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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
počasí připomíná spíše zimní měsíce, a proto obvyklé jarní práce našich
technických služeb
stále
čekají
na
svoje zahájení. Zatím
se provádějí
drobné
opravy nedostatků
v objektech
města, na
které upozornila pravidelná kontrola BOZP. Naši zaměstnanci ve spolupráci s firmou BECKER rozvezli
nové BIO popelnice, které se začnou vyvážet v polovině měsíce
dubna.
Během krátkých období oteplení
se na některých místních komunikacích objevilo bahno. V
jarních
měsících
postupně
provedeme
zpevnění těchto komunikací. Vše
se vyřeší v okamžiku dokončení
projektů a s konečnou stavební

úpravou. Realizace je závislá hlavně na finančních prostředcích.
Finanční prostředky na projekt
opravy omítky kaple sv. Jana Křtitele v Hodyni a na získání minibusu pro spolkovou činnost jsme nezískali. Hodnotící komise MAS Světovina dala přednost jiným projektům a naše žádosti nebyly přijaty.
Je to škoda, ale nedá se nic dělat.
Žádosti podáme v dalším dotačním
období. V současné době ještě čekáme na vyhodnocení žádostí na
dotaci na opravu chodníku u DPS,
na slavnostní prapor pro naše
hasiče a na pouťový jarmark
v Kožlanech.
Na stavbě „Akce Vožehák“ se
uskutečnil další kontrolní den. Bylo konstatováno, že práce pokračují podle plánu. Je dokončována
úprava zátopové oblasti. Je hotové
koryto potoka v zátopě a připravuje se výstavba opěrné zdi na
vzdušné straně hráze. Jakmile dovolí počasí, bude sediment na polích rozhrnut a zaorán tak, aby
mohli zemědělci začít s jarním
osevem. Využívaná lesní cesta bu-

de opravena a okolí upraveno do
konečné podoby.
V měsíci březnu proběhlo zastupitelstvo, jehož výsledky najdete
na jiném místě našeho zpravodaje.
Mimo jiné byl také schválen návrh
na změnu územního plánu za účelem eventuální výstavby větrných
elektráren. Zastupitelstvo města
chce otázku výstavby elektráren
řešit, až budou k dispozici konkrétní technické údaje a údaje o
vlivu na životní prostředí. Uvažujeme o tom, že tuto otázku budeme řešit všeobecným referendem.
Kulturní a společenský život byl
ovlivněn Velikonocemi. Velká akce
proběhla v knihovně pod názvem
„Velikonoce v knihovně“. Proběhla schůze naší “Honební společnosti Kožlany“ a v sobotu 30. března
se uskutečnily tradiční Šibřinky.
Na květen se připravuje oslava
100 let od postavení nové budovy
školy v Kožlanech. Přípravy na tuto
akci jsou již v plném proudu.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 4. zasedání konaném dne 11.3.2013
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města, zprávu o stavu lesního hospodářství za měsíc únor 2013
Rada schvaluje:
program 4. zasedání rady města;
nájem části pozemku p.č. 1211/5
v k.p. Hodyně u Dřevce o výměře
783 m2 za cenu 2 Kč/m2; smlouvu
o omezení užívání nemovitosti ve
správně SÚS Plzeňského kraje z
důvodu stavby kanalizační stoky v
ulici Polní, Kožlany; smlouvu o výpůjčce sběrných nádob na využitelné složky komunálních odpadů
uzavřenou s firmou EKO-KOM,
a.s.; smlouvu o dílo na provádění
www.kozlany.cz

pozáručních oprav dýchacích přístrojů uzavřené s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje; poskytnutí bezúčelového finančního příspěvku ve výši 1 500,Kč pro Gymnázium a Střední odbornou školu v Plasích; dodatek č.
1 ke smlouvě č. 88/2007 uzavřené
s firmou Datacentrum a.s. z důvodu zakoupení licence nadstavbových modulů programového vybavení.
Rada souhlasí:
se zápisem L. J. a M.V. do seznamu zájemců o přidělení bytu v DPS
Kožlany; se stavbou rodinného
domu na pozemku p.č. 3623/93 v
k.ú. Kožlany, připojením na městský vodovod a kanalizaci a uzavřením smlouvy o provedení stavby

