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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
počasí v měsíci listopadu bylo více
než příznivé, a proto se našim
technickým
službám
podařilo
úspěšně
uklidit spadané
listí.
Také ostatní
práce
spojené
s přípravou
na
zimní
období probíhají podle plánu.
Jak jsem již uvedl v minulém čísle našeho zpravodaje, práce na
rybníku Vožehák byly ukončeny a
dílo bylo předáno. Slavnostní
ukončení akce, které bylo společenskou záležitostí, se uskutečnilo
v pátek 15. listopadu odpoledne.
Za přítomnosti početných hostů
jsme spolu se zástupcem dodavatelské firmy Šindler panem Ing.
Vrbkou společně přestřihli pásku a
dílo tak otevřeli pro veřejnost.
Hned druhý den rybáři provedli zarybnění a celý následující týden
byly břehy rybníka plné nedočkavých rybářů. Zdá se, že se vše
vrací zpátky do obvyklých kolejí.
Podle výsledků ankety na našich
webových stránkách i podle ohlasu
občanů se velké většině lidí dílo líbí
a jsou s jeho provedením spokojeni. Věřím, že rybník Vožehák bude

sloužit ještě mnoha následujícím
generacím tak jako doposud.
Dalším dokončeným dílem je zateplení a omítka na přístavbě sokolovny v Kožlanech. Jedná se o 1.
etapu celkové rekonstrukce fasády
této budovy. Podle ohlasů občanů
a podle mého subjektivního názoru
si myslím, že se dílo opravdu podařilo. Přispěje jistě nejen ke zlepšení celkového vzhledu města, ale
má také nezanedbatelné ekonomické důsledky ve formě ušetřeného plynu na vytápění budovy.
Velmi důležitou akcí pro naši
obec Dřevec bylo vyčištění strouhy
okolo pole za kapličkou směrem na
Kralovice. Prohloubením a vyčištěním se podaří odvést vodu
z přívalových dešťů mimo obec a
značně se tak odlehčí místní kanalizaci.
Účinnost opatření však
prověří až první větší déšť. V obci
Hodyně jsme prohlubovali část toku Dřeveckého potoka, který zde
způsoboval svým vzdutím zatopení
zařízení
čerpacího
objektu
v majetku Vodárenské a kanalizační a.s.
V měsíci listopadu jsme měli celou řadu důležitých jednání. Jedním z nich bylo jednání s DK zemědělská a.s. o narovnání majetkových záležitostí s městem Kožlany. Výsledkem by měla být výměna pozemků ve vlastnictví města
za budovu školy v Hedčanech a
získání finančního podílu na budo-

vě KD ve Dřevci. Po dlouhých letech jednání se zdá, že konečně
dojde ke vzájemně akceptovatelné
dohodě.
Ve středu 27. listopadu jsem podepsal v Českých Budějovicích dohodu se SZIF o dotaci na obnovu
venkovních omítek na kapli sv. Jana Křtitele v Hodyni. Za pomoci
MAS Světovina bude provedeno
výběrové řízení na dodavatele akce
a na jaře roku 2014 mohou práce
začít.
Z kulturních akcí bych rád připomněl lampiónový průvod pořádaný dne 11. listopadu DDM Kožlany a hlavně tradiční rozsvícení
vánočního
stromečku
spojené
s vánočním jarmarkem. Celá akce, konaná
29. listopadu, byla
opět velmi vydařená a poděkování
patří jak učitelům za přípravu dětí,
tak i všem trhovcům a kulturní
komisi za přípravu. Nemalou měrou se na dobré přípravě podíleli i
naši zaměstnanci technických služeb.
Začal adventní čas a do Vánoc
už zbývá necelý měsíc. Chtěl bych
Vám popřát klidný a pohodový
předvánoční i vánoční čas. Užijte
si svátky v klidu a ve štěstí se
svými nejbližšími. Do nového roku
2014 Vám přeji pevné zdraví a také štěstí, spokojenost a hodně
úspěchů v osobním i profesním životě.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Oznámení o uzavření úřadu
Informujeme občany, že Městský
úřad bude uzavřen ve dnech
27.12. a 31.12.2013.

Vodné a stočné v Kožlanech

nili vodoměry, aby pověření pracovníci odečty mohli provést.
Popřípadě lze odečet odevzdat
přímo na MÚ Kožlany nejpozději do
17.12.2013. Faktury budou občanům doručovány po 2.1.2014.

Oznamujeme občanům, že odečty
vodného a stočného budou
v Kožlanech probíhat ve dnech 12.
– 15. 12. 2013. Proto žádáme
občany, aby v této době zpřístup-

Poplatky na rok 2014
mohou
občané
platit
hotově
v pokladně MÚ Kožlany od pondělí
6.1.2014

Informace
Bioodpad
Dne 21.11.2013 byly naposledy
vyvezeny biopopelnice. Tyto si
občané nechají doma a o začátku
jejich vývozu v roce 2014 Vás budeme informovat.
Vánoční stromky
Městský úřad Kožlany nebude
v letošním roce prodávat vánoční
stromky.

