. Pro
ty nejmenší – netříleté bude opět pracovat chůva. To
nám umožní zbytek peněz z projektu OP VVV, do kterého vstoupila škola v září 2017. Přesné počty dětí
nyní můžeme jenom odhadovat. Prázdniny jsou dlouhá doba a vždy nás na jejich konci někdo překvapí.
Všem ostatním žákům, o kterých jsem se výše nezmínil, začínají prázdniny. I pracovníci školy budou
čerpat zaslouženou dovolenou. Chtěl bych všem zaměstnancům poděkovat za obětavou a těžkou práci,
která je v současné době zvláště na některých pozicích stále velice špatně ohodnocená, a popřát jim nikým nerušenou dovolenou plnou krásných, prosluněných dnů.
V neposlední řadě patří velký dík dvěma dlouholetým pracovníkům školy, kteří se rozhodli, že po
prázdninách půjdou do důchodu. Za jejich dlouhodobou spolehlivou práci jim moc děkuji. Jejich nástupci
mají laťku nasazenou hodně vysoko…
Na závěr mi dovolte, abych se zmínil o některých
věcech, které mě v současné „předvolební“ době trápí. Dokud směřovaly útoky pouze proti mé osobě, nereagoval jsem. Dnes už ale některé výroky občanů
školu špiní. Například údajné šetření ČŠI, které prý
zjistilo různá pochybení. Všechny (obě) zprávy ČŠI
jsou volně dostupné veřejnosti a s výsledky všech
kontrol pravidelně seznamuji zřizovatele. Žádná kontrola nezjistila mimo opravdových drobností, které
jsme ihned odstranili, žádné nedostatky! Všichni se
snažíme dělat tuto nelehkou a nevděčnou práci profesionálně a co nejlépe. Kdo s dětmi někdy dělal – jistě
to chápe… O výrocích typu „vyčistíme školu“ si také
myslím své. To musí šířit asi nějaký opravdový pedagog specialista, který to má v hlavě srovnané a myslí
na budoucnost kožlanských dětí. Proč mi tedy nepřijde
poradit? Mohli bychom spolu třeba studovat změny
školského zákona, upravit našich 40 směrnic nebo
třeba školní řád či čtyřsetstránkový vzdělávací program… rád přivítám každou profesionální radu a změnu „k lepšímu“.
Mgr. Jaroslav Švarc

Červnový sport ve škole
Vždy na konci školního roku se v
naší škole konají dvě tradiční soutěže. Streetball škol okresu Plzeňsever a Kožlanská laťka.
V úterý 12. 6. se sjelo na naše
hřiště dvacet družstev různých
škol, což bylo skoro 80 sportovců,
a soutěžilo se za přijatelného počasí ve čtyřech věkových kategoriích. Naše škola vyslala do bojů čtywww.kozlany.cz

ři družstva a vedla si docela dobře.
Povedla se dvě druhá a jedno třetí
místo. Přestože tento sport nemiluji, myslím si, celkem dobrá akce!
Ve středu 27. 6. jsme uspořádali
již XX. ročník soutěže ve skoku vysokém Kožlanská laťka. Za divácké
podpory skoro celé školy se v naší
tělocvičně sešlo dvacet osm soutěžících od páté do deváté třídy. Ně-

kteří skokani nás udivovali svými
výkony a někteří zas osobitým
skokanským stylem. Velký zájem o
tuto soutěž mají žáci 5. třídy, neboť tato atletická disciplína v jejich
osnovách TV není. Kolem dvanácté
hodiny bylo doskákáno a pak došlo
na slavnostní vyhlášení vítězů. Medailisté dostali diplomy a sladkou
odměnu.
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Letos se podařilo dokonce překonat rekord soutěže a to v kategorii mladší žákyně, ale myslím si, že výkony
oceněných závodníků stojí za zveřejnění, posuďte sami:
Mini žáci:
1. Jiří Segeč
2. Radek Spurný
3. Matěj Berbr
Mini žákyně:
1. Míša Petranová
2. Veronika Týmrová
3. Petra Krůtová
a Anežka Pokorná

