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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
dva měsíce prázdnin a dovolených jsou pryč a s nimi odchází také
horké
letní počasí.
Díky počasí
měly naše
technické
služby nejvíce práce o
prázdninách
se sekáním
trávy.
I
přes to, že
si naši zaměstnanci vybírali zaslouženou dovolenou, se podařilo udělat kus
práce. Jenom příprava poutě zabrala hodně času a úsilí.
V posledních dnech se zaměřujeme na různé opravy a řešení
menších technických problémů. Instalovali jsme novou vývěsku ve
Dřevci, pro „pejskaře“ se konečně
podařilo ve Větrné ulici instalovat
koš na psí exkrementy. Technické
služby také upravily za pomoci občanů nově vzniklá rabátka naproti
novým garážím a opravily ukotvení sloupů nového orientačního
systému.
Během prázdnin byly dokončeny
práce na novém chodníku v ulici
„Na
Výfuku“
včetně
vjezdů
k jednotlivým
nemovitostem.
V DPS
byla dokončena rekonstrukce vodovodního potrubí. Původní již bylo téměř neprůchodné a
často se muselo opravovat. Nyní
je veškerá vodoinstalace vyměněna a všechny byty jsou zásobovány vodou bez problémů. V jednom
z přízemních bytů v DPS byla také
kompletně zrekonstruována podlaha.
Ještě před oslavou 140. výročí
našeho SDH
se nám podařilo
kompletně opravit střechu hasičské
zbrojnice. Nyní zbývá už „pouze“
nová fasáda a „pár“ drobností k
tomu.
Investiční akce „Vožehák“ rychle
spěje k dokončení. V současné dowww.kozlany.cz

bě se intenzivně pracuje na výstavbě bezpečnostního přelivu a
v závislosti na počasí také na hutnění návodní strany hráze. Ve výstavbě je rovněž pravý břeh
s pláží. Občané, kteří jsou zvědaví, jak dílo pokračuje, a je jich čím
dál více, mohou na vlastní oči vidět, jak stavba roste přímo pod
rukama. Pro ty, kteří nemají možnost se přijít podívat osobně, je na
našich webových stránkách připravena
fotogalerie
s aktuálními
snímky ze stavby. Termín dokončení 30. září se zdá být reálně splnitelný.

Pro další rozvoj města máme hotový další projekt. Je to projekt na
zateplení budovy naší MŠ.
O prázdninách se většinou nic
významného neděje. Tentokrát
nám ale Plzeňský kraj připravil
nemilé překvapení. V rámci úspor
finančních prostředků již nechce od
nového roku financovat regionální
železniční spojení z Kralovic směrem na Rakovník. Vlak na území
našeho kraje má nahradit autobusová doprava. Proti tomuto rozhodnutí
jsme
se
společně
s městem Kralovice ohradili a
v součinnosti jsme vyjádřili svoje
nesouhlasné stanovisko. Dopis poslaný náměstkovi p. Ivo Grünerovi

je otištěn v plném znění na jiném
místě našeho zpravodaje.
Pokud
chtějí občané zachovat vlakové
spojení z Kralovic a z Kožlan na
Rakovník, bylo by dobré se připojit
osobně k výzvě vyvěšené na našem nádraží.
Nejvýznamnější kulturní akcí
prázdnin byla tradiční Svatovavřinecká pouť v Kožlanech. Tentokrát
nám přálo počasí, které se
umoudřilo právě včas na dva víkendové pouťové dny.
Kromě tradičních kolotočů a výstavy chovatelů se na hřišti u Vožehova rybníka konala akce pořádaná TJ Kožlany. Turnaj firemních
družstev ve fotbale a zábava pro
děti i dospělé přilákala velké
množství diváků i aktivních účastníků. V nedělním odpoledni se na
upraveném nádvoří za budovou
městského úřadu uskutečnila akce
nazvaná „Kozlování“. Početné diváky zaujala kapela „Třehusk“,
skupina mladých tanečnic a „Jarda
a Jarda“. Hrála se i pohádka, jak
jinak než „Kozí“ a také zde byla
celá řada stánků. Škoda, že někteří
předem ohlášení trhovci se na poslední chvíli omluvili. Nad celou akcí měla dohled živá koza, sádrový
kozel, koza na řezání a tělocvičná
koza zapůjčená ze základní školy.
Městský úřad celou akci připravoval řadů týdnů dopředu. Získali
jsme od plzeňského kraje i dotaci
ve výši 10 tis. korun. Poděkování
patří všem, kteří se na přípravě
podíleli,
zejména
pracovníkům
technických služeb a kulturní komisi v čele s paní Tupou.
Dne 31. 8. 2013 proběhly
v Kožlanech oslavy 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
Kožlany. Při této příležitosti byl
našemu sboru předán slavnostní
prapor a řada členů obdržela vyznamenání.
Protože se oslava
uskutečnila až po uzávěrce toho
čísla, nemohu zde uvést žádné
podrobnosti. Předpokládám však,

Kožlanský zpravodaj 9 /2013
strana - 1 -

že se hasiči v příštím zpravodaji
vydařenou akcí rádi pochlubí.
Končí prázdniny a začíná škola.
Děti školou povinné to nerady slyší, ale je to tak. Nejvíce se asi těší

