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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
pro ty z vás, kteří pravidelně navštěvují naše webové stránky, není
žádnou
novinkou
jejich nová
podoba.
Od začátku
ledna jsou
dostupné
stránky
našeho
města vytvořené
firmou Galileo.
Je
pravdou, že jejich doplnění a úpravy budou ještě nějakou chvilku trvat, ale již nyní lze říci, že je to
další
kvalitativní
posun
v informovanosti vás občanů o dění ve městě a v obcích.
V měsíci lednu měli naše technické
práce
hodně
starostí
s odklízením sněhu a s posypem
ledovatých chodníků. Ne vždy se
to podařilo včas zajistit, ale také
s pomocí vás občanů, jsme zajistili
schůdnost komunikací i chodníků.
Naši pracovníci si svépomocí vybudovali kvalitní sociální zařízení
v objektu střediska technických
služeb pod knihovnou. Za toto jim
patří poděkování.
Akce Vožehák je občany velmi
sledována. Dne 7. ledna začala
firma po důkladné přípravě vyvážet bahno na určené pozemky nad
rybníkem. Díky dobré přípravě a
také příznivému počasí je bahno
vyváženo velmi rychle. Abychom
využili mrazivého počasí, pracovalo
se i o sobotách a nedělích.
V současné době je již vyvezeno
přes polovinu sedimentu. Při tomto tempu je předpoklad ukončení
vyvážení nejpozději do konce února. Následně můžou začít práce na
molu a zpevnění hráze na vzdušné
straně.
Určitě jste si také všimli, že došlo k výměně oken v budově kowww.kozlany.cz

žlanské sokolovny. Je to první fáze
při rekonstrukci fasády se zateplením. V konečné podobě by sokolovna měla vypadat tak, jak byla
vybudována v r. 1930.
Původní
podobu jsme vyčetli z dobových
fotografií, které nám zapůjčila ze
své sbírky pí Straková. Tímto jí
chci velmi poděkovat.
V současné době pracujeme na
zpracování žádostí o dotaci přes
MAS Světovina na opravu fasády
kaple sv. Jana Křtitele v Hodyni a
na žádosti o dotaci na zakoupení
minibusu 17+1 místného pro potřeby města a místních společenských a sportovních organizací.
Také připravujeme projekty na
zateplení budovy DPS, budovy MŠ
a budovy pošty. Je podána žádost
o územní rozhodnutí na vodovod a
kanalizaci v Polní ulici. Postupně
se uskutečňují nákupy a prodeje
pozemků v Polní ulici schválené
zastupitelstvem města.
Poté již
nic nebude bránit výstavbě dalších
rodinných domů a inženýrských sítí
v této lokalitě.
Minulý měsíc jsme byli na kontrole v Plzni na OSSZ. Kontrolovalo se období minulých tří let. Kontrola dopadla velmi dobře a poděkování patří paní Denkové za velmi
dobře vedenou mzdovou agendu.
Jak jste byli již informováni
v našem zpravodaji, neměli jsme
v lednu obsazené místo hajného.
V pondělí 21. ledna proběhlo výběrové řízení a tříčlenná komise vybrala na pozici hajného pana Luďka Bořka. Nový hajný nastoupí
1. února a od té doby je možné se
domlouvat na palivové dřevo.
Chtěl bych zájemce o dřevo požádat o strpení a pochopení. Dejte
novému hajnému dostatek času na
převzetí agendy a seznámení se
s revírem. Konzultovat je možné
na původním telefonním čísle, které měl pan Gajdoš.
Volba prezidenta byla zajištěna
městským úřadem velmi dobře.

První i druhé kolo proběhlo důstojně a bez organizačních nedostatků.
Díky za to patří volební komisi i celému úřadu.
Výsledky voleb
v Kožlanech najdete na jiném místě našeho zpravodaje.

Z činnosti spolků připomenu jen
schůzi hasičů z Hodyně a schůzi
kožlanských hasičů. Na obou akcích se probírala témata hasičská,
ale také obecní. Velmi tímto oceňuji hlavně práci kožlanských hasičů, kteří ve své výroční zprávě
zhodnotili svoji bohatou celoroční
činnost, včetně práce s mládeží.
Při
návštěvě
knihovny
v Kožlanech jste si určitě všimli
nové podlahy a jiného prostorového uspořádání chodby. To všechno
je práce paní Tupé, která spolu
s manželem tuto změnu uskutečnila. Velmi jim oběma za to děkuji a
věřím, že i vy při návštěvě naší
knihovny oceníte úsilí, s jakým se
naše knihovnice o knihovnu stará.
A nejenom o ni. Velkou zásluhu má
kulturní komise v čele s paní Tupou i na největší kulturní události
měsíce ledna, kterou byl 5. ples
města Kožlany.
Ples se vydařil. Bohatý program,
tombola i nová kapela návštěvníky
zaujala. Účastníků plesu bylo dost.
Poděkování patří také všem sponzorům, kteří přispěli svými dary do
tomboly, která je již tradičně ozdobou plesu.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta
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Výsledky projednání rady města na 19. zasedání konaném dne 31.12.2012
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty, diskusní příspěvky
členů rady města

