PRÁZDNINY 2022

Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
léto je tu v plné síle. Pole s obilím zlátnou před
očima. Seno se snadno sušilo a krásně vonělo.
Vraťme se ještě o měsíc dříve, kdy jsme 28.5. uctili
138. výročí narození Edvarda Beneše. Pan starosta
Václav Kratochvíl položil květinu k pomníku prezidenta.

Firma Staněk elektromontáže mění výbojková světla
veřejného osvětlení za úsporná ledková.
Prozatím je hotovo v obci Buček, Hedčany a Hodyně.
Do 15.6. proběhla anketa ohledně záměru výstavby
větrné elektrárny. Z odevzdaných anketních lístků je
472 občanů pro výstavbu a pouze 82 občanů proti.
V sobotu 11.6. počasí přálo tradičnímu kožlanskému
jarmarku, který se velice povedl. Organizátorky ze
Spolku sochaře Václava Levého si daly s přípravou
práci a náleží jim poděkování.

Ve Větrné ulici na Výfuku byl položen nový bestový
chodník, který nahradil křivý asfaltový. Firma Král dále
pokračuje se zateplením a rekonstrukcí fasády na sokolovně. Výměna střešní krytiny by měla být provedena během prázdnin. Poté už jen ukotvit sokola nad
hlavní vchod a budova bude zdobit střed města.
Rybník v Hodyni je po opravě a vyčištění plný vody a
mohu potvrdit, že koupání v něm je skvělé.
V Hodyni na návsi také zmizela stará zastávka a občané si sami postaví novou. Za iniciativu v akci
„zadarmo“ jim patří velké poděkování.

www.kozlany.cz

Téhož dne ve večerních hodinách ožilo herci kožlanské muzeum. Dějepisný program připravila na výbornou Maruška Matějovská a osmdesát návštěvníků odcházelo velmi spokojeně.
Na závěr ještě neustálý problém s kontejnery na papír. I přes zřetelný nápis o nutnosti krabice sešlapat to
většina lidí nedělá! Vrcholem však je postavit papír vedle kontejneru a ujet. Museli jsme navýšit četnost vývozů. Všichni to musíme zaplatit společně a jsou to
zbytečně vynaložené peníze.
Začínají prázdniny a přichází čas letních dovolených.
Tak přeji všem hezké léto!
Kulhánek Vladimír
místostarosta
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Výsledky projednání rady města na 8. zasedání konaném dne 8. 6. 2022

Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady
města, zaslané informace.

Rada schvaluje:
č. 64/22 - program 8. zasedání
rady města; č. 65/22 - termín a
program 16. zasedání zastupitelstva města Kožlany; č. 66/22 - podání žádosti o dotaci pro Základní
školu a Mateřskou školu dr. Eduarda Beneše Kožlany do dotačního
titulu Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2022 na projekt Podpora žáků při výuce cizím
jazykům distanční formou, případné přijetí dotace a její vypořádání dle zákona č. 250/2000 Sb.; č.
67/22 – smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-120018344/VB001 Kožlany, PS, Polní,
p.č. 3662/48 kNN na pozemku p.č.
3647/12 v k.ú. Kožlany se společností ČEZ Distribuce, a.s.; č. 68/22
- smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-120018426/VB001 Kožlany, PS, p.č.

5487, kNN na pozemku p.č. 5904 v
k.ú. Kožlany se společností ČEZ
Distribuce, a.s.; č. 70/22 - žádost
klubu TOM 4901 Šikulové Kralovice
o povolení užití polních a lesních
cest ve vlastnictví města Kožlany
pro průběh mistrovství ČR v turistického závodě ve dnech 10. a 11.
června 2022, zároveň rada schvaluje užití znaku města Kožlany na
diplomy vydávané v rámci turistického závodu; č. 71/22 - úhradu nákladů ve výši 108 368,- Kč na rekonstrukci podpalubních prostor v
sokolovně č.p. 37 Kožlany zápočtem proti úhradě měsíčního nájemného na základě faktury vystavené
nájemcem; č. 74/22 - dodatek č. 1
ke smlouvě o nájmu sokolovny č.p
37
Kožlany
s
účinností
od
01.06.2022 týkající se úpravy ceny
nájmu připočtením příslušné sazby
DPH dle zákona; č. 75/22 - četnější
frekvenci vývozu kontejnerů na tříděný odpad, po dohodě a dle možností odpadové firmy budou kontejnery na papír a plast v Kožlanech

vyváženy 1x za 10 dní, kontejner
na plast ve Dřevci 1x za 14 dní.
Rada souhlasí:
č. 69/22 - s vypracováním aktualizace pasportu veřejného osvětlení v
Kožlanech dle cenové nabídky společnosti ČEZ Energetické služby
s.r.o. a přílohy č. 6 tohoto zápisu z
důvodu následné realizace projektu
„Veřejné osvětlení za korunu“ od
ČEZ ESCO; č. 73/22 - bez připomínek s provedením stavebních úprav
deseti rekreačních chat v rekreačním areálu Vožehák dle předložené
projektové dokumentace včetně
napojení na vodovod a kanalizaci na
pozemku p.č. 3973/4, 3973/5,
3973/6, 3973/7, 3973/8, 3973/9,
3973/10,
3973/11,
3973/12,
3973/13, 3971/6, 4146/2 vše v k.ú.
Kožlany.
Rada neschvaluje:
č. 72/22 - žádost o přidělení sociálního bytu v Kožlanech, protože
město nemá k dispozici žádný volný
byt.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města
na 16. zasedání konaném dne 20. 6. 2022
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva;
- zprávu o činnosti rady;
- zprávu o stavu lesního hospodaření.
Zastupitelstvo určuje:
č. 206/22 - ověřovateli zápisu Bc.
Františka Švece, Martina Kabelku,
návrhovou komisi ve složení - předseda Vladimír Kulhánek, členové
Jaroslav Valach, František Kotěšovec.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 205/22 – program 16. zasedání
zastupitelstva;
č. 208/22 - dodatek č. 15 ke
smlouvě o dílo o odvozu a zneškodnění komunálního odpadu týkající
se zvýšení cen za cyklické svozy a
dopravní úkony s platností od
01.07.2022;

č. 209/22 - nákup pozemků v k.ú.
Kožlany p.č. 6077, p.č. 6076, p.č.
6075, p.č. 2327/3, p.č. 4150/109,
p.č. 1882/2, p.č. 6083, a pozemků
p.č. 2320/4, p.č. 6082, p.č. 4270/5
včetně věcných břemen na těchto
pozemcích, o celkové výměře 905
m2 za cenu 67 875,- Kč v rámci
majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou „Kožlany
– průtah, II. etapa“ po jejím dokončení;
č. 211/22 - zadání výměny světelných bodů veřejného osvětlení v
Kožlanech firmě Elektroslužba –
Václav Staněk za celkovou cenu 1
039 515,- Kč včetně DPH;
č. 212/22 - celoroční hospodaření
města Kožlany za rok 2021 bez výhrad;
č. 213/22 - účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2021 včetně výsledku hospodaření města za účetní
období 2021;

č. 215/22 - změnu rozpočtu města
na rok 2022 - 4. rozpočtové opatření.
Zastupitelstvo stanovuje:
č. 214/22 - odměnu za výkon
funkce člena komise pro projednávání přestupků ve výši 500,- Kč za
jedno jednání komise.
Zastupitelstvo souhlasí:
č. 207/22 - s výstavbou větrných
elektráren ve správním území
města Kožlany.
Zastupitelstvo odkládá:
č. 210/22 - projednání žádosti o
prodej pozemku p.č. 4150/1 v k.ú.
Kožlany o výměře 138 m2 včetně
stavby studny z důvodu nutnosti
vyhotovení geometrického plánu na
oddělení chodníku od pozemku.