na pozemku p.č. 3623/86 v k.ú.
Kožlany.
Rada doporučuje:
zastupitelstvu prodej pozemku p.č.
768/4 v k.ú. Hedčany o výměře107 m2 za cenu 30,- Kč/m2.
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 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, k nahlédnutí na Městském
úřadě.
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Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 12. zasedání
konaném dne 13.3.2013
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva, zprávu o činnosti rady, zprávu o činnosti finančního výrobu, zprávu o
stavu lesního hospodářství
Zastupitelstvo určuje:
č. 99/13 - ověřovateli zápisu Ing.
Václava Dubského a Zdeňka Pícla,
návrhovou komisi ve
složení předseda Václav Kratochvíl, členové Luboš Kulhánek, František Kotěšovec.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 100/13 - program 12. zasedání
zastupitelstva; č. 101/13 - vyhotovení návrhu změny územního
plánu pro potřeby povolení výstavby větrných elektráren na náklady

investora s tím, že konečný souhlas se změnou územního plánu
bude projednán na veřejném projednání územního plánu spojeným
s referendem; č. 102/13 - změnu
rozpočtu města na rok 2013 - 2.
rozpočtové opatření; č. 103/13 rozdělení příspěvku z rozpočtu
města pro sportovní organizace
takto: TJ Kožlany 100.000,-Kč,
DBK Kožlany-Kralovice 25.000,-Kč,
PS Deliba 7.000,- Kč; č. 104/13 účetní závěrku za rok 2012; č.
105/13 - prodej pozemku p.č.
768/4 o výměře 107 m2 v k.ú.
Hedčany paní Z.Z. za cenu 30,Kč/m2; č. 106/13 - prodej pozemku p.č. 3623/96 o výměře 808
m2 v k.ú. Kožlany za cenu 200,-

Kč/m2 panu R.M. tímto usnesením
zastupitelstvo
revokuje
přijaté
usnesení
č.
96/12
ze
dne
12.12.2012; č. 107/13 - vyhotovení sochy sokola pro atiku Sokolovny v Kožlanech za cenu 33
700,- Kč.
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
Sběr bioodpadu
Vážený zákazníku,
v současné době rozmísťujeme hnědé nádoby na biologicky rozložitelné odpady. Snažíme se je postupně dodat ke každému rodinnému domu. Je ale možné, že máte vlastní kompost a nádobu nepotřebujete.
Potom volejte naši provozovnu, tel. 373 396 018 nebo 373 396 158; my si přistavenou nádobu zase odvezeme
a dáme ji někomu jinému. Vlastní provedení je pro obyvatele Kožlan součástí balíku služeb, za které občan platí
příslušný poplatek za likvidaci odpadů městu Kožlany, tj. služba je bez dalšího finančního zatížení producentů
odpadu či města. Na nádobu nemusíte lepit žádnou známku prokazující zaplacení.
O prvním a následných odvozech budete informováni prostřednictvím městského úřadu. Nádobu dávejte
prosím vždy na místo, odkud je Vám odvážen komunální odpad ze stávající popelnice.
Co se může do těchto nádob dávat: zhruba vše, co byste si dali na vlastní kompost, tj. tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, kuchyňské zbytky typu slupek od brambor, banánů apod., drobné větve, tj. zbytky po stříhání a úpravě stromů či živých plotů (i jehličnatých) apod. Nevadí hlína na kořenech rostlin. Větší kusy dřeva
nebo velké větve ale vozte prosím napřímo do kompostárny v našem areálu v Nádražní ulici.
Co tam nepatří: kameny a kusy cihel či betonu (stavební suť), tekuté kuchyňské zbytky, zvířecí exkrementy, papír, plasty, sklo, pneumatiky, elektrošrot, železo a kovy. Rovněž jakékoliv jiné komunální odpady, pro
které jsou určeny tmavě šedé nebo plechové popelnice. Někdy se stává, že v dobré víře vhazuje někdo např.
slupky od brambor v igelitovém sáčku – obalů se prosím také vyvarujte.
Děkujeme všem za mimořádný zájem a dosavadní spolupráci.
Obchodní oddělení
Becker Bohemia s.r.o.