žáci nastupující do první třídy. Letos je jich konečně o něco více, což
je příjemné zjištění.
Přeji všem začínajícím žáků, aby
se jim ve škole líbilo a aby z jejich

výsledků měli radost jejich rodiče i
oni sami. Všem ostatním, ať žákům či učitelům, přeji úspěšný celý
školní rok 2013/2014..
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Jaký bude osud „kožlanské“ železnice
Dopisy zaslané náměstkovi p. I. Grünerovi starosty měst Kožlan a Kralovic
Vážený pane náměstku,
obracíme se přímo na Vás, protože opět reálně hrozí, že železniční trať Rakovník-Kralovice bude zrušena. Na
stránkách POVEDu se nenápadně objevil návrh jízdního řádu regionální železniční dopravy pro rok 2013-2014.
Zde je navrženo na trati č. 162 Rakovník-Kralovice zastavení provozu a jeho nahrazení autobusovou dopravou, konkrétně v úseku Čistá-Kralovice. S tímto krokem nemůžeme souhlasit, neboť celá oblast, které by se
uvažované zrušení dopravy dotklo, čítá minimálně 12.000 obyvatel, což představuje 1/7 okresu Plzeň-sever. Z
některých míst okresu by obyvatelé měli na vlak až 35 km a to i přes to, že se nacházíme ve středozemí a
nejsme žádný příhraniční okres. Oznámení o plánovaném zrušení vlakových spojů do Kralovic je formulováno
stylem, který na nás působí spíše jako snaha celou záležitost skrýt a postarat se o jakýsi „tichý“ zánik tratě.
Oznámení je třeba na internetu hledat a přitom by měly být dotčené orgány (a tím městská samospráva jistě
je) s dostatečným předstihem informovány a varovány. V jakémsi velmi strohém zdůvodnění plánovaného zrušení spojů společnost POVED argumentuje nízkou obsazeností vlaků, ale obsazenost například dvouvozového
vlaku č. 7644 typu Regionova z Plzně do Plas a zpět není taktéž nějak závratná.
Do Plas stejně jako do Kralovic dojede jen několik cestujících a z Plzně odjíždí za prvé v 10:05 hod rychlík,
za druhé v 10:18 hod osobní vlak a za třetí je zde souběžná a také kratší trasa autobusu s odjezdem v 10:45
hodin. Z toho vyplývá, že zrušení tohoto jednoho vlaku z mnoha, na Žatecké trati, by se mnohem šetrněji
uspořilo prakticky stejné množství vlakokilometrů, jako na úseku tratě z Kralovic na hranici Plzeňského kraje. V
souvislosti s uvedeným plánovaným rušením spojů v úseku Čistá-Kralovice se nabízí otázka, co České dráhy a
POVED udělaly pro to, aby přilákaly cestující. Vlak stále nabízí oproti autobusu či automobilu řadu specifických
výhod. Nezanedbatelné je i sezónní využití především v letních měsících a navíc zavedení autobusového spoje
místo vlakového neumožní dosah rekreační oblasti mezi Kožlany a Čistou (zastávka Strachovice). Pro celý region Kralovicka bylo mimořádnou událostí, když byla po pětileté odmlce, za velkého přispění našeho poslance
Ing. Václava Grünera, CSc., opět zprovozněna část tratě 162, konkrétně úsek Čistá-Kralovice. Stalo se tak
11. prosince 2011 a do rekonstrukce této části bylo nainvestováno téměř 50 milionů Kč. Pokud by došlo ke zrušení spojů mezi Čistou a Kralovicemi, velice rychle dojde k tomu, že trať zpustne a vlaky se na ní už nevrátí.
ČD, SŽDC by spíše měly, podle našeho názoru, hledat možnost, jak najít prostředky na obnovu provozu na
zbytku tratě (tedy části Kralovice-Mladotice), což by navrátilo smysl provozování celé trasy a zpět umožnilo návaznost na vlaky směr Plzeň a Žatec-Chomutov.
Věříme, že nás pane náměstku pochopíte, a že naši snahu bránit trať Rakovník-Kralovice podpoříte.
S pozdravem a nadějí
Ing. Rudolf Salfický
starosta města Kralovice
Vážený pane náměstku,
obracíme se na vás v záležitosti reálného nebezpečí zrušení železniční tratě Rakovník- Kralovice. Plně se
stavíme za vyjádření, které jste dostal od starosty města Kralovice pana Ing. Rudolfa Salfického ze dne 9. 8.
2013. V minulosti se společným úsilím našich měst a p. poslance Ing. Václava Grunera, CSc. podařilo odvrátit
nebezpečí zrušení tratě. I v současné době jsme domluveni na společném postupu a spolupráci našich měst. Ve
vyjádření města Kralovice je řada argumentů, které všechny plně podporujeme a souhlasíme s nimi. Kralovicko
a Kožlansko se stávají důležitými rekreačními oblastmi. Zrušením železniční tratě dojde k devalvaci turistické
atraktivity celého území. Již se na mě obracejí občané, a ne jenom z Kožlan, abychom udělali všechno proto,
aby trať a provoz na ni byl zachován.
Vzhledem ke skutečnosti, že naše město leží na hranici okresu a kraje, je u nás velmi důležitá otázka zaměstnanosti a možností dopravní obslužnosti. Je třeba si uvědomit, že naše město investovalo nemalé prostředky ze svého rozpočtu i z rozpočtu kraje do vytvoření průmyslové zóny právě v blízkosti železniční tratě.
Případní investoři tak mají možnost využít i nákladní železniční dopravu. Rozhodnutím zrušit trať se definitivně
sníží realizace řady investičních možností. V současné době, kdy jsme v našem regionu rádi za každou pracovní příležitost, je toto rozhodnutí slušně řečeno „nešťastné“.
Věříme pane náměstku, že naši situaci pochopíte a pomůžete nám společně bránit naši regionální a také
technicky unikátní trať Rakovník-Kralovice.
S pozdravem
Mgr. Vladimír Přibyl
starosta města Kožlany
www.kozlany.cz
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Výsledky projednání rady města na 9. zasedání konaném dne 24. 6. 2013
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty, diskusní příspěvky
členů rady města
Rada schvaluje:
program 9. zasedání rady města; smlouvu o dílo na
opravu chodníku v ulici Kralovická s firmou Thermospor Kraus; dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavebního díla „Rybník Vožehák“; smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v
rámci „Programu podpory kultury v Plzeňském kraji
pro rok 2013“ č. K103/13; pronájem zemědělských
pozemků v k.ú. Buček po provedených komplexních
pozemkových úpravách D-K zemědělské a.s. Dřevec,
s účinností od 01. 10. 2013; úhradu geometrického
plánu č. 789-1136/2013 a zřízení elektrických přípojek v ulici Polní, Kožlany, z rozpočtu města s tím, že

