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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
rok 2014 právě začal a je čas na
stručné vyhodnocení roku minulého.
Nejprve mi dovolte krátce
zhodnotit
měsíc prosinec minulého roku.
Počasí
nám zatím
přeje a sníh
či
velké
mrazy
se
nám stále vyhýbají. Děti z toho určitě radost nemají, ale naše technické služby jsou spokojené.
V prosinci minulého roku se
uskutečnila kolaudace stavby Vožehák. Tímto se završila celá akce
po formální stránce.
12. prosince proběhlo zastupitelstvo města, s jehož výsledky se
můžete seznámit na jiném místě
našeho zpravodaje. Také se uskutečnily dvě schůze dobrovolných
hasičů v Hedčanech a v Bučku.
Ke slavnostní atmosféře vánočních svátků patří tradiční kulturní
akce. V zasedací místnosti kožlanského muzea proběhla vánoční výstava, v kostele se uskutečnilo vánoční zpívání dětí z naší základní
školy a 28. 12. se konal nádherný
koncert houslového virtuosa Alexandra Shonerta.
Všem organizátorům těchto akcí patří poděkování.
A nyní k celkové bilanci uplynulého roku 2013.
Nejdůležitější investiční akcí bylo
zcela určitě odbahnění rybníka Vo-

žehák, vybudování výpustního zařízení a oprava hráze tohoto rybníka. Akce byla pozorně sledována
veřejností a většina občanů výsledek hodnotí velmi dobře.
Dalším velmi výrazným počinem
bylo zateplení fasády na přístavbě
sokolovny. Dlouhá léta byla budova bez fasády a teprve nyní se dočkala nového kabátu. Tato akce
má velký význam. Jednak bude
znamenat výraznou úsporu energií, částečné odhlučnění a je to také významný příspěvek k lepšímu
vzhledu našeho města. Je důležité
říci, že se jedná o první etapu rekonstrukce. V plánu máme novou
fasádu na celé zbývající budově
sokolovny.
Z ostatních
akcí
připomínám
opravu střechy budovy školy
v Hodyni, opravu cesty z Hodyně
k Paškovic mlýnu, opravu odvodňovacího příkopu ve Dřevci směrem na Kralovice, prohloubení
Dřeveckého potoka v Hodyni u pana Heidenreicha, odvětrání a odvedení vlhkosti u budovy muzea
v Kožlanech,
opravu jednoho
z balkonů na nové bytovce č.p.
456, opravu vodovodních rozvodů
v DPS a opravu kanalizace za budovou knihovny a technických služeb.
Jako každý rok jsme z našeho
rozpočtu podporovali spolkovou
činnost jak kulturní, tak sportovní i
další aktivity našich občanů. Myslím si, že je to velmi důležitá součást života v našem městě i
v obcích, kterou je třeba rozvíjet a
vytvářet tak podmínky pro její další rozvoj.

Skoupí jsme také nebyli k námi
zřizované organizaci - základní a
mateřské škole. Ze svého rozpočtu
mimo jiné dotujeme dopravu školních dětí z Břežan a částečně hradíme mzdy zaměstnanců.
Podařilo se nám sehnat i pár dotací na chystané akce. Např. na
opravu omítky kaple v Hodyni, na
lesy, na DPS, na kulturu, také na
nezaměstnané (VPP). Je pravdou,
že některé dotace nevyšly, například
na
opravu
chodníku
v Jasmínové ulici. Každý rok je jiný a někdy to také nevyjde.
Všechny kontroly, které proběhly
v uplynulém roce na úřadě, byly
s naší prací spokojeny a neshledaly
žádné nedostatky. Za to patří poděkování všem našim zaměstnancům.
Hospodaření v lesích se za působení nového hajného pana Bořka
velmi zprůhlednilo a myslím si, že
konečně nám naše lesy budou přinášet to, co od nich očekáváme, tj.
odpovídající zisky z těžby dřeva.
Pro další roky máme již připravené projekty, které budeme moci
postupně realizovat podle finančních možností našeho rozpočtu.
Myslím si, že uplynulý rok byl
z našeho pohledu úspěšný. To, co
jsme si předsevzali, se nám podařilo udělat skoro všechno, ba dokonce i něco navíc.
Věřím, že rok 2014 bude minimálně stejně úspěšný jako ten loňský.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 17. zasedání konaném dne 25.11.2013
za účasti všech členů rady města
Rada schvaluje:
program 17. zasedání rady města;
termín a program 15. zasedání zastupitelstva města Kožlany; složení
ústřední inventarizační komise, dílčích inventarizačních komisí a
likvidační komise k provedení inwww.kozlany.cz