www.kozlany.cz
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Výsledky projednání rady města na 16. zasedání konaném dne 04.11.2013
za účasti všech členů rady města
Rada schvaluje:
program 16. zasedání rady města;
9. rozpočtové opatření 2013;
smlouvu o umístění stavby přípojky kanalizace pro RD na p.č. 15/1
v k.ú. Buček; zveřejnění záměru
pronájmu pozemku p.č. 4000/2 v
k.ú. Kožlany (rybník Vožehák); poskytnutí finančního příspěvku na
rok 2014 ve výši 2 000,- Kč na
provoz pojízdné prodejny; poskytnutí finančního příspěvku na rok
2014 ve výši 2 000,- Kč Klubu českých turistů na údržbu turistických

cest; poskytnutí finančního příspěvku ve výši 18 000,- Kč pro
SDH Hedčany a revokuje usnesení
č. 141/13 ze dne 07.10.2013;
smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-000434/02 na části
pozemků p.č. 862/122, 4207/17 v
k.ú. Kožlany, se společností ČEZ
Distribuce, a.s.; „Zásady pro čerpání prostředků na sociální účely
pro zaměstnance města Kožlany“ s
účinností od 01.01.2014; poskytnutí finančního daru pro Ing. Dubského a V. Kratochvíla za mimořádně přínosnou aktivitu pro město

v rámci stavební akce „Rybník Vožehák“.
Rada souhlasí:
se zařazením finanční prostředků
na rozšíření osvětlení v Hodyni do
rozpočtu 2014; s návrhem ceny za
čištění a odvádění odpadních vod
pro rok 2014 ve výši 9,42 Kč bez
DPH.
Rada doporučuje:
zastupitelstvu
města
uzavřít
smlouvu o dílo s firmou Šindler,
důlní a stavební s.r.o. na výstavbu
vodovodu a kanalizace v Polní ul.,
Kožlany.

Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 11. 12. 2013
od 18,00 hodin
se koná
15. zasedání zastupitelstva MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti
Městského úřadu Kožlany

Program:
Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Zpráva o činnosti rady města Kožlany
Změna rozpočtu na rok 2013 - 10. rozpočtové opatření
Rozpočet města na rok 2014
Rozpočtový výhled města 2015-2016
Směrnice o schvalování účetní závěrky
Majetkové a ostatní záležitosti města
Zpráva starosty města
Diskuse

Z poštovní schránky
Univerzita třetího věku v Plasích
Ústav celoživotního vzdělávání ZČU v Plzni zahájil v Plasích dvouleté studium Univerzity třetího věku. Studium
seniorů je zaměřeno na historii a archeologii severního Plzeňska. Program připravila katedra archeologie ZČU a
její odborníci také v Plasích přednáší. Kromě toho jsou zařazeny v každém semestru přednášky specialistů
z Muzea a galerie v M. Týnici, Národního památkového ústavu v Plzni a Národního technického muzea v Praze.
Myšlenka studia univerzity třetího věku vznikla ve spolupráci s občanským sdružením Stará cesta v Plasích a
za podpory města Plas a SOA Plasy. Cílem bylo umožnit vzdělávání tak další skupině zájemců o vzdělání. Zájem o studium byl tak velký, že se nepodařilo uspokojit všechny zájemce. Ústav celoživotního vzdělávání tak
v budoucnu uvažuje o zřízení dalšího studijního oboru.

Půjčky, oddlužení a exekuce – na co si dát pozor
V Kralovicích se 3. prosince uskutečnila beseda se zástupci společnosti Člověk v tísni. Beseda byla zaměřena
na problematiku předlužení a měla upozornit na některé pasti, se kterými se může setkat kdokoli, kdo řeší svoji
svízelnou finanční situaci.
Společnost varuje před rozhodčí doložkou v úvěrových smlouvách. Jde o ujednání, ve kterém se dlužník a
věřitel domluví na tom, že případné budoucí spory bude řešit rozhodce, nikoli soud. „Hlavním problémem je
skutečnost, že rozhodce si vybírá věřitel a ten pak nemůže být nestranný jako soud,“ upozorňuje Michala
Baslová, dluhová poradkyně společnosti Člověk v tísni.
Dluhoví poradci dále narážejí na problémy s tzv. oddlužením. „Insolvenční zákon umožňuje předluženým lidem situaci řešit a postupně se zbavit závazků. Na tento institut se však navázala řada subjektů, které zneužívají důvěry občanů, k oddlužení jim nepomohou a dostávají je naopak do dalšího, ještě většího zadlužení,“ vysvětluje Michala Baslová.
Třetím představovaným tématem je exekuce. „Řada lidí má z exekuce neúměrnou obavu a než by ji připustili, raději se dále zadluží. Je důležité si uvědomit, že v exekučním řízení má každý práva daná zákonem, jako je
nárok na nezabavitelné finanční minimum, nezabavitelné vybavení domácnosti apod.,“ doplňuje Michala Baslová.
V případě problémů spojených se zadlužením - ať už problémy nastaly, nebo se jim chce člověk vyhnout - je
vždy dobré požádat o odbornou radu. Tu zdarma poskytují sociální služby či pracovníci soc. oddělení obecních a
městských úřadů.
Člověk v tísni, o.p.s.

Citát měsíce
„Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější“
PUBLIUS OVIDIUS NASO

www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 12 /2013
strana - 2 -

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Listopad v MŠ
V listopadu děti jezdily do Kralovic do solné jeskyně.
Absolvovaly již celkem sedm procedur. Na výlet do
solné jeskyně se vždy těší.
V polovině měsíce do MŠ přijel herec a moderátor
Otta Tesař s programem „Jak se hraje Otesánek“. Dokázal rychle navázat s dětmi úzký kontakt a přirozeně
je vtáhnout do děje pohádky. Několik dětí s jeho po-

mocí pohádku zahrálo, za fandění ostatních kamarádů. Děti pohádku prožívaly se zaujetím, jak je vidět
na fotografiích.
Koncem měsíce se děti připravují na vánoce, nacvičují besídku a připravují se na zpívání u stromečku,
které bude v obci v parku.
Mgr. Z.Flögelová