105cm
105cm
100cm
105cm
105cm

Mladší žáci:
1. Jan Babuška
2. Petr Hero
3. Karel Hluchý

135cm
135cm
125cm

Mladší žákyně:
1. Eliška Šotová
2. Tereza Vopatová
3. Adéla Kučerová

120cm
120cm
110cm

Starší žáci:
1. Jakub Kupka
2. Miloš Zetek
3. Lukáš Váchal

150cm
145cm
140cm

Starší žákyně:
1. Alena Klausová
2. Lucie Panušková

120cm
115cm

95cm

Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim sportovcům za vzornou reprezentaci školy a města při všech
sportovních soutěžích v tomto školním roce a přeji všem krásné prázdniny.
Deváťákům mnoho úspěchů, nejen sportovních, na nových školách a ať jen v dobrém vzpomínají na naši
KOŽLANSKOU ŠKOLU.
Mgr. Jaroslav Berbr

Volejbal ve škole
Stalo se již tradicí, že odcházející žáci devátého ročníku na závěr roku vyzvou své učitele k volejbalovému
utkání. Letošní rok znovu nebyl výjimkou. A tak proti sobě ve čtvrtek v půl jedenácté stála v tělocvičně dvě
družstva. V barevných trikách a šortkách „Los kantoros“, kteří se snažili obhájit svoji neporazitelnost,
v růžovém s klobouky deváťáci, kteří letos opět cítili
šanci konečně to zlomit a vyhrát. Také však věděli, že
učitelé pod vedením dnes už statného pana ředitele
jim to zadarmo nedají.
V tělocvičně, která byla vyplněna místy až ohlušujícím fanděním ostatních tříd, se strhla lítá volejbalová
bitva. Míče létaly ze strany na stranu a někdy i přes
síť. Nechápu proč, ale většina přihlížejících dětí fandila deváťákům. Hráli dobře – všichni. Výsledek takovýchto utkání není důležitý, vždy by měl vyhrát sport
a dobrá nálada. To se nám snad podařilo i letos. Přesto bych chtěl podotknout, že se to deváťákům zase
nepovedlo a to je výzva pro další ročníky…
Mgr. Jaroslav Švarc

Citát měsíce
Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti.
A spravedlnost je matematika humanity.
Tomáš Garrigue Masaryk
www.kozlany.cz
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Červen v MŠ
8. června přijela na návštěvu do
mateřské školy p. učitelka T. Brejchová z Plzně ukázat dětem život
včel. Děti byly do programu zapojeny soutěžemi, hádankami i hravými činnostmi. Na závěr mohly
pozorovat v proskleném úlu, co se
uvnitř děje. Konala se i sladká medová ochutnávka z pláství. Moc
děkujeme.
Dále k nám 15. 6. zavítali na návštěvu 3 příslušníci České policie
z obvodu Kralovice. Děti podle obrázků hodnotily nebezpečné situace, mohly si prohlédnout vybavení
v policejním autě. Od policie ČR
obdržely drobné dárky.

V pátek 22. června se konala
slavnost
věnovaná
rozloučení
s dětmi, které půjdou v září do 1.
třídy. V programu rodiče zhlédli
vystoupení starších dětí s názvem
„Správná parta“. S tímto vystoupením se naše mateřská škola prezentovala v oblastním kole Mateřinka v Kralovicích. I když jsme do
celostátního kola nepostoupili, dětem se taneční vystoupení z filmu
Pomáda moc povedlo.
Hlavní zábavný program připravuje
divadlo Z bedny s panem Pohodou,
kterého děti velmi dobře znají. Po
pohádce proběhlo pasování a předávání
dárků
předškoláčkům.

