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2015

Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Do konce roku 2014 nám počasí
přálo a zimní údržbu, tj. úklid sněhu, popřípadě
náledí
jsme
museli provádět pouze minimálně. Bylo
tedy dost času
na další důležité práce, např.
opravy a údržba
poškozených laviček, odvoz nepořádku na
veřejných prostranstvích, drobná
údržba místních komunikací, údržba a příprava techniky, drobné
opravy apod. Na zimní období
máme také zajištěnou posypovou
sůl pro případné náledí.

www.kozlany.cz

V měsíci prosinci se konalo 1.
zasedání nového zastupitelstva,
jehož výsledky najdete na jiném
místě našeho zpravodaje. Práce na
úřadě pokračovaly až do samého
konce roku.
Bylo třeba udělat
odečty vodoměrů a začít vyúčtovávat náklady na vodu. Také se již
připravují první žádosti o dotace
na příští rok. Jako první je podána
žádost o dotaci na kožlanskou pouť
v srpnu 2015. Byla také zveřejněna výzva na výběrové řízení na rekonstrukci chodníků, kanalizace a
vybudování vodovodu v Kralovické
ulici okolo stavebnin.
Jako tradičně se začínají scházet
dobrovolní hasiči na svých výročních schůzích, kde bilancují svoji
práci za uplynulý rok a vytyčují si

cíle do roku příštího. Účastnil jsem
se schůzí v Bučku a v Hedčanech.
Mimo hasičských záležitostí jsme
také probrali ožehavé otázky, které
se
týkají
místních
obcí.
K bilancování minulého roku se také sešli důchodci na setkání
v rekreačním zařízení DP u Vožeháku. V prosinci pokračovala výstava betlémů v městské knihovně
a tradiční dětské vánoční zpívání
v kostele sv. Vavřince v Kožlanech.
Rok 2014 nebyl špatný. Co nám
přinese rok 2015, to teprve uvidíme.
Přeji vám všem, aby byl
úspěšný, plný štěstí a elánu do
všeho, co budete v tomto roce dělat.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta
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Výsledky projednání rady města na 1. zasedání konaném dne 24. 11. 2014
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města, zprávu o stavu hospodaření v
městských
lesích
ke
dni
03. 11. 2014, informace o úpravě
cen za prodej dřeva pro samovýrobu.
Rada schvaluje:
č. 1/14 - program 1. zasedání rady města, č. 2/14 - termín a program 1. zasedání zastupitelstva
města Kožlany, č. 3/14 - zřízení
kulturní komise ve složení: předseda Hana Tupá, členové - Mgr.
Dana Berbrová, Silvie Slabá, č.
4/14 - 8. rozpočtové opatření
2014, č. 5/14 - složení ústřední inventarizační komise, dílčích inventarizačních komisí a likvidační komise k provedení inventury majetku a závazků města za rok 2014,
č. 6/14 - při jednání bude postu-

povat v souladu s dosavadním jednacím řádem rady města, č. 7/14 nákup dárků pro děti z MŠ Kozojedy v hodnotě 1.000,- Kč, č. 9/14 zveřejnění záměru prodeje zastavěné části pozemku p.č. 3623/12
st.p.č. 936 - 947 k.ú. Kožlany, č.
11/14 - nový volební řád pro volbu
členů školské rady, č. 12/14 - zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor v nemovitosti č.p. 8
Hodyně.
Rada souhlasí:
č. 8/14 - se zapsáním žadatele o
přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kožlany do
seznamu zájemců s tím, že v současné
době není volný žádný byt, č.
10/14 - s návrhem ceny za čištění
a odvádění odpadních vod pro rok
2015 ve výši 10,38 Kč bez DPH, č.
14/14 - se stavbou položení optického kabelu v ul. Větrná, Růžová,
Zahradní a nemá ke stavbě připo-

