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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
měsíc únor nám dokazoval, že
zimní počasí se nevzdává. Se sněhem si naše technické služby
poradily
dobře
a
také spolupráce
s firmou p.
Babušky
funguje na
velmi dobré úrovni.
V letošním
roce se díky proměnlivému počasí
často tvoří ledovky. To samozřejmě vyžaduje daleko větší úsilí na
údržbu chodníků i místních komunikací. Naše technické služby nemohou být v jednom okamžiku
všude první, a proto je třeba někde na posyp nebo jinou úpravu
počkat.
Jak již bylo v minulém zpravodaji avizováno, 1. února 2013 nastoupil do práce nový hajný, pan
Luděk Bořek. V současné době úzce spolupracuje s panem Falcem
(náš odborný lesní hospodář) na
seznamování
se
s lesem
a
s přípravami na jarní práce.
V období vegetačního klidu se
uskuteční porážky a prořezávky
stromů v Kožlanech i v obcích. Po
zhodnocení a výběru nejakutněj-

ších případů se práce ujme odborná firma pana J. Blechy z Kožlan.
Dne 6. 2. 2013 se uskutečnil na
Vožeháku kontrolní den. Bylo konstatováno, že práce probíhají dle
plánu. Bahno je v současné době
již odvezeno na určená pole. Nyní
budou následovat úpravy dna a
nového koryta v zátopě. S lepším
počasím se začne na stavbě opěrné zdi na vzdušné straně hráze a
na úpravě pravého břehu, kde bude molo a přístup do vody pro
koupající se rekreanty.
Zároveň
bude sediment na polích rozhrnut
a zaorán tak, aby mohli z jara uživatelé pozemků začít hospodařit.
V pondělí 4. 2. 2013 jsem podal
na MAS dvě žádosti o dotace. Jsou
to žádosti na opravu vnější omítky
na kapli sv. Jana Křtitele v Hodyni
a na zakoupení minibusu pro potřeby našich spolků a dopravu dětí
do školy a školky z okolních obcí.
Zda budeme úspěšní, se dozvíme
až v příštím měsíci.
V současné době máme již nabídky na zpracování projektové
dokumentace na opravy budov
pošty, MŠ, DPS a Sokolovny. Po
vypracování projektů budeme shánět finanční prostředky na jejich
realizaci.
Také jsme nechali vypracovat
pasport
veřejného
osvětlení
v Kožlanech i v obcích. Na základě
tohoto dokumentu budeme moci

zvážit možnost investice do modernizace veřejného osvětlení, které by nám mělo přinést významné
úspory energie při zachování či vylepšení nasvícení našich obcí.
Ve snaze o zlepšení dopravy dětí
do našich škol je v jednání vytvoření nové linky do Břežan. Firma
Vatra zajišťuje v současné době licenci a během dvou měsíců budou
mít žáci MŠ a ZŠ, kteří jezdí
z Břežan, zajištěnu dopravu. Finančně se budeme dělit o náklady
s obecním úřadem v Břežanech.
Chtěl bych ještě jednou připomenout občanům, že od března
tohoto roku budou mít možnost
ukládat bioodpad do zvláštních popelnic. Využijte prosím tuto možnost a výrazně tak snížíte celkové
náklady
na
odvoz
odpadu
v Kožlanech. Výsledkem by potom
mohlo být nezvyšování vybíraného
poplatku.
Na závěr mi dovolte zmínit tradiční Masopust v Kožlanech. Tomu
letošnímu nepřálo počasí, ale i tak
se uskutečnil pěkný průvod masek
a tradiční zábava. Za zmínku stojí i
Popeleční
středa,
která
má
v Kožlanech také dlouholetou tradici. Jsem rád, že se tyto tradice
dodržují a věřím, že tomu tak bude
i nadále.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 2. zasedání konaném dne 28.01.2013
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty;
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 2. zasedání rady města;
1. rozpočtové opatření 2013; výpočet výše stočného z průměru
spotřeby vody za poslední tři roky
pro č.p. 365 z důvodu poruchy na
rozvodu vody; dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo uzavřené na zhotovení stavebního díla „Rybník Vožewww.kozlany.cz

hák“ z důvodu změny termínu dokončení stavebních prací; dodatek
č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku p.č. 3971/4 v k.ú. Kožlany
z důvodu změny trvání nájmu a
způsobu úhrady nájemného; dodatek ke smlouvě o dílo na výměnu
oken v Sokolovně z důvodu úpravy
položkové kalkulace předmětu díla; účtování měsíčních záloh na
služby v č.p. 38 Kožlany; smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.
2984/3, 4287/2 v k.ú. Kožlany se

společností ČEZ Distribuce a.s., ke
stavbě nemá připomínek; návrh
rozpočtu neinvestičního příspěvku
zřizovatele
pro
ZŠ
a
MŠ
Dr.E.Beneše, Kožlany na rok 2013;
pronájem zemědělských pozemků
v k.ú. Hedčany po provedených
komplexních pozemkových úpravách společnosti Soukromá farma
Babuška, IČ 63534690 s účinností
od 01.10.2013.
Rada souhlasí:
se zápisem J. H. do seznamu zájemců o přidělení bytu v DPS KoKožlanský zpravodaj 3/2013
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žlany; s povolením provozování loterie v Sokolovně č.p. 37 Kožlany.
Rada odkládá:
žádost Svazu tělesně postižených v
ČR, místní organizace Plasy, na

další jednání rady
z
důvodu
zjištění podrobnějších informací.
Rada pověřuje:
starostu města k jednání s dopravní společností Anexia s.r.o. a
Vatra Bohemia s.r.o. ohledně

úpravy autobusového spoje; starostu města k podání žádosti o poskytnutí dotace na II. etapu rekonstrukce chodníku v Jasmínové
ulici.

Výsledky projednání rady města na 3. zasedání konaném dne 18.02.2013
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty;
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 3. zasedání rady města;
termín a program 12. zasedání zastupitelstva města Kožlany; plán
preventivně výchovné činnosti v
oblasti požární ochrany na rok
2013; poskytnutí bezúčelového finančního příspěvku pro Svaz tělesně postižených, místní organizace Plasy, ve výši 750,- Kč; zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 1211/5 v k.ú. Hodyně
u Dřevce; návrh rozdělení hospodářského výsledku Základní školy
a Mateřské školy Dr.E.Beneše, Kožlany za rok 2012; odměnu řediteli
Základní školy a Mateřské školy
Dr.E.Beneše ve výši 10.000,- Kč za
zlepšený hospodářský výsledek

roku 2012; dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí finančního
příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou; zadání
vyhotovení projektové dokumentace na stavební úpravy budov č.p.
38, č.p. 374, č.p.18, č.p. 37 v Kožlanech firmě Stavební projekce
Kodeš, Rakovník z důvodu nižší
nabídkové ceny.
Rada souhlasí:
s umístěním zastávek ve městě a
trasou linky 460832 KraloviceKožlany-Břežany; s podnájmem
části nebytových prostor v č.p. 37
Kožlany za
účelem provozování
cukrárny a prodeje dárkových
předmětů; s předvedením bytové
jednotky č. P4 v č.p. 456 Polní,
Kožlany na Jana Kotěšovce jako
nového nájemce a člena družstva.

