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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Příznivé listopadové počasí vítají
všichni spotřebitelé energií, ale
z hlediska
údržby veřejných prostranství je toto počasí velmi náročné. Všechny zelené plochy jsou podmáčené, tráva
stále rostla a
listí padalo velmi pomalu. Díky vysokému pracovnímu nasazení se
našim technickým službám podařilo tyto práce zvládnout a veřejná
prostranství v Kožlanech a v obcích
jsou opět kvalitně uklizena a připravena na zimu. V tomto roce
naše technika prošla mimořádně
těžkou zkouškou a bude nutné
v roce 2015 zakoupit novou samosběrnou sekačku.
Díky příznivému počasí se nám
podařilo vyjednat se svozovou firmou vyvážení biopopelnic až do
20. listopadu.
Do konce tohoto roku již nemáme rozpracovány žádné investiční
akce. Začíná spíše období administrace dokončených akcí (rybník
Vožehák, kaple Hodyně) a příprava na další, které nás čekají
v příštím roce. Důležité bude nové
období evropských dotací 20142020, ale i národní a krajské dota-

ce, které se vynasnažíme pro nás
získat.
Dne 5. listopadu se konalo ustavující zasedání nově vzniklého zastupitelstva.
Na tomto zasedání
byli zvoleni starosta, místostarosta, členové rady a další orgány obce dle zákona o obcích. Výsledky
najdete na jiném místě našeho
zpravodaje. Na ustavujícím zasedání byla také schválena směnná
smlouva s D-K zemědělská a.s.
Z této smlouvy vyplývá, že jsme
se stali majiteli objektu školy
v Hedčanech.
Pokud se objekt
stane kulturní památkou, bude
možné na jeho opravu získat dotace. Myslím si, že budova školy
v Hedčanech si naši pozornost zaslouží. Jednak je historicky cenná
a také v ní mají své zázemí hedčanští obyvatelé.
Na tomto místě je zapotřebí poděkovat hasičům z Hedčan za úklid
v okolí místního hřbitova, kde odstranili náletové dřeviny a křoví.
Úpravy budou pokračovat v příštím
roce vysázením nových stromů.
Listopad byl bohatý na kulturní
dění. Konal se tradiční lampionový
průvod, pořádaný DDM. Ve škole
slavnostně přivítali nové žáky 1.
třídy a také se konal zájezd do divadla v Praze, který organizovala
naše kulturní komise.
Dne 15. listopadu se konala
v zasedací místnosti našeho muzea
přednáška u příležitosti 70. výročí

zřícení německého letadla do Vožehova rybníka. Akce se setkala
s velkým zájmem a návštěvníci si
mohli prohlédnout jednak zbraně,
ale také munici z nalezeného letadla.
V pátek 21. listopadu večer a
v neděli 23. listopadu odpoledne se
uskutečnilo představení ochotnického souboru Kozlík. Představení
se setkala s obrovským úspěchem
a v obou případech byla kožlanská
sokolovna zcela zaplněna. Celému
souboru tímto vyjadřuji velký obdiv a poděkování za nevšední kulturní zážitek.
Období adventu a Vánoc je spojeno
s rozsvícením
vánočních
stromů. V Kožlanech jsme strom
rozsvítili v pátek 28. listopadu. Akce byla obohacena vánočním jarmarkem a vystoupením dětí naší
školy a školky. Velká účast lidí a
výborná atmosféra svědčily o oblíbenosti této akce. Poděkování patří
všem, kteří se podíleli na její přípravě a organizaci.
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
2015 vám přeji pevné zdraví a také štěstí, spokojenost a hodně
úspěchů v osobním i profesním životě.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Vážení občané, dovolte mi poděkovat vám, kteří jste k letošním komunálním volbám přišli a svým hlasem jste
rozhodli o složení zastupitelstva města Kožlany. Chtěl bych poděkovat osobně těm občanům, kteří dali svůj hlas
mně. Také v těchto volbách jsem vašich hlasů dostal nejvíce – 390.
Velice si toho vážím a věřím, že nejenom pro vás, ale pro všechny občany Kožlan a našich obcí budu moci
udělat jako starosta hodně užitečné práce. Nebude to jenom práce jednotlivce, ale celého zastupitelstva a rady
města.
Vůle občanů ve volbách byla naplněna na ustavujícím zasedání, kde jsem byl zvolen starostou města. Složení
rady města a výborů také respektuje názor voličů a možnosti jednotlivých zastupitelů.
Čeká nás těžká a zodpovědná práce ve prospěch našich obcí. K tomu přeji všem zastupitelům hodně elánu a
úspěchů.
Ještě jednou mi dovolte poděkovat všem občanům, kterým není lhostejný vývoj našich obcí za to, že přišli
k volbám a dali svůj hlas, kterým pomohli ustanovit nové zastupitelstvo našeho města.
Mgr. Vladimír Přibyl – starosta města Kožlany
www.kozlany.cz
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Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Kožlany konaného dne 5. 11. 2014
od 18,00 hod. v městském muzeu Kožlany
Zastupitelstvo bere na vědomí:
složení slibu členů zastupitelstva
města podle § 69 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů
Zastupitelstvo vydává:
č. 1/14 - jednací řád ustavujícího
zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 2/14 - program ustavujícího zasedání zastupitelstva,
č. 4/14 - zvolení jednoho místostarosty,
č.23/14 - směnnou smlouvu včetně příloh o bezúplatné směně pozemků ve vlastnictví města p.č.
1449/9, p.č. 1449/10, p.č. 1449/1
2, p.č. 1706, p.č. 1707, st. p.č. 88,
st.p.č. 91/2, st.p.č. 92 - 98 vše v
k.ú. Dřevec, st.p.č. 46, p.č. 1051,
p.č. 1204 vše v k.ú. Buček
za nemovitosti ve vlastnictví D-K
zemědělská a.s. st. p.č. 24/1 včetně kaple, st.p.č. 24/2 včetně budovy bývalé školy č.p. 27, p.č.
28/3 vše v k.ú. Hedčany.
Zastupitelstvo určuje:
č. 3/14 - ověřovateli zápisu Mgr.
Jaroslava Berbra a Zdeňka Pícla a
zapisovatelem Janu Dufkovou,
č. 5/14 - pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.