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Červen ve škole
V posledním měsíci školního roku se zpravidla děje
spousta událostí, některé se konají tradičně a k nim
přibylo i mnoho dalších akcí, které se kvůli nedávné
době dělat zkrátka nedaly.
Pokusím se udělat malý souhrn toho, co vše se za
jediný měsíc ve škole událo, a v příspěvcích od mých
kolegů se dozvíte další podrobnosti. Červen jsme
www.kozlany.cz

zahájili nádherným dnem otevřených dveří spojeným
se dnem pro naše děti. Nazvali jsme ho Zpět ke kořenům. Vy jste mohli přijít do naší školy a vrátit se tak
trochu ke svým kořenům a naši žáci si v rámci dopoledních aktivit vyzkoušeli, co už dnes běžně nezažijí.
Návrat ke starým řemeslům se podle jejich slov moc
líbil a den si opravdu užili. Rádi bychom podobnou akci
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uspořádali každý rok. Chceme se v takový den propojit
i s našimi nejmladšími z mateřské školy a třeba se podaří oslovit i větší část nejstarší veřejnosti, která nám
může předat cenné zkušenosti ze svého života.

K tomu také míří právě probíhající projekt Osobnosti
školy, obce a regionu, o kterém ještě mnohokrát uslyšíte. Tentokrát nám bylo ctí přivítat ve škole bývalého
žáka Zdeňka Pícla, který na nás svým entuziasmem a
chutí do života opravdu silně zapůsobil. Dokončili jsme

plavecký výcvik pro 3. – 5. třídu a absolvovali krásné
výlety do blízkých i vzdálených míst naší vlasti. Naši
deváťáci se pilně chystají na slavnostní rozloučení,
které proběhne 30. 6. na městském úřadě. Předtím se
ale utkají s učiteli na tradičním volejbalovém zápase.
Uvidíme, kdo má ke konci školního roku víc sil. Všichni
deváťáci už mají svoji budoucí střední školu jistou a
nyní bude jen na nich, jak do další etapy života vkročí.
My ze školy jim přejeme především hodně úspěchů, a
aby na té cestě k dospělosti nezabloudili.
Tím se tento školní rok uzavře. Prožili jsme v něm
krásný podzim se zahajovací „Evakuací školy“ a otevřením nových učeben a šaten, dosti ponurou zimu s opatřeními, která nám často neumožnila žít běžný školní život, jaro, které nám přineslo nové žáky z Ukrajiny další výzvu, co u nás všechno zvládneme. Nyní jsme na
konci. Teplota ve třídách stoupá do nebývalých letních
výšin, učitelé uzavřeli známky, rozdáme vysvědčení,
naposledy se rozhlédneme po třídě plné žáků a… vyrazíme na dovolenou, protože letos ji opravdu každý
z nás potřebuje. Milí kolegové i milí žáci, přeji vám
krásné léto plné nezapomenutelných zážitků a v září se
na vás na všechny budu opět těšit.
Mgr. Eva Sixtová

Projektový den – Návrat ke kořenům
Dne 2. 6. 2022 proběhl v Základní škole v Kožlanech projektový den Návrat ke kořenům.
Cílem akce bylo přiblížit žákům i
housek k obědu a v družině bylo
stanovištích. Pro všechny bylo přiveřejnosti činnosti běžného života,
umístěno poslední stanoviště švapraveno malé občerstvení a povikteré naši předci dříve uměli, ale
dlenek a ručních prací, kde pro zádlové buchty našich kuchařek všem
dnes už většina trochu zapomněla.
jemce nachystaly šití na stroji, přimoc chutnaly.
V dopoledním programu se na osmi
šívání knoflíků, základy paličkování,
Součástí dne otevřených dveří
stanovištích žáci po skupinkách vyháčkování a pletení.
byla i prohlídka školy. Během dopostřídali a vyzkoušeli si připravené
Velké poděkování patří všem zaledne i odpoledne měli zájemci
aktivity. Mohli se seznámit s bylinměstnancům školy, kteří se na přímožnost seznámit se s naší školou,
kářstvím, určit jednotlivé rostliny a
pravě nebo na stanovištích podíleli
projít si nové šatny a zrekonstruoochutnat připravené bylinkové čaje
a zároveň i všem dobrovolníkům
vané učebny, vyzkoušet moderní
nebo bezovou limonádu, na stanoz řad veřejnosti, kteří ve svém
prvky výuky v přírodovědě, cizích
višti včelařství poznali taje chovu
volnu pomohli s realizací akce, p. V.
jazycích nebo robotice, popřípadě
včel a vyrobili si svíčku, u kameníka
Kulhánkovi za připravený materiál a
zavzpomínat na svá školní léta a
vzali do ruky kladivo a zjistili, že tepraktické rady v truhlářské dílně, p.
porovnat školu dříve i dnes.
sání není opravdu jednoduché, řezV. Přibylovi za pomoc při výrobě
Celá akce se setkala u většiny
bář J. Babuška ukázal své úžasné
hmyzích domečků, p. V. Přibylové,
s kladným ohlasem, žáci si odnesli
výtvory a nechal zájemce vyzkouJ. Štronerové, A. Hubkové za
nejen malý výrobek, nabyté zkušešet si práci s dlátem, u košíkáře se
ukázky háčkování, pletení, paličkonosti a dovednosti, ale hlavně chuť
seznámili s technikou pletení při vývání, J. Babuškovi za seznámení
pustit se do něčeho nového. Potěrobě kytičky, v truhlářské dílně se
s řezbařinou, p. Cepkové a p. Cepšila nás návštěva veřejnosti, kdy
každé třídě podařilo zhotovit hmyzí
kovi za materiál na svíčky a čas
někteří vyzkoušeli aktivity nebo jen
domeček, který ozdobí plot kolem
strávený na stanovišti včelařství,
strávili příjemný den v naší škole.
školního hřiště, ve školní jídelně
všem pracovnicím DDM, které přiMgr. Blanka Pokorná
všichni přidali ruku k dílu při pletení
spěly materiálem i pomocí na