ventury majetku a závazků města
za rok 2013; nákup dárků pro děti
z MŠ Kozojedy v hodnotě 1.000,Kč;
smlouvu
č.
IV-120005590/VB/001 o zřízení věcného
břemene na části pozemků p.č.
3623/86, 3623/88, 3623/89 k.ú.
Kožlany uzavřenou se společností

ČEZ Distribuce, a.s.; uzavření
městského úřadu ve dnech 27.12.
a 31.12.2013; udělení výjimky z
počtu žáků na třídu pro Základní
školu dr.E.Beneše Kožlany - snížení o 4 žáky na třídu; přiznání odpočtu na stočném za vodu neodvedenou ve výši 72 % na rok
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2014, 2015 pro KERAMO, družstvo
umělecké výroby; smlouvu o
nájmu rybníka Vožeháku pro Český rybářský svaz, místní organizace Kralovice, za účelem výkonu rybářského práva, s účinností od
01.12.2013.

Rada souhlasí:
se zápisem Z.Č. do seznamu zájemců o přidělení bytu v Domě s
pečovatelskou službou Kožlany s
tím, že v současné době není volný
žádný byt; se zápisem V.Z. do seznamu zájemců o přidělení bytu v
Domě s pečovatelskou službou Kožlany s tím, že v současné době
není volný žádný byt.

Rada doporučuje:
zastupitelstvu uzavřít smlouvu o
dílo na výrobu a montáž plastových oken v č.p. 327 Kožlany
(Zdravotní středisko) s firmou LD
stav, Plzeň, IČ 26395061 z důvodu
nejvýhodnější cenové nabídky.

Výsledky projednání rady města na 18. zasedání konaném dne 30.12.2013
za účasti většiny členů rady města
Rada schvaluje:
program 18. zasedání rady města;
11. rozpočtové opatření roku
2013; zveřejnění záměru prodeje
části pozemku p.č. 4150/25 v k.ú.
Kožlany; pronájem části pozemku
p.č. 4238/1 v k.ú. Kožlany o výměře 23 m2 za cenu 500,-/rok;
prodloužení
platnosti
nájemní
smlouvy na nebytové prostory č.p.
8 v obci Hodyně, a to do
31.12.2018; smlouvu o zřízení
věcného břemene na část pozemku

p.č. 20/2 v k.ú. Hedčany z důvodu
uložení elektrické přípojky uzavřenou s manželi V.J. a J.J.; poskytnutí finančního daru pro starostu
města ve výši 20 000,- Kč za
osobní aktivity mimo výkon funkce
ve prospěch obce.
Rada neschvaluje:
snížení měsíční výše nájemného za
pronájem části pozemku p.č.
4150/4 v k.ú. Kožlany; prominutí
úhrady stočného pro RD č.p. 285
Kožlany.

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.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 15. zasedání
konaném dne 11. 12. 2013
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva, zprávu o činnosti rady, zprávu o stavu
lesního hospodaření
Zastupitelstvo určuje:
č. 126/13 - ověřovateli zápisu
Petra Babušku a Hanu Tupou, návrhovou komisi ve složení předseda Václav Kratochvíl, členové Bc. František Švec, Radovan
Kratochvíl.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 127/13 - program 15. zasedání
zastupitelstva, č. 128/13 - změnu
rozpočtu města na rok 2013 - 10.
rozpočtové opatření, včetně navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele pro ZŠ a MŠ Kožlany o
300.000,- Kč, č. 130/13 - schvaluje rozpočet města na rok 2014
jako schodkový, schodek bude fi-

