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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
počasí v měsíci dubnu bylo
velmi příjemné
a
umožnilo
nám řadu prací
souvisejících
s tzv.
jarním
úklidem. Vyčistili jsme parky,
provedli průřez
křovin a starých
stromů
jak
v Kožlanech, tak i v obcích.
Na
budově pošty, sokolovny a zdravotního střediska jsme vyčistili
okapy, které byly plné spadaného
loňského listí. Technické služby vyčistily i kanalizační vpustě. Naše
síly nestačily pouze na krátký úsek
kanalizace před městským úřadem, na který jsme si objednali
čistící vůz z Plzně.
Na tomto místě chci poděkovat
těm občanům, kteří pečlivě uklízejí a zvelebují okolí svého domu
nebo bytovky a není jim jedno,
jak naše město a obce vypadají.
V minulém čísle našeho zpravodaje jsem vás informoval o tom, že
jsme obdrželi dotaci na vyčištění
rybníka Vožehák. Žádost o finanční pomoc z krajského úřadu PK na
tuto akci nebyla úspěšná. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům kraje
a
k velkému
množství žádostí o finance jsme
obdrželi písemné vyjádření o zamítavém stanovisku kraje. Bude
tedy nutné hledat prostředky jinde.

Úspěšnější jsme byli při získávání dotací na dětské hřiště ve
Dřevci a na opravu kaple Sv. Jana
Křtitele také ve Dřevci. Počátkem
dubna
jsem
byl
podepsat
v Českých Budějovicích na SZIF
(Státní zemědělský intervenční
fond) dohodu o poskytnutí dotace
na obě akce. Realizace je plánována na období červen až září
tohoto roku. Ve výběrovém řízení
byla vybrána jako dodavatel akce
opravy kaple stavební firma pana
Sebránka z Kožlan.
V předepsaném termínu jsme
podali žádost o dotaci na HZS PK
(Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje)
na rekonstrukci
hasičského auta T815. Pokud dotaci
získáme,
budeme
mít
k dispozici na opravu celkem 1,2
mil. Kč. To už je suma, za kterou
se dá udělat velmi kvalitní rekonstrukce.
V dubnu jsme také podali na Pozemkový úřad žádost o komplexní
pozemkové úpravy
v Kožlanech.
O jejich zahájení budeme včas informovat.
Příjmem do rozpočtu města by
měly být finance získané z prodeje
garsonky v č.p. 387. Prodej se
uskuteční formou dražby dne
1.6.2011 od 16:00 hod. Dražební
vyhláška je vyvěšena na úřední
desce města. Podrobné informace
také můžete získat přímo na městském úřadě.
V minulém roce se ještě původní
rada města rozhodla zkusit úsporným opatřením ve veřejném osvět-

lení
ušetřit
nějaké
finance
z obecního rozpočtu. Po roce fungování těchto opatření již máme
konkrétní výsledek. Za rok se takto uspořilo 39.826,85 Kč. Při nákladech
na
veřejné osvětlení
v Kožlanech za rok 2010 ve výši
173.312,27 se jedná o úsporu ve
výši 23%. Je vidět, že naše rozhodnutí přineslo kýžený výsledek,
aniž by nějakým zásadním způsobem byla ohrožena bezpečnost občanů města.
Ani v průběhu měsíce dubna
v Kožlanech nezahálel společenský
a kulturní život. Velmi napilno měli
naši hasiči, kteří se nejdříve zúčastnili taktického cvičení v Žihli a
za týden pořádali další ročník „Kožlanské jízdy o pohár starosty
města“.

Vydařenou akcí bylo i čtení pro
děti v naší knihovně, při které naši
mladí čtenáři zasadili za autobusovou zastávkou na terase nový
strom.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU A
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

21.5.2011
Buček (náves)
Hodyně (náves)
Dřevec (náves)
Dřevec (KD)
Hedčany (náves)
Kožlany (proti MÚ)
Kožlany (křižovatka u Sparu)
www.kozlany.cz

8,00 - 8,15 hod.
8,20 - 8,40 hod.
8,45 - 9,00 hod.
9,05 - 9,15 hod.
9,45 - 10,00 hod.
10,10 - 10,40 hod.
10,45 - 11,05 hod.