mínek, č. 15/14 - s napojením pozemku 1923/2 v k.ú. Dřevec na
veřejnou kanalizaci bez připomínek.
Rada neschvaluje:
č. 13/14 - poskytnutí finančního
příspěvku pro Spolek pro ochranu
přírodní rezervace a hradu Krašov
z důvodu poskytnutí podpory prostřednictvím Mikroregionu Kralovicko, a formou bezplatného užívání pozemků v okolí hradu.
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 rady města na 2. zasedání konaném dne 15.12.2014
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města, zprávu o stavu hospodaření v
městských
lesích
ke
dni
01. 12. 2014
Rada schvaluje:
č. 16/14 - program 2. zasedání
rady města, č. 17/14 - navýšení
neinvestičního příspěvku pro Základní školu a Mateřskou školu Dr.
Eduarda Beneše Kožlany o 65000,Kč formou 10. rozpočtové opatření
2014, č. 19/14 - užívání závěsného
znaku oddávajícím Ing. Václavem
Dubským, starostou a místostarostou při svatebních obřadech a stanovení oddávacích dnů na pátek a
sobotu bez stanovení oddávacích
hodin, č. 21/14 - uzavření Městského úřadu ve dnech 23.12. a
31.12.2014 a uzavření muzea ve
dnech 31.12.2014 a 01.01.2015,
č. 22/14 - výzvu a podklady pro
výběrové řízení na dodavatele
stavby chodníků, vodovodu a kanalizace v Kralovické ul., Kožlany,
č. 23/14 - smlouvu o umístění
stavby kanalizační vpusti a kanalizační přípojky na pozemku st.p.č.
466 v k.ú. Kožlany, č. 24/14 - složení povodňové komise města Ko-

žlany, č. 25/14 - zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v
č.p. 27 Hedčany, č. 26/14 smlouvu o zřízení věcného břemene
služebnosti
č.
IV-120007828/1 na části pozemku p.č.
4150/44, 4912 v k.ú. Kožlany uzavíranou se společností ČEZ Distribuce a.s., č. 27/14 - poskytnutí finančního příspěvku v roce 2015
pro Český svaz včelařů, Základní
organizaci Kožlany ve výši 5000,Kč, č. 28/14 - převod peněz z rezervního fondu Základní školy a
Mateřské školy dr.Eduarda Beneše
Kožlany na provozní výdaje v částce 100 000,- Kč, č. 29/14 - smlouvu o výpůjčce nebytových prostor
v nemovitosti č.p. 8 Hodyně
s
SDH Hodyně, č. 30/14 - smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na části pozemků p.č.
3623/12, 3671/1, 3648/1, 4155/2,
3668/4, st. 630, budova bez č.p.,
bez č.ev. vše k.ú. Kožlany uzavíranou se společností O2 Czech Republic a.s., č. 31/14 - instalaci tři
kusů radiátorů do restaurace U
Radnice, Kožlany s tím, že náklady v maximální výši 10 000,- Kč
budou uplatněny proti nájmu, č.
32/14 - obnovení dřevěného obložení restaurace U Radnice, Kožlany

s tím, že náklady v maximální výši
5000,- Kč budou uplatněny proti
nájmu, č. 33/14 - dodatek č. 5 ke
smlouvě o dílo o zajištění komplexního odpadového hospodářství
ze dne 19.02.2007.
Rada pověřuje:
č. 18/14 - Ing. Václava Dubského
k přijímání prohlášení o uzavření
manželství.
Rada odkládá:
č. 34/14 - projednání žádosti o
prodej pozemku pod chatou E7
p.č. 815/13 v k.ú. Bohy z důvodu
přípravy komplexního řešení celé
věci včetně zajištění přístupové
cesty k chatám.
Rada souhlasí:
č. 20/14 - s umístěním sídla TJ Kožlany na adrese Kožlany, Pražská
135.
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 rady města na 3. zasedání konaném dne 31.12.2014
za účasti všech členů rady města
Rada schvaluje:
č. 35/14 - program 3. zasedání
rady města, č. 36/14 - 11. rozpoč-

www.kozlany.cz

tové opatření roku 2014, č. 37/14
- pronájem části nebytových prostor v č.p. 27 Hedčany za 500,-