nancován přebytkem z minulého
období, č. 131/13 - rozpočtový
výhled města Kožlany na rok
2015-2016, č. 132/13 - směrnici
o schvalování účetní závěrky s
účinností
od
01.12.2013,
č.
133/13 - smlouvu o dílo se společností LD stav s.r.o. na dodávku
a montáž oken a dveří v budově
Zdravotního střediska za celkovou
cenu 342 870,- Kč, č. 134/13 smlouvu o dílo se společností
Šindler, důlní a stavební s.r.o. na
zhotovení vodovodu a kanalizace
v Polní ulici, Kožlany za celkovou
cenu 2 668 604,- Kč,
Zastupitelstvo pověřuje:
č. 129/13 - radu města k projednání a rozhodnutí o závěrečném
rozpočtovém opatření vzniklém v
období
od
11.12.2013
do
31.12.2013.

Zastupitelstvo revokuje:
č. 135/13 - usnesení č. 124/13 ze
dne 11.09.2013 a neschvaluje
směnu pozemku p.č. 4913 část a)
b) o celkové výměře 65 m2, za pozemek ve vlastnictví města p.č.
4150/118 o výměře 69 m2, z důvodu zjištění nových skutečností
rozhodných pro uzavření směny.
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.

Informace
Pošta Kožlany oznamuje, že od 6. 1. 2014 do odvolání bude otevřeno pouze od 13:00 do 16:30
Úhradu poplatků na rok 2014
je možné provést hotově do
pokladny MÚ v úřední dny od
6. ledna 2014 (pondělí, středa
7:30-12:00 a 12:30-17:00 hod.).
Poplatek za psa pro rok 2014
zůstává ve stejné výši jako v minulých letech. To znamená, že
obyvatelé Kožlan zaplatí za 1. psa
v rodinném domě 50 Kč, za dalšího
www.kozlany.cz

200 Kč a za psa v domě o více bytových jednotkách (bytovky) 200
Kč a za každého dalšího také 200
Kč. Za psa, kterého vlastní obyvatelé přilehlých obcí (Buček, Hedčany, Hodyně a Dřevec) je poplatek
30 Kč, za dalšího 50 Kč, v bytovce
50 Kč a za dalšího také 50 Kč.
Poplatek za svoz odpadu pro
rok 2014 je pro trvale bydlící oso-

by 500 Kč za jednu osobu. Pro dítě
do 10ti let věku je cena 300 Kč. V
domě, který není trvale obydlen,
zaplatí jeho majitel také 500 Kč.
Trvale bydlící občané v rodinných
domech obdrží známky na popelnice, majitelé rekreačních objektů
pytle na svoz odpadu. V případě
zájmu si mohou majitelé nemovitostí bez trvalého pobytu doplatit

Kožlanský zpravodaj 1 /2014
strana - 2 -

do výše ceny známky, o kterou by
měli zájem.
Oba poplatky lze zaplatit hotově v pokladně MÚ do konce
února 2014, po tomto datu budou rozeslány složenky. Znám-

ky a pytle na svoz odpadu budou
vydávány na základě předložení
zaplacené složenky.

by měl být zaplacen do konce ledna 2014. V následujícím měsíci
obdrží Zpravodaj pouze občané,
kteří jej budou mít zaplacený.

Předplatné Zpravodaje 2014 je
96 Kč a je možné jej uhradit rovněž v pokladně města. Zpravodaj