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 !!!
Kožlanský zpravodaj 5/2011
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Město Kožlany
oznamuje konání veřejné dražby dobrovolné
Předmět dražby:
Bytová jednotka č. 5 v domě č.p. 387, Větrná ulice, Kožlany, na st.p.č. 628 v k.ú. Kožlany - byt 0 + 1
umístěný v 3. podlaží, celková plocha s příslušenstvím je 19,31 m2
Místo, datum a čas zahájení dražby:
Místo zahájení dražby: zasedací místnost MěÚ Kožlany,
na adrese: Kožlany, Pražská 135
Datum zahájení dražby: 1.června 2011
Čas zahájení dražby:
16,00 hod. (po ukončení zápisu účastníků dražby)
Zápis účastníků do dražby:
Místo zápisu účastníků do dražby: zasedací místnost MěÚ Kožlany /1. patro/,
na adrese:
Kožlany, Pražská 135
Čas zápisu účastníků do dražby: od 15,30 hod. do 16,00 hod.
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby:
Prohlídky předmětu dražby se uskuteční v níže uvedených termínech vždy v místě, kde se nachází nemovitost,
která je předmětem dražby. Sraz zájemců o prohlídku je před budovou Městského úřadu Kožlany, Pražská 135.
1. prohlídka: dne 23.05.2011 v 16,30 hod.
2. prohlídka: dne 25.05.2011 v 16,30 hod.
Nejnižší podání:
124 552,- Kč, minimální příhoz 10.000,- Kč
Dražební vyhláška je zveřejněna na úřední desce města Kožlany, na internetových stránkách města
www.kozlany.cz, nebo je k nahlédnutí na MěÚ Kožlany.

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Jarní práce
Zahrada mateřské školy v dubnu opět měnila svůj vzhled. Přijely stroje a začala úprava terénu. Děti mohly
z oken sledovat jejich práci. Vzadu u plotu vzniklo nové hřiště, na kterém si děti užijí míčové hry a fotbálek (beze strachu z rozbitého okna). Uprostřed zahrady zase „vyrostl“ kopec, který nejvíce užijí v zimě k bezpečnému
bobování. O konečnou úpravu se postaral pan Pícl, který nám velice pomáhá při zkrášlování zahrady.
Konečně jsme se dočkali, že nám déšť zalil zasetou travičku. Děti nyní čekají, až se vše zazelená a budou moci vyběhnout na nové hřiště.
L.Kozlerová

Krajské kolo mladších žákyň v basketbale
V úterý 12. dubna pořádala naše škola a DBK Kožlany-Kralovice opět krajskou soutěž škol v basketbale mladších žákyň. Zúčastnily se dívky ZŠ Klatovy
Plánická, 11. ZŠ Plzeň, ZŠ Rokycany Čechova, ZŠ Holýšov, ZŠ Kralovice a naší školy. V tento den mělo dojít k odplatě za okresní kolo, kde jme s Kralovicemi
www.kozlany.cz

těsně prohráli. Los nám nabídl hned v prvním utkání
opět změřit síly s TÍMTO TRADIČNÍM SOUPEŘEM. Zápas byl vyrovnaný až do konce, následovalo prodloužení a pak druhé, ale ani to nerozhodlo. Přišly tedy
šestky a tam se štěstí obrátilo konečně k nám. Ze tří
jsme proměnili dvě a celý zápas vyhráli 19:18, to bylo
Kožlanský zpravodaj 5/2011
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radosti! V dalším zápase jsme podlehli pozdějším vítězkám z Klatov, které měly výškovou i herní převahu
nad všemi, proto si zahrála i děvčata z lavičky. V následujících zápasech jsme už nezaváhali a s velkou
dávkou štěstí jsme už soupeřkám nedali šanci. Zrodil
se překvapivý, ale zasloužený výsledek: II. MÍSTO V
KRAJI. Musím vyzvednout výkony našich hráček a jejich jména se sluší zveřejnit. Tedy chci poděkovat za
vzornou reprezentaci naší školy Tereze Jaškové, Anetě
Šofrankové, Elišce Bílkové, Kátě Sivákové, Róze Slabé, Andree Fialové, Nikole Švambergové (nedohrála
pro zranění), Báře Špačkové, Tereze Černé a Martině
Švambergové, která kraj pro zranění nehrála. Tímto

turnajem žila celá škola a fandili jak žáci, tak i učitelé
a zaměstnanci školy. Škoda jen, že takový článek
nemohu napsat i o starších žácích naší školy!
Konečné pořadí turnaje:
1. ZŠ KLATOVY Plánická
2. ZŠ KOŽLANY
3. ZŠ ROKYCANY Čechova
4. ZŠ KRALOVICE
5. ZŠ HOLÝŠOV
6. 11. ZŠ PLZEŇ
Mgr. Jaroslav Berbr

SPOLKY
9. ročník „KOŽLANSKÉ JÍZDY“
Druhá dubnová sobota letošního
roku patřila kožlanským hasičům,
kteří již po deváté připravili soutěž
pod názvem „O putovní pohár starosty města“ s podtitulem Kožlanská jízda. Soutěž je určena pro 5ti
členná družstva mužů a pro letošní
ročník byla povolena i družstva
smíšená.