Zastupitelstvo volí:
č. 6/14 - starostou města Kožlany
Mgr. Vladimíra Přibyla,
č. 7/14 - místostarostou města Kožlany Václava Kratochvíla,
č. 8/14 - do funkce člena rady
města Kožlany Ing. Václava Dubského,
č. 9/14 - do funkce člena rady
města Kožlany Luboše Kulhánka,
č.10/14 - do funkce člena rady
města Kožlany Milana Konopáska,
č.12/14 - předsedou finančního
výboru Miroslava Fišara,
č.13/14 - předsedou kontrolního
výboru Mgr. Jaroslava Berbra,
č.14/14 - do funkce člena finančního výboru Františka Kotěšovce,
č.15/14 - do funkce člena finančního výboru Ing. Oldřicha Mudru,
č.16/14 - do funkce člena kontrolního výboru Mgr. Ivanu Jakšovou,
č.17/14 - do funkce člena kontrolního výboru Petra Babušku.
Zastupitelstvo zřizuje:
č.11/14 - finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Zastupitelstvo stanoví:
č.18/14 - odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva
města ve výši 200,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode
dne přijetí tohoto usnesení,

č.19/14 - odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného
člena zastupitelstva města ve
výši 4.200,- Kč měsíčně. Odměna
bude poskytována ode dne zvolení
do funkce místostarosty.
č.20/14 - odměnu za výkon funkce
člena rady jako neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši
850,-Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do
funkce člena rady.
č.21/14 - odměnu za výkon funkce
předsedy výboru nebo komise ve
výši 500,- Kč měsíčně a člena výboru nebo komise ve výši 150,Kč.
Odměna bude poskytována
ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru či komise.
č.22/14 - při souběhu výkonu
funkce člena zastupitelstva a funkce člena rady náleží neuvolněnému
členu zastupitelstva měsíční odměna podle funkce, za kterou se
poskytuje nejvyšší odměna.
Při
souběhu ostatních funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených
odměn za jednotlivé funkce. V případě personální změny v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna
náležet ode dne zvolení do této
funkce.

Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 10. 12. 2014
od 18:00 hodin
se koná
1. zasedání zastupitelstva Města Kožlany
Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti
Městského úřadu Kožlany
Program:
1)Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů
zápisu
2)Zpráva o činnosti rady města Kožlany
3)Změna rozpočtu na rok 2014 - 9. rozpočtové opatření
4)Rozpočet města na rok 2015
5)Rozpočtový výhled města 2016 - 2017
6)Majetkové a ostatní záležitosti města

- pověření rady města k provádění rozpočtových
změn,
- delegace zástupce města k účasti na valných hromadách společnosti Vod. a kanalizační a.s. Plzeň,
- jmenování zástupců zřizovatele do Školské rady při
Základní škole a Mateřské škole Dr.Eduarda
Beneše Kožlany,
- úprava cen za prodej dřevní hmoty pro samovýrobce,
- prodej pozemku p.č. 1884/1 v k.ú. Kožlany,
- prodej části pozemku p.č. 3623/12 v k.ú. Kožlany
(st.p.936 - 947 vyměřeny GP 792-1050/2013),
- prodej části pozemku p.č.4150/4 v k.ú. Kožlany
(p.č.4150/118 vyměřena GP 795-1066/2013),
- prodej části pozemku p.č. 3579/1 v k.ú. Kožlany
(p.č. 3579/5 vyměřena GP 832-1096/2014),
7)Zpráva starosty města
8)Diskuse

Prodej vánočních stromků
Dne 22. 12. 2014 budou v lesní školce Kožlany prodávány vánoční stromky – pouze smrčky v době od 9:00 –
10:00 a odpoledne od 15:00-16:00 hodin.