Rada neschvaluje:
úpravu výpočtu výše stočného a
vodného pro č.p. 137 Kožlany a
doporučuje osazení studny vodoměrem; poskytnutí finančního příspěvku pro oblastní spolek Český
červený kříž Plzeň jih + sever.
Rada nesouhlasí:
se stavbou rekreačního objektu na
pozemku p.č. 2984/1 v k.ú. Kožlany, jelikož stavba není v souladu s
územním plánem města.
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.

Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 13. 3. 2013
od 18,00 hodin
se koná
12.zasedání zastupitelstva MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti
Městského muzea v Kožlanech

Z programu vybíráme:
Zpráva o činnosti rady města Kožlany
Změna rozpočtu na rok 2013 - 2. rozpočtové opatření
Rozdělení fin. příspěvku z rozpočtu města pro sport. org.
Zpráva o činnosti fin. a kontrolního výboru za rok 2012
Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
Majetkové a ostatní záležitosti města
Zpráva starosty města

Informace
Nádoby na bioodpad – oznámení pro občany
Během měsíce února a března bude firma Becker
Bohemia Kralovice rozvážet popelnice na bioodpad pro
občany Kožlan, Dřevce, Hodyně, Hedčan a Bučku. Tyto popelnice budou přistaveny k domům, které jsou
trvale obydleny, k bytovkám budou přistaveny kontejnery.
Majitelé domů, kde není nikdo trvale hlášený, si
v případě zájmu o tuto popelnici požádají na MÚ Kožlany. Popelnice budou vyváženy 1x za 14 dní.

Firma Becker Bohemia upozorňuje, že pokud popelnice na bioodpad nebude aktivně používána, tzn., že
pokud ji občané nebudou přistavovat k vyvážení alespoň ze ¾ naplněné po většinu roku, bude popelnice
odvezena.
Současně s popelnicí bude dodán informační leták
od svozové služby. O termínu, odkdy budou popelnice
vyváženy, budeme informovat.

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.
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
www.kozlany.cz

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
Kožlanský zpravodaj 3/2013
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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.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA Diakonie Broumov a MÚ Kožlany
16. 4. a 19. 4. 2013 od 15:00 – 17:00 hod - Kulturní dům Kožlany „Pod věžičkou“
Do sbírky je možné donést věci, které nám pomáhají:
letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
látky (min. 1m2)
domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře
obuv – veškerou nepoškozenou
hračky – nepoškozené a kompletní
Věci, které opravdu brát nemůžeme:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce-z ekologických důvodů

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
Prosíme o zabalení darů pro transport do igelitových
pytlů nebo papírových krabic.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti - materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org

Sdílená doprava Cestík
zavedla od poloviny února linku Rakovník – Kralovice s možností nástupu
v jednotlivých místech po trase.
Pro cestující z Kožlan do Kralovic to znamená, že mohou využít svezení všech řidičů, kteří prozvoní z Břežan, Čisté nebo dalších obcí této trasy.
Jak na to?
Jezdíte-li jako cestující z Kožlan do Kralovic a zpět, je nejlepší uložit si do mobilu telefonní číslo:
316 317 008 pro cestu z Kožlan do Kralovic,
316 317 007 pro cestu z Kralovic do Kožlan.
Vždy, když budete připraveni vyrazit na cestu, vytočte příslušné telefonní číslo, vyčkejte, až se ozve vyzváněcí
tón a zavěste. Obratem dostanete potvrzovací SMS, kde si ověříte, že jste prozvonili správné číslo (tedy že poptáváte tu trasu, kterou chcete jet).
Pokud během následující půlhodiny pojede vaši trasu řidič a prozvoněním nabídne svezení, dostanete kontaktní
SMS s číslem na něj, zavoláte mu a domluvíte detaily (kde vás naloží, jak poznáte jeho auto a tak).
Doporučený příspěvek řidiči je pro tuto trasu 8,- Kč, zadání poptávky je vždy zdarma. Pokud se vám podaří 5x
využít svezení a budete chtít službu dále používat, roční permanentka stojí 49-, Kč.
Pokud jezdíte jako řidič, vaše číslo Kožlany-Kralovice je 316 316 008, v opačném směru 316 316 007. Prozváníte asi 5 minut před startem, aby vám případný cestující stihl zavolat. Vaše nabídka je platná jen 5
minut, pokud se z nějakého důvodu zdržíte, můžete svezení nabídnout znovu (znovu prozvonit).
Podrobnosti a Podmínky používání služby najdete na www.cestik.cz. Řidič i spolujezdec mohou společnou cestu
odmítnout.
Cestík vám dává informaci, zda právě někdo jede vaším směrem. Každé řidičovo prozvonění přidává jeden spoj
do Kralovic. Každé prozvonění cestujícího může pomoci snížit cestovní náklady řidičům. Cestík - výhoda pro obě
strany

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2013/2014
se koná v úterý 12.března od 14.00 do 16.00
hodin v budově Mateřské školy
S sebou rodný list dítěte.
Pravidla pro přijímání dětí do mateřské školy
1) přednostně děti předškolního věku
2) děti s nástupem v září 2013
3) děti zaměstnaných rodičů na celodenní docházku
4) děti neplně tříleté pouze v případě volného místa
MŠ a zdravotní zralosti dítěte
www.kozlany.cz
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Mateřská škola
Měsíc únor se v naší MŠ nesl v duchu masopustních
tradic. Spolu s dětmi jsme navštívili KD v Kralovicích,
kde nám divadelní soubor Petra Kratochvíla navodil
atmosféru masopustního veselí.
Při lidových písničkách a v jednoduchých kostýmech,
připravených ve školce, si děti užily soutěží, tance a
zároveň se něco dozvěděly o tradičních maskách.
V následujícím týdnu si nejmladší připravili šaškovské čepice a velcí si vymalovali a nazdobili škrabošky.