Vývoz biopopelnic
Firma Becker Bohemia s.r.o. oznamuje, že biopopelnice budou vyváženy od čtvrtka 11. dubna 2013.
Svoz bude probíhat 1x za 14 dní (liché týdny). Ráno
budou svezeny popelnice s komunálním odpadem a
během dne budou vyvezeny biopopelnice.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu
se uskuteční v sobotu 25. května 2013.
Podrobnější informace v příštím čísle.

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
www.kozlany.cz

peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře
obuv – veškerou nepoškozenou
hračky – nepoškozené a kompletní
Věci, které opravdu brát nemůžeme:
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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

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Březen v mateřské škole
Naši mateřskou školu postihla na konci února chřipková epidemie. Postupně onemocněly téměř všechny děti,
ale také zaměstnankyně MŠ. Během jarních prázdnin docházelo do školky průměrně 7 dětí, místo původně 21
přihlášených. Naštěstí nás chřipka opustila brzy, a tak jsme během března mohli všichni společně zahánět paní
Zimu pryč. I přes naše snahy a volání jara, nás zimní počasí stále trápilo.
K zápisu do naší mateřské školy, který se konal v úterý 12. března 2013 od 14 do 16 hodin, dorazilo celkem
12 dětí. Věříme, že se jim v naší školce bude líbit a uděláme vše pro to, aby byly spokojené.
Bc. Kaucká Kateřina, uč. MŠ

100. výročí otevření školy

Zveme všechny bývalé žáky, zaměstnance školy, rodiče a další zájemce na oslavu výročí 100 let od postavení
nové budovy školy v Kožlanech.
Citát měsíce
„ Kdo chce pohnout světem, ať hne nejdřív sám sebou.“
Sokrates
www.kozlany.cz
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AND1 CUP 2013
Ve čtvrtek 14. 3. se uskutečnil opět po roce v naší
tělocvičně Okresní přebor škol v basketbale mladších
dívek. Jak je už tradicí turnaje se zúčastnila pouze
družstva ZŠ Kralovice, ZŠ Žihle, Gym. Plasy a ZŠ Kožlany. Naše družstvo tvořily dívky z 5. - 7. ročníku:
Vokáčová E., Muchnová K., Kleisslová J., Zímová L.,
Kleisslová A., Jíchová H., Fantová P., Fialová A.,
Švambergová N. a Špačková B.

opět v Kožlanech 16. 4. 2013, přijďte fandit. Závěrem
bych chtěl všem hráčkám poděkovat za předvedenou
hru a zároveň i všechny pozvat na krajské kolo starších žákyň, které se bude hrát zase u nás 25. 4. 2013
dopoledne. Ty si účast vybojovali druhým místem na
turnaji před Vánocemi.

Na první dva zápasy proti Gymnáziu a Žihli jsme
postavili dvě vyrovnané pětky a s přehledem vyhráli
(33:20, 59:11). V posledním zápase, šlo o první místo
v turnaji, hrála už jenom ta nejlepší děvčata. Po boji
vyhrála nad Kralovicemi 28:25 a obhájila loňské první
místo s postupem do krajského kola. To se bude hrát

Mgr. Jaroslav Berbr

KULTURA
Velikonoce v kožlanské knihovně
19. března se sešlo v knihovně na osmdesát návštěvníků, aby vyšli jaru naproti. V knihovně byly
k vidění velikonoční dekorace a ukázky prací šikovných žen z Kožlan. Děti si mohly vyzkoušet zajímavé
techniky, práci s papírem, textilem i voskem.
K umocnění atmosféry patřila i vůně jidášů. Získané
nápady jistě všichni využijí při zdobení svých domovů.

Akce se uskutečnila v Měsíci knihy a jistě je dobře, že
do knihovny našli cestu i nečtenáři. Poděkování patří
všem Šikulkám a děvčatům z Domu dětí v Kralovicích,
které nám pravidelně pomáhají.
Hodinu literární výchovy prožili žáci 6. třídy základní školy v knihovně ve středu 27. března. Téma-

tem jejich práce byly Staré řecké báje a pověsti. Pomocí dostupných informačních zdrojů zpracovávali
připravené úkoly. Paní učitelka vybrala dětem ukázky
knih různých žánrů.