Kč/měs. na dobu 2 let s účinností
od 01.01.2015.
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Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 1. zasedání konaném dne 10. 12. 2014
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva, zprávu o činnosti rady, zprávu o stavu
lesního hospodaření
Zastupitelstvo určuje:
č. 24/14 - ověřovateli zápisu Ing.
Václava Dubského a Luboše Kulhánka, návrhovou komisi ve složení - předseda Václav Kratochvíl,
členové Mgr. Jaroslav Švarc, František Kotěšovec.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 25/14 - program 1. zasedání zastupitelstva, č. 26/14 - změnu rozpočtu města na rok 2014 - 9. rozpočtové opatření, č. 28/14 schvaluje rozpočet města na rok
2015 jako schodkový, schodek bude financován přebytkem z minulého období, č. 29/14 - rozpočtový
výhled města Kožlany na rok
2016-2017, č. 31/14 - aby starosta zastupoval město Kožlany na
valných hromadách Vodárenské a
kanalizační a.s. Plzeň, a to v průběhu celého volebního období
2014-2018, č. 33/14 - návrh cen
za prodej dřevní hmoty pro samovýrobce na rok 2015 a ceník prací
v lese pro živnostníky na rok 2015,
č. 34/14 - prodej pozemku p.č.
1884/1 o výměře 34 m2 v k.ú. Kožlany paní R. S. za cenu 100,Kč/m2, č. 35/14 - prodej pozemků
st.p. 936 o výměře 32 m2 st.p.
937 o výměře 30 m2, st.p. 938 o
výměře 30 m2, st.p. 939 o výměře
30 m2, st.p. 940 o výměře 30 m2,

st.p. 941 o výměře 30 m2, st.p.
942 o výměře 30 m2, st.p. 943 o
výměře 30 m2, st.p. 944 o výměře
30 m2, st.p. 945 o výměře 30 m2
st.p. 946 o výměře 30 m2, st.p.
947 o výměře 32 m2 vše v k.ú.
Kožlany vlastníkům jednotlivých
garáží za cenu 100,- Kč/m2 za
podmínky zkolaudování staveb garáží na uvedených pozemcích, č.
37/14 - prodej pozemku p.č.
3579/5 o výměře 150 m2 v k.ú.
Kožlany manželům M. za cenu
100,- Kč/m2.
Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 36/14 - prodej pozemku p.č.
4150/118 o výměře 69 m2 v k.ú.
Kožlany.
Zastupitelstvo pověřuje:
č. 27/14 - radu města k projednání
a rozhodnutí o závěrečném rozpočtovém opatření vzniklém v období
od 11. 12. 2014 do 31. 12. 2014,
č. 30/14 - radu města k provádění
rozpočtových změn v tomto rozsahu:
1. do výše 300 000,- Kč včetně na
straně příjmů, do výše 200 000,Kč včetně na straně výdajů, jedná
se o celkovou možnou částku rozpočtových změn mezi jednáními
zastupitelstva.
2. bez ohledu na výši rozpočtové
změny v těchto případech:
a) přijetí, realizace účelově poskytnutých prostředků,
b) výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení živelných pohrom,

c) výdaje ve stavu nouze,
d) úhrady pokut, penále, daní a
daňových doměrků, odvodů,
e) zaúčtování příjmu a výdaje daně z příjmů právnických osob, kterou platí obec sama sobě,
f) technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají
vliv na rozpočet,
g) přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi třídou 5 (běžné výdaje)
a třídou 6 (kapitálové výdaje) u
akcí schválených zastupitelstvem,
ale u kterých je nutné po uskutečnění výdajů provést správné zatřídění v souladu s rozpočtovou
skladbou.
3. o rozpočtových změnách provedených v kompetenci rady bude
zastupitelstvo informováno na nejbližším zasedání.
Zastupitelstvo jmenuje:
č. 32/14 - Mgr. Alenu Štruncovou
a Radovana Kratochvíla jako zástupce zřizovatele do Školské rady
při Základní škole a Mateřské škole
Dr. Eduarda Beneše 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.