Podzim ve škole
Podzim je ve škole obdobím očekávání nového školního roku, obdobím, které se trošku vleče, ale
nakonec uteče stejně rychle jako
ty ostatní. My si každý podzim
zpestřujeme přípravou programu
na vítání prvňáčků a výrobou různých vánočních dekorací na „jarmark u stromečku“.
Na konci října proběhla ve škole
po pěti letech kontrola ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného naší školou. V současné
době nemáme ještě žádnou zprávu
k dispozici. Z výsledků, které jsem
konzultoval, bylo zřejmé, že se
všem inspektorkám prostředí a
výuka ve škole a školce líbila.
Drobná pochybení budeme muset
opravit v některých školních písemnostech. S výsledky kontroly
budou v průběhu prosince seznámeni zřizovatel a školská rada.Také budou zveřejněny na
stránkách ČŠI.
Na tomto místě se sluší poděkovat všem pedagogickým pracovníkům školy a školky za jejich předvedené výkony v hodinách, profesionální, vstřícný a bezproblémový
přístup ke kontrole, který si pochvalovaly i inspektorky ČŠI.
Listopad je ve škole ve znamení
příprav na „vítání prvňáčků“ a vánoční jarmark.
www.kozlany.cz

Vítání prvňáčků se letos konalo
v polovině měsíce a bylo ve znamení českých večerníčků. Děti
nám předvedly, že jim pohádky
nejsou cizí. V jejich podání tělocvičnu navštívili Bob a Bobek, Pat
a Mat, Mach a Šebestová, včelí
medvídci, Rumcajs s Mankou a
mnohé další známé postavičky
kreslených i hraných večerníčků.
Program byl veřejný a na své ratolesti se přišla podívat asi stovka
rodičů a prarodičů. Ani přes zaplněnou tělocvičnu se dětem kolena
nerozklepala. Po pestrém progra-

mu jsme přikročili k přivítání a oficiálnímu přijetí prvňáčků do naší
školy. Každý se nám podepsal ve
staré lavici na připravenou listinu,
dostal tričko s kozlíkem, drobný
dárek a na závěr všichni složili slib
školáka. Myslím, že se všichni přítomní dobře bavili a už se těším,
čím nás třídy překvapí příští rok.
V polovině listopadu se ve škole
konala pedagogická rada, která
shrnula výsledky dětí za první
čtvrtletí. Na následných třídních
schůzkách jsme s nimi a dalšími
důležitými informacemi seznámili
rodiče.
Ani školka v tomto období nezahálí. Mimo běžného programu
shlédnou děti téměř každý měsíc
nějaké divadelní představení různých společností a pro zájemce
probíhají
návštěvy
„solničky“
v Kralovicích. Jak působí pobyt
v solné jeskyni na zdraví předškoláčků vyhodnotíme a v případě
zájmu ho budeme nabízet i do budoucna. Děti z MŠ se též podílely
na programu u rozsvěcení vánočního stromečku.
29. listopadu proběhl již zmiňovaný jarmark u stromečku. Žáci
základní školy Vám nabídly výrobky, které vyrobily během hodin Vv
a společně s rodiči během vánoční
dílny. Ta se konala v odpoledních
hodinách 25. listopadu ve spolupráci s DDM Kralovice. A výsledky
snažení dětí jste měli možnost viKožlanský zpravodaj 12 /2013
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dět i zakoupit. Všem, kteří si nějakou drobnost odnesli, děkujeme.
Výtěžek této akce bude použit na
nějaké překvapení pro děti. První
chystáme už na konec prosince.
Organizace a nácvik programu
na výše zmiňované akce patří

k časově a psychicky značně náročným. Všem, kteří se na nich nějakým způsobem podílejí, patří
velké poděkování.
Na závěr bych chtěl znovu připomenout, že fotografie z akcí školy jsou přístupné na „rajčeti“. Tu

správnou adresu najdete jednoduše přes odkaz z našich webových
stránek:
http://zsamskozlany.webnode.cz/.

Návštěva divadla
Ve čtvrtek 31. října jel celý druhý stupeň naší základní školy do
Velkého divadla Josefa Kajetána
Tyla v Plzni. Představení Lakomec
od francouzského dramatika Moliera vybrala paní učitelka Kateřina
Růžková, která má takové věci
v oku.
Do Plzně jsme jeli autobusem,
který nás vyložil jen pár metrů od
divadla. Vpustili nás dovnitř do
vestibulu a my netrpělivě čekali, až
nás pustí dále. Paní učitelka pro
nás měla připravenu prohlídku 1.
balkonu, prohlédli jsme si také

foyer a ostatní prostory divadla.
Pak už jsme se šli posadit na 2.
balkon, kde se nacházela naše sedadla. Na 2. balkoně s námi bylo
ještě několik jiných škol, někteří
žáci z těchto škol se nechovali úplně vzorně, ale většina se snažila
nerušit a pozorně sledovala představení. Děj Lakomce byl velmi
propracovaný a herci velmi příjemní. Hlavní postava Harpagon
nešetřil ani peprnými výrazy, ale i
ty k jeho povaze patřily. Krásné
kostýmy jen podtrhly charakter
postav. Například Lakomec v na

pohled
starším
plášti působil
opravdu hamižně. Chlapcům se určitě líbila Harpagonova krásná dcera Eliška a děvčatům zase Harpagonův syn Kleant. Scény byly vtipné, ale i vážné a smutné, tiché i
hlasité. Některé části hry byly náročnější a museli jsme pozorně poslouchat, abychom jim porozuměli.
Když jsem se později ptala, jak
se divadlo líbilo ostatním, všichni
byli nadšeni. Těšíme se na další divadelní představení a doufáme, že
do divadla vyrazíme brzy znovu.
Anežka Sixtová (7. třída)

Mgr. Jaroslav Švarc

SPOLKY
Šikulky z Kožlan
Měsíc listopad byl už ve znamení vánočního tvoření.
Vyrábíme vánoční ozdoby z drátků, korálků, háčkujeme, šijeme z látek s vánočním dekorem a zdobíme
také filcem.
www.kozlany.cz