Na velikonoční téma pracovala další skupina žáků 4.
třídy s paní učitelkou Berbrovou, která navštívila
knihovnu v úterý 26. března. Z připravené výstavky
vybírali odpovědi na zadané otázky. Doufám, že děti
budou knihovnu využívat i mimo školní výuku.
Společně se těšíme na strávenou noc s Andersenem, která se v letošním roce uskuteční 5. dubna.
Opět se ji zúčastní děti ze 4. a 5. třídy základní školy.
Hana Tupá

Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice
připravuje na letošní sezonu do kožlanského muzea novou výstavku o kožlanských fotografech a fotoateliérech.
Prosíme o pomoc - kdo by mohl zapůjčit fotoaparát z 30. – 40. let minulého století.
O informaci prosím do 10. dubna 2013 - Městský úřad Kožlany, nebo Knihovna Kožlany - H. Tupá. Děkujeme.
www.kozlany.cz
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SPOLKY
Sbor dobrovolných hasičů Kožlany slaví v letošním roce úctyhodné výročí od svého založení
Ano, je to tak – hasičům
v Kožlanech bude neuvěřitelných
140 let! Za téměř století a půl prošli hasiči mnohými zkouškami,
pomohli uchránit majetek města i
občanů, dokázali uspořádat nesčíslně akcí jak společenských, kulturních, tak i sportovních. Vždy
svou práci vykonávali a nadále vykonávají podle nejstaršího hasičského hesla - sobě ke cti, bližnímu
k ochraně, vlasti k oslavě.
Při příležitosti tak významného
výročí jsme oslovili starostu Města
Kožlan, zda by byl on a zastupitelé
nakloněni
tomu, aby kožlanští
hasiči měli svou zástavu – prapor.
Hasičský prapor šíří slávu a prestiž
celého sboru i města. V únoru nás

navštívila
manažerka
firmy
ALERION, která nám přivezla ukázat několik vzorků a návrhů výšivek pro tvorbu praporů. V dnešním
vydání zpravodaje máte možnost
si prohlédnout, jak by mohl prapor
SDH Kožlany vypadat.
Pochopitelně, že pořízení praporu
není levnou záležitostí. S ohledem
na to, že prapor tzv. přežije i několik generací, je odvislá i jeho cena, která se pohybuje v řádu desetitisíců.
Obracíme se na Vás, naše
spoluobčany, na podnikatele a
firmy v Kožlanech i blízkém
okolí s žádostí o finanční výpomoc pro zajištění výroby
praporu pro SDH Kožlany. Již

dnes si velmi vážíme Vašeho
zájmu o veškeré naše dění a
zároveň Vaší vstřícnosti, pochopitelně v rámci Vašich finančních možností. Případné
příspěvky prosím odevzdejte u
pokladní sboru p. Jitky Švecové, která vydá potvrzení příslušné částky, případně sdělí
číslo účtu, kam příspěvek zaslat. DĚKUJEME !!!
O chystaných oslavách 140. výročí založení SDH Kožlany Vás budeme pravidelně na stránkách
zpravodaje informovat. Oslavy se
uskuteční 31. srpna 2013.
Výbor SDH Kožlany

Hasiči města Kožlan
V pátek 8. března odpoledne naše jednotka hasičů vyjela s oběma vozy CAS k prověření funkčnosti techniky a příslušenství. Byly zjištěny některé nedostatky,
které byly v průběhu času odstraněny. Následující den
v sobotu
se
zúčastnili
naši
velitelé
školení
v Kaznějově.

V neděli 10. března 2013 se v 8:00 hodin ráno naše
jednotka SDH Kožlany zúčastnila součinnostního cvičení
IZS
(integrovaného
záchranného
sboru)
v Kaznějově. Bylo vyhlášeno pátrání po čtyřech osobách, které v sobotu ráno šly na procházku a od té
www.kozlany.cz

doby o nich nikdo nevěděl. Dvě osoby byly ve vážném
ohrožení života vzhledem k tomu, že se jedná o silné
diabetiky, kteří užívají pravidelně léky. Do pátrání bylo zapojeno celkem 23 jednotek dobrovolných hasičů
(celkem 130 hasičů) z okresu Plzeň-sever společně
s Policií České republiky, Hasičského záchranného
sboru a s psovody ze Záchranného útvaru Hlučín.