Informace …
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb
Město Touškov bylo oceněno Cenou kvality v kategorii
Poskytovatelé sociálních služeb pro seniory. Ocenění
www.kozlany.cz

bylo uděleno Redakcí časopisu Ošetřovatelská péče ve
spolupráci s Radou kvality ČR v Praze 21.10.2014.
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Úhradu poplatků na rok 2015
je možné provést hotově do
pokladny MÚ v úřední dny od
7. ledna 2015 (pondělí, středa
7:30-12:00 a 12:30-17:00 hod.).
Poplatek za psa pro rok 2015
zůstává ve stejné výši jako v minulých letech. To znamená, že
obyvatelé Kožlan zaplatí za 1. psa
v rodinném domě 50 Kč, za dalšího
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 2015 je pro trvale bydlící osoby 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
do výše ceny známky, o kterou by
měli zájem.

Oba poplatky lze zaplatit hotově v pokladně MÚ do konce
února 20154, po tomto datu
budou
rozeslány
složenky.
Známky a pytle na svoz odpadu
budou vydávány na základě předložení zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje 2015 je
96 Kč a je možné jej uhradit rovněž v pokladně města. Zpravodaj
by měl být zaplacen do konce ledna 2015. V následujícím měsíci
obdrží Zpravodaj pouze občané,
kteří jej budou mít zaplacený.

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Pohoda ve školce
Venkovní nepohoda a nečas dětem v mateřské škole vůbec nevadí. To jen my „dospěláci“ hudrujeme a nejčastějším tématem rozhovorů je počasí. Ve školce nás čekají předvánoční přípravy na různá vystoupení a tak
jsme rádi shlédli veselé představení pana“ Pohody“

.

Volby do školské rady
Během měsíce listopadu proběhly ve škole volby do školské rady
na další tříleté období. Volili se zástupci pedagogů a rodičů. Zástupci
zřizovatele školy budou zřizovatelem jmenováni. Co to ale vlastně
školská rada je?
Školská rada je orgán školy
umožňující zákonným zástupcům
nezletilých žáků, pedagogickým
pracovníkům školy, zřizovateli a
dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební
řád. Třetinu členů školské rady
jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a
třetinu volí pedagogičtí pracovníci
dané školy. Členem školské rady
nemůže být ředitel školy. Funkční
období členů školské rady je tři
roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Ředitel školy
www.kozlany.cz

nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské
rady na vyzvání jejího předsedy.
Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a
zvolí svého předsedu.

Školská rada se vyjadřuje k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
schvaluje pravidla pro hodnocení

výsledků vzdělávání žáků v základní škole, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje
školy, projednává návrh rozpočtu
právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává
podněty a oznámení řediteli školy,
zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, podává návrh na odvolání ředitele a
podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.
Tolik tedy ve stručnosti něco
málo základních informací o školské radě. V naší škole působí šestičlenná rada. Mezi pedagogickými
pracovníky byly zvoleny Bc. Eva
Sixtová a Mgr. Kateřina Růžková.
Volby zákonných zástupců proběhly během třídních schůzek ve středu 19. listopadu a zúčastnilo se
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jich 75 rodičů. Vybírali z 21 kandidátů, kteří byli navrženi na základě
dotazníku poslaného všem rodičům. Nejvíc hlasů dostaly a do
školní rady postoupily kandidátky
Šárka Mudrová a Martina Valachová. Celkové výsledky voleb se zápisem z jejich průběhu naleznete
na našich webových stránkách.
Nyní ještě čekáme, až zbylá dvě
místa obsadí zřizovatel a nic nebude bránit tomu, abych svolal první
zasedání nové školské rady. Proběhne pravděpodobně v měsíci
lednu.
Na tomto místě se sluší poděkovat za práci pro školu členům školské rady, kterým končí mandát a
v nově zvolené radě už nebudou.
Jmenovitě to jsou Jan Kotěšovec
za pedagogické pracovníky, Miroslav Hurt a Miroslav Čihák za rodiče.

Nejen volbami žije v této již
předvánoční době škola. 14. listopadu jsme slavnostně v tělocvičně
přivítali prvňáčky. Program sestavený z vystoupení jednotlivých tříd
vyvrcholil oficiálním uvedením žáků první třídy mezi ostatní kamarády školy. Prvňáčci složili slib a
dostali školní trička v červené barvě. Na program se přišlo podívat
mnoho rodičů a prarodičů a myslím, že se všem líbil.

Dále se pilně připravujeme na
slavnostní rozsvícení vánočního
stromečku, kde bychom se chtěli
mimo již tradičního kulturního programu prezentovat i krásně zdobenými perníčky. Výrobky vašich
dětí jste si mohli zakoupit již od 15
hodin na trhu spojeném s touto
akcí. Utržené peníze budou vhodně
použity na uhrazení, případně jako

příspěvek na různé kulturní akce,
divadla nebo výlety pro děti.
Mezi takové by se mohl zařadit i
program „Tonda Obal na cestách“,
který proběhl ve škole ve středu
26. listopadu. Děti, které jsme
rozdělili na několik skupin, dostaly
znovu informace o třídění odpadu,
recyklaci a jeho dalším využití.
Fotky z této akce, ale i z dalších
akcí pořádaných školou, najdete
na našich webových stránkách.