vlastníci dotčených pozemků uhradí městu tyto vynaložené náklady jednotlivě v daném časovém horizontu.
Rada souhlasí:
s napojením novostavby na st.p. 2 p.č. 807 v k.ú.
Hedčany na veřejnou kanalizační stoku za účelem odvádění odpadních vod; s napojením domu č.p. 111
Kožlany na veřejnou kanalizační stoku za účelem odvádění srážkových a povrchových vod.
Rada nedoporučuje:
zastupitelstvu prodej části pozemku p.č. 4238/1 v
k.ú. Kožlany o výměře 9 m2 bez předchozího zajištění
parkovacích ploch pro vozidla vlastníka nemovitosti
E77; zastupitelstvu prodej části pozemku p.č. 417 v
k.ú. Kožlany, protože tento pozemek je zahrnut do
KPÚ Kožlany.

Výsledky projednání rady města na 10. zasedání konaném dne 15. 7. 2013
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty, diskusní příspěvky
členů rady města, zprávu o stavu hospodaření v
městských lesích
Rada schvaluje:
program 10. zasedání rady města; 6. rozpočtové
opatření 2013; umístění reklamní tabule cukrárny a
prodejny dárkových potřeb na budovu Sokolovny č. p.
37 Kožlany; smlouvu o umístění přípojky vody a kanalizace do pozemku města za účelem připojení pozemku p.č. 3623/96 Kožlany na veřejný vodovod a
kanalizaci a rozvržení umístění
stavby
rodinného domu na tomto pozemku; smlouvu o výpůjčce
sbírkových předmětů č. 2013-18 uzavřenou s Muzeem
a galerií severního Plzeňska Mariánská Týnice; zveřejnění záměru směny části pozemků p.č. 174/2 a
4150/4 oba v k.ú. Kožlany po zpracování geometric-

kého plánu a upřesnění výměry; vyúčtování nákladů
za poskytování služeb čištění odpadních vod předložené Vodárnou Plzeň a.s.; výplatu mimořádné odměny
řediteli Základní školy a Mateřské školy Dr.E.Beneše v
Kožlanech za dosažené školní výsledky ve školním roce 2012/2013 a organizaci oslav 100. výročí nové
školy; zadání rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice
firmě Biplast s.r.o., IČ 60851821, z důvodu nejvýhodnější cenové nabídky.
Rada nesouhlasí:
s umístěním reklamní tabule na pozemku p.č. 4150/4
v k.ú. Kožlany.
Rada souhlasí:
se záborem chodníku u č.p. 174 Kožlany z důvodu
stavby lešení, a to od 17.07.2013 do 30.07.2013.

Výsledky projednání rady města na 11. zasedání konaném dne 5. 8. 2013
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty, diskusní příspěvky
členů rady města, zprávu o stavu hospodaření v
městských lesích
Rada schvaluje:
program 11. zasedání rady města; nájemní smlouvu
o pronájmu části pozemku p.č. 2987/9 v k.ú. Kožlany
o výměře 1 m2 z důvodu umístění poštovní schránky.

Rada souhlasí:
s prodloužením záboru chodníku u č. p. 174 Kožlany,
a to od 01. 08. 2013 do 31. 08. 2013, se zápisem žadatele do seznamu zájemců o přidělení bytu v DPS
Kožlany s tím, že v současné době není k dispozici
volný byt.