9. dubna ráno přijela ke kožlanské
zbrojnici družstva z SDH Hradecko,
Černíkovice, Dýšiny, Hvozda – Hodovíze, Plzně-Bolevce – ti měli
družstva dvě a z okresu Louny
kamarádi z Kryr. Naše barvy hájil
„OLDSTAR TEAM“ ve složení: Franta Švec, Vláďa Folda, Vláďa Klaus,
Pavel Fiala a Martin Švamberg.
Trať celé jízdy vedla napříč okrskem Kožlany a Chříč a soutěžící
absolvovali 11 disciplín, z nichž 5
www.kozlany.cz

bylo tajných. Soutěž prověřila jak
hasičské znalosti, tak i šikovnost a
mnohdy i odvahu celých týmů.
Soutěžilo se v rychlosti ustrojení,
štafetě v motání hadic, střelbě
z foukačky, které předcházel běh
v pneumatikách, požárním útoku
klasickém, z podzemního hydrantu
i za pomoci ejektoru, hodu na kuželky
hadicí,
znalostí
signálů
v požární ochraně, hasicích přístrojů, výměně pneumatiky a znalosti
technických prostředků a také poskytnutí první pomoci.

Nejatraktivnější je vždy přesun po
vodě a ani letos tomu nebylo jinak.
Zdánlivě jednoduché nasednutí do
lodě a „přepádlování“ Farského
rybníka se ukázalo i pro domácí
tým malinko problematické. Dubnová koupel moc příjemná nebyla,

voda studená, oblečení a boty táhly ke dnu, ale kluci vše ustáli a disciplínu dokončili. Voda se stala také osudnou týmu z Černíkovic – ti
přesun po vodě dokázali pouze
přeplavat – a to všichni! Pohled na
vystupující hasiče v cíli soutěže
z auta, kteří jsou pouze ve spodním prádle byl udivující, šokující –
a až po vysvětlení, cože se vlastně
stalo, přítomní propukli ve velký
smích. Okamžité převlečení do suchého prádla a rumový čaj zabránili prochladnutí a následné rýmě !
Poslední disciplína byla novinkou
– holení nafukovacího balonku
břitvou!

Dělba práce v týmu byla libovolná
a všichni se úkolu zhostili na výbornou – nafouknout balonek, namalovat obličej, namydlit a důKožlanský zpravodaj 5/2011
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kladně oholit nejrychleji zvládl domácí tým, a to za necelou minutu
– přihlížející se dobře bavili.
Po sečtení všech časů a trestných sekund se vítězi stali hasiči
z Plzně-Bolevce, druhé místo patřilo hasičům z Kryr a třetí místo obsadil tým domácích. Nejmladším
účastníkem 9. ročníku Kožlanské
jízdy byl Kuba Bruj z Dýšiny a nejstarším Vláďa Folda z Kožlan – oba
si odnesli upomínkovou medaili a
drobný dárek. Všichni soutěžící závěrem vyjádřili spokojenost a společně se budeme těšit na příští rok!

Po celou dobu soutěže bylo perfektně zajištěno zázemí v hasičské
zbrojnici pod vedením Milana Konopáska – uzené masíčko, klobásky, párečky, dobře vychlazené pivečko a vynikající palačinky nemají
obdoby a těšíme se na ně každý
rok! Se zajištěním disciplín a rozhodčích nám velmi pomohli kamarádi z Černíkovic, Hlinců, Studené,
Chříče a Hedčan. Všem, kdo se jakoukoliv měrou podíleli na organizaci soutěže, moc děkujeme! Poděkování patří také firmě Babuška
za přípravu prostor u hasičské
zbrojnice, mladým hasičům za bez-

chybný úklid kolem zbrojnice a
v neposlední řadě děkujeme také
Městu Kožlany za propagaci akce a
zakoupení pohárů.
V měsíci květnu se uskuteční
soutěž O zlatou proudnici, která se
koná 14. 5. v tábořišti U Potůčků
v obci Hlince. Okrsková soutěž našeho okrsku Kožlany + Chříč se
bude konat v sobotu 4. června u
hasičské zbrojnice v Kožlanech. Na
uvedené akce Vás srdečně zveme !
Za SDH Kožlany:
Alena Foldová, starostka sboru
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Bolevec A