Také jsme cestovaly po hobby krámkách, nový jsme
objevily v Plzni na Koterovské ulici. Byly jsme si popovídat v našich oblíbených krámcích v Rakovníku.
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Paní prodavačky jsou úžasné, stejně tvořivě postižené. Zvaly nás na kurzy s vánoční tématikou.
16. listopadu jsme se zúčastnily velké akce v Plzni,
Kreativ Plzeň 2013. S nadšením jsme si prohlížely
tvořivé dílny a workshopy. Neodolaly jsme a nakoupily
jsme si dekorační papíry na scrabook. Popovídaly
jsme si s děvčaty, které tvoří šperky z polodrahokamů
a vyrábí svíčky, na které používají palmový olej.
23. listopadu jsme se setkaly v Městském muzeu
v Kožlanech s klubem „Motalinek“. Dámy pletou košíky z papírových ruliček. Setkání naplánovala naše„ šikulka“ Jiřinka Vlková. Přes dvacet Motalinek si na setkání udělaly generálku na Štědrý den. Pod stromeč-

kem byla kupa dárečků, dobré cukrovíčko na stolech,
řízek a salát- štědrovečerní atmosféra. Odpoledne přišly děti z naší kožlanské školy s panem učitelem Berbrem a zazpívaly vánoční koledy. Krásná atmosféra,
milé setkání. Moc jim děkujeme!
Listopad končíme na slavnostním rozsvícení Vánočního stromu. 29. listopad - Vánoční jarmark. Tím
nám začínají akce v předvánočním čase, které máme
moc rády a těšíme se na ně. Budeme připravovat setkání s dětmi na 10. prosinec – knihovna Kožlany.
Přejeme Vám krásný Advent a veselé Vánoce. Pohodová setkání s milými lidmi.
Zdraví Šikulky z Kožlan

DDM KOŽLANY

foto z „Vánočního tvoření“
www.kozlany.cz
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KULTURA
Pozvánka a přehled kulturních akcí
v Kožlanech a okolí
7. prosince od 14,00 hod. Mikulášské odpoledne
v muzeu Mariánská Týnice
10. prosince Advent v knihovně. Odpolední setkání plné
nočních nápadů a vůně skořice. Začátek ve 14,00 hod.

vá-

10.-27. prosince „Vánoční prodejní výstava“
v Muzeu Kožlany
14. prosince zájezd do vánoční Prahy spojený s návštěvou Národního divadla
28. prosince kaple sv. Jana Křtitele v Hodyni
Alexander Shonert – houslový virtuóz
„Od židovství ke křesťanství“, začátek v 17,00 hod.

SPORT
FC Olympie Kožlany
Výsledky - listopad:
Muži:
Nýřany B – Kožlany 2:5 (0:4)
branky: Tupý, vlastní, Šnajdr, Štrunc, V.Švamberg
Kožlany – Líně 5:0 (3:0)
branky: Šimek 5
Manětín – Kožlany 4:3 (2:3)
branky: Koura, Kříž, V.Švamberg

Dorost:
Všeruby – Kožlany 0:11 (0:4)
branky: V.Švamberg 5, Tupý 2, Hromada, Karlíček,
Folk, Fröhlich
Žáci:
Hadačka – Kožlany 0:2 (0:1)
branky: M.Pánek 2

Tabulky podzim 2013/14:
Muži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Stará
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bezvěrov
Plasy
Třemošná
Kožlany
Mladotice
Blatnice
Dolní Bělá
Manětín
Nečtiny
Kozolupy
Ledce
Líně
Nýřany B
Vejprnice B
garda:
Kožlany
Plasy
Zruč B
Třemošná
Hvozd
Druztová

42:24
38:22
33:18
50:28
42:34
24:20
31:25
33:41
34:44
28:44
29:35
33:43
38:63
23:43

30
26
26
24
22
22
18
17
17
15
14
14
14
11

26:12 11
19:12 9
20:12 8
9:20 7
7:12 5
8:22 0

Všechna naše mužstva ukončila
nadprůměrně úspěšnou podzimní
část sezóny. Žáci se drží na třetím
místě s tříbodovou ztrátou na vewww.kozlany.cz

Dorost:
1.
Bezdružice
2.
Kožlany
3.
Sulkov
4.
Plasy
5.
Kaznějov
6.
Dolní Bělá
7.
Tlučná
8.
Břasy
9.
Všeruby
10.
Kozolupy

57:12
51:9
52:8
46:16
29:20
24:30
17:34
24:35
5:91
17:67

24
24
22
18
15
12
8
7
3
2

Žáci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

77:14
63:20
52:14
39:17
26:26
31:35
22:27
22:41
32:41
8:60
4:81

27
27
24
21
18
15
12
12
5
4
0

Kaznějov
Úněšov
Kožlany
Heřm. Huť
Kralovice
Horní Bříza
Plasy
Žihle
Hadačka
Dolní Bělá
Trnová

doucí duo. Dorostenci po jarních
neúspěšných postupových dostizích opět atakují čelo tabulky a
druhé místo jim patří jen kvůli hor-

šímu skóre. Stará garda bez porážky vede svou skupinu a Amužstvo se i přes nepodařený
úvod sezóny a přes zbytečnou
Kožlanský zpravodaj 12 /2013
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ztrátu v posledním utkání rovněž
drží na dohled postupovým příčkám. Věřme, že si mužstva přes
zimu minimálně udrží svou formu a
že se po dlouhých letech dočkáme
postupových oslav.
Hned po posledním utkání Amužstva proběhla tradiční dokopná, kterou jsme tentokrát uspořádali na sále kožlanské sokolovny.
Nechyběla hudba, pohoštění od
našeho tradičního sponzora Jatky
Vojenice doplněné o pochutiny z
vlastních zahrádek a hlavně dobrá
nálada. Akce se podařila nad oče-

kávání a téměř čtyřicítka hráčů a
hostů snad odcházela spokojena.
Všem, kteří se na přípravě a zdárném průběhu podíleli, patří velký
dík.
Mezi fanoušky a bývalými hráči
se však objevily hlasy, které nesouhlasily s místem pořádání akce
a s finančním příspěvkem účastníků. Takže jen krátké vysvětlení.
Sál sokolovny vyhrál „výběrové řízení“ mezi samotnými hráči s tím,
že „to zkusíme a uvidíme“. Jedinou
nevýhodou této varianty byla nutnost zaplatit nájem, což jsme se

rozhodli řešit „vstupní“ stokorunou
(samozřejmě platili i samotní hráči!). Klubu z celkové vybrané částky nezůstala jediná koruna, všechny prostředky byly použity na
úhradu nájmu a na občerstvení. Je
nám líto, pokud se stalo toto naše
rozhodnutí (případně způsob jeho
oznámení) příčinou neúčasti některých našich příznivců, nicméně věříme, že na nás nikdo z nich nezanevřel a příště si tuto akci ani oni
ujít nenechají.
J.Švamberg