Výsledky projednání rady města na 12. zasedání konaném dne 26. 8. 2013
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 12. zasedání rady města; termín a program
14. zasedání zastupitelstva města Kožlany; změnu
nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 4140/1 v k.ú.
Kožlany za účelem umístění včelnice.
Rada souhlasí:
s využitím budovy bez č.p. na pozemku p.č. 278/1 v
k.ú. Kožlany jako klubovny mládeže; se zápisem žadatelky A.P. do seznamu zájemců o přidělení bytu v
Domě s pečovatelskou službou Kožlany s tím, že v
současné době není volný žádný byt; se zápisem ža-

www.kozlany.cz

datelky Z.K. do seznamu zájemců o přidělení bytu v
Domě s pečovatelskou službou Kožlany s tím, že v
současné době není volný žádný byt; s vypouštěním
odpadních vod z ČOV na p.č. 15/1 v k.ú. Buček do
vodní nádrže v Bučku.
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.

Kožlanský zpravodaj 9 /2013
strana - 3 -

Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 11. 9. 2013
v 18:00 hodin
se koná

14. zasedání zastupitelstva
MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti
Městského muzea v Kožlanech

Program:
Zahájení - volba návrhové komise a ověř. zápisu
Zpráva o činnosti rady města Kožlany
Změna rozpočtu na r. 2013 - 7. rozpočtové opatření
Volba předsedy kontrolního výboru
Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
Majetkové a ostatní záležitosti města
Zpráva starosty města
Diskuse

Svoz nebezpečného a objemného odpadu proběhne v měsíci říjnu.
O přesném datu a časech vývozu budeme informovat v říjnovém čísle.

Našli jsme v poštovní schránce
Vážení rodiče,
římskokatolická duchovní správa také v tomto školním roce nabízí výuku náboženství – základy křesťanství. Naší nabídku najdete ve Vašich školách a můžete se také přihlásit přímo na níže uvedený kontakt.
Nebojte se zvednout telefon nebo napsat email. Těším se na Vás.
P. Pavel Vrbenský
Telefon: 776389539
Email: pavelvrbensky@seznam.cz

SPOLKY
Hasiči města Kožlan
Během
letních prázdnin
se
v našem sboru udála spousta věcí.
V sobotu 13. 7. byla uskutečněna
brigáda v naší zbrojnici, kde nastal
generální úklid a celá zbrojnice byla vymalována.

Naši hasiči měli hned několik zásahů. Dne 16. 7. vyjela naše jednotka na příkaz operačního střediska k požáru lesa nad obcí Bohy.
Jednalo se o požár o rozloze
20x20m.Terén byl kopcovitého rázu a bylo zapotřebí se prodrat hustým porostem. Společně zasahovali HZS Plasy, JSDH Kralovice, SDH
Kozojedy. Jednalo se o náročný
zásah, při kterém bylo spotřebováno cca 60 000 litrů vody. Zásah

trval až do druhého dne a naše
jednotka se vrátila okolo 2 hodiny
ranní. Na zásah vyjely naše oba
vozy CAS a v nich tito členové: Šot
M., Fiala P., Babuška R., Švamberg
M., Kotěšovec F., Kratochvíl R.,
Kratochvíl V., Tomeš D., V. Klaus.
Následoval pak další výjezd naší
jednotky dne 19. 7. opět na stejné
místo do lesa u Bohů, kde opět hořel les. Pro informaci jednalo se o
les, který patří Městu Kožlany.

V úterý 6. 8. jsme byli na ukázce
naší techniky a hasičiny na táboře
Dopraváček u Hedčan.
Náš sbor o Kožlanské pouti se
taky zúčastnil při fotbalovém turnaji u Vožehova rybníka. Zde jsme

představili naši techniku a výzbroj.
Byla připravena spousta zábavných
disciplín pro děti zakončené malou
sladkou odměnou. Také zde byla
ukázka zdravovědy a první pomoci.
Děti si tak mohly zde zahrát na záchranáře.
Dne 18.8 vyjela naše jednotka
na technický zásah do obce Hodyně, kde voda z rybníka vytopila
sklep přilehlého domu. Přepad
rybníka byl propadlý a zanesený.
Tím pádem nemohla voda pořádně
odtékat a hrozilo vylití rybníka.
Jednotka vyčerpala vodu ze sklepa
pomocí plovoucího čerpadla a snížila hladinu rybníka pomocí naší
Tatry. Částečně byl vyčištěn přepad rybníka.
V měsíci srpnu byla na naší
hasičské zbrojnici zhotovena nová
plechová střecha městem Kožlany.
Jsme za ni rádi a děkujeme.
S pozdravem
Vaši hasiči