Čekalo se jen na příchod masek, které nás každoročně
zvou do odpoledního průvodu. Ven se děti bály, jen
ty nejodvážnější se s maskami pozdravily oknem.
V únoru k nám do školky zavítal také pan Pohoda,
který si pro děti připravil pohádku „ O třech prasátkách“. Všichni se aktivně zapojili do děje a pomohli
prasátkům zvítězit nad vlkem. Bezprostřednost pana
Pohody nás opět pobavila!
Dita Kratochvílová, uč. MŠ

LVK Telnice 2013
Již od listopadu se naši sedmáci, ale i ostatní zájemci, nemohli dočkat lyžařského kurzu. Při každé naší společné hodině došlo vždy na téma“ HORY“. A
den“D“ skutečně přišel! V neděli 10. února ve čtrnáct
hodin jsme naplnili autobus bagáží, zamávali rodičům
a vyjeli směr Telnice v Krušných horách.
Termín 10. 2. - 17.
2. se ukázal jako výborný, neboť nás
přivítala zasněžená
Telnice se všemi vleky v provozu a dostatkem upraveného
sněhu na sjezdovkách. Každý den nám sníh ještě připadal, proto jsme
si užívali krásného prašanu. Potvrdilo se tedy tvrzení
místních: „Že Kožlany si přivezou sníh“. Vedoucími
kurzu byli učitelé Mgr. Jaroslav Berbr a Mgr. Jan Kotěšovec, kteří měli na starost jedenáct sedmáků, dva
šesťáky a šest osmáků na sjezdovkách i mimo ně. Lyžařský výcvik začal hned v pondělí dopoledne rozdělením do družstev a po obědě se už lyžovalo.
V prvním družstvu bylo deset relativně dobrých lyžařů, kteří byli na kurzu již loni, a v druhém devět úplných začátečníků, kteří museli postupně překonat
strach z lyžařské výstroje, ze sněhu, z vleku, ze svahu
a z pohybu na lyžích. Někteří odolávali snahám instruktorů až do konce našeho pobytu.
Ve středu po obědě jsme jeli skoro všichni relaxovat
do Děčína. Nejdříve jsme byli v akvaparku, kde jsme
dali odpočinout unaveným tělům, vydováděli se na
tobogánech, vyhřáli kosti ve vířivkách a pak nám otevřelo své brány ústecké nákupní centrum FORUM. Zde
každý s hodinou volna naložil jak chtěl: nákupy oblečků, pamlsků, občerstvení nebo jen prohlížení nabízeného zboží. Středečního a čtvrtečního programu se
www.kozlany.cz

nezúčastnily dvě účastnice LVK, neboť odpočívaly na
chatě se zvýšenou teplotou a celkovou únavou. Od
pátku už všichni, až na malé výjimky, bez problémů
vládli svými „prkénky“a vlek je dovezl až na konec,
včetně dvou „marodů“. Páteční ráno nás čekaly velké
závody, kdy každý prodal to, co se na svazích naučil.
Učitelé využili postavené trati, zajistili časomíru a pak
už se závodníci postavili na trať slalomu a všichni ji
projeli skoro bez pádu. V součtu časů
obou kol zvítězila
v dívkách
Karolína
Janečková a za hochy Tomáš Kubát.
Sobota
připravila
opět skvělé podmínky pro lyžování, ale
přibylo víkendových
lyžařů. Proto jsme více odpočívali, utráceli poslední
peníze, ale i přesto jsme si poslední den lyžování
opravdu skvěle užili.
Jen sluníčko se nám
neukázalo ani poslední den.
Volné chvíle na
chatě jsme vyplnili
přednáškami,
zpěvem, společenskými
hrami, fandili Spartě
a
Viktorce
nebo
zkrátka jen odpočívali. Poslední večer jsme celý kurz
zakončili slavnostním vyhlášením vítězů slalomu, pořádku na pokojích a celkovým zhodnocením pobytu.
Na karneval nastoupili skoro všichni v maskách, včetně učitelů. Ve společenské místnosti chaty Tereza se
objevili kovbojové, barové tanečnice, plavčíci, bojovKožlanský zpravodaj 3/2013
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ník, záchodové příšery a magistři se proměnili ve „fotbalisty svého srdce“. Skoro všichni se náramně bavili
při hudbě do pozdních večerních hodin, jen mužské
tanečníky museli nahradit oba učitelé.
Závěrem bychom chtěli poděkovat žákům za perfektní chování a hlavně majitelům penzionu Vasilovi a

Šárce Kušejovým, kteří se starali o naše žaludky a naše celkové pohodlí. Vše ukončíme slovy některých
účastníků: „ZA ROK JEDU ZNOVU!!!“
SPARŤAN A PLZEŇÁK

KULTURA
Kulturní komise,
Klub šikovných žen,
DDM Kralovice a Městská
knihovna Kožlany
Vás zvou na
Velikonoce v knihovně
úterý 19. března 2013
od 13,00 hodin

Komorní divadlo Plzeň
francouzská komedie Taková ženská na krku.
Pojednává o jednom končícím a o jednom začínajícím
milostném vztahu. V hlavních rolích se představí Andrea Černá, Jan Maléř, Martin Stránský, Monika Švábová nebo Antonín Procházka.

Přijďte načerpat velikonoční inspirace, vyzkoušet si
různé výtvarné techniky, nakoupit dárečky,
nebo ozdobit velikonoční strom z přineseného vajíčka.

Zájezd se uskuteční v sobotu 6. dubna 2013.
Přihlášky přijímá Hana Tupá

Březen – Měsíc čtenářů – na vaši návštěvu se těší Městská knihovna Kožlany

SPOLKY
Mladí hasiči
16. února jsme vyrazili z Kožlan s dvěma družstvy
mladých hasičů, jeden tým mladších a jeden tým
starších, na Závod v požárnické všestrannosti do Obory. Po příjezdu byly děti hned vyslány na trasu, která
byla přibližně 4 kilometry dlouhá a táhla se krásným
terénem okolních lesů Obory. Na trase byly pro děti
nachystány různé disciplíny, jako jsou například: uzle,
poznávání rostlin a zvířat, zdravověda, topografie a
mnoho dalších. Zakončení dráhy bylo v Obořici, kde
už na děti čekal teplý čaj a připravené ohniště na
hromadné opékání. Celá dráha nebyla na čas, záleželo

jen na šikovnosti a rozvážnosti mladých hasičů. Přes
veškeré nástrahy, co na děti čekaly v terénu, se tým
mladších umístil na krásném 7. místě, které je ukotvilo na průběžné 5. místo v sérii pohárových soutěží.
Tým starších po značném úbytku sil po zimních nemocích, a protože někteří naši mladí hasiči byli se svoji
školou na pobytu na horách, byl jen stěží poskládán,
aby se mohl účastnit soutěže. Přesto se umístil tým
starších na 8. místě a to mu zajistilo průběžné 13.
místo v celkové tabulce.
Ondřej Holeček