Na závěr bych chtěl poděkovat
všem zaměstnancům školy, kteří
se podílí na přípravě a organizaci
akcí spojených s prezentací školy,
za jejich příkladnou práci a popřát
všem klidný adventní čas a pohodové Vánoce plné dárků a úsměvů
těch nejbližších…
Mgr. Jaroslav Švarc

Okresní přebor ve florbale škol
Asi všichni nevíte, že již od začátku kalendářního
roku se našich starších florbalistů (žáci druhého stupně) ujali kluci z FBC HIPPOS Kožlany. Pravidelně třikrát týdně trénují, pořídili si dresy a přihlásili se do
soutěže v Plzeňském kraji. Proto netrpělivě očekávali
termíny turnajů svých věkových kategorií ve florbale
škol.
Starší hoši museli pro velký počet družstev projít
nejprve kvalifikací, která se hrála v Horní Bříze 13.11.
Postoupili do okresního finále ze druhého místa a o titul se poprali v úterý 25.11 opět v Horní Bříze. Tam se
sešlo osm nejlepších školních týmů ve dvou skupinách. Skupinu vyhráli a v semifinále narazili na ZŠ
www.kozlany.cz

Plasy. Ani ti neměli šanci a výsledkem 4:0 postoupili
do finále. Tam narazili na urostlé hochy z Heřmanovy
Hutě a po nervy drásajícím zápase poprvé prohráli
3:5. Tím na ně „zbyla jen“ stříbrná medaile, ale myslím si, že být druhý ze čtrnácti družstev je obrovský
úspěch, navíc Tomáš Soukup byl vyhlášen nejlepším
brankářem turnaje.
Mladší kluci hráli hned druhý den ve středu 26. 11.
a tak někteří si cestu do Horní Břízy zopakovali. Tentokrát byly dvě skupiny po pěti mužstvech, čili deset
týmů. Hned první zápas se ZŠ Plasy sice prohráli, ale
pak bez ztráty bodu prošli celou skupinou. Do vyřazovacích bojů postoupili z druhého místa a narazili na víKožlanský zpravodaj 12 /2014
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těze skupiny A, tým ZŠ Žihle. Po velkém boji zvítězili
2:1 a historie se opakovala – opět finále! Tentokrát
s domácím týmem Horní Břízy. Finále hráli někteří
hráči už dost vyčerpaní. Hráli dobře, ale góly dával
soupeř. Konečný stav 3:0 pro Břízu. Opět velké zklamání a skoro slzy, malou náplastí snad bylo vyhlášení
Miroslava Součka nejlepším střelcem turnaje, skóroval
devětkrát. Opět velký úspěch, který kluci ocení až
později.
Chtěl bych všem hráčům poděkovat za předvedenou
hru, zvláště klukům, kteří odehráli oba turnaje (O.
Berbr, M. Souček, J. Palšovič). Trenérům z HIPPOSU

dík za kvalitní práci s mládeží a mnoho sil do další.
Všichni děláte radost škole, městu a všem fandům kožlanského sportu. A věřím, že se brzy najdou peníze
na plastové mantinely, které by umožnily hrát zápasy
v naší tělocvičně.
Naše mužstva nastupovala v těchto sestavách:
Starší: T Soukup – M.Souček, O.Berbr, J.Palšovič,
J.Holeček, J.Berbr, M.Beneš
Mladší: F. Holík – M.Souček, O.Berbr, J.Palšovič,
O.Čihák, O.Hurt, A.Palšovič, V.Berbr
Mgr. Jaroslav Berbr

MUZEUM KOŽLANY

Letadlo FW 190
Dne 15. 11. 2014 se uskutečnila přednáška ohledně
letadla FW-190, vytaženého z Vožehova rybníka před
dvěma lety, k 70. výročí od jeho pádu. Děkuji všem,
kdo se zúčastnil, a pro ty, kterým to nevyšlo, se
přednášku budu snažit opakovat v roce následujícím,
termín ještě upřesním.
Přednášku navštívilo 70 dospělých a 5 dětí. Byly k
vidění i kanony s kapslemi na náboje ráže 30 a 20. Po
přednášce si bylo možno prohlédnout letadlo. Bohužel
se nestihl dodělat model letadla, jak bylo původně
v plánu, a tak bude, doufejme, k vidění při další přednášce...
Marie Matějovská, Muzeum

SPOLKY
Šikulky z Kožlan
Prosinec, měsíc, který je poslední v roce, začíná zima, nastává Advent, přijdou Vánoce, Silvestr. Dost
často proběhne okolo nás takovou rychlostí, že nemáme na nic čas.
Ale my jsme si naplánovaly tvoření na úterky. Vyrábíme vánoční ozdoby, přáníčka pro celé naše rodiny.
Big Shot nám pomáhá, také razítka, vykrajovačky a
razítkovací barvy. Na zdobení se dají použít mašle,
krajky, 3D ozdoby. Také připravíme kreativní odpoledne pro děti.
Nechcete si to také vyzkoušet?
My vám nabízíme možnost: přijďte v úterý 9. prosince
do knihovny, připravíme pro děti i vás tvořeníčko. Začínáme ve 13:00 hodin.
A také budeme v Mariánské Týnici 6. prosince odpoledne. A moc se těšíme na tradiční zpívání v kostele.
www.kozlany.cz

Užijte si ten předvánoční čas a krásné Vánoce vám
přejí

Šikulky z Kožlan
Kožlanský zpravodaj 12 /2014
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Divadelní soubor KOZLÍK KOŽLANY
V pátek 21. 11. 2014 uvedl soubor další divadelní
hru, která vejde do historie ochotnického divadla v
Kožlanech.