Rada schvaluje:
program 19. zasedání rady města Kožlany; 12. rozpočtové opatření pro rok 2012

Výsledky projednání rady města na 1. zasedání konaném dne 14.01.2013
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty;
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 1. zasedání rady města;
změnu nájemní smlouvy na pozemky p.č. 3758/2, p.č. 3756/2 v
k.ú. Kožlany; prodloužení nájemní
smlouvy na pozemky p.č. 408/2,
408/3
v
k.ú.
Kožlany
do
31.12.2014; novou smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu stavby
na pozemky p.č. 1440/7,
1440/8, 1515/5, 1517/3 vše v k.ú.
Dřevec se společností ČEZ Distribuce a.s.; smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a

smlouvu o právu stavby na pozemky p.č. 3623/65, p.č. 3623/12
v k.ú. Kožlany se společností ČEZ
Distribuce, a.s.; poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč
pro
pěvecký
soubor
Václav;
smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Kožlanech; poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč pro Klub
českých turistů; prodloužení nájemních smluv na část pozemku
p.č. 3623/8, 3623/66, 3623/67
užívaných jako zahrada na dobu
10 let.
Rada souhlasí:
se zápisem I.K. do seznamu žadatelů o byt v DPS Kožlany.
Rada neschvaluje:

poskytnutí finančního příspěvku
pro občanské sdružení Aragonit.
Rada pověřuje:
starostu města k podání žádosti o
poskytnutí dotace na obnovu fasády kaple sv. Jana Křtitele v Hodyni, a pořízení minibusu.
Pozn.: Zveřejněna je upravená
verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s §
16, § 17, § 95 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v
platném znění, k nahlédnutí v zápisu na Městském úřadě.

Informace

Svoz odpadu
Vzhledem k platbám za vodné a stočné, je v letošním
roce svoz popelnic bez známek prodloužen do konce
března. Od 4. dubna 2013 nebudou vyvezeny popelnice bez nové známky pro letošní rok.
www.kozlany.cz

Město Kožlany v letošním roce nezvyšovalo poplatek
za svoz odpadu, tento zůstal ve stejné výši 500 Kč za
trvale hlášenou osobu nebo nemovitost či byt, kde
není nikdo trvale hlášen. Naopak byl tento poplatek
Kožlanský zpravodaj 2/2013
strana - 2 -

snížen pro děti do deseti let věku na částku 300 Kč.
Byli jsme jedni z mála, kteří se vydali touto cestou.
S firmou Becker Bohemia s.r.o. byla pro letošní rok
uzavřena nová smlouva o svozu odpadu. Město Kožlany bude platit podle skutečně odevzdaného množství
tun odpadků na překladiště. Proto je teď na nás
všech, co budeme do popelnic ukládat, zda budeme
důsledně třídit plast, papír a jiné komodity. Během
března letošního roku budou obyvatelům Kožlan rozvezeny popelnice na biologicky rozložitelný odpad

(např. listí, tráva, bioodpad z kuchyně apod.) spolu
s letáčky, co do nich patří a jak se budou vyvážet.
Chatařům budou tyto popelnice rozvezeny na požádání.
Snad se nám díky tomuto systému podaří snížit
nemalé náklady na odpadové hospodářství, které se
každým rokem zvyšují. Vše záleží na tom, zda tento
systém podpoříme všichni. Na konci roku zjistíme, zda
budeme muset poplatek zvýšit nebo jestli se nám
všem díky třídění povedlo udržet ve stejné výši.

Platby poplatků
Úhradu poplatků na rok 2013 je možné provést
hotově do pokladny v úřední dny (pondělí, středa
7:30-12:00 a 12:30-17:00 hod.).
Poplatek za psa pro rok 2013 zůstává ve stejné
výši jako v minulých letech. To znamená, že obyvatelé Kožlan zaplatí za 1. psa v rodinném domě 50 Kč, za
dalšího 200 Kč a za psa v domě o více bytových jednotkách (bytovky) 200 Kč a za každého dalšího také
200 Kč. Za psa, kterého vlastní obyvatelé přilehlých
obcí (Buček, Hedčany, Hodyně a Dřevec) je poplatek
30 Kč, za dalšího 50 Kč, v bytovce 50 Kč a za dalšího
také 50 Kč.

Poplatek za svoz odpadu pro rok 2013 je pro
trvale bydlící osoby 500 Kč za jednu osobu. Pro dítě
do 10ti let věku je cena 300 Kč. V domě, který není
trvale obydlen, zaplatí jeho majitel také 500 Kč. Trvale bydlící občané v rodinných domech obdrží známky
na popelnice, majitelé rekreačních objektů pytle na
svoz odpadu. V případě zájmu si mohou majitelé nemovitostí bez trvalého pobytu doplatit do výše ceny
známky, o kterou by měli zájem.
Předplatné Zpravodaje 2013 je 96,-- Kč a je
možné jej uhradit rovněž v pokladně města. Zpravodaj by měl být zaplacen do konce ledna 2013. V následujícím měsíci obdrží Zpravodaj pouze občané, kteří jej budou mít zaplacený.