Tradiční hasičský pochod
V sobotu 9. 2. 2013 se všichni
účastníci sešli u hasičské zbrojnice.
Po krátkém přivítání a seznámením
s trasou pochodu, jsme se vydali
na cestu. Počasí nám opět přálo.
Sníh nepadal, vítr nefoukal, bylo
www.kozlany.cz

umrznuto a ta trocha sněhu také
nikomu nevadila. Sešlo se nás celkem třicet z toho dvanáct mladých
hasičů.
Od zbrojnice jsme vyrazili směrem na kožlanská nádraží. Zde

měli děti první úkol – střelba šiškami do kruhu. Každý měl tři šišky. Úspěšný zásah byl odměněn
bonbónkem. Se sladkou odměnou
se šlo radostněji. Všichni jsme přešli hlavní silnici do Kralovic a poKožlanský zpravodaj 3/2013
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kračovali jsme po polní cestě do
Hlin.

Všechny děti dospělým ukázaly,
jak znají květinky z naší přírody.
Hasiči si vyzkoušeli zorientovat
mapu a určit azimut a ukázali

ostatním, jak se vážou uzly. Každý
úspěch byl odměněn sladkostí. Po
této krátké zastávce jsme se napojili na naučnou stezku.
Na naučné stezce jsme se zastavili u desky informující o vyvýšině
zvané Homole. Málo kdo věděl, že i
toto pusté místo má svou historii.
Kamení z tohoto zpustlého statku
bylo požito na stavbu kožlanské fary.
Po cestě jsme viděli i zajíce a
stádo srnek. Srnek bylo tolik, že
jsme je ani nespočítali. Děti poznali na obrázcích i další obyvatele naší přírody. Moc se jim dařilo, i těm

nejmenším. To už jsme se blížili ke
Kožlanům. Ve dvoře v hostinci U
radnice na nás čekal sálající ohníček a horký čaj. S chutí jsme si
opekli vuřty nebo i chleba.
Při opékání se hodnotila i celá
akce. Všichni byli spokojeni a už se
ptali na trasu toho příštího pochodu. Slibujeme, že příští trasa bude
zase něčím zajímavá. Děkujeme
všem za přípravu letošního pochodu a všem, kdo se s námi rádi projdou
okolím
našeho
města.

Hasiči města Kožlan
Dne 12. 2. 2013 se konal ve městě Kožlany tradiční masopust, kde se zúčastnila spousta z vás. Naši hasiči zde
zabezpečovali omezení dopravy na hlavním tahu z obou stran. Celá akce proběhla bez jakýkoliv problémů.
Vaši hasiči

Šikulky z Kožlan
Sláva, tento měsíc bude začínat jaro, doufáme, že to
nebude jen kalendářní, ale opravdové.
Náš spolek Šikulek na něm už pracuje od ledna, tak
doufáme, že k nám do Kožlan to jaro dorazí podle
plánu. Vyrábíme kraslice, háčkujeme velikonoční ozdoby, ptačí budky (z papíru a jsou jen pro dekorační
ptáčky). Plánujeme různá setkání a kreativní akce.
Pořádáme nákupní nájezdy v krámcích, kde prodávají
pomůcky, které „nutně potřebujeme“ pro vytváření. V
Rakovníku jsme objevily „úžasný krámek“, kde můžete snadno utratit „hodně peněz“. Chcete vytvářet z
papíru, ubrousků, korálků, malovat, barvit látky, razítkovat a atd. Tak tam ty peníze určitě utratíte.

Ukázky prací z hmoty fimo

Jestli si chcete vyrobit něco vesele jarního, v této
předjarní době, přijďte 19. března do městské knihovny na jarní kreativní odpoledne. Začátek je od 13 hodin. Určitě se pobavíte a vyrobíte si pěknou velikonoční dekoraci. Děti řekněte mamince a babičce a
přijďte do knihovny v Kožlanech.
Koncem měsíce března jsou Velikonoce a my již třetím rokem trávíme vždy sobotní odpoledne na Farmě
Hedecko. Letos tam budeme 30. března od 13 hodin.
Připravujeme pro návštěvníky ukázky tvoření – zdobení kraslic, perníčků, pletení košíčků z papíru a jiné
velikonoční dekorace.
Také na tuto akci Vás srdečně zveme.
Šikulky z Kožlan

vrtání kraslic

ŠIBŘINKY
„Ach ta vojna ….“

Citát měsíce

30.3.2013 od 20:00 hod.

„Lež je jako sněhová koule:
čím déle se valí, tím je větší“

Sokolovna Kožlany
Vstupné 100 Kč
Hudba Ideal Band

Martin Luther

www.kozlany.cz
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SPORT
FC Olympie Kožlany
Naši žáci se v sobotu 2. února zúčastnili v Rakovníku
halového turnaje „Žákovská viola“. Dvě rakovnická
mužstva z krajského přeboru a Lužná hrající 1. A třídu
byly nad jejich síly, ale s ostatními třemi účastníky rakovnického a lounského okresního přeboru sehráli
chlapci vyrovnané zápasy a nakonec skončili na 6.
místě. M. Šofranko se stal druhým nejlepším střelcem
a O. Berbr byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.