Hru „Výlet do vzpomínek“ upravila Věra Cepková.
Režírovala soubor a také si v této komedii zahrála.
Soubor předvedl báječnou komedii a hercům se podařilo bavit diváky přes dvě hodiny. Stručný obsah, o
čem hra je, byl napsán v programu:
... o tom, kterak nezvaný host na zahradě, slaboduchá teta a jedna nevěra zamotají hlavu Bedřichovi,
jenž hledá sám sebe…

Bedřicha hrál Pavel Šapovalov, jeho ženu (lékařku)
- Dagmar Šnajdrová, tetu Růžu - Věra Cepková, Alici Ivana Hanzlíková, Simonu (dceru) - Tereza Charvátová, Patrika - Ladislav Štrunc, Jolanu (zasloužilou matku) - Drahomíra Kourová, Arnošta (nezvaného hosta)
- Jiří Kreps.
Herci se překonávali nejen v pátek 21. 11., ale také
v neděli 23.11. Našli se diváci, kteří se přišli podívat
oba dva dny. Při děkovačce byli všichni členové souboru odměněni bouřlivým potleskem!

P.S. 14. 12. 2014 vystoupí divadelní soubor Kozlík v
Dolním Hradišti od 16 hodin.
Další vystoupení budou až v roce 2015.
Vlaďka Kobyláková

Hasiči města Kožlan
V tomto měsíci se hasiči naší
jednotky
zúčastnili
cvičení
v areálu D-K zemědělské a.s. za
účelem prověření jednotky a
dýchacích přístrojů.
Strojníci 21. listopadu provedli povinnou pravidelnou STK
na naší CAS Tatře 815 a tak si
zároveň splnili i kondiční jízdy.
V pondělí 24. listopadu proběhlo školení bezpečnosti práce
v hasičské zbrojnici celé zásahové jednotky.
Už s blížícími se vánočními
svátky a Novým rokem, bychom Vám chtěli připomenout,
abyste si dávali nejen pozor na
kost z vánočního kapra, ale také ať zůstane oheň jenom ve
vašich kamnech, kotlích, krbech
a na svíčkách.

Citát měsíce
„Pesimista vidí potíže v každé příležitosti.
Optimista vidí příležitost v každé potíži.“
Winston Churchil

První dýňování v Hodyni
25. 10. 2014 proběhlo setkání ve staré škole, a protože se blížil konec října a tím pádem Halloween, tudíž
nápad byl na světě
vydlabat si
dýně. Celé odpoledne
se
neslo
v strašidelném, ale
zároveň milém duchu. Dlabalo a vyřezávalo se buď
dle fantazie, nebo
dle
připravených
šablon. Děti si mohli vyrobit netopýry a dýňové panenky. Pobavili se jak malý, tak i velcí.
Za realizaci, výzdobu a i krásné nápady děkujeme
Zuzaně Švejkovské a Věře Hourové. A budeme se těšit opět za rok.
www.kozlany.cz

Michaela Píclová
Kožlanský zpravodaj 12 /2014
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SPORT
FC Olympie Kožlany
Podzimní část fotbalové sezóny je
za námi a přišel čas na malou rekapitulaci.
Žáci se vyrovnali s letním odchodem několika opor nad očekávání a s pouhými dvěma porážkami a se zanedbatelnou ztrátou na
„medailové“ pozice uzavírají první
polovinu tabulky.
Dorostenci vlétli do krajské soutěže jako uragán a dlouho se jako
nováčci vyhřívali na samé špici tabulky. Pak sice přišla ojedinělá zaváhání, ale i tak je druhá příčka
fantastická. Naši borci připravili jedinou porážku aktuálně vedoucímu
Městu Touškov, na domácím hřišti
doslova dominovali (v 8 utkáních
nasázeli soupeřům rovných 60 gólů!!!) a i proto jsou suverénně nejlépe střílejícím celkem soutěže.

Stará garda - to je bohužel úplně
jiná písnička. Kožlanští matadoři
nepoznali během podzimu chuť vítězství, přestože v žádném utkání
nebyli jednoznačně horším celkem.
Dopláceli však na množství mnohdy laciných branek ve vlastní síti.
Snad to bude na jaře lepší ...
A-mužstvo stejně jako vloni na
počátku sezóny výsledkově tápalo.
Herně to sice nebylo špatné, ve
vyrovnaných zápasech však hráče
srážela slabší koncovka a občasné
laciné branky ve vlastní síti. Postupem času se ale mužstvo chytilo a
výsledkem je v tradičně velmi vyrovnané tabulce průběžné páté
místo.
Všichni hráči teď mají před sebou dlouho zimní přestávku, kdy je
potřeba si odpočinout a následně