Z poštovní schránky
Dobrý den žádám o zveřejnění tohoto článku pro Kožlanský zpravodaj
Nadpis: Úsměvy při volbě prezidenta republiky ?
Kožlanští voliči byli při volbě prezidenta republiky ve volební místnosti „odměňovány“obálkami se složenkami vodného a stočného za rok 2012.
Pro mě je tento způsob doručování složenek ukázkou, neschopnosti, trapnosti a neúcty nejen ke způsobu volby hlavy státu kterou si dlouhodobě přála většina občanů České republiky (ostatně volební účast to jen potvrzuje), ale rovněž i k lidem pro které je placení vodného stočného samozřejmostí!
Doufám, že se tento „nápad“ nebude „zdokonalovat“ třeba rozdáváním složenek s poplatky za popelnice pří
vítání občánků města Kožlan.
Psáno a odesláno 22.1.13
Jiří Kozler
Odpověď:
V reakci na tento příspěvek sdělujeme, že jednou z povinností obce je účelně a hospodárně nakládat se svěřenými prostředky. Z tohoto důvodu jsme přistoupili ke zmíněné formě doručení a ušetřili tak nemalé finanční
prostředky za zaslání prostřednictvím České pošty.
Průběh voleb, účast při nich, ani jejich výsledek nebyl narušen.
Plačková Lenka

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Leden v MŠ
Nejstarší děti z mateřské školy se v lednu pilně připravovaly na vstup do základní školy. Před zápisem
jsme se byli podívat na své kamarády v 1.třídě, kteří
nám ukázali, co se za 4 měsíce školní docházky již
naučili. K zápisu přišlo všech 18 předškoláků.
Po vánočních prázdninách přijelo do školky divadlo
Kuba s pohádkou „ Není drak jako drak“. Děti se pobavily, kulisy a loutky použité v představení byly
úchvatné.
V posledních dnech nám dělá spoustu radosti pravá
zima se sněhem a ledem. Umělý kopec na zahradě
školky tedy ani letos nezahálí.
L.Kozlerová
www.kozlany.cz
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Z naší školy a školky
Dříve než napíši o tom, co se bude dít ve škole
v novém roce, bych se ještě rád ohlédl na jeho úplný
začátek.
Letošní rok jsme začali netradičně. Dvoudenní ředitelské volno přineslo dětem prodloužení prázdnin a
mnohým rodičům problém s jejich hlídáním. Pobyt
dětí ve školní družině nikdo nevyužil.
Na naši obhajobu musím říct, že 80% ředitelů na
svých školách a školkách udělalo totéž. Bohužel na
začátku prosince nemůžeme vědět, jak se bude počasí
v následujícím období vyvíjet. A to nás – hlavně děti –
během zimních prázdnin pěkně „vypeklo“. Od poloviny
ledna však už tu máme pravou zimu. Hřiště u školy
pokryla vrstva ledu a děti v dopoledních i odpoledních
hodinách mají postaráno o bezpečnou hrací plochu.
Prosím touto cestou tatínky, aby vždy po bruslení pomohli se shrabáním.

Když bude příznivé počasí, budeme se snažit udržet
led co nejdéle. V neposlední řadě děkuji kožlanským
hasičům, kteří se starají o doplňování přiměřené vrstvy mrznoucí vody.
Od prvního ledna v Kožlanech skončil činnost DDM
Radovánek Kaznějov. Tuto činnost přebral DDM Kralovice. O kožlanskou pobočku se bude starat paní Věra Cepková. Vaše děti by tuto změnu měly poznat širší nabídkou činností. Jinak, co se týče probíhajících
kroužků, se nic nemění. V současné době musíme vše
„doladit papírově“, proto prosím rodiče o trpělivost při
vyplňování zdánlivě zbytečných přihlášek.

Ve středu 16.ledna 2013 proběhl ve škole zápis
žáčků, kteří po prázdninách v září nastoupí do 1. třídy. K zápisu se dostavilo 19 dětí . Jako loni i letošní
rok se obešel bez četných odkladů, takže by k nám
mělo nastoupit 17 prvňáčků. Protože již začnou odcházet slabší ročníky, v deváté třídě je pouze 10 žáků,
začne se ve škole počet dětí mírně zvyšovat. Tento
trend očekáváme ještě další dva roky. Výsledky zápisu budou zveřejněny 8. února na stránkách školy a na
obvyklých vývěsních místech. Připomínám, že seznam
přijatých dětí bude zveřejněn pod číselnými kódy, které každý rodič obdržel při zápisu.