Vzhledem ke špatnému počasí,
dešti, se nekonalo každoroční opékání buřtů na zahradě MŠ. Docházku do mateřské školy ukončí
v letošním roce 11 dětí. Přejeme
hodně úspěchů.
Děkujeme všem rodičům, kteří
mají zájem o dění v mateřské škole, pomáhají nám sponzorskými
dary, aktivně navrhují nebo se
účastní vzdělávacích akcí pro děti.
Krásné léto přejí všichni zaměstnanci mateřské školy.
Lenka Kozlerová

SPOLKY
Letní prázdninové jarmarky
A jsou tu před námi prázdniny. My se chystáme na různé jarmarky a zároveň se těšíme na další rok našeho
klubu Kožlanských šikulek, který začne v září.
Kam jsme dostaly pozvání:
4. července
Kozojedský letní den
14. července
Břežany - pouť
21. července
Vysoká Libyně - pouť
28. července
Čistá - pouť
29. července
Ledce - pouť v Ledovci
4. srpna
Krašov - pouť na hradě
12. srpna
Kožlany - pouť
Na akcích v Kožlanech a v Kozojedech připravujeme kreativní odpoledne pro děti i jejich rodiče.
Přejeme vám hezké léto.
Kožlanské šikulky

Kožlanští hasiči v červnu - zásahová jednotka a SDH Kožlany
Začátek června byl pro naše
hasiče velmi náročný. Družstvo 5ti členů reprezentovalo kožlanské
hasiče na taktickém cvičení v Praze, které se konalo od pátku 1. 6.
do neděle 3. 6. 2018.
Jednalo se o Hasičskou fontánu k
výročí 100. let založení českého
www.kozlany.cz

státu. Družstvo se dle harmonogramu dopravilo s technikou na
své stanoviště na Rašínově nábřeží
u Vltavy v Praze již v 9.30 v pátek
ráno. Zde naše jednotka byla
umístěna na plovoucí ponton, kde
v pátek ráno složila veškerou potřebnou techniku a věci. Po slože-

ní materiálu jsme odjeli do Sokola
Královské Vinohrady, kde bylo
ubytováno okolo 600 hasičů.
Ostatní cca 450 hasičů bylo ubytováno v prostoru bývalých kasáren
na Ruzyni. Díky brzkému příjezdu,
jsme takticky vybrali nejlepší možné místo a to v prostoru boxu čaKožlanský zpravodaj 7 – 8 / 2018
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somíry. Sedačky, elektriku a vodu
jsme měli jak v salónku. Od 22.
hodiny večerní v pátek byl naplánován nácvik. Za doprovodu hudby
a na pokyny řídících cvičení jsme
pomocí stroje PS12 a jednoho
proudu B, jsme tvořili vodní fontánu. Po konci nácviku okolo půlnoci,
se jednotky vracely zpět do místa
ubytování.

Druhý den v sobotu byl volný
den. Sraz u řeky byl naplánovaný
až na půl devátou večer. Po příchodu na nábřeží, již okolo půl
osmé, čekalo na březích spousty
přihlížejících. Jednotky si připravily
vše potřebné a ve 22:00 začala
akce proslovy různých funkcionářů.
Ostrá akce začala ve 22:15 Českou
státní hymnou, následovala skladba Vltava a zakončila ji skladba
Slovanské tance. Hasičské proudy
byly podsvětlené reflektory, které
měnily barvy a tím daly akci krásný nádech. Po skončení akce se
jednotky vrátily zpět na své nocle-