Informace …
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 2015, 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.

Oznamujeme občanům,
že likvidace kovového odpadu je zajištěna ve sběrném dvoře v Kožlanech, svoz biologického odpadu probíhá
formou svozu biopopelnic. O datu, kdy bude vývoz biopopelnic v letošním roce zahájen, budeme informovat.

www.kozlany.cz
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Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
V adventním čase byly děti z MŠ velmi pilné
Koncem
listopadu
zazpívaly
v kožlanském parku při slavnostním rozsvěcování vánočního stromu a již v následujícím týdnu přišly se svými rodiči na výtvarnou
dílničku
do
mateřské
školky.
V jídelně společně vyráběli ozdoby
z vizovického těsta a obrázky vánočního stromku dekorované těstovinami.

V pátek 5. prosince proběhla
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. Především
čertů se děti obávaly, ale většina
je nakonec přivítala s klidem a
všichni jim zazpívali společnou písničku. Našli se i odvážlivci, kteří se
s čerty vyfotili. Andělé děti obdarovali sladkostí a ovocem.
Poslední pobyt v Solničce 10. prosince byl spojen s návštěvou muzea v Mariánské Týnici. Děti si
prohlédly stálé expozice muzea,
povídaly si o pohádkách a měly
možnost pohrát si s některými
hračkami minulého století.
Ve čtvrtek 11. prosince mohli
rodiče zhlédnout v MŠ tradiční
předvánoční besídku. Lvíčata si
připravila
„Cvičení
sněhuláků“,
Delfínci sehráli veršovanou pohádku O dvanácti měsíčkách a Srdíčka
vystoupila se svým „Rejem čertů“.
Všechny třídy měly připravené i
krátké pásmo plné zimních a vánočních básniček a koled. Po předání přáníček maminkám se děti
dočkaly malé odměny za pěkné
výkony.

Jako každý rok, nezapomněly
děti ani na vystoupení pro seniory
z pečovatelského domu, kteří přišli
tentokrát do školky. O program se
postarala třída Srdíček.
Úplný závěr tohoto krásného adventního času patřil návštěvě plzeňského divadla Alfa.
Poděkování za sponzorské dary
pro děti mateřské školy patří: potravinám COOP za příspěvek na
mikulášskou nadílku, MěÚ Kožlany
za balíčky na vánoční besídku, panu Petru Babuškovi za auta pro
děti, rodičům, kteří pomáhají finančními prostředky.

Mgr. Dita Kratochvílová

SPOLKY
Šikulky z Kožlan
Je leden roku 2015, ale chtěla bych připomenout
několik krásných setkání v prosinci minulého roku.
V Městské knihovně v Kožlanech jsme připravily pro
děti tvořeníčko z papíru, při kterém si děti vyráběly
vánoční přáníčka. Moc jsme si to spolu užily.
V Mariánské Týnici byla pěkná mikulášská atmosféra. Setkání se známými lidmi, možnost se zastavit
v obvyklém předvánočním shonu bylo opravdu milé.
Byly jsme poprvé na HOGOFOGO bazárku v Plzni a
byly jsme z něj nadšené. Je to dobročinná akce, při
níž bylo za pár hodin vybráno 45.000,-Kč pro dva malé chlapce. Pořadatelky nás oslovily na Kreativu v Jasu
v Plzni a my jsme se rády k nim přidaly. Bazárku se
zúčastnili ti, kteří tam darovali „zboží“ na prodej a
hlavně ti, kteří si tam přišli nakoupit. A přišlo hodně
lidí, všichni si užívali milého setkání, pobavení a hlavně, lidé mají ještě srdce.
Adventní koncert v Břežanech, kde vystoupil
SPIRITUAL KVINTET potěšil určitě všechny návštěvníky, kteří si rádi s nimi zazpívali.