A POZOR – už 12. března proběhne zápis do školky.
Tak doufáme, že si vyberete právě tu naší
v Kožlanech.
Co nás čeká v nejbližší budoucnosti? Na konci ledna
rozdáme žákům vysvědčení, které bude obrazem jejich snažení v prvním pololetí a na začátku února si
děti odpočinou při jednodenních pololetních prázdninách. Snad jim počasí dovolí věnovat se zimním radovánkám.
Na konec bych se chtěl zmínit o lyžařském kurzu,
který připravujeme pro žáky sedmé třídy a v případě
malého počtu i ostatní zájemce. Kurz, který je součástí osnov, se uskuteční od 10. do 17. února v Telnici.
Přejme tedy dětem příjemný pobyt a ideální sněhové
podmínky.
Mgr. Jaroslav Švarc

KULTURA

Ohlédnutí za V. plesem města Kožlany
www.kozlany.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Přehled činnosti Městské knihovny Kožlany za rok 2012
Městská knihovna sídlí v Kožlanech, Pražská ulice
278. Zároveň knihovnice obsluhuje
pobočky v základní škole, v Hedčanech, Dřevci a Bučku.
Knihovna Kožlany je otevřena:
úterý: od 9,00–11,30 14,00-18,00
pátek: od 9,00–11,30 14,00–17,00
Knihovna v základní škole je otevřena v úterý od 11,45 – 12,15.
Knihovny na vesnicích 1x za čtrnáct dnů v pátek
Hedčany 17,00-17,30; Dřevec 17,45–18,45; Buček
19,00–20,00.
Na nákup knih a časopisů bylo vynaloženo 53 544,Kč. Knihovní fond se rozrostl o 507 knih. V loňském
roce přibylo do knihovny mnoho knih a časopisů z darů čtenářů. Hodnotné knihy daroval pan Adamojurka,
paní Večeřová, paní Zemanová, pan Moučka, paní Konopásková, paní Králová a další. Všem bych chtěla
ještě jednou poděkovat. Celkem mohou čtenáři vybírat z 15 700 knih. Knihovní fond je doplňován také o
výměnné soubory z regionální knihovny v Kralovicích.
V případě, že kniha není v naší knihovně, můžeme
Vám ji objednat, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny. Ke zlepšování poskytovaných služeb patří i pravidelná školení, kterých se
knihovnice zúčastňuje. V loňském roce byla provedema revize celého knihovního fondu, včetně knih ve
školní knihovně a na vesnicích.
V roce 2012 měla knihovna 330 registrovaných čtenářů, kteří si vypůjčili 12 277 knih a časopisů. Knihovnu navštívilo 3 858 návštěvníků (čtenáři, internet,
kulturní a vzdělávací akce). Knihovna spolupracuje se
Základní a mateřskou školou v Kožlanech. Děti z mateřské školy navštěvují knihovnu 2x ročně, jednotlivé
třídy základní školy individuálně po domluvě s učiteli.
Pravidelně chodí do knihovny školní družina a to kaž-

dý měsíc. Tradičně se účastníme celostátní akce Noc s
Andersenem, kdy děti mají možnost v knihovně přenocovat. V tomto roce jsme se zúčastnili také akce
Rozkvetlá knihovna, do které jsem přihlásila fotografie
muškátů, o které se vzorně stará paní Voitová. Stále
je co vylepšovat. Na sklonku roku bylo v chodbě knihovny vyměněno staré lino a nahrazeno novou podlahou. Chodba byla rozšířena o sklad. Prostor se zvětšil
a celkově prosvětlil. K lepšímu vzhledu slouží i nové
obrazové rámy, které byly použity k výstavě betlémů
a k výstavce kožlanských spisovatelů. Knihovna poskytuje možnost k setkávání obyvatel při různých kulturně společenských akcích jako jsou Velikonoce, Advent v knihovně a další. Společenskou místnost využívá pravidelně každé úterý Klub šikovných žen, dále
Klub důchodců, zahrádkáři a včelaři.

Pozvánka:
Výstavku herbářů žáků osmé třídy základní školy v
Kožlanech můžete navštívit během února v městské
knihovně.

SPOLKY
Výroční valná hromada SDH Kožlany
První lednová sobota letošního
roku s magickou třináctkou na
konci patřila kožlanským hasičům
– nebo spíš jejich výročnímu jednání. V hasičské zbrojnici Na Výfuku se sešli jak hasiči, hasičátka,
přátelé a příznivci, tak i mnozí hosté z okolních sborů.
V roce 2012 se kožlanským hasičům celkem dařilo, zorganizovali
zimní hasičský pochod, dále uspořádali další ročník Kožlanské jízdy,
zúčastnili se okrskové soutěže a na
podzim se všichni pobavili při pravé hasičské zábavě. Členům zásahové jednotky se podařilo upravit
další prostory bývalé kotelny a
osadit nové vstupní dveře a okno
do klubovny zbrojnice. O vozidla a
veškerou techniku je řádně pečováno a jednotka je připravena
vždy včas a kvalitně pomoci občanům i celému městu. Ve své zprávě tuto činnost zhodnotil velitel p.
www.kozlany.cz