žiště. Druhý den ráno se již jen odjelo k řece sbalit vybavení a odjíždělo se domů na své základny. Na
sobotní akci, nás přijeli podpořit
kamarádi z Kožlan, za což jim patří
velké díky. Pro všechny, hasiče i
diváky, to byl nezapomenutelný
zážitek.
V průběhu června bylo zrekonstruováno na vozidle Tatra ovládání čerpadla naším členem Davidem
Tomešem. Ve svém volnu předělal
ovládací panel čerpadla, vytvořil
světelný vodoznak na stranách vozidla a dodělal osvětlení úložného
prostoru na nástavbě vozidla. Městu tak ušetřil nemalé peníze, protože elektroinstalace ovládání čerpadla již byla ve špatném stavu.
Tímto patří Davidovi velké díky a
uznání.
V sobotu 9.6 a v neděli 10. 6.
2018 jednotka zajišťovala akci v
Hluboké u Žihle, kde se konal orientační běh tamní přírodou. Jednotka poskytovala vodu na očistu
těla závodníkům, kteří se potřebovali umýt. Organizátory bylo o naše členy skvěle postaráno, hlady
ani žízní jsme netrpěli.
Ve čtvrtek 21. 6. 2018 byla jednotka vyslaná operačním střediskem hasičů na požár autodílny naproti pile Rohy. Jednotka vyjížděla
ve 4:02. Po příjezdu na místo zásahu, byla již autodílna požárem

plně zasažena. Naše jednotka, nasadila jeden proud C a v dýchací
technice hasila štít budovy. Po našem příjezdu již zasahovali hasiči z
Plas, Kralovic a Kozojed. Naše
technika dodávala vodu do cisteren
Kozojed a Kralovic. Pro dovoz
hasební vody, byl zvolen rybník v
Brodeslavech. Příčiny požáru jsou
v šetření. Různé verze příčiny jsou
na sociálních sítích. Děkuji za
ukázkové nasazení členů jednotky
v ranních hodinách, kdy běžný občan ještě spí. Dobrovolní hasiči,
jsou také pracující lidé a chodí do
práce, ale bohužel až po splnění
hasičských povinností, která tato
činnost obnáší.
V sobotu 23. 6. 2018 jsme zorganizovali brigádu v naší hasičárně. Bylo potřeba dodělat spousty
věcí. Chuť do práce jsme podpořili
grilovaným prasátkem a trochou
pěnivého moku. Ani tato lákadla
však na brigádu nepřilákala větší
množství našich hasičů. Stále chodí ti samí, za což jim samozřejmě
patří velké díky. Je pravda, že starat se o majetek města zadarmo,
nikoho příliš netáhne. Ale to co bylo naplánováno, bylo také uděláno.
Všem, kteří se podílejí na chodu
a fungování hasičů v Kožlanech,
patří naše veliké díky.
Michal Šot, velitel JSDHO Kožlany

Kolektiv Mladých hasičů SDH Kožlany
Po květnovém kolotoči soutěží,
jsme měli trochu volného času na
trénincích dopilovat chyby, které
nás stály v přechozím období lepší
umístění. Proto v pondělí i ve středu děti intenzivně nacvičovaly požární útoky a vybraní jedinci se začali připravovat na individuální
soutěž 60m překážek jednotlivců.
16. června tedy vyrazila naše
všechna družstva na pohárovou
soutěž v požárních útocích do Letkova, kde místní sbor i ve stísněných prostorách připravil hezkou
soutěž. Přípravkám se jejich pokusy nehodnotí, vždy jsou všechny
první – za prvé, aby jim to nebylo
líto, a za druhé se těžko hodnotí,
kterému družstvu pomohli vedoucí
více či méně – jsme prostě rádi, že
hasičský potěr běhá a soutěží a že
je to baví. Družstvo mladších se
stále nějak nemůže „chytit“, na
trénincích vše jde jak má, ale na
soutěži se bohužel vždy vyskytne
individuální chyba, která bohužel
potopí celý tým – 23. místo je bídné a musíme se zamyslet, co s
www.kozlany.cz

tím. Na druhou stranu nás velmi
příjemně překvapilo družstvo starších, kteří v nabité konkurenci
nejen z okresu Plzeň-sever, ale i z
jihu a Plzně, získali výborné 6.
místo – zde se intenzívní tréninky
evidentně projevily – moc děkujeme za krásný výsledek.