V předchozí sezoně jsme reprezentovali město Kožlany nejen v lize,
ale i na turnajích v Rakovníku, kde
jsme dokonce 2x obsadili 1. místo
a další prestižních turnajů, kde
jsme byli také úspěšní, veškeré
poháry a další ocenění jsou vystavené v Kožlanech ve velice útulné
restauraci se skvělou hospodskou
Hankou, která nás aktivně podporuje, za což jí patří poděkování.
Již druhým rokem také figuruje
v soutěži naše farma nebo-li budoucnost FBC Hippos Kožlany “B“.
Tým vede zkoušená dvojice
v čele s Romanem Moučku a Alexandrem Novákem, kteří dříve působili za A- tým. Po první nepovedené sezoně přichází možnost reparátu. Tým posílený o několik nováčků, Jiří Kuchař, Michal Kopta,
Jiří Kopta, kteří zapadli do naší
party velice dobře. Mnozí si kladli
otázku, jak si povede béčko
v regionální lize. Bohužel vstup do
sezony se nevyvíjel příliš dobře
z pohledu na tabulku, ale z herního
pojetí nemůžeme být zklamaní,
bohužel se určitým způsobem projevila nesehranost a nezkušenost
hráčů. Proto jsme změnili přístup
k tréninkům, zaměřili jsme se na
herní situace a pojetí florbalu od
základů, což časem přinese své
ovoce.
Do budoucna bychom rádi další
přírůstek a to v podobě C – týmu a
především se chceme zaměřit na
mládež a to v Kožlanech, kde byl
florbal dlouho opomíjen, ale díky
usilovné práci p.Berbra, který se
věnuje mládeži budeme mít práci
mnohem snažší, doufáme, že navážeme společnou spolupráci a vytvoříme mládežnický tým a do budoucna si vychováme mladé a
schopné hráče. Předpokládáme, že
nás v tomto ohledu podpoří rodiče
a další příslušníci, jelikož sport není jenom o výsledcích, ale hráči se

naučí respektování pravidel, fair –
play hry, což je důležité nejen pro
sport, ale především pro život.
Florbal je finančně nenároční sport,
do budoucna perspektivní, patří
mezi nejpopulárnější sporty a rozvíjí se neuvěřitelnou rychlostí.
Chtěli bychom vyjádřit velké poděkování p. Švarcovi za podmínky,
které nám poskytuje a tím podporuje náš tým.
Hráči A- týmu:
Jan Petrbock (G), Jakub Hamouz
(G), Jaromír Správka (C), Tomáš
Moučka, Ondřej Fišer, Pavel Stuš,
Vojtěch Pěnkava, Jan Pěnkava,
Luboš Tupý.
Hráči B- týmu:
Alexandr Novák (G), Lukáš Správka, Tomáš Bílek (C), Roman Moučka, Michal Kopta, Jiří Kopta, Pavel
Stuš, Jiří Kuchař, Pavel Fiala

Florbal v Kožlanech
Tým FBC Hippos Kožlany reprezentuje město Kožlany již čtvrtým
rokem a rozhodně se za své dosavadní úspěchy nemůžeme stydět.
A- tým po dramatickém boji
v loňské sezóně v play off 3. ligy
BLMF postoupil do ligy druhé, dokonce jsme vyhráli základní část
ligy, což byl pro nás nevýslovný
úspěch, chtěl bych poděkovat hráčům, kteří po celou sezonu předváděli nasazení na hranici možností. Postup do 2. ligy rozhodně nebyla procházka růžovým sadem,
cesta byla dlouhá a občas jsme si
sáhli na dno svých sil. Museli jsme
překonat několik překážek, zranění
gólmana, kterého v play off nahradil kapitán týmu Jaromír Správka a
svými
výkony
dopomohl
k postupu, absence Luboše Tupého, Vojty Pěnkavy a Tomáše
Moučky, což jsou pro nás nenahraditelný hráči, ale se všemi okolnostmi jsme vypořádali a dosáhli
tolik vytouženého postupu do druhé ligy.
Do nové sezony jsme vstoupili
tím nejlepší způsobem. V prvním
kole druhé ligy jsme v prvním zápase suverénně porazili tým Fbc
Doubravka Pirates 9:1 a druhý zápas jsme dokázali dokonce o body
obrat tým FBC Kapacity 5:4, kteří
ve druhé lize figurují již několik let
a patří mezi smetánku tamní ligy.
Jako nová posila se představil výtečný gólman Jan Petrbock, který
prokázal své zkušenosti a kvalitu.
Výsledky 2.kola: FBC Hippos Kožlany 4:3 Ibk Mestariens / FBC
Hippos Kožlany 7:2 Los Pinchos /
FBC Hippos Kožlany 9:4 SW Legia
Chlumčany.
Před sezonou jsme si kladli jako
cíl nestoupit z 2. ligy, ale po tak
výtečných výkonech a výkonnostním růstu všech hráčů, jsme stanovili nový cíl a to postup do play
off a jako bonus postup do 1. ligy.
www.kozlany.cz