Jirka Švamberg, který funkci velitele vykonával téměř 30 let – od
loňského prosince byl velitelem
jednotky jmenován p. Michal Šot.
Jirkovi za jeho dosavadní práci i na
tomto místě děkujeme a věříme,
že bude i nadále pomáhat při zajišťování všech akcí sboru, ale především bude fungovat jako stabilní
zázemí pro stávající jednotku.
Ve sboru již od roku 2000 působí
kolektiv mladých hasičů, který má
v současné době 20 členů a vede
jej pět vedoucích. O jejich úspěších
a celé činnosti Vás pravidelně informujeme na stránkách kožlanského zpravodaje. Nejbližší akcí
bude 9. února zimní hasičský pochod a 16. února další pohárový
závod v Oboře.
V letošním roce oslaví sbor již
140 let od svého založení. Toto významné jubileum bychom chtěli
důstojně oslavit společně s Vámi

se všemi, a to poslední srpnovou
sobotu. Plánujeme průvod městem, ukázky práce dobrovolných i
profesionálních hasičů, výstavku
historických předmětů i techniky a
pochopitelně
soutěž.
Součástí
oslav bude 13. dubna již 10. ročník
Kožlanské jízdy – soutěž O pohár
starosty města. Na výroční valné
hromadě bylo hovořeno o možnosti
pořízení historického slavnostního
praporu. Finanční zajištění není
vůbec jednoduché, sháníme vhodný dotační program a tak bude potřeba pomoci i od Města Kožlan a
jejich obyvatel. Na valné hromadě
padla výzva k podpoře tohoto počinu – rádi bychom Vás tedy
všechny zdvořile požádali, zda by
jste v rámci svých možnosti byli
ochotni na historický prapor SDH
Kožlany rovněž přispět – předem
děkujeme za jakoukoliv částku,
kterou lze předat pokladní sboru p.
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Jitce Švecové. Věříme, že se nakonec vše podaří a na srpnové oslavě
bude kožlanským hasičům prapor
slavnostně předán.
Pro letošní rok nás tedy čeká plno práce, ale s partou dobrých lidí
jde všechno lépe a snáz. Hasiči
jsou všeobecně známí tím, že po-

mohou tam, odkud jiní odcházejí či
utíkají. Všem členům zásahové
jednotky proto přejeme, pokud
budou muset zasahovat u mimořádných událostí, aby se vždy vrátili v pořádku na základnu. Všem
našim spoluobčanům a příznivcům
děkujeme za podporu naší spole-

čensko-sportovně-kulturní činnosti.
Přejeme Vám po všechny dny roku
2013 pevné zdraví, nadhled a hodně optimismu a pohody !
Za výbor SDH Kožlany
Alena Foldová

Hasiči města Kožlan
5. ledna se konala výroční valná hromada v naší
hasičské zbrojnici. Sešlo se zde hodně členů, spousta
okolních sborů a dokonce nás poctila návštěva z SDH
Dolní Bukovsko - pan starosta, pan místostarosta a
velitel HZS Plasy pan Livinka.
Na valné hromadě se projednávalo co se týče zásahové jednotky, že nadále budou hasiči mít teoretické i
praktické cvičeni, velitelé a strojníci budou mít pravidelné školení. Nadále budou pokračovat kurzy první
pomoci a taktéž se bude pokračovat v opravě a vylepšování hasičské zbrojnice a techniky.

V druhé polovině ledna před nastupujícími mrazy
hasiči vyjížděli k zaledňování plochy hřiště u základní
školy. Hasiči použily techniku CAS 32 Tatra 815 a celkem vyjeli pětkrát. K plnění cisterny došlo
z vodovodního řádu města Kožlan. Touto cestou se
chtějí naši hasiči omluvit spoluobčanům za vzniknutý
pokles tlaku vody ve vodovodním řádu,ale jiná možnost načerpání vody nebyla.
S pozdravem
Vaši hasiči

Šikulky z Kožlan
Scházíme se pravidelně v úterý ve spolkové místnosti v knihovně. Konec roku 2012 byl opravdu hektický. Jenom v Kožlanech jsme pomáhaly s výstavou v
muzeu, s adventním odpolednem v městské knihovně.
Byly jsme na vánočním jarmarku, když začínal advent
rozsvícením vánočního stromku v parku.
Také jsme byly na předvánoční akci v Mariánské
Týnici. Předváděly jsme výrobu vánočních ozdob z korálků, filcu, vánočních blahopřání z papíru, zdobení
perníčků. Zdobení adventních věnců, paličkované
ozdůbky, decoupage – ubrousková dekorační metoda
zdobila různé milé věcičky, kterými jste si mohli udělat radost a ozdobit svůj domov.
Plánujeme jarní akce a bude jich dost. Velikonoční
svátky jsou letos již koncem března. Jarní svátky budeme slavit v knihovně v Kožlanech, na výstavě
v muzeu, měl by být farmářský trh na Farmě Hedecko. A 13. dubna bude opět Kreativní odpoledne v Kralovicích.
Jsme rády, že můžeme spolupracovat s kulturní
komisí Města Kožlan, Městskou knihovnou v Kožlanech, Městským muzeem v Kožlanech, Domem dětí v
Kralovicích, Městským kulturním střediskem v Kralovicích a Farmou Hedecko.
Baví nás se učit novým kreativitám. Fimo – je úžasná hmota, které se dá snadno propadnout. Práce s
háčkem a vlnou může být docela dobrým lékem na

stres. Co zajímavých věcí se dá vyrobit z papíru- to
zkoušíme a bavíme se tím.
A víte, jaké krásné kraslice se dají vyrobit pomocí
malé modelářské vrtačky? Přijďte se podívat, uvidíte
je na jarních akcích, na které Vás upozorníme nejen
tady ve Zpravodaji.