Výsledky - listopad:
Muži:
Dolní Bělá – Kožlany 1:4 (1:2)
branky: Šnajdr 3, Tupý
Kožlany - Vejprnice B 1:1 (1:0)
branka: Hora
Heřm. Huť – Kožlany 1:0 (0:0)

nabrat síly do jara. Dorostenci si
ještě před koncem roku, konkrétně
28. prosince, už potřetí zajedou na
kvalitně obsazený halový turnaj do
Kadaně
(bližší
informace
na
http://www.lokocup.estranky.cz).
Áčku pak začátkem ledna odstartuje zimní příprava, kterou stejně jako v letošním roce zpestří několik
utkání na umělé trávě v rámci
zimního turnaje v Horní Bříze. Turnaj začíná 7. února, rozpis utkání
našeho mužstva bude k dispozici
na webových stránkách klubu, zde
ve zpravodaji a na obvyklých vývěskách. Srdečně zveme všechny
fanoušky a předem děkujeme za
podporu.
Jiří Švamberg

Dorost:
Kožlany – Stříbro 8:1 (3:0)
branky: Tupý 5, V.Švamberg, Folk, Hromada
Nýřany – Kožlany 3:3 (2:2)
branky: Šofranko 2, Tupý

Podzimní tabulky:

Muži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dorost:
Třemošná
H. Huť
Křelovice
Bezvěrov
KOŽLANY
Nečtiny
Blatnice
Zbůch
Vejprnice „B“
Ledce
Dolní Bělá
Mladotice
Manětín
Trnová

39:17
53:16
37:25
45:30
30:25
32:28
27:19
39:36
21:20
25:35
28:31
32:42
17:82
13:38

31
30
27
26
23
23
21
20
20
17
15
8
4
-1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

M. Touškov
KOŽLANY
Černice
Smíchov
Mýto
Horní Bříza
Nýřany
Kralovice
Stříbro
Košutka
Rapid Plzeň
Spoje Plzeň
Hrádek
Bezdružice
Union Plzeň

52:14
75:24
49:26
52:32
46:28
43:31
57:31
24:30
45:37
33:32
36:32
37:32
13:66
20:75
12:104

35
31
29
28
27
24
23
23
22
21
20
19
7
6
0

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

Kaznějov
Žihle
Kralovice
Jesenice
Hadačka
KOŽLANY
Horní Bříza
Plasy
Zbůch
Trnová
Dolní Bělá

77: 4
26:15
43:19
62:24
50:27
39:25
33:40
14:38
20:49
12:63
11:83

27
24
23
22
20
17
11
9
9
3
0

Stará
1.
2.
3.
4.
5.
6.

garda:
Zruč „B“
Plasy
Chrást
Druztová
Třemošná
KOŽLANY

19: 2
16:15
16:12
13:20
10:17
12:20

15
9
7
7
4
1

DBK Kožlany-Kralovice - listopad
Kola basketbalových soutěží se
otáčejí stále stejnou rychlostí a pozastaví se až na Vánoce, ale ani
toto pozastavení neznamená, že
budeme bez basketu. Přípravku
jsme přihlásili v termínu 27.12. na
Vánoční turnaj do Plzně. Ostatní
mini mají možnost hrát za U11 nebo U12 v družstvech DBaK. Starší
budou pomáhat při organizaci turwww.kozlany.cz

naje jako pomocní rozhodčí u stolků. A samozřejmě plánujeme na
1.1.2015 od 14:15 uskutečnit tradiční první mistrák roku - utkání
Sudá vs Lichá.
V Kralovicích se po akci zateplení
konečně otevírají tělocvičny, takže
naběhneme na více než jeden trénink v týdnu a budeme mít možnost opět rozdělit mini a přípravku.

Přece jenom trénovat najednou 25
dětí s rozdílnou výší basketbalových dovedností byl docela oříšek.
Tolik pohled do budoucna a nyní
ohlednutí za listopadovými zápasy.
Hlavní událostí listopadu byla konečně výhra žen. Ve třetí sezóně,
ve třicátém zápase byla konečně
dvanáctistá minuta na hřišti pro
družstvo žen minutou vítěznou. SiKožlanský zpravodaj 12 /2014
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ce těsně o dva body, ale jak se říká, je důležité mít na konci zápasu
alespoň o jeden bod víc než soupeř
a to se konečně podařilo. Je to
odměna pro hráčky i Moniku Kůsovou za jejich přístup k tréninku. Ač
reptají a nechce se jim běhat nebo
posilovat, tak právě zlepšenou fyzičkou dokázaly urvat zápas na
svoji stranu. K dalšímu zápasu do
Kraslic bohužel ženy nejely, neboť
by byly pouze 4. U19 jim pomoci
nemohly – hrály své zápasy DL,
takže jednáme o náhradním termínu.
Juniorky odehrály v listopadu 4
zápasy a mají to fifty-fifty. Skoro
povinnou výhru v Kralupech následovala porážka na Nuslích a
v dalším dvoukole překvapivá výhra nad družstvem Proseka a pak
těsná
porážka
od
Brandýsa.
V nesmírně
vyrovnané
tabulce
jsme 7. s poměrem zápasů 5:5.
Kadetky se blíží polovině základní části. O prvním adventním víkendu jsme zajížděli poprvé v této
sezóně na palubovky soupeřů.
V sobotním zápase nás, jako vedoucí družstvo, hostila druhá Lokomotiva Karlovy Vary. Jak to nazvaly soupeřky na facebooku, měl
to být šlágr podzimu. V páté minutě první čtvrtiny bylo po šlágru.
Soupeř si bere oddechový čas za
stavu 11:2 pro nás. Ihned po time
outu navyšujeme vedení na 17:2 a
26:11 na konci první čtvrtiny.
Soupeř nemá žádnou odpověď na
náš rychlý přechod do útoku, zakončený buď rychlým košem, nebo
dobře připraveným
postupným
útokem. Náš náskok narůstal až na
závěrečných 73:42. Nedělní zápas