Další soutěží, která nás čekala v
sobotu 23. června od 13 hodin, byly nejdříve šedesátky jednotlivců
na hřišti v Horní Bělé a na témže

místě pak večerní a noční požární
útoky. V soutěži jednotlivců na
60m překážek jsme však nenasbírali dobrá umístění, v která jsme
doufali, ale naopak se našim dětem asi nervozitou příliš třásly ruce
a navíc se ještě dva závodníci zranili. Nejlépe dopadli oba starší
chlapci, kde se mezi 25 závodníky
umístili na 14. a 16. místě.
Večerní útoky na témže hřišti
jsme napjatě očekávali, byli jsme
natěšení po minulém víkendu, ale
v chladném a mokrém večeru se
opět moc nedařilo – přípravka
zvládla svůj požární útok na jedničku a společně s mrňousky z Ledec a Bučí se podělili o první místo. Družstvo mladších po zranění
košaře oba útoky pokazilo a nakonec brali 18. místo za čas přes 48
vteřin. Družstvo starších svůj pěkný výsledek z Letkova bohužel také nezopakovalo a nakonec skončili sedmnáctí.
Druhý den ráno, v neděli 24. 6.,
čekala naše mladé hasiče další pohárová soutěž v Mrtníku. Zde se
Kožlanský zpravodaj 7 – 8 / 2018
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běhá upravená štafeta na 4 x 60
metrů a požární útoky. Výsledky
obou disciplín se sčítají a určují
konečné pořadí na této soutěži.
Naštěstí se neopakoval „propadák“
ze soboty – družstva mladších i
starších hasičů se vzchopila a nakonec mladší skončili na devátém
místě mezi šestnácti týmy a starší

byli sedmí ze třinácti. Přípravka
byla samozřejmě opět první. Touto
soutěží naše děti zakončily hasičskou sezónu před prázdninami a
další soutěž je čeká až v polovině
září ve Všerubech. Do té doby nás
čeká už jen 6-ti denní letní soustředění Mladých hasičů, letos v

polovině srpna v Puchverku u Sušice
Všem dětem moc děkujeme za
jejich snahu a píli na trénincích i
závodech, a přejeme jim krásné
vysvědčení a hezké, dlouhé prázdniny.
Michal Češka, vedoucí Mladých
hasičů SDH Kožlany

Luková a zámek Chyše
V sobotu 26. 5. 2018 krátce po poledni jsme se vydali autobusem pana Šnajdra na výlet do Lukové a na
zámek Chyše. Na cestu nám svítilo slunce, což všem
35 účastníkům zájezdu zvedlo už tak dobrou náladu.
První zastávkou byla malá obec Luková. Naším cílem byl kostelík, který se zde nachází. Výjimečný je
hlavně „postavami duchů“, kteří sedí v lavicích nebo
stojí v zadní části kostela. Je jich celkem 32 a jsou
bakalářskou prací Jakuba Hadravy „Má mysl“ z roku
2012. O historii kostela, jeho opravách hotových i
plánovaných nám pověděl správce pan Koukl.
Po prohlídce kostela i přilehlého hřbitova jsme se
vrátili do autobusu a pokračovali do Chyší. Tady jako
první bod byla prohlídka místního pivovaru. Na starost
si nás vzal majitel pan Lažanský. Na úvod nám řekl
několik informací o rekonstrukci budov zámku a pivovaru a pak jsme se dozvěděli něco o výrobě piva
v takto malém pivovaru. Nechyběla také ochutnávka a
na závěr „pivovarská písnička“. Pak už jsme přešli do
zámku, kde čekala paní Lažanská, aby nás provedla
jeho místnostmi i historií. Po zajímavém výkladu a
prohlídce jsme se znovu vrátili do pivovaru, tentokrát
do restaurace, kde byla zamluvená místa. Výtečnou

večeři téměř všichni (kromě pana řidiče a dětí) zapili
„domácím“ pivem. A pak už jsme nastoupili do autobusu a s pocitem příjemně prožitého dne se vydali na
cestu domů.