Projekt Osobnosti školy, města a regionu pokračuje…

Náš dlouhodobý projekt, o němž jsme podrobněji
informovali v minulém čísle Kožlanského zpravodaje,
pokračoval dvěma akcemi. 1. června se uskutečnila
další beseda s bývalým žákem naší školy Zdeňkem
Píclem a 2. června probíhal projektový den s názvem
Den řemesel aneb Zpět ke kořenům, kde si děti mohly
vyzkoušet i dřívější řemesla, např. řezbářství,
včelařství, pečení housek, bylinkářství… O této akci se
dozvíte podrobněji na jiných stránkách Kožlanského
zpravodaje.
Nyní více k besedě se Zdeňkem Píclem. Zdeňkovi
jsme zprvu nabízeli, že by mohl pro naše děti natočit
www.kozlany.cz

videomedailónek, se kterým bychom je seznámili.
Zdeněk se ale rozhodl, že chce přijet osobně. Jsme moc
rádi, že se mezi nás přijel znovu podívat a vrátil se do
své bývalé základní školy. Moc děkujeme jeho rodině,
že pomáhali, aby se mohl do své školy vrátit, bratrovi
Šimonovi, který se mnou celou akci pomáhal
připravovat, mamince, dědečkovi a mladšímu bráškovi,
kteří Zdeňka do školy přivezli a asistovali mu, i když
jak chtěl Zdeněk, vlastní besedu zvládl již úplně sám.
Zdeněk v našem projektu oprávněně patří do směru
s názvem Navzdory osudu, protože právě osud krutě
zasáhl do jeho života. Jak nám sám vyprávěl, na
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začátku druhého ročníku, když se vracel domů ze školy,
začaly mu brnět ruce a nohy a na zastávce zkolaboval.
Jeho spolužáci mu zavolali rychlou záchrannou pomoc,
ta ho odvezla do nemocnice do Kladna a nakonec
skončil v Praze v Motole. Bohužel ochrnul na celé tělo
od krku dolů. Téměř rok a půl pobýval po nemocnicích
a později v rehabilitačním centru v Kladrubech.

Teď již k dnešnímu Zdeňkovi. Jak se svěřil, ráno
před besedou byl trošku nervózní: „Co on vlastně bude
těm dětem říkat…“ Jakmile přijel do školy a setkali jsme
se s ním, věděli jsme, že jeho obavy byly zbytečné.
Zdeněk
všechny
překvapil
svou
výmluvností,
nadhledem a osobitým humorem. Zde bych chtěla
připomenout, že si často zdravý člověk ani
neuvědomuje, kde čekají na vozíčkáře nástrahy, takže
i my v naší škole jsme zjistili, jak pár schůdečků u
zadního vchodu tělocvičny a tři schůdky ve spojovacích
chodbách se stávají překážkou. Tady vypomohl bratr
Šimon a dědeček, ještě před příjezdem Zdeňka jsme
vyzkoušeli rampy, které se položily na schody. Zdeněk
tedy vyrazil po chodbách naší školy na svém
elektrickém vozíku, nahlédl i do své bývalé třídy a vjel

do učebny plné dětí a už byl k nezastavení. Povídal o
svém životě, ničemu se nevyhýbal, popsal i těžké
momenty svého života, vyprávěl ale i humorné příhody,
které se mu staly. Dětem odpověděl na všechny dotazy,
a to některé z nich ho nijak nešetřily, např. dotaz, jak
dlouho se smiřoval s tím, že nebude chodit. Zdeněk
odpověděl: „Asi tak tři týdny, pak jsem věděl, že musím
žít dál a jít si za svým.“
Obdivovali jsme jeho
statečnost, s jakou se popral a pere stále se svým
osudem. Udivoval nás a doufáme, že i naše děti tím, že
si jde stále za svým cílem. Vždy se rád věnoval přírodě,
zemědělství, chovatelství, proto i nastoupil z naší
základní školy na Střední zemědělskou školu do
Rakovníka, v letošním školním roce úspěšně
odmaturoval. Tady nás učitele Zdeněk potěšil, když
řekl, že měl dobré základy z kožlanské školy a nabádal
současné žáky, aby využili toho, co jim naše škola
poskytuje. Zdeněk si dokonce podal přihlášku na
Zemědělskou univerzitu v Praze – Suchdole na obor
agropodnikání, kam byl úspěšně přijat. Mohl by se stát
alespoň pro některé naše žáky a žákyně příkladem, jak
se nevzdat, i když do vašeho života zasáhne krutě
nemoc či jiná překážka. Zdá se nám, že dnešní mladí
se vzdávají někdy příliš rychle, jakmile jim něco hned
nejde, je třeba trochu více vytrvalosti, zodpovědnosti,
a to jsou na rozdíl od Zdeňka úplně zdraví. Zdeněk dále
v mezích svých možností pokračuje i ve svých
dřívějších koníčcích, tzn. chovu králíků a holubů. I tady
dosahuje významných úspěchů.
Je neuvěřitelné, kolik je ve Zdeňkovi odhodlání a
energie, kolik síly jít dál a nic nevzdat. Je příkladem
toho, co člověk všechno může překonat a dokázat, když
má pro co žít a směřuje k jasnému cíli. Vezměme si
z něj alespoň trochu té síly a energie, pokud si někdy
zoufáme nad maličkostmi anebo řešíme zbytečné
malichernosti.
Ještě jednou Zdeňkovi a jeho nejbližším moc a moc
děkujeme, že nás navštívili, určitě se těšíme na další
možná shledání.
Mgr. Kateřina Růžková

Školní výlet do Krásna

Ve čtvrtek 16. června se žáci 1., 2. a 3. třídy vypravili
za karlovarskými divadelníky panem Pohodou a jeho
dcerou Soničkou do Krásna. V minulých letech jsme s
nimi absolvovali několik výletů, a tak nás velice těší, že
je doba opět příznivá a my mohli navázat na staré
dobré časy. Do Krásna jsme přijeli navštívit zdejší hornické muzeum a také pokořit nedalekou kamennou rozhlednu.
Program byl velmi pestrý, zajímavý a také velice zábavný. Pro děti byla připravena tvořivá dílna, kde si
vyrobily náramky z korálků, dále si užily jízdu hornickým vláčkem, prohlédly si celý areál muzea, zhlédly divadelní představení „O zlaté rybce" a na závěr si nakoupily suvenýry v podobě turistických známek, pohledů, kuší, luků a plyšových jednorožců. Po vykoupení
téměř celého sortimentu pana Pohody nás čekala
zhruba dvoukilometrová procházka lesem k místní rozhledně.
Během výstupu nás „překvapil“ letní deštík a tak
jsme se oblékli do slušivých pláštěnek, které jsme tak
podle slov některých děti, nevezli nadarmo. Před
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samotným výstupem na rozhlednu se vyjasnilo a my se
tak mohli kochat krásnými výhledy do zdejší krajiny.

Co napsat závěrem? Z výletu jsme se vrátili v pořádku, trochu unavení, ale bohatí o spoustu nových zážitků. Pohodovému výletu z Krásna: „Zdar"!
Mgr. Petra Fidlerová
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Pro čtvrtou a pátou třídu byly měsíce květen a červen velmi pestré.