Celá pátrací akce byla organizována Krajským ředitelKožlanský zpravodaj 4/2013
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stvím Policie PK. Pátraní pohřešovaných osob bylo
v lese v lokalitě několika obcí: Hvozd, Radějov a Lipí
v náročném terénu. Jednotky hasičů prováděly pátrání
pod vodní hladinou, kde byl nalezen pohřešovaný (figurína). Na posedech byli také nalezeni další pohřešovaní. Všem pohřešovaným byla poskytnuta předlékařská péče (členové z řad našeho sboru) a následně byli
transportováni k vozům ZZS. Cílem bylo zdokonalit
spolupráci složek IZS a prověřit součinnost policie a

hasičů. Součinnostního cvičení se zúčastnili tito hasiči
z naší jednotky: R. Kratochvíl, M. Šot, F. Kotěšovec, J.
a M .Švamberg, R. Babuška, P. Fiala, D. Tomeš, V.
Folda, V. Pova. A také nemohu zapomenout na naše
záchranáře J. Zímová, M. Češka a O. Holeček.
V měsíci březnu docházelo k nutnému dovybavení
jednotky našich hasičů.
S pozdravem Vaši hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Kožlany
pořádá v sobotu 13. dubna 2013

SDH oslaví v srpnu 140. výročí od založení – letošní
soutěž je první akcí, která je věnována právě tomuto
výročí.

10. ročník soutěže
„O putovní pohár starosty města“

Kožlanská jízda

Místo konání:
Hasičská zbrojnice Kožlany
a
soutěžní okruh v okolí Kožlan
Dojezd a prezence:
8:30 – 9:00
Nástup a zahájení soutěže: 9:15
Start soutěže:
9:30
Šikulky z Kožlan
Tak jsem to v březnu s tou oslavou jara přehnala. To už říkal
Křemílek s Vochomůrkou, „Kruciž,
kde to jaro je?“ Možná, že se jaro
prostě ruší a bude rovnou léto. Jó,
musí se šetřit. Jenom aby to někoho ve vládě nenapadlo a nesnažil
se to prosadit jako svojí další „výbornou myšlenku“.
Ale my v našem klubu Šikulek se
na jaro těšíme a pořád něco vytváříme. Kraslice jsou již připravené.
Dekorace do oken také. Ty jsme
spolu s dětmi vytvářeli 19. března
v knihovně. Kdo přišel, měl mož-

Srdečně je zvána i široká veřejnost !

nost si namalovat kraslici, vyrobit
různé velikonoční dekorace a hlavně se výborně pobavit. Děti měly
radost z výrobků a užívaly si spolu
s maminkou nebo babičkou společné chvíle. Bylo vidět, které děti
doma spolu s maminkou něco vytváří. My jsme si to také užili.
Teď se připravujeme na Kreativní odpoledne 13. dubna od 13 hod.
v Lidovém domě. Odpoledne pořádáme spolu s Městským kulturním
střediskem a Domem dětí a mládeže Kralovice a Kožlany. Návštěvníkům nabízíme možnost si

vyzkoušet tvoření s kukuřičným
šustím, se šikovným strojkem Big
Shot, korálkování, enkaustiku. Zajímavé tvoření s obaly na čajové
sáčky, krásné jarní dekorace, drátkované šperky, šité hračky, prýmkování a ještě jiná zajímavá kořeníčka. Všechny tvořivé dámy se
snaží připravit příjemné odpoledne
pro celou rodinu. Nepřeháním, v
loňském roce tvořili i tatínkové.
Přijďte se svými dětmi a společně
si užít Kreativní odpoledne.
Srdečně Vás zvou
Šikulky z Kožlan

SPORT
FC Olympie Kožlany
Výsledky přípravných utkání:
Muži:
Konst.Lázně – Kožlany 3:0 (1:0)
Mladotice – Kožlany 1:5 (1:3)
branky: Kožíšek 2, Šnajdr, Tupý,
Pozvánka na fotbalový březen:
Muži:
6. 4. Třemošná - Kožlany
16:30
13. 4. D. Bělá - Kožlany
16:30
20. 4. Kožlany - Kozolupy
17:00
27. 4. Úlice - Kožlany
17:00
1. 5. Manětín - Kožlany
17:00
Dorost:
6. 4. Žihle – Kožlany
10:00
www.kozlany.cz

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Žáci:
Kryry – Kožlany 12:0 (5:0)
V.Švamberg

14. 4.
20. 4.
28. 4.
Žáci:
6. 4.
13. 4.
20. 4.
27. 4.