Jak bylo s CPOS v roce 2013?
Stejně jako mnoho ostatních i my bychom se rádi
ohlédli za tím, co se nám v tomto roce povedlo.
Již v březnu jsme se mohli společně setkat na plesu,
který pořádalo Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov v Kozolupech. A nebyl
jediný! Také v roce 2014 bychom Vás tímto rádi pozvali na náš ples, který se bude konat 15. března. Více informací Vám sdělíme později prostřednictvím letáků, které budou vyvěšeny na úředních deskách
ve všech obcích, kde jsou naše služby poskytovány.
Rovněž jsme se zapojili do celostátního projektu
Týden sociálních služeb a 8. října 2013 jsme otevřeli
dveře Vám všem, kdo by rád užíval naše služby. Nebylo Vás málo, o tom svědčí i rostoucí počet zájemců
o naše služby.
V tomto roce byla také udělována Cena kvality
v sociální péči 2013 a naše kolegyně Libuše Tieslová
získala Cenu sympatie. Tímto bychom Vám rádi poděkovali za Vaši důvěru a doufáme, že nadále budete se
službami, které Vám můžeme nabídnout, spokojeni.
Celý tým Centra pečovatelských a ošetřovatelských
služeb Město Touškov přeje všem uživatelům stávajícím i budoucím veselé Vánoce, pevné zdraví, mnoho
štěstí a úspěchů do roku 2014.
Erika Juklová
koordinátorka středisko Touškovsko

V roce 2013 probíhala v organizaci řada změn, celý
tým se snaží o stále vyšší kvalitu poskytované služby.
Výsledkem je zájem o nabízené služby, ale i sponzorské dary, které od Vás dostáváme. Díky paní Hamplové a městu Město Touškov mohl proběhnout víkendový pobyt všech zaměstnanců a Vánoční večírek. Velice
si vážíme podpory zřizovatele a zejména nás velice
těší zájem paní starostky Vilmy Kunešové, která se
zajímá o problematiku sociální práce. Organizace byla
zapojena do řady projektů a podílela se na vydaných
publikacích. Pro Plzeňský kraj jsme se stali významní
poskytovatelé terénní pečovatelské služby a byly dotačně podpořeny. Je to pro nás závazek na další rok
2014.
Děkuji všem zaměstnancům CPOS, zřizovateli, Vám
klientům pečovatelské služby, všem kteří nás podporují. Přeji Vám krásné Vánoce, šťastný rok 2014 a
hlavně hodně zdraví a splněná přání. Skutečným dárkem pro nás je Vaše spokojenost.
Lenka Šeflová
ředitelka CPOS MT

Rok 2013 v lese
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás v následujících
několika řádcích informovat o všem zásadním, co se
v roce 2013 událo ve Vašem lese.
Lesy města Kožlany jsem převzal od 1. února 2013,
jak jistě víte. Plán těžeb na rok 2013 byl 3000 m 3 a to
včetně samovýrob. K datu 27. 12. 2013 je vytěženo
2179,43m3, prodáno odběratelům bylo 2203,01m3.
Rozdíl mezi těmito čísly je 23,58m3, zde se jedná o
hmotu, která zůstala od loňska ležet v lese po mém
předchůdci a byla prodána letos. Prodej dřeva vynesl
celkem 2 833 427 Kč s DPH. Do celkového množství
vytěženého dřeva je potřeba připočítat samovýroby.
Zadáno jich bylo celkem 134, v současnosti je jich
101 hotových a zaplacených, 6 se nerealizovalo a 27
samovýrob je zatím nedořešených (většinou nezaplacených). Na samovýrobách bylo zatím vytěženo
546,19m3 dřeva za částku 105 678 Kč s DPH.
Mezi další příjmy musím zahrnout prodej sazenic
lesních stromků z Vaší školky (91 951Kč s DPH), prodej klestu na štěpku (63 768 Kč s DPH) a v neposlední
řadě přiznané dotace z Plzeňského kraje o celkové výši 76 180 Kč.
Jedním řádkem, plán příjmu na rok 2013 byl 2 800
000 Kč a bylo dosaženo 3 166 164 Kč, což je jistě zajímavých 366 164 Kč do plusu.
Z pěstební činnosti: zalesnilo se necelých 5 ha holin
(28775 ks sazenic), klestu se uklidilo 1.995m3, z toho
je 1.002m3 spáleno, je hotovo 9,75 ha prořezávek,
ožnuto bylo 32,2 ha, dočištění porostů proběhlo na
32,2 ha, instalovalo se 275 ks individuálních ochran
www.kozlany.cz