Citát měsíce
„Není těžké dělat věci nové, ale dobré“
Romain Rolland

www.kozlany.cz
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Šikulky z Kožlan
Tak máme po prázdninách a my ŠIKULKY začínáme
4. rok. Těšíme se na nové nápady, věcičky, které
chceme zkusit. Jsme rády, že nás to pořád baví!
V létě jsme byly na tolika akcích a viděly jsme zajímavá kořeníčka, objevily jsme nové obchůdky a našly
na internetu nové www.stránky, které nás nadchly.
Připravily jsme také dvě kreativní odpoledne pro děti
v Kožlanech. Snad si to děti užily tak jako my. Dostaly
jsme materiál (látky) od kralovické firmy- moc jí děkujeme! Našily jsme tašky a pytlíky- děti si je odekorovaly pomocí šablon, razítek a barev na textil. Využily jsme naší kouzelnou mašinku Big Shot a připravily
jsme na něm různé tvary z papíru. Děti si vyráběly
přáníčka, záložky do knih, různé papírové závěsy ve
tvaru kytek, motýlů…
Teď vymýšlíme, čím překvapíme děti na Dětském
dni, kterého se také zúčastníme – 15. září odpoledne
u hasičské zbrojnice. Zveme děti a rodiče na pěkné
kreativní a hravé odpoledne.

O l á : Čtěte plakáty !!!
Přejeme dětem: pěkné zahájení nového školního
roku, ať se vám líbí ve škole a baví vás sportovat a
kreativní vytváření. Nepřehánět sezení u PC, jděte si
hrát ven a využijte hezkého počasí.

P.S.
Chceme také poděkovat všem milým dárcům, kteří
nás obdarovávají látkami, vlnami, knoflíky, papíry atd.
Děkujeme a určitě vše využijeme.
Zdraví Šikulky z Kožlan

SPORT
Nohejbal v Bučku
V sobotu 13. července uspořádal SDH Buček tradiční turnaj v nohejbale trojic. Ten již před lety nahradil
turnaj v malé kopané, který už nebyl organizačně a
finančně zvládnutelný.
Za ideálního počasí se ráno k zápisu dostavilo šestnáct týmů. Turnaj se rozehrál ve čtyřech skupinách a
poté už vyřazovacím způsobem až do finále. Ve finálovém zápase přehrál tým ze Zruče trojici z Hradecka.
Loňské třetí místo obhájilo domácí mužstvo ve složení
T.Hach, V.Vodrážka a M.Fišar.
Po vyhlášení výsledků a předání cen pokračovala
zábava pod širým nebem koncertem rockových kapel
Pangejt a Detonace až do pozdní noci. Kdo neměl ještě dost, mohl pokračovat až do ranních hodin na sále
kulturního domu, kde se o zábavu starala dvojice DJ
Jajoch a DJ Majkl.

Velký dík patří nejenom pořádajícímu SDH Buček,
sponzorům, vystupujícím kapelám a Městu Kožlany,
ale i všem hráčům a divákům za bezproblémový průběh celého turnaje a i večerních kulturních akcí.
Miroslav Fišar

FC Olympie Kožlany - Pouťový turnaj
V sobotu 10. srpna se na fotbalovém hřišti uskutečnil turnaj v malé kopané. Po několika letech se konečně na pouť povedlo počasí a celá akce proběhla bez
větších komplikací.

www.kozlany.cz

Velký dík patří kožlanským šikulkám, myslivcům a
hasičům, kteří se postarali o doprovodný program, ale
hlavní poděkování je potřeba směřovat všem, kteří se
podíleli na organizaci a hladkém průběhu turnaje - od
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členů fotbalového oddílu přes cateringový tým až po
sponzory, pořadatele, rozhodčí a moderátora.
Věříme, že byla založena, resp. obnovena tradice
podobných turnajů a že příští rok budeme moci na
tomto místě hodnotit další podařený ročník.

Konečné pořadí:
1. Stavitelství Jan Vlček
2. Agrowest
3. Bílý balet
4. Vojenice
5. Old Boys
6. Truhlářství Urban
7. Volejbalový klub Kožlany
8. Fanynky

A přestože šlo v turnaji hlavně o zábavu a radost ze
hry, je třeba připomenout i konečné pořadí a výsledky
individuálních anket.
Nejstarší hráč:
Nejlepší brankář:
Nejlepší střelec:

Jindřich Hoffman (Old Boys)
Ivana Hanzlíková (Fanynky)
Jiří Šnajdauf (Bílý balet)

Výsledky - srpen:
Muži:
Kralovice - Kožlany 6:2 (3:2)
branky: V.Švamberg, Štrunc
Kožlany - Mladotice 2:3 (1:0)
branky: Koura, Šnajdr

Jiří Švamberg

Dorost:
Lužná – Kožlany 2:5
branky: Hromada 3, Tupý 2

Program – září muži:
Muži (sobota):
31. 8. Blatnice - Kožlany
7. 9. Kožlany - Třemošná
14. 9. Kožlany - Bezvěrov
21. 9. Nečtiny - Kožlany
28. 9. Kožlany - Dolní Bělá

17:00
17:00
17:00
16:30
16:30

Dorost (sobota):
29. 8. Hadačka muži – Kožlany
7. 9. Kožlany - Kozolupy
14. 9. Kožlany - Tlučná
22. 9. Sulkov – Kožlany (neděle)
28. 9. Kožlany - Plasy

18:00
14:30
14:30
10:00
14:00

Žáci:
Mužstvo se zúčastnilo turnaje v
Tlučné, kde obsadilo 4. místo s bilancí 1 vítězství, 1 remíza a 2 porážky.