Výsledky:
1. SK Rakovník
2. Tatran Rakovník
3. Sparta Lužná
4. Havran Kryry
5. Baník Rynholec
6. Olympie Kožlany
7. Sparta Řevničov

29:2
26:9
18:13
5:15
11:21
12:25
8:28

16
15
10
7
7
3
3

Výsledky přípravných utkání mužů:
Toužim B – Kožlany 1:6 (1:4) branky: J.Švamberg 2, Šnajdr 2, Kožíšek, V.Švamberg
Pozvánka na fotbalový březen:
Muži - příprava:
10. 3. Konst.Lázně - Kožlany 15:30 (hřiště v Žihli)
16. 3. Mladotice - Kožlany
15:30 (hřiště v Žihli)

Dorost - příprava:
9. 3. Kralovice - Kožlany
31. 3. Kryry - Kožlany

15:00 (hřiště v Libyni)
bude upřesněno

Muži - mistrovská utkání:
23. 3. Manětín - Kožlany
30. 3. Kožlany - Vejprnice B

Žáci - příprava:
10. 3. Kryry - Kožlany
30. 3. Kralovice - Kožlany

bude upřesněno
12:30

15:00
15:00

Stolní tenis
l9. ledna se čtyři hráči stolního
tenisu zúčastnili l. kola Západočeského poháru jednotlivců v Nýřanech. Z tohoto turnaje postupují
nejlepší čtyři hráči do druhého kola. Turnaj se hrál ve čtyřech čtyřčlenných skupinách, ze kterých
první dva hráči postoupili do finálové skupiny. Šapovalov svoji skupinu vyhrál, Hoffman J. byl třetí a
Sebránek a Hoffman R. obsadili
čtvrté místo.
Celkové pořadí:
l.Kutát 2. Makoň (oba Nýřany), 3.
Šapovalov, 9. Sebránek, ll. Hoffman R. a l2. Hoffman J.
2. února se konal krajský přebor
jednotlivců v Nezvěsticích, kterého
se zúčastnili 3 nejlepší hráči okresu Plzeň-sever (Lehner, Vycudilík a
Šapovalov). Krajský přebor se hrál
ve dvanácti skupinách po čtyřech
hráčích a do hlavní soutěže postupovali z každé skupiny 2 hráči. Nýřanský Vycudilík všechny zápasy
ve skupině prohrál a skončil poslední. Oba hráči z Kožlan postou-

pili z druhého místa, když Lehner
porazil Havlíčka ze Sokola Plzeň V
3:O a Hořana ze Stoda 3 : O a
prohrál s Vaněčkem z Unionu Plzeň
2:3. Šapovalov porazil Mandáka z
Horažďovic 3:O, Herejka ze Sokola
Plzeň V 3:l a prohrál s pozdějším
vítězem celého turnaje Bultasem z
Unionu Plzeň O:3. V prvním kole
hlavní soutěže Lehner porazil Albrechta ze SKUŘ Plzeň 3:O a ve
druhém kole podlehl Bultasovi
O:3. Šapovalov v l. kole porazil
Krivdu z Boru u Tachova 3:2 a ve
druhém kole prohrál l:3 s Maškem
hrajícím v německém Neukirchenu.
Oba hráči obsadili shodně na krajském přeboru 9. - l6. místo.
Největšího úspěchu dosáhla kožlanská dvojice Šapovalov, Lehner
ve čtyřhře, když obsadili 3. místo a
získali první medaili pro Kožlany v
historii kožlanského pinčesu. V
prvním kole porazili ligové hráče
Unionu Plzeň Vaněčka s Mazurou
3:2 a ve druhém kole také ligové
hráče Boru u Tachova Copáka

s Dráždilem 3:O. O postup do finále prohráli O:3 s Roubíčkem (Neukirchen) a Klierem z Unionu Plzeň
9. února
se hrálo
l5. a l6.
kolo Divize a Kožlany
doma
přivítaly
dopoledne
Horažďovice, které porazily lO:3. Body ve
dvouhrách Lehner 3 výhry O porážek, Šapovalov 3 výhry O porážek,
Sebránek l výhra l porážka, Gorner
l výhra 2 porážky. Odpoledne Kožlany porazily Klatovy lO:2. Body
ve dvouhrách Lehner 3 výhry O
porážek, Šapovalov l výhra l porážka, Sebránek l výhra l porážka,
Gorner 3 výhry O porážek.
Jiří Šapovalov

Tabulka Divize
1.TJ Union Plzeň C
2.TJ Slavoj Stod A
3.Dioss Nýřany A
4.TJ Kožlany A
5.TJ Klatovy A
6.TJ Jiskra Domažlice A
7.TJ Sokol Horažďovice A
8.TJ Sokol Plzeň V. B
9.TJ Sokol Břasy A
10.SKUŘ Plzeň A
11.TJ Město Zbiroh A
12.TJ Sokol eSVe Stav Bor B
www.kozlany.cz

16 14 0 2 0
16 13 1 2 0
16 11 2 3 0
16 8 4 4 0
16 8 3 5 0
16 6 4 6 0
16 7 1 8 0
16 6 0 10 0
16 6 0 10 0
16 4 2 10 0
16 4 1 11 0
16 0 0 16 0

151:75
141:87
146:106
143:109
133:123
127:119
115:122
114:132
95:122
100:130
102:142
60:160

44
43
40
36
35
32
31
28
28
26
25
16
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FBC Hippos Kožlany, zhodnocení týmu po první polovině sezony…
Jak jistě víte, A - tým postoupil z
Oblastní ligy do 3. ligy. Do týmu se
připojili dvě nové posily Jan Pěnkava a Vojtěch Pěnkava a odešlo
celkem šest hráčů, někteří do nově
vzniklého B - týmu a ostatní z
osobních či morálních důvodů. Do
sezony jsme vstoupili s cílem postoupit do 2. ligy, ale doufáme, že
se nám podaří získat vysněný pohár mistrů.
Ve 3. lize se zatím nacházíme na
chvostu tabulky. S naší hrou, kterou se prezentujeme, nemůžeme
být spokojeni, vyplývá to z nesehranosti a především předvádíme
zbytečné chyby v obranné činnosti.
Nyní se blíží konec sezóny, která
přináší spoustu otazníků, jelikož liga je velice vyrovnaná a můžeme
se těšit především na vyrovnané
zápasy se spoustou napětí a vy-

hrocených situaci, což jistě ocení
oko diváka. Na závěr bych chtěl
vyzdvihnout výkony Ondřeje Jaroše, který vede kanadské bodování
a jeho parťáka v lajně Luboše
Tupého, jehož výrazné zlepšení
přináší týmu ovoce, nesmím opomenout výkony našeho brankáře
Jakuba Hamouze přezdívaného
“Dominátor“, jehož bezchybné výkony přivádějí soupeře k šílenství a
to doslovně. V prosinci áčko již počtvrté v řadě zvítězilo v domácím
turnaji a také se dočkalo vítězství
na turnaji v Rakovníku.
Také bych se rád zmínil o nově
vzniklém B-týmu, který se momentálně pohybuje v dolní části
tabulky na dvanáctém místě. Výsledky sice nejsou pozitivní, ale
musíme brát v úvahu, že hráči
nemají dostatek zkušeností. Do se-