(zelené roury v pasekách), proti klikorohu bylo chemicky ošetřeno 4500 jedinců, proti zvěři 54470
stromků prostředkem Aversol, postavilo se 1,627 km
oplocenek a opravilo se dalších 650 stávajících.
V lesní školce: byla provedena na podzim síje buku
a dubu červeného. Letní síji jsme s ohledem na počasí
raději neudělali, nakoupené semeno douglasky a smrku vysejeme letos. Pro naši potřebu a na prodej bylo
vyzvednuto přes 60000 stromečků. Boj s plevelem se
zdál být nekonečný. Za velké pomoci místního mysliveckého sdružení se povedlo před zimou vyměnit staré oplocení. Tímto bych jim rád vyjádřil poděkování
jménem svým a i jménem města.
Opět Vám jedním řádkem shrnutí: na pěstební práce bylo vyčleněno na rok 2013–1 294 500,-Kč a skutečně se vyčerpalo 1 199 197.-Kč , což znamená
úsporu 95 303.-Kč. To by byly úspěchy, tak taky něco
z druhé strany, té horší.
O lesním požáru v lese na Krašově jistě všichni víte.
Škody nejsou naštěstí nijak velké. Bylo štěstím,
že nehořelo o nějaký ten kilometr blíže hradu, asi by
to dopadlo podstatně hůře. Velkým problémem se zde
v příměstských lesích stává záliba některých občanů
při vytváření černých skládek.
Mrzí mne i přístup některého samovýrobce, který
naloží a odveze dřevo, které si připravil někdo jiný. No
a i u nás se pochopitelně objevuje“ škodná“, pro kterou je i ta stovka za samovýrobu moc a tak raději kácí
nelegálně, takže vlastně krade z Vašeho. Zřejmě ho
Kožlanský zpravodaj 1 /2014
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bolí záda, protože půlmetru vysoké pařízky se stávají
jeho poznávacím znamením.
Kontraproduktivní je i přístup těch, kterým povolení
na samovýrobu dávno vypršelo a dodnes se nedostavili vyrovnat své závazky. Není mou povinností vyhovět každému žadateli……
Vím, že někteří z Vás si stěžovali na to, že město letos neprodává vánoční stromečky. Jsem zastáncem
toho, že hezký stromek má zůstat v lese, jen z něj vyroste pořádný strom. A koště, to zase nikdo nekoupí.
Najít něco mezi tím, ví každý z vás, co se někdy po
lese prošel s pilkou v ruce, jak je těžké donést domů
takový stromek, aby nevznikla škoda a manželka a
děti byly spokojené.

Řešením je vytvořit si vlastní plantáž na nevyužitých plochách lesní školky a okolo ní. Na příští rok
máme objednané stromečky borovice černé a smrku
pichlavého od každého 200ks.Každým dalším rokem
bude vysazeno zhruba stejné množství na další nevyužité plochy, tak aby nevznikl výpadek. Jen prosím o
strpení, první stromky budou až v rozmezí 3-4 let.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracovníkům,
kteří se podíleli na letošním hospodářském výsledku,
za jejich kvalitní práci. Mysliveckému sdružení Kožlany
za ochotu pomoci, když je potřeba, všem hasičům za
včasný a úspěšný zásah na Krašově.
Vám ostatním přeji mnoho štěstí a zdraví v roce
2014.
Luděk Bořek

Z poštovní schránky
Poděkování
hasičským jednotkám za rychlou a obětavou činnost při požáru komína v půdních prostorách .
Macák Milan, Kožlany

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Zápis do 1. třídy

PF 2014

Šťastný nový rok 2014,
hodně zdraví a usměvavých dnů
přejí děti a zaměstnanci mateřské školy.

www.kozlany.cz
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SPOLKY
Šikulky z Kožlan
Začíná nám nový rok, lidé si občas dávají předsevzetí. Nevíme, jestli jste si také řekli, co uděláte pro
své zdraví?

Těšíme se na spolupráci se všemi, kteří se s námi
rádi i rády scházejí a baví je kreativita. V prosinci
jsme byly na kurzu v dílně v ZŠ, který vede paní Cepková. Těšíme se na další, bude 24. ledna 2014.
Přejeme vám hodně zdraví, štěstí a radosti v novém
roce!