107,88 220,12 330,03 363,25 70,00 120,13
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800,00 174,00
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Hradecko
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87,78

3000,24
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Černíkovice
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60,21

58,00

690,00 520,00

356,64 126,72

2719,81
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Kryry

158,25 120,55 326,71 170,94 30,00 120,09

60,07

640,00 236,00

446,54 116,38

2425,53

2
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Hvozd - Hodovíz

111,25 200,13 358,50 463,25 10,00 120,15

59,00

820,00 236,00

470,87 119,00

2968,15

7

7

Dýšina

118,59 180,41 327,53 463,25 80,00 180,32

60,04

660,00 182,00

465,69 141,21

2859,04

6

8

Bolevec B

101,34 120,42 193,91 117,06

47,00

720,00 185,00

260,31

1964,61

1

0,00

120,42

99,15

Součet

Výsledné pořadí

Technická disciplína
365,35

5. tajná disciplína

Přesun po vodě

800,00 355,00

4. tajná disciplína

3. tajná disciplína

57,00

Požární útok

60,48

2. tajná disciplína

217,16 120,58 271,52 109,50 20,00

1. tajná disciplína

Kožlany

Družstvo SDH

Rychlost ustrojení

1

P. č. družstva

Záchrana osoby

Útok z podzemního hydrantu

Disciplína

Malí hasiči
Od ledna se malí hasiči připravovali na soutěže
"Plamene" a "Poháru rady mládeže". 19. 1. 2011 jsme
se
zúčastnili
závodu
všestrannosti
v
Oboře.
Nebylo tolik sněhu, jako
vloni, takže se šlo dobře.
Zúčastnilo
se
družstvo
starších, to skončilo na 11.
místě. Družstvo mladších A
skončilo na pěkném 5. místě.
Druhé družstvo mladších si
prošlo trasu mimo soutěž.
Bylo jich málo z důvodu nemoci dětí.
19. 3. 2011 jsme jeli do Úněšova plnit další závod
všestrannosti spolu se štafetou požárních dvojic. Počasí docela vyšlo, i když bylo větrno. Zúčastnilo se
družstvo starších, to obsadilo 13. místo a družstvo
mladších A, to skončilo na 9. místě.
www.kozlany.cz

Mladí hasiči se zapojili do příprav tradiční "Kožlanské jizdy". S hráběmi, lopatami a košťaty jsme vyrazili
uklízet okolí zbrojnice. Pomohli jsme svých starším
kamarádům hasičům. Druhý den, 9. 4. 2011, jsme
byli povzbuzovat soutěžící týmy
Kromě brigády jsme si nacvičovali požární útoky
CTIF. Dovednost dětí v tomto útoku jsme prověřili 16.
4. 2011 v Manětíně. Jelo družstvo starších a dvě družstva mladších. Počasí se povedlo a děti si soutěž užily.
Starší skončili na pěkném 8. místě, družstvo mladších
A na 9. místě a družstvo B na 26. místě. Musím podotknout, že v družstvu B běhají začátečníci (ti
nejmladší) a nebyli poslední.
Nyní procvičujeme požární útoky s nástřikem na
terč. První prověrka nás čeká 7. 5. 2011 u Globusu v
Plzni. Držte nám všichni palce.
Malí hasiči