Nábor hráčů
Vyzýváme všechny sportovní
nadšence, kteří jsou spolehliví,
přátelští a chtějí zažít spoustu
nádherný okamžiků, aby se dostavili na trénink a to ve čtvrtek od
17:00 – 19:00, nebo v neděli od
18:30 do 20:30. Věkově neomezené.
Těšíme se na vaši účast a především na vzájemnou spolupráci,
vždy v přátelském duchu.
Vánoční turnaj
Dne 15.12 pořádáme v pořadí již
třetí Vánoční turnaj. Rádi bychom
pozvali všechny nadšence sportu,
ostatní přátele a občany Kožlan, se
kterými se chceme podělit o florbalové potěšení a především máte
možnost zhodnotit naší dlouhodobou práci.
Sportu zdar!
Jaromír Správka, Tomáš Moučka
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Svěřenkyně trenéra Vlka se světovými trofejemi
Již po jedenácté hostil anglický Hastings světový
šampionát v jedné z minigolfových disciplín - World
Crazy golf Championship 2013, kterého se velmi zdařile zúčastnila i tříčlenná česká výprava. Do kategorie
žen vedl své svěřenkyně Taťánu Krepsovou z Kožlan,
startující za grantové podpory MěÚ Rakovník za tamní
Gardengolf Western club, a Olivii Prokopovou, jež hájila barvy druhého rakovnického oddílu PGC JM20, kožlanský kouč Aleš Vlk.
Úžasný, brilantní, nepřekonatelný a další podobné
přívlastky si posléze na odborných minigolfových portálech i v zahraničním tisku vysloužil výkon osmnáctileté Olivie Prokopové, která nedala svým soupeřům
pražádnou šanci na úspěch a s náskokem 21 ran vybojovala titul v kategorii Open, kde ženy soupeří společně s muži.
V této kategorii patřila o generaci starší Taťáně Krepsové
vynikající
dvanáctá
příčka.
"Vůbec jsem nečekala, že bych
se v konkurenci dvaaosmdesáti
hráčů a hráček probojovala do
osmnáctičlenného finále, ale
byla jsem od Aleše a Olivie výborně připravená. Navíc se
hrálo premiérově novými golfovými míčky, které nám maximálně vyhovují," říká šťastná
Taťána Krepsová.
Ta se nakonec radovala
dvojnásobně, když v samostatné kategorii žen vybojovala stříbrnou pozici, když o dvaatřicet ran nestačila
pouze na vítěznou spoluhráčku Olivii Prokopovou, ale
připsala si velmi cenný skalp několikanásobné mistryně světa Ruth Burke (dříve Bullin) z Velké Británie.
"To bylo vůbec úžasné. Ve skrytu duše jsem doufala,

že bych se mohla prát o bronz, ale stříbro je téměř
neskutečné. Dokonale mi vyšla dvě kola, která nakonec rozhodla. Olivia byla skutečně nepřemožitelná a
myslím, že ji ještě na dlouhou dobu z jejího již tříletého světového trůnu jen tak někdo nesundá. Moc jí to
za její píli přeji. Jsem ráda, že mohu být součástí jejího tréninkového týmu, bez něhož bych na cenné trofeje nikdy nedosáhla," uzavírá Taťána Krepsová.
Spokojený byl samozřejmě i kouč Aleš Vlk. "Loni
došlo v Hastings k výměně koberců a jamek, letos pak
ke změně míčků, což byla voda na náš mlýn. Už v
USA na US Masters, kde jsme se o změně dozvěděli,
jsme dobře věděli, že to pro mne bude značná výhoda. Holky pak prodaly, co jsme napilovali v tréninku.
Olivia hrála excelentně, Táňa pak na absolutní hranici
svých možností. Je vidět, že jí příprava s námi svědčí
a hodně si z ní odnáší."

Kompletní výsledky na:
http://www.bmga.co.uk/2013WCGC/result.htm
Honza Prokop Foto Marion Homer

DBK Kožlany – Kralovice
Základní části žákovských lig se přehouply do svých
druhých polovin. Zatímco U14 mají potup do extraligy
takřka jistý, tak U15 musí ještě pořádně zabrat. Bohužel se nám nepodařilo oplatit porážku pražské Slávii
a v přestřelce jsme prohráli o tři body, 93:96. Druhou
šanci na postup budeme mít v sobotu 30.11. Až budete číst tyto řádky, tak už budeme vědět, zda již nemáme naději na postup, nebo naše šance stále žije.
U17 a U19 hrají svou základní část o více účastnících, takže pomalu budou končit první polovinu. U17
se po úvodním vlažném rozjezdu rozehráli k výborným výkonům a listopadový měsíc bez porážky je katapultoval na 4. místo tabulky – tak vysoko jsme dorostenky ještě nikdy neměli. U19 to mají ve své soutěži o poznání těžší. Kádr čítá pouze 9 hráček včetně
hráček U17, které mohou za juniorky nastupovat. Úzký kádr znamená větší zátěž. Větší zátěž znamená
vyšší únavu. Větší únava přináší nepřesnou střelbu a
chyby v obraně a to se pak těžko vyhrává. Bohužel
takovým zápasem bylo utkání s družstvem Kralup,
kdy jsme celý zápas vedli i o 15 bodů a nakonec odešli poraženi v prodloužení. Poučením z těchto zápasů
budiž píle do tréninku.
Nevšední zážitek si z posledního zápasu odnesli naši
nejmladší – na zápasy KP proti BK Loko 34. ZŠ Plzeň
se přijel podívat trenér reprezentace p. Lubor Blažek.
Kromě tohoto zážitku se nám podařilo vyhrát náš další
www.kozlany.cz

zápas. A držíme naději, že by na nás mohla na konci
sezóny zbýt i nějaká medaile.