A již desáté zpívání našich kožlanských dětí
v kostele Sv. Vavřince bylo krásným posledním předvánočním setkáním.
Chtěly bychom poděkovat dětem i panu učiteli
Berbrovi za krásný zážitek! Jsme rády, že máme
v Kožlanech tak šikovné děti.
Přejeme Vám šťastný rok 2015

Šikulky z Kožlan

Citát měsíce
„Svoboda a odpovědnost jsou dvě strany téže mince“
Václav Havel

www.kozlany.cz
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Hasiči města Kožlan
Hned začátkem prosince, kdy postihla ledovka celou
republiku a způsobila problémy především v dopravě,
tak ledovka zaměstnala i naše hasiče. Okolo půl čtvrté
ráno dne 2. prosince vyjela zásahová jednotka na příkaz KOPIS na zprůjezdnění silnice mezi Černíkovicemi
a Dřevcem. Jednalo se o padlé stromy přes vozovku.
Hasiči padlé stromy prořezali a odklidili z vozovky a
poté se vrátili hned na základnu.
Členové našeho sboru také společně se starostou
našeho města navštěvovali výroční schůze okolních
sborů.
V zastoupení našeho sboru Radovan a Lenka Kratochvílovi navštívili na pozvání sboru dobrovolných hasičů v Dolním Bukovsku (nacházející se v jižních Čechách) jejich výroční schůzi. Na schůzi se jim líbilo a
touto cestou by chtěli poděkovat za pozvání, výborný
catering hasičům Dolního Bukovska a za přenocování
a občerstvení Honzovi a Radce Bořutových.
Na technice se odstraňovaly drobné závady zjištěné
na technické kontrole. Také se do naší techniky dokoupila sada na odstraňování požárů v komínech rodinných domů.
S přicházejícími teplotami pod bodem mrazu vyjíž-

děli naši hasiči k zaledňování plochy na hřišti u základní školy.
Loňský rok pro sbor dobrovolných hasičů města Kožlan byl plných změn, výjezdů, cvičení, návštěv a
zdokonalování hasičů, techniky i zbrojnice. Nadále
chceme jít dál a zdokonalovat se v hasiččině, ale nejen v tom. Pro zajímavost naše zásahová jednotka vyjela na zásah za loňský rok celkem osmkrát.
S pozdravem
Vaši Hasiči

Klub seniorů Kožlany
Ve čtvrtek 4. 12. 2014 pořádali senioři setkání se
svými členy v restauraci u Vožehova rybníka. Po zahájení následovalo pohoštění a volná zábava, na kterou se všichni těšili. Sešlo se 44 členů klubu. Chválili
kuchařku, která jim padla do chuti s dobrým gulášem.
Vyprávěli, co se jim doma povedlo, ženy si dávaly nové recepty na vánoční cukroví a jmenovaly počty dru-

hů. Vzájemně si popřáli zdraví, neb to lidé ve vyšším
věku nejvíc potřebují. To přejí i všem občanům Kožlan. Senioři se těší na příští setkání v roce 2015. Na
všechny zájezdy nás dopravuje pan Josef Vavřička,
který se o seniory pečlivě stará.
Fujanová Růžena

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Z činnosti městské knihovny v Kožlanech
V loňském roce se
knihovní fond rozrostl o
350 knihovních jednotek v hodnotě 83860
Kč. Řada knih byla věnována čtenáři a také z
grantového
programu
Česká knihovna, do kterého se přihlašujeme
každým rokem. Celkové
náklady
nepřekročily
padesát tisíc korun. Vyřazeno bylo pouze 13
značně poškozených a
zastaralých knih. Kožlanskou knihovnu využívá 327
občanů. Fyzicky knihovnu navštívilo 3208 návštěvníků
a 846 bylo návštěvníků webových stránek. Celkem se
uskutečnilo 10 913 výpůjček knih a časopisů. Mírně
poklesly výpůjčky dětské literatury, což je celostátní
problém. V současné době mohou čtenáři vybírat z 17
035 knih. O širší výběr je postaráno také díky výměnným souborům z Městské knihovny Kralovice. V roce
2014 to bylo 217 knih. Většinu odborných knih si půjčujeme v rámci meziknihovní výpůjční služby, kde
máme velmi dobrou zkušenost se Studijní a vědeckou
knihovnou v Kladně.
Díky grantu VISK, který vyhlašuje ministerstvo kultury se podařilo získat v dotačním programu VISK 3
www.kozlany.cz