Přišla mezi nás také paní Dana Kaucká, která nám
ukázala, jak se dá cvičit, když už nám není dvacet.
Přemáháme pohodlnost (občas lenost) a cvičíme. Její
cviky – jsou vlastně terapií na lenost.
Tak, snad se nám podaří přečkat tu zimu! Protože
se už moc těšíme na jaro.
Šikulky z Kožlan

SPORT
FC Olympie Kožlany
TJ Kožlany
pořádá
v úterý 12.února 2013

Příprava - muži:
16. 2. Toužim B - Kožlany
24. 2. Kryry - Kožlany

10:00 hod. (hřiště v Žihli)
15:30 hod. (hřiště v Žihli)

Příprava - žáci:
2. 2. žákovský turnaj ve sportovní hale v Rakovníku
(vedle bazénu) - odjezd autobusem v 7:30 hod.

Masopust
od 9:00 hod. pozvánka
od 16:15 hod. průvod městem od sokolovny
od 19:00 hod. taneční rej v sokolovně,
hudba Šlapetón * vstup 80,-Kč

www.kozlany.cz
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DBK Kožlany – Kralovice
Basketbalové soutěže pokračovaly po vánoční a novoroční přestávce ihned první víkend. Ženy, U19 a U17 v
lednu načaly druhé poloviny svých soutěží. U15 a U14
vstoupily do extraligových bojů, kde jsme se přesvědčily, že extraliga je opravdu „jiná liga“, ale postupně.
Ženy se drží svých kolejích a hrají pro radost a
s výhledem, že by to mohlo jít za čas lépe. Bohužel se
nám v Plzni nepodařilo poprvé ubránit kilo, ale na naši
obranu musím říci, že za béčko BaKu nastoupily pendly z druhé ligy, neboť ty hrály svůj zápas až v neděli,
a sobotu využili k zastřílení si na nás. Nevadí, však
my jim to vrátíme.
U19 vrátily smolnou porážku ze začátku sezóny Klatovům a na severu potvrdily domácí výhry i vítězstvím
v Ústí a Teplicích. Stále držíme klidný střed tabulky a
tím i jistotu příští ligové sezóny bez kvalifikací.
U17 hrají také to, na co mají, tj. bojují o co nejlepší
výsledek v zápase a naději, že neskončí v základní
části poslední a zahrají si i play-out. Kvalifikace je pro
nás již jistotou, tak se snažíme v zápasech zakomponovat do sestavy i hráčky ročníku 99, se kterými budeme kvalifikaci hrát. Je třeba, aby i ony poznaly dorostenecký basketbal s jeho záludnostmi zóny, pozic
či vysokých hráček. Občas se nám podaří i překvapit.
Překvapením nelze jinak než nazvat naši výhru nad
celkem Sokola Kladno, který byl v době zápasu na
druhém místě tabulky. Ale přesně o tom je sport a
když to tam padá, tak to padá a soupeř s tím nic nenadělal. Tak ať to vydrží.
U15 – a jsme u konstatování, že extraliga je opravdu jiná liga. První kolo, kdy jsme hostili „známé“ Litoměřice a Trutnov ještě nebylo tak zle. S Litoměřicemi smolná prohra, kdy soupeři ve druhém poločase
padlo do koše vše, co nejen vystřelil, ale i zahodil. A
Trutnov, jedna z bašt ženského basketbalu v ČR, kdy
byl soupeř výrazně fyzicky vyspělejší, nám již pomalu
ukazoval, kam jsme to vlastně postoupili. Nárazem do
zdi byl další hrací víkend a výjezd do Brna. Žákovská
družstva Žabin a Valosunu - to byl opravdu jiný basket. Agresivita v obraně i útoku, k doskokům nás neVýsledkový servis - leden
Ženy
DBK K-K vs BSK Tatran Kraslice
43 : 82 (12:23/26:44/38:58)
Body: Levá A. 8, Urbanová L. 6,
Šapovalová Z. 5, Kulhánková V. 5,
Šnajdrová I. 5(1), Bihariová M. 4,
Kulhánková K. 2, Holubičková J. 2,
Kožíšková M. 2, Bucková Z. 2,
Hurtová K. 1, Houšková A. 1
F: 36-27 * 5CH: 2-2 * 3: 1-1 *
TH:28/14-51/31
BaK Plzeň vs DBK K-K
102 : 22 (21:4/50:10/76:18)
Body: Šnajdrová I. 8, Halubičková
J. 4, Houšková A. 4, Bucková Z. 2,
Hurtová K. 2, Hynková B. 2
F: 10-15 * 5CH: 0-0 * 3: 6-0 *
TH:16/9-4/2
U19
DBaK vs BK Klatovy
63 : 51 (13:9/27:23/42:36)