Ve čtvrté třídě probíhala dvacetihodinová výuka dopravní výchovy,
která byla zakončena návštěvou
nového dopravního hřiště v Kralovicích. Zde si společně se žáky páté
Školní
Na 7. 6. se už nedočkavě těšilo
mnoho žáků 6., 8. a 9.třídy. Jelo se
na školní výlet. Bohužel od rána pršelo, a tak se všichni rychle schovali
do připraveného autobusu.
První zastávka byla ve známé
sklárně v Nižboru. Po úvodním
slovu o historii sklárny jsme si
mohli projít celý areál. V přímém
přenosu jsme viděli, jak se vyfoukávají skleničky, v dalších dílnách
zase brusiče skla při úpravě skleněných výrobků. Dokonce jsme měli
možnost při práci vidět i mistra ČR
v broušení skla. Na závěr jsme si
mohli v prodejně prohlédnout, co
všechno šikovné ruce dokážou vyrobit a nějakou drobnost si i koupit.
Při odchodu bylo možno na fotografiích zhlédnout, kolik známých

4. a 5. třída v akci

třídy ověřili, zda jim získané vědomosti stačí na zvládnutí teoretické
zkoušky a dovedou je uplatnit i během praktické jízdy na kole. Ti,
kteří během dopoledne úspěšně
zvládli obě části, získali „Průkaz
cyklisty“.
Dále nás čekalo deset lekcí plaveckého výcviku, které nahrazovaly
hodiny tělesné výchovy. Vždy ve
středu a v pátek navštěvovali žáci
3. – 5. třídy plaveckou školu v Plzni
na Lochotíně. Někteří se učili vody
nebát a s plaváním začínali, jiní už
jen různé plavecké styly zdokonalovali. Na závěr všichni získali „Mokré
vysvědčení“.
Na konec roku nás čekala návštěva Prahy. Navštívili jsme

Národní muzeum, vystoupali na
Petřínskou rozhlednu, zasmáli se
v zrcadlovém bludišti a prohlédli si
Chrám sv. Víta. Mezi jednotlivými
památkami nás přepravovalo metro, tramvaj i lanovka, což byl pro
některé děti obrovský zážitek.
Všechny akce jsme si velmi užili a
už se těšíme na prázdniny!

Třídní učitelky Mgr. Dana Berbrová
a Mgr. Dita Kratochvílová

výlet do Nižboru a Koněpruských jeskyní
osobností světa má doma výrobek
ze sklárny v Nižboru.
Další cílem byly Koněpruské jeskyně. Při stálém dešti jsme byli rádi
za úkryt v jeskyních. Pro některé to
byla první návštěva jeskyní. Celou
trasu 620 m jsme všichni bez úrazu
prošli, i když někteří skoro nepřežili
výšlap na točícím schodišti s 83
schody. Poslední zastávkou byl Beroun. Zde všichni dostali hodinový
rozchod, aby mohli utratit nějaké
peníze, které dostali od rodičů. Někteří je investovali do dobrého jídla,
jiní do předmětů na památku. Také
se na nás konečně i usmálo sluníčko. Kolem 16. hodiny jsme už
zase stáli před školou a podle ohlasů většiny žáků se výlet povedl i
přes nepříznivé počasí.

Školní výlet 7. třídy

V pátek 10. června nás naložili pracovníci firmy KORA
do vozidel a přepravili do svého areálu nedaleko Chříče.
Prohlídka začala stopovačkou po jednotlivých pracovištích provozu a žáci plnili úkoly, které jím ukazovali
cestu dál. Viděli jsme haly na krůty, bioplynku, nádrže
na digestát, silážní jámy na krmení, vodárnu atd. Během stopovačky proběhly i soutěže mezi družstvy.
Předposlední úkol dostali hoši – učesat děvčatům copy
a culíky, to proběhlo celkem v klidu, ale poslední zněl
naopak – dívky česaly chlapce včetně pana učitele. Nevěřili byste, jak modrá barva chytá na šedivé vlasy a
jak mi slušela palmička! Pak následovala svačina: párek v rohlíku, bábovka, perník, kokosová buchta a limonády. Pro mě a pí. asistentku samozřejmě káva.
S plnými žaludky se žáci pustili do vědomostního kvízu
na způsob pořadu Kde domov můj. Náš pobyt byl zakončen bitkou s balonky naplněnými vodou, do které
jsem byl zatažen i já.
Abychom nešli domů v mokrém, dostali všichni trička
s nápisem STUDENTSKÁ ELITA. I na mě i asistentku
Petru Urbanovou se dostalo, také máme trička. V jednu
hodinu jsme vyrazili přes Holovousy a Březko do údolí
www.kozlany.cz

Javornice. Tam jsme si opekli buřty a krásnou procházkou za skvělého počasí se loudali ke Kožlanům, kam
jsme dorazili v šestnáct hodin. Závěrem musím poděkovat žákům za bezproblémové chování, paní asistentce za pomoc, ale hlavně všem zaměstnancům firmy
KORA. Zvlášť se sluší poděkovat paní Jitce Fišerové,
která vše připravila, zabezpečila a postarala se o
krásný zážitek pro celou třídu. JITKO DĚKUJEME!!!

Mgr. Jaroslav Berbr
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Krajské kolo florbalu

V pondělí 20. června jsme díky vítězství v okrese vyrazili do Plzně na krajské kolo florbalu žáků 4.-5.tříd.
Na cestu nám DDM zapůjčil mikrobus, proto byla doprava velice jednoduchá. Do haly Lokomotivy na Slovanech se sjela jen čtyři družstva: 25. ZŠ Plzeň, ZŠ
Štěnovice, ZŠ Žárecká Tachov a naše škola, na sedm
okresů Plzeňského kraje – docela málo! 0statní týmy
měli s sebou oddílové trenéry, učitelé byli jen diváci.

Také jejich schopnosti a vybavení bylo úplně jinde než
naše. Všechny tři zápasy jsme prohráli, ale jsme čtvrtí
v kraji, a to už zní lépe. Alespoň víme, co vylepšit a na
čem pracovat do budoucna! Pro kluky to byl určitě zážitek a zmrzlina v Kaznějově při zpáteční cestě vše završila. Všem našim hráčům děkuji a po prázdninách
s chutí do florbalu.
Mgr. Jaroslav Berbr

Celkem horký červen a dění v mateřské škole
Počasí v tomto měsíci nešetří slunečními paprsky, ale
v pirátském duchu. Velká oslava pro budoucí školáky
v mateřské škole nám to nevadí.
se symbolickým pasováním.

Můžeme pořádat vlastně veškeré aktivity venku. Tak
jsme 1. června vyrazili s dětmi na dobrodružnou stopovačku v okolí Kožlan. Děti po cestě plnily různé úkoly
jak vědomostní, tak i sportovní. Hodně legrace jsme si
užili při chůzi ve dvojici se svázanýma nohama, vyhledávali jsme v přírodě kolem sebe určené předměty a
celou stopovačku jsme zakončili na zmrzlině u Hanzlíků. Děkujeme, že nás všechny usadili na terase a občerstvili.
Další radostnou událostí byl školní výlet. Vyrazili
jsme do Krásna u Horního Slavkova, kde pro nás známý
„pan Pohoda“ připravil program ve spolupráci s Hornickým muzeem. Děti se obvykle na výlety moc těší a nebylo tomu jinak ani tentokrát. Jistě, hned po příjezdu
musela proběhnout svačina, ale další program byl natolik zajímavý, že jsme se bavili všichni. Prohlídka
v areálu, jízda mašinkou temným tunelem, divadelní
představení a dílnička s výrobou náramků. Pestrá nabídka přímo dělaná pro malé děti.
Dnes, když píšu tuto zprávu (pondělí 27. 6.), nás
čeká „velká“ zahradní slavnost, která je připravena
k zakončení běžného školního roku. Tentokrát
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Celé odpoledne jsme připravili nejen pro malé, ale
aby bylo zajímavé i pro rodiče. Pobavit nás přijede divadlo Řimbaba, všechny děti ze školky krátce vystoupí
se svou třídou, následovat bude pasování, pro maminky a dospělé jsme připravili ochutnávku z naší
školní kuchyně v podobě zdravých pomazánek i s recepty. Ani děti nepřijdou zkrátka, paní učitelky se také
daly do pečení a příprav, pro každého se jistě najde
něco dobrého. Horké počasí má vydržet snad až do večera, tak nám držte palce, ať ta loď s předškoláky bezpečně dopluje do základní školy.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem kolegyním
z mateřské školy, které se ujaly všech akcí a s pečlivostí vše připravovaly.
Dětem, rodičům, ale i příznivcům mateřinky přejeme
krásné léto a těšíme se na společné setkání zase v září.
Lenka Kozlerová
Kožlanský zpravodaj 7 - 8 / 2022
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SPOLKY