se odehrál v Jenči, kde má domácí
palubovku HB Basket. I zde se čekal vyrovnaný zápas. Opět se nám
podařilo již v začátku utkání vybudovat dostatečný náskok a ten již
pravidelným střídáním a rychlými
protiútoky navyšovat. Konečné
skóre 73:42. V tomto zápase také
padl náš tisící bod. Na tuto metu
nedosáhla kupodivu žádná „ostrostřelkyně“, ale odměnu za 1000.
bod kupuje R. Slabá.
I „béčko“ už má výhru. O víkendu 15.-16.11. doma porazilo jak
Aritmu, tak Sokol Kladno a už není
poslední. Tyto výhry nám asi nezajistí udržení soutěže i pro „béčko“,
ale potěší jak trenéry, tak hráčky.
Starší žákyně již mají jistý postup do extraligy. Bohužel se dočkaly také prohraných zápasů.
Nejdříve dokázaly vyhrát v Mostě a
Ústí nad Labem, aby pak dovolily
dobýt Chválendu Spartě a HBB.
Škoda, právě tyto dvě prohry se
nám už budou počítat do extraligy.
V posledním dvoukole nás čekají
venkovní zápasy ve Strakonicích a
základní
část
zakončíme
s posledním z postupujících z naší
skupiny – Slovankou. A před Vánocemi je v plánu již první kolo extraligy, takže držte palce.
Mladší žákyně čeká už jen poslední zápas a je jisté, že tentokrát
do
extraligy
nepostoupíme.
V listopadu
jsme
nejdříve
v Kožlanech uštědřili kilo Nuslím a
pak prohráli, sice po dobré výkonu,
ale prohráli s HBB. Poslední listopadový víkend nás poslal do Karlových Varů a v neděli do Chomutova. Výhra ve Varech nám udržela
šanci na postup do extraligy. Tu

však pohřbila prohra HBB ve Strakonicích a definitivně pak naše nedělní prohra v Chomutově. Nevadí,
přesuneme některé hráčky z U14
do „B“ U17, v U14 lize necháme
„obouchávat“ mladší hráčky U13 a
U12. Ono se jim to pak bude hodit
ve vlastních kategoriích.
Mladší mini se také konečně dočkali výhry. V další rundě turnajů
se potkáváme s BK Přeštice a BCM
Sokolov. První turnaj hostily Přeštice. Domácí porážíme 46:17 a se
Sokolovem prohráváme 39:54.
Podobné výsledky pak měl i další
turnaj pořádaný u nás. Opět výhra
nad Přešticemi – 50:41 a těsná
prohra se Sokolovem 44:50. Poslední turnaj této části nás čeká
v Sokolově, tak snad budou výsledky podobné, ne-li lepší.
Výbor ČBF OZČ letos poprvé organizuje turnaje přípravek. My
jsme
byli
nalosováni
spolu
s dvěma týmy Rokycan do Holýšova. Boje to byly náramné, a ač
jsme ani jeden zápas nevyhráli,
tak byl pro všechny účastníky přínosem. Vždyť se na hřiště dostali i
ti, kteří začali trénovat v září a co
je potěšitelné, tak se na hřišti neztratili – bojovali a rvali se jako lvi.
ČBF z této soutěže nebude dělat
tabulku, tak alespoň naše výsledky: DBaK K-K vs Holýšov 12:21 vs
Rokycany „B“ 10:14 vs Rokycany
„A“ 2:43.
Na závěr mi dovolte popřát všem
hráčkám, hráčům, rodičům a příznivcům DBK klidné prožití svátků
Vánočních a šťastný nový rok
2015. A 1. ledna ve 14:15
v tělocvičně nashledanou.

Kadetky U17 - DL
1. DBaK
2. BK Česká Lípa
3. BK Loko K. Vary
4. USK Praha B
5. Bižu Jablonec n. N.
6. ŠBK P-H Sadská
7. TJ Slovan Litoměřice
8. HB Basket Praha
9. BK Brandýs n. L.
10. DBaK B
11. TJ Sokol Kladno
12. Aritma Praha

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

mladší žákyně U14 - ŽL
1. Sokol Kladno
11 8 3
2. Levhartice Chomutov 10 8 2
3. HB Basket Praha
10 7 3
4. BK Strakonice
10 6 4
5. DBaK
11 4 7
6. BK Loko K.y Vary
10 3 7
7. Nobiles Nusle
10 0 10

starší žákyně U15 - ŽL
1. DBaK
2. BA Sparta
3. HB Basket Praha
4. Basket Slovanka
5. BK Slovan Ústí n.L.
6. BK Baník Most
7. BK Strakonice
8. BK Loko K. Vary