www.kozlany.cz

pustili ani pod jedním košem, a pak ten krásný rychlý
protiútok, zakončený jednoduchým šoupákem. Podle
skóre to vypadá jako hra na jeden koš, ale to není
pravda. My jsme přešli polovinu, přihráli si, vypracovali šanci, vystřelili a soupeř doskočil. V té chvíli byla
již jeho křídla na půlící čáře, kam směřovala přihrávka
doskakující hráčky. Rychlá přihrávka na druhé křídlo a
jednoduchý koš. Na řadě jsme byli my. Vyhodili, přešli
půlku, připravili šanci, vystřelili a… Prostě se máme
ještě mnoho učit. Důležité pro nás je, že máme vůbec
šanci s takovými družstvy hrát.
U14 – přesně to je ta kategorie, která by měla nasbírané zkušenosti v U15 uplatnit proti stejně starým
hráčkám. Částečně se to daří. V prvním kole extraligy
sice prohra s Trutnovem, ale ne o parník jako v U15,
ale o přijatelných 7 bodů. Stačilo proměňovat šance a
byla by i výhra. Další zápas s Brandýsem již ukázal,
že na to holky mají a cíl zahrát si play-off a tím mít i
šanci na MČR je pro toto družstvo reálný. Uvidíme, jak
se poperou v dalších zápasech a jak zrealizují zkušenosti z vyšší kategorie.
U12 – naši nejmenší bojují bohužel ztracený boj
v kategorii U12. Proč ztracený? Při přihláškách do
soutěží jsme vycházeli z toho, že máme dost hráčů a
hráček ročníku 01 a ty doplníme o přípravku. Opak je
pravdou – máme dost dětí z přípravky a ty doplňujeme 01. Proč? Ty, kvůli kterým se soutěž přihlašovala,
řekli, že již hrát nebudou, případně vždy dají přednost
něčemu jinému. Bohužel s tímto se musíme srovnat
my jako trenéři a podle toho také připravit následující
sezónu. Proto si zde dovolím poděkovat těm, kteří to
s basketem v DBK a DBaK myslí vážně (hráčkám i rodičům). Na starších kategoriích je vidět, že se sportovních úspěchů můžete dočkat, ale je pro to třeba
něco vydržet i obětovat. Šanci máte, jen je třeba jí
uchopit.
Na závěr patří gratulace družstvu U15 a Kláře Buňkové, kteří proměnili své nominace na Nejúspěšnější
sportovce okresu a v pátek 8. února převezmou v LD
Kralovice ceny za rok 2012.

Body: Vršecká R. 25, Papežová V.
17 (1), Krumposová L 9, Bihariová
M. 5, Bernklauová K. 4, Štorchová
A. 2, Salfická P. 1
F: 15-12 * 5CH: 0-1 * 3: 1-4 *
TH: 28/18-17/9
BK Teplice vs DBaK
66 : 70 (10:10/34:25/52:54)
Body: Papežová V. 22, Vršecká R.
20, Eretová L. 11, Krumposová L.
8, Salfická P. 5, Bernklauová K. 4
F: 29-14 * 5CH: 2-0 * 3: 2-0 *
TH: 15/6-37/24
BK Sn. Ústí n. L. vs DBaK
61 : 71 (14:20/30:34/45:47)
Body: Vršecká R. 26 (1), Papežová
V. 20, Krumposová L. 10, Eretová
L. 8, Bernklauová K. 7
F: 22-13 * 5CH: 2-0 * 3: 1-1 *
TH: 21/14-30/16
U17
Basket Poděbrady

vs

DBaK

67 : 52 (18:13/40:26/50:41)
Body: Buňková K. 15 (1), Krlišová
N. 11, Bernklauová K. 7, Halamová
D. 6, Kyselová D. 6, Salfická P. 2,
Šliková A. 2, Štorchová A. 2, Maroušková M. 1
F: 25-22 * 5CH: 1-0 * 3: 2–1 *
TH: 32/15-26/9
ŠBK Sadská vs DBaK
78 : 44 (17:23/38:29/54:33)
Body: Bernklauová K. 10 (1), Buňková K. 10 (1), Halamová D. 6,
Maroušková M. 6, Krlišová N. 5,
Kyselová D. 3, Salfická P. 2, Štorchová A. 2
F: 13-13 * 5CH: 0-0 * 3: 2–2 *
TH: 12/8-16/6
DBaK vs Sokol Kladno
77 : 69 (31:19/45:37/63:58)
Body: Bernklauová K. 22, Buňková
K. 18 (2), Kyselová D. 14, Salfická
P. 12 (1), Halamová D. 6, Krlišová
N. 3
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F: 18-13 * 5CH: 1-1 * 3: 3–0 *
TH: 15/12-30/17
U15
DBaK vs Slovan Litoměřice
82 : 91 (20:16/46:38/59:63)
Body: Kyselová D. 23, Buňková K.
22 (1), Sklenářová S. 14, Greschlová D. 8, Krlišová N. 8, Kapitánová M. 3, Halamová D. 2, Jílková T.
2
F: 23-23 * 5CH: 1-2 * 3: 1-3 *
TH: 29/15-26/20
DBaK vs KARA Trutnov
61 : 99 (17:31/30:56/43:80)
Body: Buňková K. 15 (2), Greschlová D. 9, Sklenářová S. 9, Kapitánová M. 8, Krlišová N. 6, Kyselová
D. 6, Halamová D. 4, Jílková T. 2,
Živná A. 2
F: 18-16 * 5CH: 0-0 * 3: 2-4 *
TH: 9/3-29/21
BK Brno vs DBaK
103 : 33 (27:11/49:22/78:28)
Body: Buňková K. 10 (1), Kyselová
D. 7, Krlišová N. 5, Fialová A. 3
(1), Halamová D. 2, Jílková T. 2,
Sklenářová S. 2, Živná A. 2
F: 10-12 * 5CH: 0-0 * 3: 1-2 *
TH: 16/6-10/5
Valosun Brno vs DBaK
120 : 33 (30:6/57:11/92:28)
Body: Buňková K. 8 (1), Halamová
D. 7 (1), Krlišová N. 4, Sklenářová
S. 4, Slabá R. 4, Kyselová D. 3,
Jílková T. 2, Kapitánová M. 2