Kožlanský zpravodaj 5/2011
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Jak připravit zahrádku po zimě
(pokračování z minulého čísla)
25. Pokud se na vaší zahrádce usídlil krtek, počítejte s tím, že boj s ním je obtížný. Už proto, že je
tato potvůrka chráněná, takže jí nesmíte ublížit.
Zkuste například půlené stroužky česneku vkládat do
chodbiček, někdy to funguje. Krtci také moc nemilují
hodně aromatické bylinky.
26. Přichází čas pěstitelů zeleniny. Na venkovní
záhony vysazujete hrách, fazole, červenou řepu, brokolici, květák, pór, čekanku a ředkvičky. Na záhony
přemístěte předpěstované hlávkové zelí, polorané
kedlubny, květáky, poloranou letní kapustu.
27. Sazenice rajčat vysazujte hlouběji, než byly
předpěstovány. Rostliny pod zemí vytvoří větší kořenový systém, který rostlinu lépe zásobuje živinami.
28. Keříčkové fazole vysévejte do řádků. Tyčkové fazole zase do kruhů s opěrnými tyčemi nebo provázky.
29. Semena okurek nakládaček, polních salátovek a cuket vysévejte do hnízd po dvou až třech
semenech. Místo výsevu můžete vysazovat předpěstované sazenice.
30. Pro výsev okurek je vhodné použít tzv. mulčovací textilii, do které vystříháte otvory pro budoucí vzešlé rostliny. Textilii rozložte přes záhon a
okraje zahrňte zeminou a do otvorů vysejte namořené
osivo okurek. Fólie udrží záhon v bezpelvelném stavu,
zabraňuje rychlému výparu vody a pohlcuje sluneční
záření a tím půdu prohřívá, což okurkám velmi prospívá.
31. Pro pěstování okurek ve skleníku je možné
doporučit zakoupení okurek roubovaných na tykev fíkolistou. Zamezí se tím výskyt fuzariového
vadnutí, jež se často projevuje nenadálým vadnutím
a posléze úhynem zdravých rostlin v plné plodnosti.
Rostliny rovněž lépe snáší relativní nedostatek vody.
32. Po 15. květnu, kdy již nehrozí mrazíky, můžete na venkovní záhony vysazovat předpěstované sazenice plodových zelenin. Paprikám se
dobře daří jen v teplejších oblastech. Výsledky můžete
zlepšit , když paprikám
okolo záhonu uděláte
z igelitové folie ohradu. Ta chrání rostliny před studenými větry. Lépe se ale paprikám daří ve skleníku nebo fóliovníku.
33. Květen je tím pravým termínem pro výsadbu
celeru z předpěstované sadby. Celer je potřeba vysít
již v lednu nejpozději v únoru.
34. Zalévejte, okopávejte, odplevelujte a přihnojujte kompostem jahodníky. Na záhony natáhněte
fólie nebo netkané textilie, aby nedošlo ke znečištění
a hnilobě jahod.
35. Projednoťte předchozí zeleninové výsevy, protože husté pěstování zhoršuje kvalitu budoucí sklizně.
36. Nikdy nesázejte při prudkém slunci, ale až
odpoledne. Sadbu důkladně zalijte. Záhony můžete
přikrýt bílou netkanou textilií, která zabrání úpalu sazenic, rychlému vypařování vody ze záhonu i případným mrazíkům.
37. Od druhé poloviny května je již možný výskyt mandelinky bramborové. Při ohniskovém výskytu lze tato ohniska odstranit a tím výrazně potlačit
další rozvoj škůdce. Proti mandelince bramborové lze
použít přípravky biologické ochrany na bázi Bacillus
thuringiensis tenebrionis.
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38. Květen je už také měsícem sklizně ! Sklízíme
první ranou mrkev, letošní kopr, špenát, ředkvičky,
jarní saláty, chřest.
39. Na začátku května je nejvyšší čas vysadit hlízy jiřin a gladiol Nebojte se jiřiny namnožit rozdělením trsů. Pokud již raší výhony, dejte pozor, abyste je
při zasypávání zemí nepolámali.
40. Přímo na záhony vysévejte letničky. Např.
šruchu, trávničku, afrikány, voskovky, okrasný tabák,
salvii, letní astry adt.
41. Natažením textilie na záhonem, nebo třeba
jen několik řad provázků na kolících zabrání ptákům,
aby vám vyzobali vzešlá semínka rostlin.
42. Můžete začít vysévat popínavé rostliny ke
konstrukcím a zdem.
43. Začátkem měsíce je ještě vhodné období pro
řez broskvoní.
44. Pokud pěstujete lekníny a další vodní rostliny, které jste nechali přezimovat v bezmrazé místnosti, přemístěte je zpět do jezírka.
45. Po odkvětu upravte okrasné keře řezem. Odstraňte především odkvetlé květenství. Hlavně zlatý
déšť, šeřík, pěnišník a azalky.
46. Rozmnožit můžete pěnišníky, azalky, ptačí zob,
jasmín a další okrasné rostliny a bylinnými řízky.
47. Jehličnany s pevným kořenovým balem můžete vysazovat až do půli května. Postavte kolem
nich lehkou konstrukci z latěk a na ni napněte pytlovinu, jako ochranu před prudkým sluncem. Udržujte ji
stále ve vlhkém stavu a odstraňte ji teprve po ujmutí
rostliny.
48. Od května již pravidelně sečte trávníkové
plochy. Pokud je slunečné a horké počasí, sečte později odpoledne. Při déletrvajícím období sucha je třeba
trávník pravidelně zavlažovat.
49. Ještě je možné dosévat holá místa
v trávníku. Odstraňujte plevel a především mech
z trávníku, na který lze použít některý z chemických
přípravků (Antimech, Mechstop).
50. Květen je také tou ideální dobou pro natírání
plotů, pergol a dalších zahradních konstrukcí.
51. Denně zalévejte. Pravidelně kontrolujte, jestli
rostliny není třeba zalít. Zavěšené koše a malé nádoby potřebují zálivku denně.
52. Koncem května a začátkem června kontrolujte jabloně, jestli je nenapadla vlnatka krvavá, je
asi 2 milimetry dlouhá, rezavě až červeně hnědá, pokrytá voskovými bílými výpotky. Zabírá na ni roztok
mýdlové vody a alkoholu nebo insekticidy například
Mospilan 20 SP, Pirimor 25 WG.