D. Bělá - Kožlany
Kožlany - Sulkov
Plasy - Kožlany

10:00 hod.
14:30 hod.
15:00 hod.

Chotíkov - Kožlany
D. Bělá - Kožlany
Kožlany - Kozolupy
Tlučná - Kožlany

14:00
14:00
10:00
10:00

hod.
hod.
hod.
hod.

Kožlanský zpravodaj 4/2013
strana - 6 -

Volejbalový turnaj
Již 17. ročník Velikonočního volejbalového turnaje
se uskutečnil v kožlanské tělocvičně 27. března 2013.
Celkem jsme dali dohromady čtyři družstva velmi vyrovnaných kvalit. Přijeli i sportovci z Kralovic, Dřevce,
Kozojed a Dobříče.
Na prvním místě se umístilo družstvo domácích:
Marta Lehnerová, Silva Slabá, Hana Tupá, Zdeněk
Tupý a Zdeněk Tupý ml. Druhé místo obsadilo družstvo ve složení Aneta Hercová, Lucie Mukenšnablová,
Jindra Fišerová, Zdeněk Fišer a Martin Slach. Družstvo mladých hráčů na třetím místě : Lenka Urbanová, Kristýna Šofranková, Ladislav Kupec, Rozárka
Slabá a Pavlína Šofranková. Čtvrtého místa dosáhlo
družstvo ve složení Dana Šišková, Dana Berbrová,
Irena Houdová, Zuzana Hrabovská a Miroslav Knot.
Všichni měli možnost porovnat své výkony s jinými
hráči z okolí. Jsme rádi, že se podobné akce uskutečňují. Už nyní se těšíme na turnaj do Mladotic a Mikulášský turnaj, který pořádá družstvo z Kralovic. Velmi
děkujeme za uvolnění tělocvičny volejbalovému druž-

stvu MUŽI a nohejbalistům. Také divákům, kteří naše
hráče přišli podpořit.

DBK Kožlany – Kralovice
Březen je měsícem, kdy pomalu vrcholí většina basketbalových soutěží. A tak jako každý měsíc se jdeme
ohlédnout za výsledky a nastínit plány.
Ženám chybí sehrát poslední zápas. Stále čekají na
výhru, i když poslední domácí zápas proti BK Klatovy
skončil smolnou porážkou pouze o dva body.
V tabulce skončí poslední, ale i tak hodnotíme obnovenou premiéru žen v soutěžích OP pozitivně. Dalo se
dohromady relativně velké množství hráček a nyní záleží jen na nich, zda budou pokračovat i v následující
sezóně.
Juniorky (U19) skončí na nejlepším místě v historii
klubu v DL – 6. místo je příjemným výsledkem letošního klání. Pozitivem je i to, že za juniorky pravidelně
nastupovaly i hráčky kategorie kadetek, na jejichž
bedrech bude ležet tíha této soutěže v příštím roce.
Postavení v tabulce nám dává jistotu DL U19 i v příští
sezóně. V dubnu je čeká již pouze poslední domácí
zápas proti družstvu Basket Poděbrady a ani výhra a
ani prohra již na našem postavení v tabulce nic nezmění.
Kadetky (U17) bohužel nedokázaly vystoupit ze
svého stínu a nakonec se v základní části umístily na
posledním 12. místě. Toto místo je přímo sestupové,
takže se začínáme s letošním družstvem U15 připravovat na kvalifikaci. Z kádru U17 nezůstává
v kategorii nikdo. Všechny hráčky byly ročník narození
96 a byly doplňovány hráčkami družstva U15 (ročník
narození 98,99). Takže si dorosteneckou ligu budou
muset vybojovat zpět samy. Víme, že to nebude lehké, neboť zájem o tuto soutěž je veliký. Moudřejší budeme, až po uzávěrce přihlášek a rozlosování.
Starším žákyním (U15) soutěž ještě nekončí. Mají
před sebou ještě výjezd do Východních Čech (Hradec,
Pardubice) a závěrečnou cestu na Moravu (Žďár a
Prostějov). Cílem je udržet soupeře na co nejnižším
skóre. Zápasy bereme již jako přípravu na kvalifikaci
U15. Soutěž je tak vyrovnaná, že se stále můžeme
umístit na osmém až dvanáctém místě. Jistotu lepšího
než posledního místa nám dá výhra v Pardubicích.
Takže nám o víkendu 6.-7. dubna držte palce.
B tým starších žákyň má konečně VÝHRU. Díky
předehrávce zápasu na Aritmě mohly za družstvo nawww.kozlany.cz