Kolektiv Mladých hasičů SDH Kožlany
Kolektiv Mladých hasičů se poměrně úspěšně popral
s následky covidového období, výraznější úbytek dětí
se nám naštěstí vyhnul, a také chuť dětí sportovat zcela
nezmizela, i když by mohla být určitě lepší. V přípravce
máme pro tuto sezónu 9 dětí, v družstvu mladších 6
dětí a družstvo starších žáku má 9 členů. Všechnu tuto
mládež vede 5 instruktorů v juniorském věku a 6 dospělých kvalifikovaných vedoucích mládeže. I proto
jsme se tedy mohli od podzimu pomalu zapojit do kolotoče tréninků u hasičské zbrojnice, a do soutěží, které
se opět začaly pořádat na našem okrese.
Tak jsme se s dětmi zúčastnili 2. října branného závodu v Žichlicích, po kterém následovalo 9.října podzimní okresní kolo celostátní hry Plamen – a to
jsme dokonce pořádali u nás v Kožlanech – v disciplíně štafeta požárních dvojic a závod požárnické všestrannosti. V listopadu jsme se vypravili na noční
branný závod do Nevřeně. Další soutěží pak byl únorový braňák v Oboře, po kterém bohužel následovala
delší pauza zaviněná nemocemi a zraněními. Proto
další soutěžní klání mezi mladými hasiči proběhlo až na
konci května, kdy jsme s družstvem starších vyrazili na
jarní kolo hry Plamen do Všerub, zatímco družstva přípravky a mladších hájila naše barvy na okrskové soutěži v Hlincích U Potůčků. Dařilo se nám střídavě, někdy
se soutěž povedla více, někdy méně, ale tak už to
prostě bývá.

Velkým úspěchem pro nás byl individuální výkon
člena družstva mladších Dominika Rouba, který na
okresním jarním kole Plamene v disciplíně Běh na 60 m
s překážkami získal skvělé 3. místo. Díky tomu se
kvalifikoval do Klatov na krajské kolo v této disciplíně,
kde skončil ve své kategorii sice až devátý, ovšem i tak
si zajistil postup na Mistrovství České republiky,
které se koná koncem září v Benešově. Moc Dominikovi blahopřejeme a už se těšíme do Benešova.

S dětmi však jenom nesportujeme, účastníme se
také charitativních akcí jako je například prodej kytiček
při akci Den boje proti rakovině, před Vánoci pořádáme pro naše kamarády Předvánoční tvoření,
účastníme se pracovních brigád v naší hasičské
zbrojnici a také pracujeme na zvyšování našich hasičských odborností – letos se tým starších školil pro
kvalifikaci Zdravotník a potřebné odborné
zkoušky úspěšně všichni složili.
O prázdninách nás čeká ještě 6denní letní táborové
soustředění Mladých hasičů, letos v první polovině
srpna, a již skoro tradičně ve skautském stanovém táboře v Puchverku u Sušice.
A pro zájemce fotogalerie z naší činnosti - https://mladihasicikozlany.rajce.idnes.cz/?sort=date

Michal Češka,
vedoucí Mladých hasičů SDH Kožlany

Hasiči města Kožlan
V sobotu 28. května 2022 jeli
naši hasiči na okrskové cvičení
v požárním
útoku
z přírodního
www.kozlany.cz

zdroje do Hlinců dolu k řece „U Potůčků“. Naši hasiči jeli ve složení
dvou týmů, team A, team B a ještě

k tomu třetí team malých hasičů.
Celkem se zúčastnilo 11 teamů
hasičů a z toho jich bylo z našeho
Kožlanský zpravodaj 7 - 8 / 2022
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okrsku 10. Tým SDH Kožlany se
umístil v okrsku na třetím místě a
v celé soutěži „Zlatá proudnice“
skončil celkově na čtvrtém místě.
Team B SDH Kožlany se umístil na
druhém místě v našem okrsku a
v celé soutěži se umístil na třetím
místě z 11. soutěžních týmů.
Celkové pořadí: 1. SDH Čistá čas
52,13 s., 2. SDH Hlince A čas 55,65
s., 3. SDH Kožlany B čas 56,25
s., 4. SDH Kožlany A čas 57,04
s., 5. SDH Hlince B čas 57,50 s.,
6. SDH Buček čas 59,37 s., 7. SDH
Kostomlaty čas 61,71 s., 8. SDH
Hlince C čas 64,71 s., 9. SDH Chříč
čas 65,44 s., 10. SDH Hodyně čas
66,61 s., 11. SDH Hedčany čas
92,56 s.
V období nastávajícího sucha vyjeli naši hasiči 19. 6. 2022 v 16.20
hodin na požár lesa nedaleký u
obce Potvorov. Zasahovalo celkem
11 jednotek. Na tento požár byl využit Dron SIT MP ze stanice
Košutka, který zjišťoval přesné ohnisko požáru. Naše jednotka vyjela
s vozidlem Tatra 815 CAS 32 a Ford

Tranzit s přívěsem převážejícím
stříkačku PPS 12. V obci Potvorov
jsme zřídili čerpací stanici u požární
nádrže, kde jsme doplňovali vozy
CAS. Velké poděkování patří místním obyvatelům, kteří se postarali
v úmorném vedru o náš pitný režim.

O pár dní později 21. 6. 2022
v 17.30 hodin vyjela opět naše jednotka k požáru travního porostu
podél silnice mezi Kožlany a Čistou.
Oheň byl po částech v příkopu asi
v celkové vzdálenosti 2 km. Hasiči
zabraňovali šíření ohně do polního
porostu. Na chvíli Policie ČR komunikaci
uzavřeli
z důvodu

bezpečnosti zasahujících jednotek a
doprava byla odkloněna přes obec
Břežany. Na zásahu se podílelo 5
jednotek hasičů a PČR.
Ve čtvrtek 23. 6. 2022 byla naše
jednotka povolána do obce Hlince
pouze s DA ford tranzit a přívěsným
vozíkem převážející stříkačku PPS
12. Hořela část lesa a louky nedaleko Hlinců. Plnili jsme vozy CAS,
které zajišťovaly kyvadlovou dopravu k požářišti.