Žáci (sobota):
1. 9. Kralovice – Kožlany (neděle)
7. 9. Kožlany - Kaznějov
11. 9. H. Bříza – Kožlany (středa)
14. 9. Kožlany - Úněšov
18. 9. Kožlany – Plasy (středa)
21. 9. Trnová - Kožlany
28. 9. Kožlany - Dolní Bělá

12:30
10:00
17:00
10:00
17:00
10:00
10:00

Stará garda (pátek):
30. 8. Kožlany - Plasy
6. 9. Druztová - Kožlany
13. 9. Kožlany - Zruč B
21. 9. Kožlany - Třemošná
27. 9. Hvozd - Kožlany

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Florbalový klub FBC Hippos Kožlany jde do další sezóny
Již začátkem října vstoupí do sezóny Kožlanský
florbal
v zastoupení
„“A“ i „“B“ týmu.
V loňské
sezóně zaznamenalo
áčko
velmi úspěšnou
sezónu, kterou zakončilo historickým
postupem
do
2.
ligy!
www.kozlany.cz

V základní části obsadil „A“ tým
první místo a zajistil si postup do
baráže, hranou na dva vítězné zápasy, ve kterých byl úspěšný a
tým FBC Doubravka Pirates poslal
do třetí ligy po výsledcích 8:5 a
5:3. Také ve statistikách 3. ligy se
týmu velmi dařilo, když se Ondřej
Jaroš stal nejlepším střelcem s 55
góly a také vyhrál kanadské bodo-

vání se 78 body a nejlepším brankářem se stal Jakub Hamouz.
Během letních prázdnin se tým
zúčastnil v rámci přípravy na novou sezónu dvou turnajů, Jarda
Cupu v Kutné Hoře a Dino Open
v Plzni, kde obsadil 12. místo z 32
účastníků.
Kožlanské béčko, které hrálo
svou
první
sezónu,
podávalo
v jejím průběhu nevyrovnané výKožlanský zpravodaj 9 /2013
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kony a tak podle toho vypadá i konečné umístění. 11. místo je i
přesto skvělý výsledek. Tým se
hlavně sehrával a sbíral cenné
zkušenosti a také se během sezóny v týmu vystřídalo několik hráčů.
Proto věřím, že příští sezóna bude

mnohem úspěšnější a tým naváže
na své úspěšné poslední zápasy
minulé sezóny (4 výhry v řadě).
Nejlepším střelcem týmu se stal
Pavel Stuš s 22 góly a nejlepším
nahrávačem byl Tomáš Bílek s 9
přihrávkami.

Na závěr bych chtěl informovat
případné zájemce, že stále probíhá
nábor nových hráčů. Pokud máte
zájem, stačí napsat na e-mail
FBCKozlany@seznam.cz a domluvíme se. =)
Tomáš Moučka

Putovní pohár si odnesl Vlk
Vítězem šestého ročníku turnaje v minigolfu
v Kožlanech je Aleš Vlk z Putt golf clubu JM20.

žlany využili přítomnosti Olivie Prokopové a dodatečně
jí popřáli k osmnáctým narozeninám.
Turnaj proběhl vzhledem k pěknému letnímu počasí
hladce a po čtyřech základních kolech na devítijamkovém hobby hřišti se vykrystalizovala osmičlenná finálová skupina hráčů. Putovní pohár na rok patří Aleši
Vlkovi, druhá skončila Taťána Krepsová a třetí Petr
Feix. Na dalších místech se umístili Jiří Kreps, Hana
Feixová, Jan Prokop jun., Tomáš Feix a Zdeňka Kotěšovcová. Pořadí juniorské kategorie: 1. Jan Prokop, 2.
Dan Kabát, 3. Jan Špaček. Každý z 32 účastníků obdržel hodnotnou věcnou cenu, za což bychom chtěli
velmi poděkovat všem sponzorům tohoto turnaje.
Petr Feix

Letošní turnaj měl řadu favoritů na vítězství. Například loňskou vítězku Taťánu Krepsovou, Tomáše Feixe
a Aleše Vlka. Poslední jmenovaný nenechal nic náhodě
a pilně trénoval. „Letos bude pohár můj“ sliboval Vlk
a jak řekl, tak udělal. Kožlanský turnaj byl letos
zpestřen účastí několika významných osobností. Povzbudit přijela svého trenéra A. Vlka nejlepší profesionální hráčka Olivia Prokopová z Putt golf clubu JM20.
Pozvání také přijal Petr Neuman s manželkou Janou,
majitelé Fantasy golfu v Plasích a Jan Prokop jun., hokejbalový reprezentant Česka a v neposlední řadě již
zmíněná Taťána Krepsová, hrající za klub GWC Rakovník. Při úvodní rozpravě členové Mini-G-Jamky Ko-