stoupit pendlující hráčky z áčka (R. Slabá, A. Fialová)
a mladší hráčky z mini, které jsou zvyklé běhat po
hřišti jako čerti. Přítomnost všech posil byla znát a
zápas byl zcela v naší režii s konečnou vítěznou tečkou. Zbývají nám poslední dva zápasy, kde již bohužel nemůžeme nasadit pendly. A tak výhra na Aritmě
zůstane asi jedinou.
Mladší žákyně (U14) nedotáhly dobře rozehranou
první polovinu extraligy do úspěšného, konce tj. postupu do play-off. S aktivním poměrem zápasu (8-6)
jsme se v konečné tabulce umístili na šestém mítě. Se
stejným počtem bodů jako 4. a 5. tým před námi. Bohužel jsme s oběma soupeři měli pasivní skóre ze vzájemných zápasů. To, že družstva na 2. a 3. místě měla pouze o jedno vítězství více a i to, že jsme druhý
Most i první Českou Lípu dokázali porazit, svědčí o velice vyrovnané soutěži. Konečné šesté místo
v extraligové tabulce zajišťuje tomuto družstvu účast
v žákovské lize i v příští sezoně bez nutnosti absolvovat nevyzpytatelnou kvalifikaci. Takže alespoň cíl o
přímé získání žákovské ligy byl splněn.
Mladší minižactvo (U12) svoji soutěž také skončilo
na celkově 6. místě. Jelikož za toto družstvo nastupovali hráči a hráčky výrazně mladší (2003 a ml.) považujeme jejich vystoupení v OP za pozitivní, vždyť dokázali porazit družstva Domažlic, Tachova i spřáteleného BaKu. Po základní části jsme soutěž ukončili,
neboť hráčky a hráči ročníků 01 (N. Švambergová a J.
Buňka) posílili družstva DBaK Plzeň resp. Loko Plzeň
v bojích o postup na národní finále této kategorie.
Musím se také zmínit o družstvu starších minižákyň
(U13) DBaK, které na závěr bojů v oblastním přeboru
posílí dvoutisícovky z družstva U15 (S. Sklenářová, A.
Fialová a D. Greschlová). Tyto hráčky v soutěži za toto družstvo nastupovaly minimálně, neboť se kryly
termíny U13 a ŽL U15. Věříme, že jejich přítomnost
zvýší kvalitu družstva a přinese nám jednak postup
z finálového turnaje OP do předkola Mistrovství ČR.
Třetí místo v předkole znamená jistotu ŽL U14 pro
příští rok. Druhé místo přináší postup na závěrečný
turnaj o Mistra ČR, kam bychom se jako obhájci druhého místa z loňského Národního Finále ročníku 2000
rádi probojovali.
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Výsledkový servis
Ženy
DBK vs Sokol Toužim
BK Klatovy vs DBK

40 : 57
60 : 58

Juniorky
Sokol Kladno vs DBaK
BK Kralupy vs DBaK
DBaK vs TJ Loko Liberec
DBaK vs TJ Bižu Jablonec

45
66
71
63

Kadetky
Sn Litoměřice vs DBaK
TJ Bižu Jablonec vs DBaK

:
:
:
:

80
63
50
82

70 : 62
82 : 48

Starší žákyně
DBaK vs Sn Litoměřice
DBaK vs KARA Trutnov
SŠHM Brno vs DBaK
Valosun Brno vs DBaK

55 : 53
72 : 51
119 : 45
84 : 45

Starší žákyně „B“
DBaK "B" vs Aritma Praha

65 : 50

Mladší žákyně
DBaK vs Zemanky
DBaK vs DDM Česká Lípa

33 : 56
76 : 68

podrobnosti k zápasům a tabulky najdete na webu DBK –
http://basket.kozlany.cz

J. Buňka

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

Výsledky ankety měsíce března:

V březnu jsme Vám položili otázku, zda máte práci.

Anketní otázka na velikonoční duben zní:
Umíte uplést velikonoční pomlázku?

Nová anketa byla spuštěna 1.4.2013
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

www.kozlany.cz
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