Za Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce z.s.
Jindra Fišerová

Putování údolím Labe až do Českého Švýcarska
Klub důchodců Kožlany uskutečnil 23. května 2018 zájezd do Děčína / ležícího na soutoku Labe s
Ploučnicí/ a Hřenska.

V dopoledních hodinách jsme zastavili v Děčíně u vchodu do zámeckého areálu. "Dlouhá jízda", ve
skále vytesaná silnice ohraničená z
obou stran vysokými zdmi, nás
stoupáním dovedla na nádvoří
zámku.
Původní hrad přestavěl v 16.
století rod Bůnau na renesanční
zámek. Rudolf z Bůnau odmítl katolickou víru a zámek prodává roku
1628 Kryštofu Šimonu z Thunu a
sám se stěhuje do Saska. Thunowww.kozlany.cz

vé zámek přestavují na barokní,
obklopen je zahradami a v 18. století jej přestavují do klasicistní
dnešní podoby. V majetku Thunů
je do roku 1932, kdy jej z finančních důvodů prodávají čs. státu a
přesídlují do Jílového. Stát zde zřídí kasárna, která jsou zde až do
roku 1991. V současné době probíhá náročná rekonstrukce. Zámecké zahrady a park zasahují i
pod skálu, kterou je jako součást
cesty parkem prokopán krátký
skalní tunel pokračující řetězovou
lávkou přes Mlýnský náhon. Průvodkyně nás provedla krásně zrekonstruovanými komnatami s výkladem k historii i současnosti.
Následoval
oběd
v
nedaleké stylově opravené restauraci a
hotelu "Kocanda". Obsluha rychlá,
jídlo výborné, a tak po hodince
jsme mohli pokračovat v cestě do
Hřenska.
Zde nás čekala půl hodinová
procházka skalními pískovcovými
útvary k stanovišti lodiček. V úseku, kde skály padají přímo do vody, nahrazuje cestu plavba na člunech. Průvodce nás dopravil na

konec
Edmundovy
soutěsky s
možností občerstvení. Dále pak bylo možné u dalšího stanoviště lodičkou proplout Divokou soutěskou, ale my jsme se vraceli stejnou cestou zpět, zase s jiným průvodcem. Počasí se vydařilo a cesta
zpět krásným Českým středohořím
nás opět vedla k domovu.

Další plánovanou akcí bude kratší zájezd v září. Přeji všem důchodcům krásné léto, hodně zdraví
a zase v září na shledanou.
Iva Vorlíková
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Cyklovýlet zpestřila jízda metrem
Hedčany se o posledním květnovém víkendu téměř
vylidnily. Kromě nejstarších občanů v obci téměř nikdo nezůstal. Ti ostatní se totiž vydali na dvoudenní
výlet na kolech. Akce, která se uskutečnila již osmým
rokem, si léty získala mezi sportovně založenými lidmi
velkou oblibu.

Její hlavní organizátor Jiří Janeček nás o jejím termínu vždy minimálně čtvrt roku dopředu informuje.
To proto, abychom si včas zařídili volno v práci.
Letošní vyjížďka by se dala nazvat romantickou nebo také kochací. Vedla malebným údolím řeky Berounky a Vltavy bez stoupání, a tak při zdolávání ki-