DBK Kožlany – Kralovice
Soustředění – Sušice, Plasy
Konec srpna je již tradičně v životě klubu věnován
soustředění – nabíraní fyzické kondice a pilovaní herních situací. To byla hlavní náplň letošního soustředění.
Na konci loňské sezóny dostaly hračky připravené
tréninkové deníčky, aby byl při nástupu na vlastní
soustředění přehled o tom, jak kdo se individuálně o
prázdninách připravoval. Při jejich čtení se ukázalo, že
na straně svěřenkyň máme jako trenéři velkou konkurenci. Bylo „vymyšleno“ mnoho nových tréninkových
metod, cviků a postupů. Od tradičního běhu, plavání,
posilování či švihadla, přes „zajímavé cviky na břicho“
a „jiné zajímavé cviky na břicho“ a k přípravě na bílení
kuchyně a její vlastní bílení. Prostě každý se na dřinu
na soustředění připravoval po svém. My jsme to během dvou týdnů přípravy poznali, kdo se připravoval
a kdo jen bílil.
První část soustředění proběhla na tradičním místě
BaKu – v ZŠ Lerchova v Sušici. Halu, tělocvičnu, venkovní hřiště a ovál doplnila šumavská příroda, výjezd
na kolech nebo cvičení na trampolínách a v rezervě
byl vždy výběh (no spíš výlez) na Svatobor. Ligová
družstva projektu DBaK, doplněna o mini družstva
www.kozlany.cz

Baku, intenzivně pracovala na fyzičce a individuálních
činnostech jednotlivce. Byl to často drill a opakování
do úmoru, ale to ke sportu na této úrovni patří.
Druhá etapa proběhla v Plasích, kde se k ligovým
družstvům připojila kralovická přípravka a část družstva žen. Celkem nás v Plasích bylo 60 hráček a hráčů
a 9 trenérů. Kromě tělocvičen gymnázia a základní
školy jsme využívali i nové venkovní hřiště u koupaliště. V trénincích jsme navázali na Sušici, ale již jsme
se zaměřovali na týmové věci jako jsou útočné kombinace a obrana. Například loňské úspěšné družstvo
U15, které se novou sezónou přesouvá do kategorie
U17, nacvičovalo hru proti zónové obraně. V kategorii
žactva je totiž zónová obrana zakázána, takže s ní
nemělo naše družstvo zkušenost a v dorostenecké kategorii ji mnoho družstev aplikuje a je třeba se na její
překonávání připravit. Jak se nám to podařilo natrénovat, ukáže až následující sezóna a zápasy, kdy ji na
nás soupeř opravdu postaví. Věříme, že si poradíme.
Přípravka trénovala s Tomášem Sklenářem, kterému pomáhala Lucka Jančářová (Bílková), takže děti
kromě basketbalu trénovali i „moravštinu“. Zápasy
Oblastního přeboru nám ukáží, co se jim dařilo více.
Kožlanský zpravodaj 9 /2013
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Tomáš doufá, že basketbal. Je jen škoda, že na soustředění do družstva přípravky nedorazily žádné hráčky z Kožlan a čest DBK hájily jen děti z Kralovic. Snad
se kožlanští zapojí alespoň do zápasů. První příležitost
budou mít o víkendu 13.-15.9. na Mikro KRA-KOŽ Cupu.
Než však přijde řada na naše nejmladší, proběhnou
ještě další dva KRA-KOŽ Cupy pro U17 a U14. Oba
budou testem družstev před začátkem ligových bojů.

O tom, jak dopadly U17 na „velkém“ turnaji, si můžete přečíst níže a na U14 se přijďte kouknout o víkendu
6.- 8. září do tělocvičny. Konkurence 8 družstev včetně loňského mistra ČR U13 – Sokola Hradce Hrálové,
vícemistra – BK Studánky Pardubice a šesté České Lípy dělá z Mini KRA-KOŽ CUPu nejlépe obsazený přípravný turnaj této kategorie v ČR, takže neseďte doma a přijďte na basket.

KRA-KOŽ CUP 2013
Tradiční první akcí naší basketbalové sezóny je KRA-KOŽ CUP.
Letošní již 19. ročník byl uspořádán pro kategorii U17 – kadetek a
naše pozvání nakonec přijalo celkem 5 družstev. Kromě Sokola
Kladno, který postavil dvě družstva, to byl BK Most, DDM Česká
Lípa a Sokol Nusle.
Při počtu 6 družstev byl dostatečný prostor zahrát turnaj na čistý čas, takže se hrálo 4 x 8 minut
a každé družstvo odehrálo pět zápasu. Tato porce minut prověřila
týmy nejen po stránce basketbalové, ale i po stránce fyzických sil a
připravenosti. Můžeme říct, že
jsme jako družstvo v obou zkouškách obstáli.
Prvním naším soupeřem bylo
v pátek družstvo BK Most. Tým
složený, stejně jako my, převážně
z hráček ročníku 99 byl těžkým
soupeřem. Nám se nedařila střelba
a soupeř byl stále ve vedení.
V jedné chvíli dokonce o 16 bodů.
V poločase to bylo o 11, stejně tak
na konci třetí čtvrtiny. Mnozí
z přihlížejících nad námi již zlomili
hůl, a to byla chyba. Zrychlili jsme
hru, zpřesnili přihrávky a za sedm
minut poslední čtvrtiny dovolili
soupeři pouze jeden koš ze hry a
dvě „šestky“ což na našich 17 bodů nestačilo. Na začátku poslední
minuty jsme vedli o 2 a soupeř již
pouze zkorigoval na konečný rozdíl
www.kozlany.cz