Výsledkový servis
“A“ tým
5. kolo 19. 1. 2013
Kožlany 8:4 Chuck Noris Nýřany
(5x Ondřej Jaroš, 2x Jan Pěnkava, 1x Luboš Tupý)
Kožlany 5:6 FBC Crocodiles Tlučná “B“
(3x Ondřej Jaroš, 1x Luboš Tupý, 1x Jaromír Správka)
Kožlany 5:3 FBC 2011
(4x Jaroš Ondřej, 1x Jaromír Správka)
6. kolo 2. 2. 2013
Kožlany 7:2 TJ Durango Zruč
(2x Ondřej Jaroš, 2x Luboš Tupý, 1x Jan Pěnkava, 1x
Pavel Stuš, 1x Tomáš Moučka)
Kožlany 2:4 FBC Fakta X
(2x Ondřej Jaroš)
7. kolo 23. 2. 2013
Kožlany 5:0 FBC Diablos “B“ (kontumace)
Kožlany 10:3 Párátka
(4x J. Pěnkava, 2x L.Tupý, 2x O. Jaroš, 2x P. Stuš)

zony vstupovali s cílem stabilizovat
kádr, postupně tým doplňují o nové hráče, což se projevuje na sehranosti. Většina hráčů jsou velkým příslibem do budoucna a mají
nakročeno do A-týmu.
Pár zajímavostí na závěr…
“A“ tým patří mezi nejvíce
trestaný tým celé soutěže a to
hlavně díky Luboši Tupému, který
nasbíral 12 trestných minut a Jaromíru Správkovi, který má trestných minut 9.
V posledním kole za “B“ tým zaznamenal svou premiérovou branku v soutěžním zápase Roman
Moučka.
Nejvíce soutěžních zápasů za
Kožlany odehrál Jaromír Správka
(76), Luboš Tupý (73) a Tomáš
Moučka (68).
Jaromír Správka

“B“ tým
6. kolo 13. 1. 2013
Kožlany 2:2 Šmejd 2002 “B“
(1x Jaromír Správka, 1x Lukáš Správka)
Kožlany 4:7 IBK Pandy
(2x Luboš Tupý, 1x Jaromír Správka, 1x Lukáš Správka)

7. kolo 27. 1. 2013
Kožlany 3:3 FBC Pinkers
(1x Pavel Fiala, 1x Adam Babor, 1x Tomáš Moučka)
Kožlany 3:4 Lidoprasomedvědi
(2x Pavel Stuš, 1x Lukáš Správka)
8. kolo 10. 2. 2013
Kožlany 2:4 AC Pošta Strašice “B“
Kožlany 3:4 FBC PPL Plzeň
Kožlany 4:6 FBC Netopýr Lenochods “C“
Kožlany 1:3 SKMG Staňkov
(K tomuto kolu nejsou ještě hotové statistiky)
9. kolo 23. 2. 2013
Kožlany 5:7 FBC Carlsbad
(2x P. Stuš, 1x L. Správka, 1x J. Správka, 1x R. Moučka)

Kožlany 0:5 FBC Rakovník

Velikonoční sportovní pozvánky
FBC Hippos Kožlany
zve všechny sportovní příznivce
na Velikonoční florbalový turnaj,
30. 3. 2013 v tělocvičně ZŠ a MŠ Kožlany
Turnaje se zúčastní 12 týmů
Těšíme se na vaší účast.
Občerstvení je zajištěno.

Smíšený volejbalový oddíl Kožlany
Vás srdečně zve na
15. ročník
velikonočního volejbalového turnaje,
který se uskuteční
ve středu 20. dubna 2011 od 18,00
v tělocvičně Základní školy Kožlany

DBK Kožlany – Kralovice
Basketbalové soutěže se pomalu blíží ke konci dalších postupových částí. A my můžeme hodnotit, zda
se nám podaří splnit nastavené cíle.
Ženy mají ještě pár zápasů k urvání vítězství, tak
uvidíme. Jejich první sezónu však hodnotíme pozitivně. Minimálně se dá na trénincích pracovat s větším
počtem hráček. U19 mají již jisté minimálně 6. místo,
www.kozlany.cz

které jim zaručuje setrvání v lize i bez nutnosti bojů
v play-out. K účasti v play off je však daleko. Stejně
tak se zdá, že play-out nebudou hrát ani U17. Ty však
z důvodu umístění na „druhé straně“ tabulky. Z 12.
místa je přímý sestup a tím pádem i nutnost kvalifikace. U15 dokazují, že jejich postup do Extraligy nebyl
dílem náhody a dokázaly vyhrát i další zápasy v elitní
Kožlanský zpravodaj 3/2013
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soutěži. A hratelné soupeře máme ještě před sebou.
U14 již mají jistotu umístění do 6. místo a tím i účast
v lize U15 pro příští rok. Situace je velice vyrovnaná a
tak se o umístění a o pozicích pro play-off rozhodne
až v posledním dvoukole a i rozdíly ve skóre budou
důležité. U12 již svoji soutěž zakončily a nakonec se
umístily na 6. místě resp. 3. po rozdělení na (mix)
dívky a chlapce. Škoda, že jsme nejely k zápasům do
Tachova, pak bychom měli jisté dva body, o které
jsme přišli skrečováním těchto zápasů. A lesk medaile
mohl být lepší.
Únor je také tradičním časem anket. 8.února proběhlo v Kralovicích vyhlášení sportovců okresu Plzeň sever. Mezi třemi nejúspěšnějšími žákovskými kolektivy bylo vyhodnoceno i družstvo žákyň. Klára Buňková byla mezi pěticí vyhlášených žákovských sportovců. A já jsme byl vyhlášen jako sportovní osobnost
okresu.
Podobně úspěšní jsme byli i 22.února při vyhlašování sportovců Kralovic. K. Buňková vyhrála hlasování
v žákovské kategorii. U14 byly páté a U15 čtvrté v ko-

lektivech (zde se projevil „přetlak“ úspěšného působení našich družstev a tím i rozvrstvení hlasů do více
nominaci. Neboť hlasy dostaly také juniorky a kadetky). V kategorii trenérů mne hlasy hlasujících dosadily
na druhé místo.
S koncem soutěží je třeba také pomalu začít myslet
na následující sezónu. V minižactvu obsadíme samostatně jako DBK pouze kategorii U11, tj. ročníky narození 2003 a mladší. Ostatní mini kategorie ve spolupráci s BaK Plzeň v projektu DBaK. Žákovské a dorostenecké kategorie budou pokračovat v projektu DBaK,
který potvrdil letos svou životaschopnost. Stejně tak
se zamýšlíme zapojit do tohoto projektu i ženy. Zvažujeme postavit do oblastního přeboru dvě družstva.
Jedno by mělo hrát na postup do II. ligy žen a druhé
postavené pro hráčky, které chtějí hrát basketbal i
v ženské kategorii pro „zábavu“. To, že by na postup
mohlo mít ukazuje umístění letošního družstva U19
v dorostenecké lize.
J. Buňka