12 10 2 22
12 10 2 22
12 8 4 20
12 8 4 20
12 6 6 18
12 3 9 15
12 3 9 15
12 0 12 12

Průběžné tabulky soutěží
ženy - OP
1. BaK Plzeň "B"
2. BK Sokolov
3. BCM Sokolov
4. TJ Slavoj Tachov
5. TJ Sokol Toužim
6. BSK Tatran Kraslice
7. BK Klatovy
8. DBK K-K

541
541
440
523
514
413
413
413

9
9
8
7
6
5
5
5

Juniorky U19 - DL
1. ŠBK P-H Sadská
2. BK Prosek
3. BK Brandýs n. L.
4. TJ Slovan Litoměřice
5. Basket Poděbrady
6. BK Klatovy
7. DBaK
8. Aritma Praha
9. Sokol Nusle
10.TJ Slovan Varnsdorf
11.Sokol Kladno
12.BK Kralupy junior

10 9 1
10 8 2
10 7 3
10 6 4
10 6 4
10 5 5
10 5 5
10 4 6
9 4 5
10 2 8
9 3 6
10 0 10

19
18
17
16
16
15
15
14
13
12
12
10

www.kozlany.cz

10 0
7 3
7 3
7 3
6 4
6 4
6 4
5 5
4 6
2 8
0 10
0 10

20
17
17
17
16
16
16
15
14
12
10
10

mladší mini U12 - OP
1. BK Klatovy (h)
2. BK Loko K. Vary (d)
3. DBaK (d)
4. BKK Holýšov (mix)
5. BCM Sokolov (d)
6. DBaK K-K(mix)
7. BK Loko Plzeň (h)
8. BSK Kraslice (mix)
9. BK Přeštice (h)

19
18
17
16
15
13
10

10 10 0 20
8 8 0 16
10 5 5 15
8 6 2 14
10 4 6 14
10 3 7 13
8 4 4 12
10 2 8 12
10 0 10 10

J. Buňka
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První mistrák roku
tradiční zápas

SUDÁ vs LICHÁ
čtvrtek 1. ledna 2015
tělocvična ZŠ Kožlany
úvodní rozskok 14:15 tělocvična otevřena od 13:45
rozřazovací kriterium: počet písmenek ve jméně a příjmení (dle OP, RL)
Adventem k Vánocům
Městská knihovna Kožlany, kulturní komise, Klub Šikulek a DDM Kožlany
Vás srdečně zvou na
Adventní odpoledne plné vánočních nápadů a vůně skořice
Knihovna Kožlany
9. prosince 2014 od 14,00 hodin
Výstavu betlémů
od 1.12. – 31.12.2014

Klub důchodců Kožlany
pořádá předvánoční setkání důchodců u Vožehova
rybníka
ve čtvrtek 4. prosince 2014
od 15:00 hod.
Doprava tam i zpět zajištěna autobusem (panem
Vavřičkou st.)
Zastávky:
u Váhy a sokolovny
15.00 hod.
u ZŠ a MÚ
15,05 hod.
Program:
1/Zahájení
2/Pohoštění připravené kuchařem ze střediska „U Vožeháku“
3/Volná zábava
Každý účastník tohoto setkání zaplatí poplatek 20 Kč.
Odjezd autobusu zpět v 18,30 hod.

Římskokatolická farnost Kralovice
Vás zve na
Adventní koncert
v neděli 7. prosince 2014
od 17 hodin
kostel sv. Petra a Pavla, Kralovice
Na programu budou varhanní a vokální díla těchto
skladatelů: A.Michna, J.S.Bach, A.Dvořák, G.F.Händel,
W.A.Mozart a další
Účinkují:
Veronika Husinecká – varhany
Petra Kamenická – zpěv
Tomáš Ondřich - zpěv

www.kozlany.cz

MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
MARIÁNSKÁ TÝNICE
VÁS ZVE NA

Advent
do muzea
6. PROSINCE 2014
ZAČÁTEK VE 13 HODIN
VÁNOČNÍ TRADICE V POHÁDKOVÝCH PŘÍBĚZÍCH
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI
VÁNOČNÍ JARMARK A OBČERSTVENÍ
VSTUPNÉ: DOSPĚLÍ 20 Kč, DĚTI ZDARMA

MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
MARIÁNSKÁ TÝNICE
Vás zve na

Vánoce
s Úsměvem
17. PROSINCE 2014 19:00
vstupné: 70,- Kč / 30,- Kč
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DĚTSKÉ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
v pátek 19. 12. 2014 v 17

00

hod.

V KOŽLANSKÉM KOSTELE SV. VAVŘINCE
ZPÍVAJÍ ŽÁCI ZŠ VÁNOČNÍ KOLEDY A PÍSNĚ
SRDEČNĚ VÁS ZVEME, OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !!!

PF 2015
ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.
V listopadu jsme se Vás ptali, zda odsuzujete řádění fotbalových fanoušků na stadionech?

Výsledky ankety za měsíc listopad:

Anketní otázka na měsíc prosinec:
Na Vánoce se těším, protože …

(stav k 28.11. 10:45)
Nová anketa byla spuštěna 1. 12. 2014

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) v tiskové kvalitě. 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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