My, ano! Zase se budeme scházet každé úterý
v knihovně a budeme se věnovat kreativnímu vytváření. Když se budeme věnovat tomu, co nás baví,
podporujeme své zdraví. Baví nás teď scrapbook a ten
má tolik variant, že určitě máme program nejméně na
celý rok.

Šikulky z Kožlan

Hasiči města Kožlan
Nejprve bychom chtěli za sbor dobrovolných hasičů
města Kožlan, za zásahovou jednotku města Kožlan a
malé hasiče popřát vše nejlepší do nového roku 2014.
Při posledním zásahu ze dne 4. 12. 2013 na příkaz
operačního střediska HZS okolo 17:30 vyjela naše
jednotka k požáru komínu rodinného domu v ul.
V Ouvoze. Na místě došlo k uhašení a následnému
vyčištění komínu. Při požáru zasahovala také jednotka HZS Plasy, JSDH Kralovice a PČR.

došlo k dalšímu potřebnému vybavení zásahové jednotky.

V prosinci se v hasičské zbrojnici konalo teoretické
i praktické cvičení. Prostor naší zbrojnice byl zakouřen
dýmovnicí a členové naší jednotky byli vysláni do tohoto prostoru v dýchacích přístrojích. Nacvičovala se
záchrana a vyproštění osob a nebezpečných nádob
(plynové lahve) z „hořícího“ objektu. Na konci roku

Děkujeme všem příznivcům našeho sboru, kteří nás
v roce 2013 jakýmkoliv způsobem podpořili.
S pozdravem Vaši hasiči

Citát měsíce
„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“
Elbert Hubbart
www.kozlany.cz
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KULTURA

Foto z 28. prosince
z koncertu v kapli sv. Jana Křtitele v Hodyni
Alexander Shonert – houslový virtuóz
„Od židovství ke křesťanství“

SPORT
Starosta Kožlan přijal světovou jedničku
V pondělí 2. prosince 2013 přivítal starosta města
Kožlany Mgr. Vladimír Přibyl ve své kanceláři vzácnou
návštěvu, vítězku tří nejprestižnějších světových turnajů v adventure golfu a současnou světovou jedničku
Olivii Prokopovou, jejímž osobním trenérem je kožlanský občan Aleš Vlk.
Olivia Prokopová, jež nepoznala v roce 2013 hořkost porážky, přiblížila starostovi města svá vítězná
tažení na US Open, US Masters i mistrovství světa a
představila mu i trofej nejcennější - zelené sako, které získává jen vítěz absolutního pořadí druhého z
uvedených turnajů.
"Jsem rád, že jsem mohl tuto úspěšnou dvojici přivítat
a poděkovat tak alespoň touto cestou panu Vlkovi za
výtečnou reprezentaci našeho města," uvedl mimo jiné starosta Vladimír Přibyl.
Honza Prokop

DBK Kožlany – Kralovice
Žákovské extraligy jsou skutečností - jak jsme
avizovali v minulém čísle zpravodaje, prosinec byl pro
naše žákovská ligová družstva měsícem, kdy se rozhodovalo o jejich dalším ligovém působení.
Mladší žákyně měly skoro jistotu, že postoupí do extraligy a hrálo se víceméně o to z jaké pozice a
s jakým poměrem zápasů. Domácím vysokým vítězstvím nad HB Basket se vyhouply do čela soutěže, ze
www.kozlany.cz