Zahrádkáři Kožlany
pořádají

zájezd na „ HOBBY“ České Budějovice
dne 14. května 2011 (sobota)
Odjezd v 6:00 hodin od Sokolovny Kožlany
Cena zájezdu: 250 Kč členové
300 Kč nečlenové
150 Kč děti
Přihlášky přijímá:
paní N.Topinková, Kožlany 101 (tel. 606163098)
Kožlanský zpravodaj 5/2011
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Klub šikovných žen
Velikonoční kreativní vytváření
jsme si v měsíci dubnu opravdu
užily a myslíme si, že návštěvníci
obou akcí jak Kreativního odpoledne v Kožlanech, tak jarního setkání
na Farmářském trhu na Farmě Hedecko, také. Počasí se opravdu
předvedlo a bylo jarní.
V knihovně bylo plno, děti si vykrajovaly perníčky, my jsme jim je
upekly a děti potom pokračovaly
ve zdobení. Plno bylo také u vytvá-

ření kraslic metodou vrtání a zdobení voskem. Všichni obdivovali
krásné paličkované, háčkované a
šité velikonoční ozdoby a zkoušeli
si
třeba
uplést
košíček
z papírových ruliček.
Na Farmě Hedecko náš klub navázal spolupráci s ženami z Čisté a
těšíme se na společné akce. Farmářský trh přilákal plno lidí a
hlavně děti a ženy si zkoušely opět
zdobit perníčky a kraslice, plést

košíky z pedigu a papírových ruliček. Na fotografiích si můžete prohlédnout paličkované, drátované,
háčkované a šité velikonoční ozdoby, které jsme vytvořily.
Náš klub je pozván do Mariánské
Týnice v sobotu 21.května 2011 na
Den uměleckých řemesel. Přijďte
se podívat a vyzkoušet i jiné kreativní vytváření.
Hezké jarní vytváření vám přeje
KŠŽ Kožlany

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Duben v knihovně
Už jsme si zvykli chodit do
knihovny pro knihy, navštěvovat zde
nejrůznější kulturní akce, ale spát
do knihovny přišli žáci ze čtvrté třídy
letos poprvé. Celostátní akce Noc s
Andersenem odstartovala před jedenácti lety. Na téměř 1000 čtecích
a spacích míst tří světadílů ukončila měsíc březen,
spojený s oslavou knih, čtení i čtenářů. V pátek
1.dubna 2011 v knihovnách, školách i v dalších komunitních místech pohádkové dobrodružství spojí na
dálku desetitisíce dětí z různých zemí. Projekt Klubu
dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních
pracovníků ČR (SKIP) překročil v letošním roce hranice Evropy! Noc s Andersenem začala v australském
Sydney, četlo se v Polsku, Slovinsku, na Slovensku, v
Českých školách bez hranic v Drážďanech, Ženevě,
Paříži, Londýně i v Baltimore (Maryland, USA), v Českém kroužku v Kodani a především v České republice
ve stovkách knihoven a škol, v Mediatéce Francouzského institutu v Praze, v knihkupectví Fantazie Ivony
Březinové a na mnoha dalších místech...

Kožlanské děti se sešly v pátek odpoledne. Společně
jsme před knihovnou zasadili pohádkový strom. Připravena byla spousta her a kvízů, které byly zaměřeny na 100. výročí narození Václava Čtvrtka a na pohádky H.Ch.Andersena. V knihovně se četlo, zpívalo a
soutěžilo. Pro děti byla připravena také stezka odvahy, kterou všichni zvládli na jedničku. Doufáme, že se
děti budou do knihovny vracet i během roku.
6. dubna strávila v knihovně hodinu literární výchovy také sedmá třída základní školy. Děti si prohlédly
prostory knihovny. Knihovnická lekce byla orientována na vyhledávání v on line katalogu. Žáci se přes internet mohli přenést i do fondu Národní knihovny, nebo Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Dalším
úkolem byla práce s četbou. Paní učitelka připravila
pro děti kvíz z Petiškových Starých řeckých bájí a pověstí. Jednou za měsíc pravidelně navštěvuje kožlanskou knihovnu školní družina.