Výsledkový servis - únor
Ženy - OP
DBK K-K vs Slavoj Tachov
45 : 67 (8:18/24:28/31:49)
B: Houšková A. 10, Holubičková J. 8,
Šnajdrová I. 8, Urbanová L. 5, Bucková
Z. 4, Kulhánková V. 3, Levá A. 3, Hurtová K. 2, Šapovalová Z. 2
F: 24-17 * 5CH: 0-1 * 3: 4–1 * TH:
16/10-30/20
U19 – dorostenecká liga
DBaK vs Aritma Praha
67 : 81 (19:25/35:35/50:57)
B: Vršecká R. 22, Eretová L. 12, Papežová V. 11, Bihariová M. 9, Loukotová
M. 5, Krumposová L. 5, Bernklauová K.
2, Štorchová A. 1
F: 19-22 * 5CH: 0-1 * 3: 5–1 * TH:
24/14-18/16
BK Slovan Ústí n. L. vs DBaK
57 : 95 (10:17/28:43/43:68)
B: Papežová V. 18, Vršecká R. 10,
Bernklauová K. 9, Eretová L. 8, Loukotová M. 8, Bihariová M. 2, Štorchová A.
2, Krumposová L. 0
F: 21-23 * 5CH: 2–1 * 3: 1-3 * TH:
15/8-26/18
Tigers Č. Budějovice vs DBaK
60 : 55 (11:15/33:32/46:44)
B: Feštrová N. 20, Papežová V. 12, Vršecká R. 8, Bernklauová K. 6, Eretová
L. 6, Loukotová M. 6, Krumposová L. 5,
Salfická P. 2, Štorchová A. 0
F: 10-12 * 5CH: 0-0 * 3: 4–4* TH:
5/2-8/1
BC Benešov vs DBaK
60 : 65 (13:12/34:30/49:51)
B: Feštrová N. 20, Papežová V. 12, Vršecká R. 8, Bernklauová K. 6, Eretová
L. 6, Loukotová M. 6, Krumposová L. 5,
Salfická P. 2, Štorchová A. 0
F: 22-28 * 5CH: 1–1 * 3: 0–1 * TH:
30/15–29/19
DBaK vs Sokol Kladno
80 : 45 (24:13/33:24/59:39)
B: Vršecká R. 31, Papežová V. 24,
Bernklauová K. 11, Eretová L. 5, Štorchová A. 5, Krumposová L. 2, Loukotová M. 2, Salfická P. 0
www.kozlany.cz

F: 14-21 * 5CH: 0-0 * 3: 2–0 * TH:
29/20-16/7
DBaK vs BK Kralupy jun.
66 : 63 (15:24/27:38/38:54)
B: Papežová V. 18, Loukotová M. 17,
Eretová L. 12, Bernklauová K. 9, Vršecká R. 6, Krumposová L. 4, Maroušková M. 0
F: 8-14 * 5CH: 0-0 * 3: 1-0 * TH:
13/9-11/5
U17 – dorostenecká liga
DBaK vs BK Chomutov
57 : 72 (8:14/25:32/38:55)
B: Krlišová N. 19, Kyselová D. 10,
Bernklauová K. 9, Salfická P. 8, Maroušková M. 6, Šliková A. 2, Štorchová
A. 2
F: 12-17 * 5CH: 0-0 * 3: 2-0 * TH:
19/12-10/8
Sokol Nusle vs DBaK
57 : 27 (15:8/24:13/47:19)
B: Kyselová D. 7, Krlišová N. 5, Maroušková M. 4, Svobodová K. 4, Bernklauová K. 3, Salfická P. 2, Šliková A.
2, Brabcová M. 0, Štorchová A. 0
F: 12-10 * 5CH: 0-0 * 3: 1-1 * TH:
13/4-15/2
USK Praha "B" vs DBaK
89 : 33 (21:4/45:13/70:29)
B: Bernklauová K. 7, Buňková K. 7,
Kyselová D. 6, Salfická P. 6, Halamová
D. 4, Maroušková M. 2, Krlišová N. 1,
Brabcová M. 0, Stanislavová L. 0, Šliková A. 0, Štorchová A. 0
F: 16-19 * 5CH: 0-0 * 3: 3-1 * TH:
29/16-19/8
Slovanka Praha "B" vs DBaK
57 : 66 (13:18/28:32/43:47)
B: Kyselová D. 20, Buňková K. 18,
Bernklauová K. 16, Salfická P. 7, Šliková A. 3, Maroušková M. 2, Živná A. 0
F: ??-15 * 5CH: ?-0 * 3: ?–4 * TH:
??/??-30/20
BK Prosek vs DBaK
68 : 50 (13:13/37:26/53:38)
B: Kyselová D. 19, Buňková K. 14,
Bernklauová K. 7, Maroušková M. 4,
Salfická P. 4, Šliková A. 2