Ženy mají novou „coachku“ – Monika Kůsová po
operaci křížových vazů regeneruje a zároveň předává
své zkušenosti svým bývalým spoluhráčkám z žákovských let. Věřím, že její trénink povede k první výhře
tohoto družstva.
Na závěr mi dovolte pozvat Vás na tradiční první
mistrák roku – Sudá vs Lichá proběhne opět 1. ledna. Úvodní rozskok bude vhozen ve 13:14
v tělocvičně. Rozdělovacím kritériem je obvod hlavy.
Na konci roku Vám přejeme krásné, bohaté Vánoce
a šťastný Nový rok. A samozřejmě něco basketbalového pod stromeček.
Kožlanský zpravodaj 12 /2013
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Ženy – KP
BK Klatovy vs DBK K-K
51 : 34 (12:6/18:13/32:22)
B: Biháriová Ma 12/1, Kulhánková V. 7,
Hurtová K. 5/1, Houšková A. 4, Kulhánková K. 4, Bihariová Mi 2, Urbanová
L. 0
F: 15-10 * 5CH: 0-0 * 3: 2–3 * TH:
10/3-4/3
DBK K-K vs Slavoj Tachov
65 : 80 (9:21/27:39/45:57)
B: Buňková K. 22/1, Houšková A. 17,
Kulhánková V. 9, Biháriová M. 6, Halamová D. 4, Hurtová K. 4, Bihariová
Mi 3/1, Kulhánková K. 0, Urbanová L. 0
F: 21-12 * 5CH : 1-0 (Kulhánková K.)
* 3: 2–1 * TH: 10/7-26/20
U19 juniorky – DL
Sokol Nusle vs DBaK
56 : 58 (13:19/32:29/42:41)
B: Buňková K. 18/3, Kyselová D. 12/,
Salfická P. 7, Krumposová L. 6, Štorchová A. 6, Eretová L. 5, Maroušková
M. 4
F: 25–20 * 5CH: 0-1 (Maroušková M.)
* 3: 2–4 * TH: 21/12-25/12
BC Benešov vs DBaK
76 : 48 (31:14/48:29/59:39)
B: Buňková K. 14, Kyselová D. 11/1,
Halamová D. 9/1, Eretová L. 4, Maroušková M. 4, Salfická P. 2, Smolíková
M. 2, Štorchová A. 2
F: 13/21 * 5CH: 0-0 * 3: 4-2 * TH:
27/18-7/6
DBaK vs BK Kralupy junior
73:78(20:16/39:34/58:51/70:70)
B: Buňková K. 19/1, Kyselová D. 16/1,
Bernklauová K. 8, Krumposová L. 8,
Eretová L. 7, Smolíková M. 6, Halamová D. 5/1, Maroušková M. 4, Štorchová
A. 0
F: 25-24 * 5CH: 1-1 (Krumposová L.)
* 3: 3–1 * TH: 21/10-31/21
DBaK vs Slovan Litoměřice
50 : 61 (13:17/20:35/32:58)
B: Buňková K. 17/2, Krumposová L.
10, Bernklauová K. 8, Kyselová D. 6,
Maroušková M. 5, Eretová L. 2, Halamová D. 2, Smolíková M. 0
F: 14-19 * 5CH: 0-1 * 3: 2-2 * TH:
19/8-26/7
U17 kadetky – DL
SOKOL Kladno vs DBaK
69 : 79 (15:13/35:26/58:57)
B: Kyselová D. 23, Buňková K. 19,
Sklenářová S. 12/1, Kapitánová M. 8,
Halamová D. 5, Kohoutová N. 4, Slabá
R. 4, Fialová A. 2, Jílková T. 2, Živná A.
0
F: 22-18 * 5:CH: 1-0 * 3: 3-1 * TH:
24/12-20/12
Aritma Praha vs DBaK
61 : 79 (15:22/27:42/44:62)
B: Kyselová D. 29/3, Buňková K. 15/1,
Sklenářová S. 8, Halamová D. 7/1, Krlišová N. 7, Kohoutová N. 5, Fialová A.
2, Jílková T. 2, Slabá R. 2, Živná A. 2,
Kapitánová M. 0
F: 16-15 * 5CH: 0-0 * 3: 0-5 * TH:
24/12-20/12
www.kozlany.cz

DBaK vs BC Benešov
101 : 60 (24:8/47:25/79:40)
B: Krlišová N. 16, Kyselová D. 15,
Sklenářová S. 11, Halamová D. 10/2,
Jílková T. 10, Svobodová K. 10, Buňková K. 9/1, Kapitánová M. 8, Kohoutová N. 6/1, Živná A. 4, Bílá T. 2, Slabá
R. 0
F: 26-17 * 5CH: 1-0 (Kyselová) *
TCH: 0-1 (trenér hostů) * 3: 4–0 *
TH: 18/9-35/17
DBaK vs USK Praha "B"
76 : 61 (25:19/38:33/66:44)
B: Kyselová D. 15/1, Sklenářová S. 14,
Buňková K. 12, Kohoutová N. 8, Krlišová N. 8, Svobodová K.a 7, Halamová
D. 4, Slabá R. 3, Fialová A. 2, Kapitánová M. 2, Živná A. 1, Jílková T. 0
F: 19-19 * 5CH: 0-0 * 3: 1-1 * TH:
27/15-14/4

ková T. 3, Kapitánová L. 2, Šimsová K.
2, Tenglerová J. 1, Dvořanová A. 0,
Löwy L. 0
F: 19-13 * 5CH: 0-0 * 3: 0-0 * TH:
13/6-19/5
Sokol Kladno vs DBaK
70 : 56 (25:6/40:16/57:28)
B: Peteříková T. 21, Fialová A. 12, Feiferlíková D. 9/1, Mojseňuková A. 8,
Slabá R. 6
F: 10-17 * 5CH: 0-0 * 3: 0-1 * TH:
20/8-7/1
DBaK vs Levhartky Chomutov
32 : 51 (6:14/16:25/26:37)
B: Froňková B. 12, Feiferlíková D. 9/1,
Staňková E. 4, Mojseňuková A. 3, Peteříková T. 2, Shánělová M. 2
F: 18-11 * 5CH: 0-0 * 3: 1-1 * TH:
12/7-20/6