Vůně perníčků přilákala do knihovny na sedm desítek občanů. S pomocí Klubu šikovných žen a Radovánku jsme připravili na 14. dubna odpoledne plné
tvoření. K vidění byly nejrůznější velikonoční dekorawww.kozlany.cz
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ce, krásné šité doplňky, papírové a pedigové košíčky
nejrůznějších tvarů. Jemné paličkování a drátkování a
překrásné velikonoční kraslice. Děti si během odpoledne za pomoci šikovných asistentek z Radovánku
vytvořily pěkné dárečky, mohly si upéct a ozdobit
perníček, nebo ozdobit kraslici.
Hana Tupá

CITÁT MĚSÍCE
“Nesnaž se převyšovat ostatní, ale sám sebe“
Marcus Tullius Cicero

Květen v muzeu a galerii v Mariánské Týnici
V květnu můžete navštívit v refektáři muzea v Mariánské Týnici výstavu "Keramické inspirace", kde se představí se svými pracemi studenti a učitelé ze Střední školy v Horní Bříze.
21.května jste zváni na tradiční májový den, den řemesel a divadla. Program začíná v 10
hodin dopoledne. Pro milovníky dechové a taneční hudby vystoupí tanečně dechový orchestr
ZUŠ Plasy, který bude vyhrávat do 12.00. Dále uvidíte vystoupení dětí z mateřské školy,
Radovánku a vystoupí i skupina Hradecké panenky. V programu jsme nezapoměli ani na
šermíře, tanečnice, divadelní vystoupení, kejklíře a polykače ohně. Součástí májového dne
je řemeslnický trh na nádvoří muzea. Občerstvení je zajištěno po celý den.
Program na májový den – 21. 5. 2011
Scéna venku
10:00 – 10:30 divadelní vystoupení divadlo „Tereza“
O princezně Elišce a mluvícím papouškovi

10:30 – 11:00 Žákovský tanečně dechový orchestr
Základní umělecké školy Plasy
11:00 – 11:15 Radovánek
11:15 – 12:00 Žákovský tanečně dechový orchestr
Základní umělecké školy Plasy
12:00 – 12:30 Kejklíři Fantasmagorie
13:00 – 13:15 Mateřská školka - Radovánek
13:15 – 13:45 Tereza – Pohádka Rak Klepeťák
13:45 – 14:00 Radovánek
14:00 - 14:30 Společné vystoupení šermířů
a tanečnic Korbel a Mericia

14:30
15:30
16:00
16:30
16:45

–
–
–
–

15:00
16:00
16:30
16:45
17:00

Hradecké panenky - country tance
Kejklíři Fantasmagorie
Šermířské vystoupení Korbel
Polykači ohně
Hradecké panenky - kankán

Scéna v kostele
15:45 – 16:00 pohanské tance skupina Mericia
Chodba v 1. patře
14:30 – 15:15 Strašidelné vyučování
aneb Strašidelná škola s ředitelem
muzea strašidel v Plzni p. Zajíčkem

SPORT
FC Olympie Kožlany – výsledkový servis duben a pozvánka
Muži:
Úněšov – Kožlany 3:3 (2:1)
branky: Šnajdr, Klaus, Polcar
Kožlany – Plasy 1:2 (0:1)
branka: Koura
Sulkov – Kožlany 0:3 (0:2)
branky: Šnajdr 2, Hora
Kozolupy – Kožlany 1:0 (0:0)
Program - květen:
Muži:
7.5. Kožlany – Bezvěrov
14.5. Líně - Kožlany
21.5. Kožlany - Křelovice
29.5. Nýřany B – Kožlany

17:00
17:00
17:00
15:00

Dorost:
7.5. Kožlany - Plasy
21.5. Kožlany - K. Újezd
29.5. Kaznějov – Kožlany

14:30
14:30
14:30
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Kožlany – Kaznějov 2:2 (1:2)
branky: Klaus, Polcar
Dorost:
Tlučná – Kožlany 5:3 (3:1)
Heřm. Huť – Kožlany 4:2 (1:1)
Kožlany - Dolní Bělá 1:1