F: ??-15 * 5CH: 2 – 1 * 3: 2–3 * TH:
??/??-20/9
U15 - Extraliga
DBaK vs BK Stud. Pardubice
75 : 72 (16:23/36:46/63:58)
B: Kyselová D. 18, Greschlová D. 16,
Sklenářová S. 14, Krlišová N. 8, Buňková K. 7, Slabá R. 6, Fialová A. 4, Jílková T. 2
F: 16-24 * 5CH: 0-1 * 3: 2-1 * TH:
23/13-10/5
DBaK vs Sokol H. Králové
57 : 86 (13:20/33:39/42:65)
B: Greschlová D. 16, Sklenářová S. 15,
Kyselová D. 12, Jílková T. 5, Krlišová
N. 4, Slabá R. 3, Fialová A. 2
F: 19-24 * 5CH: 0-1 * 3: 1-1 * TH
22/14-26/17
DBaK vs OP Prostějov
62 : 90 (18:32/36:49/50:71)
B: Kyselová D. 17, Buňková K. 12,
Sklenářová S. 12, Kapitánová M. 7,
Greschlová D. 6, Krlišová N. 4, Bílá T.
2, Halamová D. 2, Jílková T. 0, Živná
A. 0
F: 21- 21 * 5CH: 0-0 * 3: 3–0 * TH
15/5-27/14
DBaK vs BK Žďár n. Sázavou
53 : 60 (11:16/21:37/31:46)
B: Kyselová D. 16, Buňková K. 13,
Greschlová D. 8, Halamová D. 6, Sklenářová S. 4, Jílková T. 3, Krlišová N. 2,
Fialová A. 1, Kapitánová M. 0, Živná A.
0
F: 19-21 * 5CH: 0-1 * 3: 1–1 * TH:
20/10-17/5
KARA Trutnov vs DBaK
72 : 51 (29:7/44:24/65:39)
B: Buňková K. 16, Kyselová D. 14, Halamová D. 8, Fialová A. 4, Krlišová N.
3, Sklenářová S. 3, Kapitánová M. 2,
Živná A. 1, Slabá R. 0
Fauly
16 - 15
5 chyb 0 - 0
Trojky 1 – 2 (Buňková K. 1+1+0, Halamová D. 0+1+0)
Trestné hody
16 / 5 - 18 / 9
Slovan Litoměřice vs DBaK
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53 : 55 (16:15/31:22/39:37)
B: Buňková K. 28, Kyselová D. 10,
Sklenářová S. 6, Krlišová N. 4, Slabá R.
3, Kapitánová M. 2, Živná A. 2, Fialová
A. 0, Halamová D. 0
F: 20-17 * 5CH: 2-0 * 3: 1–3 * TH:
21/12-22/8
U15 „B“ - Divize
TJ Loko Liberec vs DBaK
110 : 61 (26:14/47:27/80:42)
B: Svobodová K. 28, Bělohlavá K. 12,
Dvořanová A. 7, Gajdošová T. 6, Bílá T.
4, Staňková E. 4, Pavlovičová K. 0

F: 16-19 * 5CH: 1–2 * 3: 0-0 * TH:
22/10-33/13
BK Brandýs vs DBaK
126 : 20 (29:3/56:14/81:48)
B: Svobodová K. 13, Bělohlavá K. 2,
Dvořanová A. 2, Staňková E. 2, Bílá T.
1, Gajdošová T. 0, Pavlovičová K. 0
F: 7-13 * 5CH: 0-0 * 3: 0-1 * TH:
22/12-6/2
DBaK vs Tigers Č. Budějovice
72 : 77 (10:27/27:43/51:66)
B: Svobodová K. 21, Kohoutová N. 20,
Juhászová N. 14, Heroutová A. 8, Bílá
T. 6, Staňková E. 3, Cimická B. 0, Pavlovičová K. 0, Šimsová K. 0

F: 8-10 * 5CH: 0-0 * 3: 0-0 * TH:
15/6-10/3

U17
1. Bižu Jablonec
2. Sokol Nusle
3. TJ Sokol Kladno
4. ŠBK Sadská
5. BK Prosek
6. Basket Slovanka B
7. Basket Poděbrady
8. USK Praha B
9. TJ Sn Litoměřice
10. BK Klatovy
11. BK Chomutov
12. DBaK

U14

U12 - OP
DBaK K-K vs DBaK Plzeň
41 : 38 (14:9/27:19/33:24)
B: Buňka J. 28, Berbr O. 6, Staňková
V. 5, Voleský A. 2
F: 6-8 * 5CH: 0-0 / TH: 6/3-8/4
52 : 68 (10:14/22:29/40:49)
B: Buňka J. 34, Houska P. 4, Panušková L. 4, Berbr O. 3, Voleský A. 3,
Šimandlová V. 2, Staňková V. 2
F:12-18*5CH:0-0*TH:25/16-15/4

Tabulky:
Ženy
1. BaK Plzeň "B"
2. Slavoj Tachov
3. BK Sokolov
4. BSK Tatran Kraslice
5. BK Klatovy
6. Sokol Toužim
7. DBK BECKER K-K

9
9
8
8
8
7
9

7
6
6
5
2
3
0

22
20
19
19
20
21
21
20
21
20
20
19
20

16
16
17
15
14
13
11
8
7
5
4
3
2

2 16
3 15
2 14
3 13
6 10
4 10
9 9

U19
1. Basket Poděbrady
2. BK Kralupy junior
3. Aritma Praha
4. Sokol Nusle
5. TJ Bižu Jablonec
6. DBaK
7. Tigers Č. B.
8. BC Benešov
9. BK Klatovy
10. BK Teplice
11. Sokol Kladno
12. BK Sn Ústí n. L.
13. TJ Loko Liberec

6
4
2
4
6
8
10
12
14
15
16
16
18

38
36
36
34
34
34
32
28
28
25
24
22
22

19
20
20
20
20
19
20
20
19
20
17
20

18
14
14
13
12
9
8
6
7
5
7
4

1
6
6
7
8
10
12
14
12
15
10
16

37
34
34
33
32
28
28
26
26
25
24
24

U15
1. TJ OP Prostějov
16
2. BK Brno
15
3. BK Žďár n. Sázavou 16
4. VALOSUN KP Brno 15
5. KARA Trutnov
13
6. Basket Slovanka
14
7. Sokol H. Králové
16
8. BK Loko K. Vary
16
9. DBaK
16
10. Slovan Litoměřice 15
11. BK Pardubice
16
12. ŠBK Sadská
16

13
13
10
10
12
10
6
5
4
4
3
2

3
2
6
5
1
4
10
11
12
11
13
14

29
28
26
25
25
24
22
21
20
19
19
18

1. Basket Slovanka
2. DBaK
3. KARA Trutnov
4. DDM Česká Lípa
5. BK Brandýs n. L.
6. BK Baník Most
7. SK Zemanky
8. Slovan Litoměřice

11
12
12
10
10
8
9
10

8 3
7 5
7 5
8 2
5 5
4 4
2 7
0 10

U15 „B“
1. BK Brandýs n.L.
2. TJ Loko Liberec I.
3. Tigers Č. Budějovice
4. DBaK "B"
5. Aritma Praha

6
5
4
5
4

U12
1. BK Klatovy (žci)
2. BK Loko Plzeň
3. Jiskra Domažlice
4. DBaK Plzeň
5. Slavoj Tachov
6. DBaK Kožlany

20 19 1 39
20 17 3 37
20 9 11 29
20 7 13 27
20 4 16 24
20 4 16 22

6
3
2
0
1

0
2
2
5
3

19
19
19
18
15
12
11
10

12
8
6
5
5

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

Výsledky ankety měsíce února:

V únoru jsme Vás ptali, zda se Vám líbí nové webové stránky
města.

Anketní otázka na březen zní:
Máte práci?

Nová anketa byla spuštěna 4.3.2013
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. Volný prodej 9,- Kč
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