U15 starší žákyně- ŽL
BK Strakonice vs DBaK
48 : 55 (4:17/21:33/31:44)
B: Kohoutová N. 17, Juhászová N. 12,
Greschlová D. 9/1, Kapitánová M. 9,
Sklenářová S: 4, Krlišová N. 2, Živná
A. 2, Bílá T. 0, Fialová A. 0, Svobodová
K. 0
F: 13-14 * 5CH: 0-1 * 3: 0-1 * TH:
12/6-16/8
DBaK vs BK Strakonice
61 : 56 (14:7/30:25/52:45)
B: Sklenářová S. 17, Krlišová N. 11,
Kohoutová N. 8/1, Juhászová N. 7,
Svobodová K. 7, Fialová A. 3/1, Bílá T.
2, Jílková T. 2, Kapitánová M. 2, Živná
A. 2, Slabá R. 0
F: 22-25 * 5CH: 0-1 * 3: 2-1 * TH:
18/15-21/9
DBaK vs Basket Slovanka
54 : 67 (13:19/24:32/37:48)
B: Sklenářová S. 12, Kapitánová M. 9,
Kohoutová N. 8/1, Krlišová N. 7, Jílková T. 6, Svobodová K. 6, Fialová A.
3/1, Bílá T. 2, Slabá R. 1
F: 22-23 * 5CH: 0-0 * 3: 2-1 * TH:
24/14-32/18
DBaK vs BLK Slávia Praha
93 : 96 (23:18/44:50/68:72)
B: Kohoutová N. 24, Sklenářová S.
21/1, Greschlová D. 16, Juhászová N.
15, Živná A. 5, Kapitánová M. 4, Krlišová N. 4, Jílková T. 2, Slabá R. 2, Bílá
T. 0, Fialová A. 0, Svobodová K. 0
F: 33-28 * 5CH: 4–2 (Krlišová N.,
Sklenářová
S.,
Kapitánová
M.,
Greschlová D.) * 3: 1-0 * TH: 34/1642/26

DBaK vs BK Klatovy
98 : 35 (26/2:59:14/76:31)
B: Kohoutová N. 30/1, Sklenářová S.
21, Juhászová N. 16, Froňková B. 8/1,
Fialová A. 7/1, Peteříková T. 6, Feiferlíková D. 5/1, Švambergová N. 4, Mojseňuková A. 1
F: 13-12 * 5CH: 0-0 * 3: 4–1 * TH:
16/8-12/6
BK Klatovy vs DBaK
58 : 84 (30:9/64:28/85:48)
B: Greschlová D. 23/1, Sklenářová S.
16, Fialová A. 11/1, Kohoutová N.
11/1, Juhászová N. 7/1, Froňková B.
6/1, Mojseňuková A. 6, Peteříková T. 2,
Švambergová N. 2, Löwy L. 0
F: 17-13 * 5CH: 1-0 * 3: 0–3* TH:
14/6-24/7
DBaK vs BA Sparta Praha
78 : 58 (19:14/32:35/55:47)
B: Greschlová D. 20/2, Kohoutová N.
17, Sklenářová S. 16, Juhászová N. 7,
Feiferlíková D. 4, Froňková B. 4, Pletichová K. 4, Hrbková E. 3/1, Peteříková
T. 2, Švambergová N. 1
F: 16-20 * 5CH: 0-0 * 3: 3–0 * TH:
18/7-17/8
DBaK vs BK Strakonice
90 : 79 (20:22/44:41/67:58)
B: Greschlová D. 34/2, Sklenářová S.
20/1, Kohoutová N. 12, Juhászová N.
9, Froňková B. 4, Feiferlíková D. 3,
Mojseňuková A. 2, Peteříková T. 2, Pletichová K. 2, Švambergová N. 2
F: 29-24 * 5CH: 0-0 * 3: 3–0* TH:
36/11-45/29

U15 „B“ starší žákyně- divize
DBaK vs BK Klatovy
41 : 99 (13:21/23:43/33:72)
B: Pletichová K. 12, Froňková B. 6/1,
Fialová A. 5, Feiferlíková D. 4, Mojseňuková A. 4, Löwy L. 3, Peteříková T.
2, Staňková E. 2, Tenglerová J. 2, Kapitánová L. 1
F: 22- 27 * 5CH: 0 – 0 * 3: 1-1 * TH:
29/12 - 27/16
BK Klatovy vs DBaK
84 : 37 (30:10/54:18/74:29)
B: Pletichová K. 13, Mojseňuková A. 8,
Froňková B. 4, Staňková E. 4, Peteří-

U14 mladší žákyně- ŽL

U11 nejmladší mini – KP
BK Klatovy vs DBaK K-K (mix)
93 : 17 (5:2/41:5/59:11)
B: Veruňková A. 6, Houska P. 4, Voleský A. 4, Poslední K. 2
F: 6-6 * 5CH: 0-0 * TH:10/3-2/1
9:3
8:4
DBaK K-K (mix) vs 34. ZŠ Plzeň
71 : 48 (11:8/35:11/47:32)
B: Houska P. 28, Poslední K. 14, Staňková V. 12, Veruňková A. 11, Fryčková
Z. 4, Plačková M.
F: 10-13 * 5CH: 0-0 TH: 9/3-9/4
7 : 5 (8:0/0:0/14:0/0:0/1:2/4:4)
8 : 4 (0:2/2:0/2:0/0:2/2:0/2:0)
J. Buňka
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PF 2014
ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.
V listopadu jsme se Vás ptali, zda jste spokojeni
s provedením opravy Vožehova rybníka v Kožlanech?

Výsledky ankety za měsíc listopad:

Anketní otázka k předvánočnímu shonu zní:
Líbí se vám vánoční tradice a zvyky?

Nová anketa byla spuštěna 1. 12. 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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