kterého je nesesadila ani prohra v předvánočním termínu v Mostě. Nutno podotknout, že tento zápas již
nic neřešil vůči postupu do extraligy a volno na tento
hrací víkend dostaly hráčky základní rotace. Bohužel
ostatní hráčky si asi myslely, že se mostecké dračice
porazí samy. Úvodní čtvrtinu prohrály po tragickém
výkonu v obraně 15:30 a toto manko dokázaly pouze
zkorigovat na konečných -9 bodů. Doufáme, že tato
Kožlanský zpravodaj 1 /2014
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„facka“ hráčky probere a v extralize budou podávat
zodpovědnější výkony.
Starší žákyně dokázaly doma poslední listopadový
víkend porazit největšího konkurenta na postup, HB
Basket, ale pouze o dva body. To znamenalo, že při
naší prohře o tři body v prvním zápase v Jenči jsme
byli mimo postupovou příčku o jeden jediný vstřelený
koš. Naději jsme stále měli, ale buď nám musel pomoci někdo jiný - nečekaným vítězstvím nad HBB,
nebo my jsme museli urvat nepředpokládané vítězství
v Mostě. Proč nepředpokládané? Domácí porážka o 37
bodů nás opravdu do role favorita nestavěla. Již
v průběhu nedělního zápasu posledního listopadového
víkendu proti USK přichází ze Strakonic pro nás dobrá
zpráva. Strakonice poráží HBB o čtyři. Což znamená,
že když dopadne poslední kolo dle předpokladů, postupujeme do extraligy my, ale co když to tak nedopadne. 14 dnů jsme se zodpovědně připravovali na
zápas v Mostě. A před odjezdem se nám začala rozpadat sestava. Nemoci a zájezd do divadla zasáhly a
my odjížděli do Mostu místo v plné sestavě s torzem
družstva. Naštěstí Krokodýl odložil odjezd na hory až
na neděli. Z U13 jsme si „půjčili“ Natali. Soupeř na lavičce v plné alespoň početní síle. S vysokým vítězstvím u nás v zádech a s jistotou postupu jasný favorit. Basketbal je krásný nepředvídatelný sport. Zápas
byl obráceným obrazem našeho domácího. My jsme
chtěli hrát a soupeř se trápil. My hráli rychle a úspěšně do koše. Pro domácí byl koš doslova zakletý. My
hráli celá lavička a soupeř z 12 děvčat otočil na hřiště
pouze 7. My vyhráli a soupeři zbyly oči pro pláč. Potvrzení postupu a navíc tato výhra se nám již počítá
do extraligy.
Kromě žákovských lig se hrály i ligy dorostenecké.
U17 si drží kladnou bilanci a i přes odložené zápasy
dvojičky s BK Klatovy se drží v horní polovině tabulky.
ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.
V prosinci jsme se Vás ptali, jak se Vám líbí vánoční
tradice?

A naopak pouze dvě vítězství U19 z dvanácti zápasů
přikovaly juniorky na předposlední místo tabulky.
S udržením této ligy budeme mít asi starosti. O tom
jaké, rozhodne druhá polovina soutěže.
V kategorii U11 se vykrystalizovala soutěž tak, jak
bylo předpokládáno. Dívčí družstvo DBaK si s BK Klatovy zahraje o postup na Národní finále. BKK Holýšov
má postup jistý v mixech. Nadstavby se budou hrát
odděleně. My si zahrajeme s oběma přípravkami Lokotky tři turnaje, kde dostanou příležitost podívat se
na hřiště zase všechny děti, které k zápasům dorazí.
Tradiční první akcí nového roku je zápas sudá vs lichá. Obvod hlavy nás rozdělil na dvě družstva a hráli
jsme 14x10 minut, jednu část vždy starší a pak mladší. Stolek byl opět nestanný, takže na konci zápasu
svítilo na tabuli skóre 214:214. Letošní účast byla po
slabším loňském zápase vysoká. Přejeme všem, ať
chuť sportovat vydrží všem po celý rok 2014.

Tabulky a statistiky prosincových zápasů Vám s ohledem
na místo v tomto čísle přineseme v únorovém vydání zpravodaje.

J. Buňka

Výsledky ankety za měsíc prosinec:

Anketní otázka na měsíc leden zní:
Co očekáváte od roku 2014?

?

Nová anketa byla spuštěna 3. 1. 2014

Informace pro občany cestující vlakem na trati Kralovice – Rakovník (č.162)
V našem zpravodaji uveřejňujeme jízdní řád vlaků na trati č. 162 Kralovice-Rakovník a zpět.
Zároveň pro vaši snadnější orientaci uvádíme i jízdní řády všech autobusových linek, které na vlakové spojení
končící či začínající v Čisté nějakým způsobem navazují.
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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