lometrů rovinatou krajinou byl čas se rozplývat nad
krásami české vlasti.
Vrchní řidič Zdeněk Vavřička nás tentokrát svým
autobusem v sobotu ráno odvezl do obce Broumy v
okrese Beroun. Odtud se 19 cyklistů rozjelo k Berounce a podél jejího toku se přes Nižbor, Karlštejn a Lety
dostali ve večerních hodinách k soutoku s Vltavou v
Lahovicích. Tam jsme sobotní pouť ukončili. Ujeli jsme
šedesát kilometrů. Někteří z nás si ještě jízdu prodloužili výletem do obce Svatý Jan pod Skalou, kde se
po krkolomném stoupání na skalní vyhlídku naskytl
nádherný výhled na oblast Českého krasu.
Druhý den jsme se po proudu Vltavy dostali až na
Vyšehrad. Tady se pro mnohé z nás odehrál snad největší adrenalinový zážitek celého výletu. S koly jsme
totiž museli zvládnout jízdu metrem, zdolat eskalátory
i se poprat s faktem, že kromě nás se chtějí metrem
svézt další stovky cestujících. Nakonec, i když někteří
s drobnými problémy, jízdu netradičním dopravním
prostředkem zvládli a z Karlína jsme pokračovali po
cyklostezce opět podél Vltavy. Minuli jsme zoo, Klecánky, v Roztokách jsme se pomocí převozníka dostali
na druhý břeh. Odtud už do pivovaru v Úněticích, kde
jsme u oroseného piva s téměř padesátkou nedělních
kilometrů v nohách čekali na příjezd Zdeňka Vavřičky,
který nás v pořádku odvezl domů.
Co říci závěrem: kromě spálených ramen a příjemné sportovní únavy neměl výlet chybu. Už teď se těšíme na příští rok. Mimochodem, Jiří Janeček už trasu
začíná vymýšlet!
Za účastníky výletu Valentýna Bílá

SPORT
FC OLYMPIE KOŽLANY
V sobotu 16. června skončila fotbalová sezóna
2017/18 a na tomto místě nabízíme čtenářům malou
rekapitulaci.
A-mužstvo se po loňském sestupu z okresního
přeboru dokázalo v nejkratší možné době vrátit zpět.
Od prvních zápasů se drželo v popředí tabulky, v jarní
části dokonce získalo nejvíce bodů ze všech účastníků
a jen díky horší vzájemné bilanci s Horní Břízou nakonec skončilo na druhé (ale i tak postupové) příčce.
Důležitým bonusem úspěšného ročníku je fakt, že se
v týmu rychle zabydleli i hráči ročníků 2000 až 2002,
kteří se adaptovali na dospělý fotbal a neměli by se ve
vyšší soutěži ztratit. Nicméně není na místě propadat
bezbřehé euforii a zapomínat na problémy. Kádr není
nejširší a okresní přebor bude bezesporu těžší soutěží
než III. třída, takže bude třeba v létě doléčit zranění a
zamakat v tréninku, abychom se vyhnuli sestupovým
starostem …
Týmy mladší a starší přípravky mají za sebou
druhou sezónu. Výkonostně i výsledkově se opět zařadily do silného středu svých skupin, a i když v této
kategorii o výsledky tolik nejde, lze jejich působení
hodnotit znovu pozitivně. Jen pro úplnost - starší přípravka skončila po nadstavbě v okresním přeboru na
12. místě, mladší přípravka vybojovala 10. místo. Na
tomto místě je potřeba poděkovat celému realizačnímu týmu pod vedením J. Koury a M. Kůsové za obětavost a trpělivost, protože právě v jejich rukou leží
budoucnost našeho klubu.
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Stará garda si letos vybrala trochu slabší rok. Po
loňském prvenství skončila letos ve své skupině až na
4. příčce a v následném play-off o celkové 7. místo
v okrese nestačila na Úlice. Bohužel mužstvo stárne,
mladé krve se nedostává a proti mužstvům posíleným
35letými „mladíky“ je každý rok navíc znát.
V každoročním shrnutí letos poprvé chybějí mládežnická mužstva. Čtyři naši dorostenci v uplynulém ročníku hráli v rámci společného mužstva krajskou soutěž v Kaznějově a velkou měrou se podíleli na konečném druhém místě a postupu do krajského přeboru.
Stinnou stránkou tohoto úspěchu je pro nás fakt, že
ve vyšší soutěži Kaznějov potřebuje mít mladší i starší
dorost a z toho důvodu se rozhodl spojit s Horní Břízou. Znamená to, že naši dva kluci, kteří mohou
v dorostu pokračovat, nemají jinou možnost než působení v Kaznějově ukončit nebo tam přestoupit, čímž
o ně ale přijde naše áčko. V žákovské kategorii je pak
situace tristní - momentálně máme pouhé 3 (!!!) aktivní hráče. Ti v uplynulém ročníku působili rovněž
v Kaznějově, resp. na Hadačce, a i do příští sezóny se
pokusíme domluvit jim působení v některém z okolních klubů.
Nicméně do příští sezóny půjdeme s jedním mužstvem navíc, a to s mladšími žáky. Jejich soutěž se
hraje stejně jako u přípravek na menším hřišti a
v menším počtu hráčů, a protože několik kluků letos
odrostlo starší přípravce, chceme jim umožnit pokračovat v „kariéře“ v kožlanských barvách, i kdyby je
měli v zápasech doplňovat jejich mladší kamarádi.
Kožlanský zpravodaj 7 – 8 / 2018
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Nyní je před námi letní přestávka, během níž by
měli hráči i realizační týmy načerpat novou energii a
chuť do příštího ročníku.
Klub tedy všem hráčům, funkcionářům i fanouškům
přeje příjemně strávené prázdniny a zároveň touto
cestou všechny srdečně zve na tradiční pouťové sportovní odpoledne, v rámci něhož se v sobotu 11. srpna
Výsledky - červen:
A-mužstvo:
Kožlany - Kam. Újezd 8:0 (5:0)
Branky: Holeček 3, Tupý 3, O.Berbr, Šnajdr ml.
Hvozd - Kožlany
3:1 (1:1)
Branka: vlastní
Kožlany – Pňovany 3:1 (1:1)
Branky: J.Hromada, Holeček, P.Jícha
Tabulky ročníku 2017/2018:
A-mužstvo (III. třída):
1. H. Bříza B
109:44
2. KOŽLANY
98:44
3. Kralovice B
66:46
4. Úlice
90:62
5. Dobříč
72:56
6. Sulkov
63:60
7. Manětín
62:71
8. Třemošná B
58:78
9. Hunčice
63:73
10. D. Bělá B
50:71
11. Hvozd
58:86
12. K. Újezd
65:96
13. Nýřany B
77:99
14. Pňovany
46:91
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58
58
54
49
49
44
37
35
34
29
28
27
26
18