jednoho bodu. Těžké, vydřené vítězství bylo na světě.
Sobotní program turnaje nám
připravil tři zápasová zastavení.
První proti družstvu Sokola Kladno
„A“. Tým složený z hráček ročníku
98 byl pouze v 8 hráčkách (zbytek
tvořil béčko Kladna) a my jsme
kalkulovali s tím, že se ho pokusíme uběhat. Navíc z jejich prvního
zápasu jsme věděli, že v obraně
hraje zónu, takže budeme moct
vyzkoušet útoky připravené o soustředění. Během zápasu k tomuto
skoro vůbec nedošlo. Pateční výhra
nad
Mostem
se
přetvořila
v konkurenta Bolta. My po hřišti lítali, že by nám ani on nestačil. Bylo, jedno kdo na „place“ právě je.
Agresivní obrana po celém hřišti
nedala soupeři ani chvíli oddech a
náš rychlý protiútok byl hrán do
zcela rozhozené obrany a končil
velice lehkými koši. Výsledkem bylo jasné vítězství 76:22.
Dalším soupeřem byly hráčky
z České Lípy. Tradiční účastník našich turnajů a nám velice dobře
známý soupeř předurčoval další
těžký a vyrovnaný zápas. A opravdu tomu bylo tak. I když se jednomu družstvu podařilo vybudovat
drobný náskok 5-6 bodů, tak byl
během krátké doby soupeřem
srovnán. Zkušenosti a asi i štěstí
stálo při nás a přineslo nám konečnou výhru 66:60. Bylo jasné,

že už máme medaili. Bylo ji třeba
potvrdit výhrou nad „B“ Kladna.
Opět zóna, ale tentokráte se nám
nepodařilo ji tak lehce přehrát
rychlostí – soupeř byl složen kompletně z hráček ročníku 97. Fyzicky
silnější než my, ale zase jich bylo
pouze
7
a
z toho
jedna
z předchozích
zápasů
zraněná.
Úkol byl jasný, hrát trpělivě, ale
rychle. Uvidí se, kdo má více sil. A
byli jsme to my. Postupně jsme
zvyšovali rozdíl ve skóre až na konečných dvacet bodů. Soupeř košem v poslední vteřině jen stanovil
konečný stav na 65:45. Herní systém turnaje a výsledky dalších zápasů vygradoval tak, že náš poslední zápas proti Sokolu Nusle byl
vlastně finálovým zápase. Střetnout se měla dvě neporažená
družstva. Oběma přálo štěstí – naši jednobodovou výhru nad Mostem trumfnul soupeř výhrou nad
Lípou dokonce v prodloužení. Neděle měla rozhodnout, zda si po
druhých místech v předchozích
dvou letech konečně sáhneme na
vytoužený pohár.
Fyzicky lépe disponovaný soupeř
s dobrou střelbou z krátké a střední vzdálenosti vsadil na hru přes
své pivoty a jejich spolupráci s nabíhajícími křídly. Naše o hlavu
menší hráčky neměly šanci konkurovat. Přesto v poločase vedeme o
bod. Pak se začala projevovat
Kožlanský zpravodaj 9 /2013
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únava a i to, že jsme do tohoto
zápasu šly v menší rotaci hráček.
Bohužel naše mladé hráčky ročníku
2000 neměly šanci si jakkoli poradit s urostlým soupeřem a i když
jsme to zkusili, tak nás právě
v těchto chvílích soupeř jasně přehrál a dával lehké koše. Oproti našim, na které jsme se hrozně
nadřeli. Rozdíl ve skóre se postup-

ně vyšplhal až na 11 bodů, které
jsme do konce zápasu dokázali
srazit pouze na 7. Takže prohra
66:73 a po třetí za sebou druhé
místo. Hráčky ho okomentovali větou, že stříbro jim sluší víc než zlato, to prý nenosí.
Drobnou náplastí na finálovou
prohru byla účast Daniely Kyselové
v ALL STARS turnaje a jmenování

Družstvo DBaK obsadilo na KKC opět 2. místo

Kláry Buňkové Nejužitečnější hráčkou. Obě byly do těchto postů
jmenovány a zúčastněnými trenéry
a hráčkami.
Další šanci zapsat opět na pohár
naše družstvo budou mít o víkendech 6. - 8. 9. a 13. - 15. 9. hráčky U14 resp. přípravka U11.
J. Buňka

Vítěz KKC 2013 – Sokol Nusle s vítěznou trofejí

Vavřinecká pouť - Kozlování

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.
O prázdninách jsme se Vás ptali, zda máte pojištěnou
svoji nemovitost.

Výsledky prázdninové ankety:

Anketní otázka na září zní:
Myslíte si, že je vzdělání jednou z nejdůležitějších věcí
pro život člověka?

Nová anketa byla spuštěna 1. 9. 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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