V měsíci červnu v období sucha
jsme nadále zalévali nově vysazené
stromky v Kožlanech. Náš sbor
přeje školákům příjemné prožití
prázdnin a rodičům krásnou dovolenou.
S pozdravem Vaši Hasiči

Klub důchodců Kožlany
Léto, slunce, výlety k sobě patří, a tak vzhůru na cesty
za poznáním. Stará Boleslav, kde kráčely dějiny a je zde
vidět spojení s historií českého státu a kultem sv. Václava,
Palladium země české, návštěva zámku v Brandýse nad
Labem. Potom oběd v půvabné hájence v Kersku (mimochodem je stále stejná jako ve "Slavnostech sněženek ").
To vše absolvovala skupina našich důchodců ve čtvrtek
23.6. t. r. Na shledanou opět v září na cestách za poznáním po naší vlasti.
Iva Vorlíková

www.kozlany.cz
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Spolek sochaře Václava Levého z.s.

V sobotu 11. června jsme pořádali spolu s Městem
Kožlany již 4. Kožlanský jarmark. Děkujeme za výbornou spolupráci všem, kteří stavěli stany, upravovali
park a stěhovali, vše, co bylo třeba. Všichni jsme se
snažili, aby si návštěvníci užili příjemné a zábavné odpoledne. Kapela byla výborná, děti z MŠ předvedli parádní vystoupení. Předtančení ze Šibřinek mělo opět
velký úspěch. Obdivovali jsme také vystoupení Hradeckých panenek, děkujeme.
V tradiční soutěži o nejlepší, tentokrát velikonoční
nádivku, dámy opět dokázaly, že máme v Kožlanech
výborné pekařky.
Jarmark byl také věnován všem hrnčířům a keramikům, kteří se věnovali této výrobě. Paní Jitka Vlčková
zpracovala historii kožlanských hrnčířů. Na panelech
jsme se s ní seznámili a také rodinnou historií posledního kožlanského hrnčíře pana Roberta Hoffmana. Malá
výstava kožlanských hrnčířských a keramických výrobků ukázala, co se během jednoho století zde vyrábělo. Děkujeme všem, kteří ochotně poskytli na výstavu tiskové a fotografické materiály a zapůjčili výrobky.
Odpoledne zakončila zajímavá soutěž „MÁTE RÁDI
KOŽLANSKÉ ČESKO“, ve které soutěžila dvě družstva.

Soutěž připravil a uváděl pan Aleš Vlk. Kreslené otázky
připravila paní Eva Bricínová a paní Olga Ulrichová hlídala všem soutěžícím ČAS. Přejeme Vám pěkné pohodové léto.

Za Spolek sochaře Václava Levého z.s.
V. Kobyláková

Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce
V sobotu 11. 6. ve 21 hodin se několik našich členů vydalo po stopách místní historie v Městském muzeu
Kožlany při Oživlé noční prohlídce. Cestou jsme se dozvěděli zajímavé informace a potkali například krále Václava
I., sochaře Václava Levého, maminku a sestry prezidenta Edvarda Beneše a další postavy z historie Kožlan.
Další sobotu, tj. 18.6., jsme podnikli pěší výlet na Barokní hospodářský dvůr Hubenov. Šli jsme ze Dřevce, přes
Kožlany, lesem kolem hájovny do Hradecka a odtud na dvůr Hubenov. Tady nás přivítala a provedla majitelka
paní Kateřina Doláková. Po prohlídce a nákupu zdejších BIO produktů náš pěší výlet pokračoval do Kralovic. Po
občerstvení v Hotelu Prusík jsme se do Dřevce vrátili. Ti zdatnější pěšky a ostatní autem.
Jindra Fišerová

www.kozlany.cz
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KULTURNÍ KOMISE
Nabídka divadelních představení
Projekt „Kultura občanům regionu“ pokračuje. DJKT již představilo program pro divadelní sezónu 2022/2023.
Tentokrát si můžete vybrat ze čtyř představení, jejichž termín je již znám – viz přiložený letáček. Primárně je
program určen pro seniory. V případě volné kapacity se mohou zúčastnit i členové různých spolků (hasiči, myslivci, zahrádkáři, členové TJ apod.).
Mimo tuto hlavní nabídku připravilo DJKT pro divadelní nadšence ještě baletní představení „Zkrocení zlé ženy“,
které se odehraje 2. října 2022 od 16:00 ve Velkém divadle.
Zájemci o jakékoli z pěti nabízených představení si mohou rezervovat vstupenky u mě, na telefonním čísle
724 190 599, nebo se nahlásit u paní Karlíkové v Marci Tepu. Poté, co zástupci DJKT potvrdí rezervaci vstupenek,
budou zájemci vyzváni k uhrazení vstupného. I nadále platí, že v rámci tohoto projektu zájemci zaplatí pouze
vstupné do divadla, hromadnou autobusovou dopravu zajišťuje Plzeňský kraj, který se společně s městem Kožlany podílí na jejím financování. Čím dříve se o vstupenky přihlásíme, tím lepší místa v divadle získáme. Včasná
rezervace také znamená, že se budou moci zúčastnit všichni přihlášení. Proto neváhejte a, máte-li zájem, rezervujte si vstupenky co nejdříve
Šárka Mudrová