uskuteční turnaj v malé kopané (za účasti našich fotbalových přátel z Pöllwitz) s následnou retro diskotékou DJ Butana. Bližší informace budou včas zveřejněny na klubových a městských webových stránkách a
na obvyklých vývěskách.
J. Švamberg

Stará garda (play-off o 7. místo):
Úlice – Kožlany 7:1 (4:0)
Branka: Bílek
Kožlany – Úlice 5:5 (3:2)
Branky: Purkar 2, Bílek, Kotěšovec,

Stará garda (skupina
1. Zruč
2. Manětín
3. Plasy
4. KOŽLANY
5. Třemošná
6. Chrást
7. Druztová

A):
45:22
37:20
43:29
30:35
28:29
16:36
17:45

J.Koura

28
25
23
16
15
10
2

play-off o 7. místo:
Kožlany - Úlice 1:7 a 5:5
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Anketa
Výsledky ankety za červen:
Anketní otázka na prázdniny:
Kdo se stal ministrem zahraničních věcí v první
československé vládě v r. 1918?

Nová anketa byla spuštěna 1. 7. 2018

(stav k 29. 6. 11:10)

Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: denkova@kozlany.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné formě
na MěÚ Kožlany, telefon 373 396 613 (A.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, IČO 00257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x ročně
jako měsíčník – obecní zpravodaj. Cena výtisku 16,- Kč. Volný prodej 18,- Kč. Vychází 2. 7. 2018.
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