F: 17-22 * 5CH: 0-0 * 3: 2-2 *
TH: 29/12-14/4
U15 „B“
Tigers Č. Budějovice vs DBaK
98 : 58 (33:7/59:29/85:42)
Body: Svobodová K. 24, Bílá T. 10,
Heiclová K. 8, Bělohlavá K. 6, Pavlovičová K. 6, Dvořanová A. 2, Heroutová A. 2
F: 13-17 * 5CH: 0-0 * 3: 0-0
DBaK vs Aritma Praha
37 : 71 (6:28/24:41/31:57)
Body: Kohoutová N. 18, Juhászová
N. 7, Bělohlavá K. 6, Bílá T. 4,
Staňková E. 2
F: 14-13 * 5CH: 0-0 * 3: 0-1
U14
BK Sn Ústí n. L. vs DBaK
59 : 81 (10:19/30:43/47:57)
Body: Greschlová D. 20, Sklenářová S. 12, Krlišová N. 10, Svobodová K. 8, Fialová A. 7, Comová K.
6, Kohoutová N. 6, Slabá R. 5, Bělohlavá K. 3, Bílá T. 2, Živná A. 2
Slovan Litoměřice vs DBaK
53 : 82 (15:15/26:49/35:99)
Body: Greschlová D. 35, Svobodová K. 10, Krlišová N. 9, Fialová A.
6, Sklenářová S. 6, Comová K. 5,
Bělohlavá K. 4, Bílá T. 4, Slabá R.
3
F: 12-11 * 5CH: 0-0 * 3: 0-0 *
TH: 12/3-12/4
DBaK vs KARA Trutnov
62 : 70 (11:14/28:34/38:50)

Body: Greschlová D. 19, Krlišová
N. 14, Sklenářová S. 14, Juhászová N. 4, Kohoutová N. 4, Kapitánová M. 3, Jílková T. 2, Svobodová
K. 2
F: 19-16 * 5CH: 1-0 * 3: 0-0 *
TH: 18/10-17/6
DBaK vs BK Brandýs n. L.
55 : 45 (18:10/33:16/40:30)
Body: Krlišová N. 16, Sklenářová
S. 13 (1), Fialová A. 8, Greschlová
D. 8, Juhászová N. 4, Živná A. 4,
Kapitánová M. 2
F: 25-19 * 5CH: 1-0 (Fialová A.) *
3: 1-0 * TH: 21/6-29/13
U12
DBaK K-K vs BK Klatovy
10 : 164 (8:47/8:95/10:119)
Body: Buňka J. 8, Staňková V. 2
F: 6-12 * 5CH: 0-0 * TH: 10/4-8/6
9 : 127 (3:38/3:61/4:105)
Body: Buňka J. 9
F: 6-7 * 5CH: 0-0 * TH: 9/3-5/1
J. Domažlice vs DBaK K-K
112 : 41 (35:17/53:22/89:31)
Body: Buňka J. 24, Švambergová
N. 16, Staňková V. 1
F: 22-5 * 5CH: 0-0 * TH: 7/435/17
135 : 40 (34:18/69:24/107:31)
Body: Švambergová N. 21, Buňka
J. 13, Staňková V. 3, Veruňková A.
3
F: 35-5 * 5CH: 0-0 * TH: 5/240/15
J. Buňka

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě všimli, že
její součástí je i anketa.

Výsledky ankety měsíce ledna:

V lednu jsme Vás nechali tipovat, kdo bude zvolen prezidentem ČR.

Anketní otázka na únor zní:
Líbí se Vám naše nové webové stránky města?

Anketa o druhém kole byla ukončena
v neděli 26.1. 19:00
Nová anketa byla spuštěna 31.1.2013
Citát měsíce
„Prohra je jen příležitost k tomu, abychom začali znovu a inteligentněji“
Henry Ford
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.
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