Městské muzeum Kožlany

Dne 11.6. 2022 se konaly v rámci Noci muzeí naše večerní prohlídky na téma "Oživlé muzeum". Děkuji všem,
kteří nás přišli podpořit a navštívili nás. Akci jsme připravovali delší dobu a musím říci, že se opět vyvedla, a tak
bych chtěla jmenovitě poděkovat všem, kteří se na tom
podíleli a to byl Jaroslav Berbr, Radovan Kratochvíl, Lenka
Kratochvílová, Iva Konopásková, Ivana Jakšová, Věra
Cepková, Eva Mikšovská, Karolínka Mikšovská, Alenka
Němcová, Drahuška Kourová, Matěj Koura, Kristýnka Pitařová, Taťána Krepsová a Vladimír Kulhánek. Velké díky
a vážím si toho.
Ráda bych vás pozvala na výstavu, kterou pořádám
v muzeu, a to „Ilustrace a kresby Alice Danielovské“, která
se koná od 15. 6. - 31. 8. 2022 v rámci otevírací doby,
jste všichni vítáni.
Marie Matějovská, Městské muzeum
www.kozlany.cz
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HISTORIE
Oslavy 500 let od vydání privilegií Joštovi I. Týřovskému z Ensidle králem Vladislavem II. Jagellonským pro městečko Kožlany v roce 1972 (z kroniky města Kožlan)
V letošním roce oslaví Kožlany 550 let od vydání dvou
Slavnost zahájilo dopolední zasedání MNV dne 15.
významných privilegií Joštovi I. Týřovskému od Vladičervence v místní sokolovně, na němž bylo slavnostně
slava II. Jagellonského pro jeho „milé městečko Kopředán tajemníkem ONV JUDr. Stanislavem Soukužlany“. V roce 1972, kdy od této historicky významné
pem Kožlanům pamětní přípis, jehož sdělením bylo
události uplynulo 500 let, se konala v Kožlanech v sozřízen MěNV III. stupně místo dosavadního MNV, a to
botu a neděli 15. a 16. července velká oslava.
právě ku příležitosti těchto oslav. A od této doby jsou
Pro přípravu oslav byla ustanovena zvláštní komise,
Kožlany legislativně považovány za město, nikoli
jejímž předsedou byl jmenován pan Blecha, členy byli
pouze městečko. Tak jednoduché to v roce 1972 bylo.
K. Suchý, K. Hejduk, Sv. Muzikář, B. Pouba, Jos. StaZ rukou tehdejšího předsedy MNV Karla Valacha přeněk, Jar. Jakubková a V. Holopírek. Avšak téměř
vzalo 44 občanů města a z řad hostů čestná uznání.
všichni obyvatelé Kožlan byli zapojení do nějaké fáze
Přítomno slavnostnímu zasedání bylo asi 400 lidí.
příprav a téměř všichni se na akci těšili. Všechny
Po zasedání byly slavnostně otevřeny dvě výstavy:
spolky byly zaúkolovány. Koordinace a řešení financí
jedna v základní škole a druhá v muzeu. Ve škole byly
byly snad nejobtížnějšími překážkami i přes veškerou
vystaveny práce žáků, učebnice, školní a městské
podporu okresu. Město bylo před oslavami celé uklikroniky i fyzikální pomůcky. Také zde byly k vidění
zené, růže v parku i před domy zastřižené a krásně
výrobky KERAMA, své panely měly i cihelna, pila a
kvetly, lidé si vyzdobili i vlastní domy, opraveny dle
ÚPZP, kaktusy vystavoval pan Oldřich Mudra. Ve vesmožností byly i veřejné budovy. Pozváni byli s dostatibulu školy měli stánek i kožlanští včelaři, kteří nabítečným předstihem rodáci, krajané z ciziny (hlavně
zeli medové pečivo. Výstavu v muzeu připravil profeAmeriky) a čestní občané Kožlan. Z významných
sor Boh. Pouba z Prahy. Návštěvníci si mohli prohlédosobností se dostavili m.j. operní pěvkyně, členka ND
nout znaky, erby, kresby, obrazy, archiválie, vzácné
v Praze Milada Šubrtová, rodačka ze Lhoty u Chříče a
rukopisy i zbraně, památky čtyř kožlanských cechů.
dirigent opery ND Jan Hus-Tichý.
Pak následoval společný oběd. Odpoledne se uskutečnil na pláži u Vožehova rybníka sraz absolventů
www.kozlany.cz
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místní školy a sraz rodáků. Večer pak vystoupili v sokolovně Yveta Simonová a Milan Chladil, tehdy oblíbení zpěváci střední a starší generace.
V neděli dopoledne byl uspořádán zájezd hostů autobusem do blízkého okolí Kožlan a Chříče. Ale hlavní
slavnost se odehrávala až odpoledne. Tehdy prošel
městem k budově radnice slavnostní průvod v historických krojích s trubači a koňmi. Místní ochotníci pod
vedením Miroslava Straky secvičili scény, které napsal
ředitel kožlanslé školy Karel Suchý. Scény jsou velmi
pěkné a pan ředitel v nich použil i mnoho z historie
města Kožlan. Jošta z Ensidle hrál Lumír Hanauer,
hlasatele českého krále Vladislava II. Miroslav Straka,
kožlanského purkmistra Vladimír Houška, městského
písaře Pavel Fanta, 1. konšela Jiří Topinka, 2. konšela
František Kožíšek, nosiče korouhví Miroslav Kvítek a
Jaroslav Hurt, nosiče erbu Vladimír Klaus, trubači byli
Pavel Sak, Josef Šlauf, Vladislav Zíma, pánové Kříž,
Šlauf mladší a Holub a mnozí další. Dva koně zapůjčilo
místní JZD, pět koní bylo z Hubenova. Celá hra je dochována v opise v kronice včetně obsazení jednotlivých rolí.
Slavnostní průvod v historických oděvech (z konce
15. století) přijížděl ze západního konce Kožlan; v
jeho čele šlo šest trubačů, za nimi jeli dva zbrojnoši s
kopími, pak na bílém koni pan Jošt Týřovský z Ensidle, jemuž vedli koně za uzdu zbrojnoš a panoš, za
nimi na koních hlasatel, pak nosiči korouhve a erbu a
na konec pěší „čeleď“ pana Jošta. Trubači vytrubovali
známé slavné fanfáry z opery Dalibor od Bedřicha
Smetany. Hlavní scéna se odehrávala na pódiu před

radnicí. Během ní předával pan Jošt purkmistrovi obě
privilegia, která byla čtena „lidu“. A všichni nakonec
volali „Vivat pan Jošt!“ a „Sláva!“ A pak si pan Jošt
šel dát s purkmistrem, písařem a konšely do rathauzu
trochu truňku s tím, že příště už budou pít truňk uvařený v Kožlanech. Podél cesty a pak před radnicí přihlíželi stovky lidí.
Po oba dny koncertovala v Kožlanech dechovka z Kaznějova za řízení kapelníka Rudolfa Valeše. Takový nával návštěvníků Kožlany dlouho nezažily. Po oba dny
městský rozhlas stále informoval přítomné o všem, co
si v městě mohou prohlédnout a co se kde koná.
Po skončení oslav si zajisté organizátoři a všichni
hlavní aktéři mohli zhluboka oddychnout. Balvan zodpovědnosti, aby vše bylo, jak mělo být, jim spadl ze
srdce a kutálel se snad až dolů k Vožehovu rybníku.
Připravit podobné akce je nesmírně časově a organizačně náročné a bez nadšení, extrémního nasazení a
podpory mnoha dalších lidí a organizací by tonebylo
možno zvládnout. Mnoho pamětníků dodnes na tyto
oslavy vzpomíná jako na něco zcela mimořádného a
úžasného.
Letošní oslavy 550. výročí udělení privilegií, které se
uskuteční v rámci Vavřineckých slavností, budou z pohledu výše uvedeného spíše symbolické. Je to dáno
dobou a řekněme si popravdě „Kdo by to dnes
všechno dělal?“, že. A zadarmo a ve volném čase. Už
vidím, jak si někteří lidé klepou na hlavu. Tak snad za
dalších padesát let, až bude výročí opět kulaté…
Jitka Vlčková

SPORT
V sobotu 18. června skončila fotbalová sezóna 2021/22. Po dvou
předčasně ukončených ročnících se
konečně opět odehrála kompletní
porce zápasů, rekapitulace výsledků našich mužstev však vůbec
není radostná.
A-mužstvo zažilo jednu z nejhorších půlsezón za několik posledních let. Na jaře šlo od porážky
k porážce a ani bodový zisk v posledních dvou domácích zápasech
už nemohl změnit nic na tom, že
tým zaslouženě obsadil v okresním
přeboru poslední místo a sestoupil
do III. třídy. Hlavní příčiny tohoto
výsledku jsou zřejmé: úzký základní kádr, neochota většiny hráčů
trénovat a nekončící množství absencí především ve venkovních zápasech, kvůli kterým se sestava
pravidelně lepila, jak to jen šlo.
Ani sezóna družstva mladších
žáků moc podařená nebyla. Kvůli
velmi úzkému kádru chyběla klukům vzájemná konkurence a tím
určitě i větší motivace a lepší tréninková morálka, což se v plné nahotě projevovalo v ostrých zápasech. Mužstvo zaslouženě obsadilo
ve své skupině poslední místo, a
www.kozlany.cz