Žáci:
7.5. Kožlany – Zbůch
11.5. Kožlany – Kozojedy
14.5. Chotíkov – Kožlany
18.5. Úněšov – Kožlany
21.5. Tlučná – Kožlany
25.5. Kožlany – Plasy
28.5. K. Újezd – Kožlany

10:00
17:00
14:30
17:00
10:00
17:00
10:00

Žáci:
Sulkov – Kožlany 0:15 (0:5)
Žihle – Kožlany 2:9 (1:3)
Kožlany – Kaznějov 2:0
Stará garda:
Kožlany – Plasy 4:0 (2:0)
branky: Kotěšovec, Bílek, Šnajdr,
Kratochvíl
Stará garda:
6.5. Kožlany – Třemošná
13.5. Všeruby – Kožlany
20.5. Kožlany – Druztová
27.5. Úlice – Kožlany

18:00
18:00
18:00
18:00
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Velikonoční volejbalový turnaj
20. března 2011 hostila kožlanská tělocvična již 15. ročník Velikonočního volejbalového turnaje smíšených
družstev. Turnaje se zúčastnilo 29 hráčů z Kožlan, Kralovic a Dřevce ve složení:
Družstvo č. 1.
Jindřich Hofman
Miloslav Ouda
Tomáš Moučka
Zuzana Houdová
Marie Oudová
Hana Klausová

Družstvo č. 2
Zdeněk Tupý ml.
David Mašek
Tomáš Rykala
Lenka Urbanová
Silva Slabá
Irena Houdová

1
1

Družstvo č. 3
Martin Zeman
Zdeněk Fišer
Jiří Slabý
Jindra Fišerová
Rozárka Slabá
Jára Berbr

Družstvo č. 4
Miroslav Knot
Jan Havel
Láďa Kupec
Lucie Rykalová
Jana Rykalová
Pavlína Šofranková

Družstvo č. 5
Zdeněk Tupý
Míra Správka
Luboš Tupý
Hana Tupá
Alenka Fišerová

2

3

4

5

Skóre

17:25

13:25

9:25

13:25

52:100

0

5

25:16

25:20

19:25

94:78

3

3

25:16

25:21

91:75

3

2

14:25

75:84

1

4

96:71

3

1

2

25:17

3

25:13

16:25

4

25:9

20:25

16:25

5

25:13

25:19

21:25

25:14

Body

Pořadí

DBK Kožlany – Kralovice
O posledním dubnovém víkendu se hrálo poslední
kolo soutěže mladšího minižactva a tím jsme zakončili
letošní Oblastní přebory. Budeme dohrávat Národní finále minižactva a čekáme na uzavření přihlášek do
kvalifikace o Žákovskou ligu mladších žákyň, kam
jsme přihlášeni jako DBaK ve společném družstvu
s BaK Plzeň. Když se nám podaří postoupit, tak máme
pro příští rok zajištěnu účast našich hráček ve všech
republikových soutěžích (samostatně, případně ve

spolupráci s BaK Plzeň nebo Sokolem Toužim). Tento
fakt můžeme konstatovat poprvé v historii našeho
klubu.
Všechna naše družstva hrající v letošním roce Oblastní přebor se umístila na „bedně“ a žákyně odehrály celý přebor bez porážky. Podrobnější informace o
basketbalové sezóně 2010/11 Vám přineseme v dalším čísle zpravodaje.
J. Buňka

POCHOD ÚDOLÍM JAVORNICE
se uskuteční

v neděle 8.května 2011
Sraz před kožlanskou knihovnou v 9:00
S sebou si vezměte uzeninu na opečení, vhodnou obuv do přírody, ručník a dobrou náladu.
Trasa je dlouhá asi 15 km. Zpestření na Vás čeká v podobě brodů.
Občerstvení: Machův mlýn, Zvíkovec
Zpáteční cesta je zajištěna autobusem až do Kralovic. - V případě nepříznivého počasí se akce odkládá

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V dubnu jsme Vám
položili otázku: Zda si o Velikonocích pletete vlastní
pomlázku?

Výsledky dubnové ankety:

V měsíci květnu se ptáme:
Jaký je Váš názor na alternativní zdroje energie

(nová anketa bude spuštěna 1.5.)

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)
Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře.
Vydává Městský úřad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany, tel. 373 396 613, IČO 257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x
ročně jako měsíčník. Cena jednoho výtisku 8,- Kč, roční předplatné 96,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou
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