TJ Olympie Kožlany

protože druhá skupina měla jen 8
účastníků, nezbyl na naše kluky ani
soupeř pro dvojzápas o konečné
umístění a ti tak skončili poslední i
v rámci celého okresu.
Stará garda ve své skupině obsadila 5. místo. Po odstoupení 2
týmů z opačné skupiny na ni pro
utkání o konečné umístění také nezbyl soupeř, takže se nakonec utkala s vítězem „předkola“ posledních dvou celků naší skupiny a po
vítězství nad Třemošnou jí patří konečná 9. příčka.
A jaké máme plány do příštího
ročníku?
Áčko
bude
hrát
zmíněnou
III. třídu a pozor, měníme hrací den
na neděli se začátkem v 15 hodin.
A protože řada hráčů po skončení
sezóny ohlásila konec působení
v Kožlanech, stojí tým nyní před
těžkým úkolem - zkonsolidovat
zbývající torzo kádru, zapojit do přípravy 15leté mladíky, potenciální
nové hráče i část staré gardy ochotnou pomoci při záchraně kožlanského fotbalu a pokusit se v nižší
soutěži doslova o restart. Nezbývá
než věřit, že se věc podaří, že se
v dalších letech postupně přidá

dorůstající mládež, která se pak
stane základním stavebním kamenem nového kožlanského týmu.
U staré gardy zůstává vše při
starém, ovšem za předpokladu, že
se do soutěže přihlásí dostatečný
počet mužstev (snad ano).
A mládež? Kozojedy nakonec náš
návrh na spolupráci nepřijaly (daly
přednost Dobříči), takže jsme se
rozhodli přihlásit do soutěže pouze
družstvo
starších
žáků.
Tým
chceme poskládat z hráčů narozených 2008 až 2011 (možná doplněných o 1 až 2 kluky z Čisté), kteří
by hráli zápasy ve formátu 8+1 (tj.
na trochu menším hřišti), pokud
svaz dodatečně tuto variantu neshodí ze stolu.
Mladších hráčů máme momentálně málo, konkrétně pět, takže
zde zvažujeme buď jen tréninky,
nebo v případě zájmu dočasné působení v některém z okolních klubů
(Kozojedy, Kralovice, Čistá). A samozřejmě rádi přivítáme nové
hráče a hráčky!!!
Teď je před námi letní přestávka.
Během ní se všichni pokusíme načerpat novou energii a chuť do dalších bojů v příštím ročníku, po jehož
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skončení bychom si měli připomenout 100. výročí kožlanského fotbalu. Klub tedy všem hráčům, funkcionářům i fanouškům přeje příjemně
strávené
prázdniny
a

zároveň touto cestou všechny srdečně zve na tradiční pouťové sportovní odpoledne, které se tento rok
uskuteční v sobotu 6. srpna. Bližší
informace budou včas zveřejněny

na klubových a městských webových stránkách a na obvyklých vývěskách.
Jiří Švamberg

Výsledky - červen:
A-mužstvo:
Kožlany – Zbůch 3:3 (1:2)
Branky: Hora 2, Hromada
Křelovice – Kožlany 7:2 (1:1)
Branky: Babuška, Hromada
Kožlany – H. Bříza B 5:0 (2:0)
Branky: Hromada 2, Babuška, Hora, J.Špaček

Stará garda (o celkové 9. místo):
Kožlany – Třemošná 3:1 (2:0)
Branky: Čížek, Kratochvíl, Kotěšovec

Tabulky ročníku 2021/2022:
A-mužstvo (okresní
1.
Mladotice
2.
Tlučná
3.
Horní Bříza B
4.
Trnová
5.
Zbůch
6.
Líně
7.
Křelovice
8.
Dolní Bělá
9.
Kralovice B
10.
Sulkov
11.
Třemošná
12.
Nýřany
13.
Manětín
14.
Kožlany

přebor)
94:37 68
83:23 67
77:38 56
69:55 46
75:73 40
78:82 39
78:76 37
53:60 34
62:69 33
62:72 33
54:66 29
56:75 28
40:107 18
32:80 18

Stará garda (skupina A)
1. Zruč
62:10
2. Plasy
42:31
3. Manětín 36:21
4. Dýšina
25:31
5. Kožlany 34:38
6. Druzdová 25:49
7. Třemošná 13:50
Play-off o 9.místo:
Kožlany-Třemošná 3:1

36
28
21
13
13
10
6

Mladší žáci (okr. soutěž-sk.
1. Plasy
137:33
2. H.Bříza
125:43
3. Kralovice
70:62
4. Mladotice
65:57
5. Kaznějov
74:72
6. Hadačka
63:72
7. Trnová
47:93
8. Kozojedy
41:117
9. Kožlany
43:116
7

B)
42
42
28
27
23
22
16
9

Katalog sociálních a souvisejících služeb a institucí pro občany kralovického regionu
Občanům kralovického regionu je nově k dispozici KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB A
INSTITUCÍ. Katalog obsahuje informace o službách a institucích, které mohou občanům pomoci řešit těžké životní
situace jako je např. péče o nemohoucího člena rodiny, zadlužení, problémy v rodinách, jako jsou kupříkladu
výchovné problémy či rozvodové situace, a další.
Katalog je jedním z výstupů projektu komunitního plánování sociálních služeb, který v regionu realizovala organizace Centrum pro komunitní práci západní Čechy v partnerské spolupráci s městem Kralovice od března 2020
do května letošního roku. Katalog bude od léta pro občany k dispozici zejm. na obecních úřadech, postupně také
na veřejných místech jako jsou knihovny, lékařské domy či informační centra. Občané v katalogu naleznou informace o službách v členění na těžké životní situace, jako jsou např. bydlení, psychická krize, stáří, umírání, zaměstnání, dále kontakty na dané organizace a stručný popis nabízené podpory a také přehled tísňových telefonních linek a krizových linek pro osoby v těžké životní situaci. V neposlední řadě katalog obsahuje přehled kontaktů
na sociální pracovníky Městského úřadu Kralovice, Plasy a Manětín, kteří jsou také připraveni poskytnout občanům
poradenství, zprostředkovat vhodné sociální a související služby a poskytnout další potřebnou podporu a pomoc.
Snazší orientaci v sociální problematice nově nabízí webový portál Sociální služby, který je nově k dispozici na
webové stránce města Kralovice, pod záložkou Město. Na portálu občané naleznou, stejně jako v katalogu, informace o sociálních službách dostupných pro občany Kralovicka, Plaska a Manětínska a informace o sociálních
pracovnících na městských úřadech. K dispozici je také rozcestník životních situací, ve kterých mohou občanům
jednotlivé služby pomoci, a katalog služeb v elektronické formě. V neposlední řadě jsou na portálu výstupy z
projektu komunitního plánování, konkrétně zejm. zápisy ze společných setkání, zprávy z průzkumů potřeb občanů
regionu a plán rozvoje služeb pro období 2023-2025. Aktivity v komunitním plánování sociálních služeb budou na
Kralovicku pokračovat, informace občané naleznou v záložce Aktuálně. Na webovém portálu jsou také k dispozici
videa ve znakovém jazyce seznamující posluchače s obsahem portálu, informace jsou tedy dostupné také lidem
se sluchovým postižením.
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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 11x ročně jako měsíčník – obecní zpravodaj. Cena výtisku 8,- Kč. Vychází 1. 7. 2022.
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