prostředky na nákup nového knihovního systému Clavius, který nahradil již zastaralý dosovský program
LANius. Další vylepšení prostor knihovny bych ráda
nechala jako překvapení pro čtenáře. Ještě je naplánována rekonstrukce WC pro návštěvníky knihovny.
Ta by měla proběhnout během ledna.
V loňském roce se v knihovně uskutečnily dvě výstavky. První byla zaměřena na historii a současnost
rybníka Vožehák. Tato výstavka byla instalována během léta, což přivítala řada návštěvníků města. Druhá
byla výstavka betlémů a jejich historie. Doufám, že se
touto výstavkou podařilo navodit vánoční atmosféru v
duších čtenářů. Vánoční zvyky jsme si také připomněli
s žáky základní školy během besed. Další besedy se
uskutečnily v základní škole a byly zaměřeny na historické fondy muzejní knihovny. K příjemným návštěvám v knihovně patří pravidelné návštěvy školní družiny a mateřské školy, nebo akce Noc s Andersenem a
velikonoční a vánoční setkání s tvořením.
Knihovna je kulturním centrem, kde se pravidelně
schází klub šikulek, včelaři, důchodci a další. Dvakrát
ročně pomáháme organizovat sbírku šatstva pro Diakonii Broumov.
Všem čtenářům přeji do nového roku hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a hezkých zážitků z četby. Na
shledání v knihovně se těší
Hana Tupá
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SPORT
DBK Kožlany-Kralovice - prosinec
Vánoce jsou i v basketbalových
mistrovských soutěžích dobou klidu a hrálo se pouze před vánočními svátky.
Ženy odehrály pouze v pěti
hráčkách zápas v Sokolově a dokud síly stačily tak i vyrovnaně,
pak bohužel síly došly, ale kilo neinkasovaly, 85:41. V Klatovech jim
po svém zápase pomohly juniorky.
Ve vyrovnaném zápase nám zcela
odešla střelba a v poslední čtvrtině
si Klatovy zajistily jasnou výhru –
58:38
Juniorky dokázaly v zápasech
druhé části zvítězit jak na Kladně
88:48, tak i na Aritmě (73:60),
které tím vrátily domácí porážku
ze začátku soutěže. V zápasech
dvojičky s BK Klatovy si každé
družstvo vyhrálo domácí zápas. Při
přehození pořadatelství jsme nejprve v sobotu prohráli v Klatovech
47:62, kdy se nám, stejně jako
poté ženám, nedařila střelba. Zato
v domácím prostředí nám to celkem padalo a to bylo proti zónové
obraně fyzicky vyspělejších soupeřek důležité. Celkem jsme zaznamenali 11 trojek a Monika Kapitánová, která v sobotu nedala ani
bod, se blýskla osobním rekordem
30 bodů.
Kadetky měly v plánu pouze zápasy dvojičky A-B. V pondělní předehrávce v Kožlanech Áčko zvítězilo hladce 121 : 57. Do plzeňské
odvety jsme šly s rozdělením družstev, tak že hrály U17 proti kompletním U15. Áčko si asi myslelo,
že to bude procházka růžovým sa-

dem. Opak byl pravdou – Béčko
vyhrálo první čtvrtinu 20:9. Pak se
i
hráčky
Áčka
probraly
a
v poločase již vedly 36:26. I po
zbytek zápasu to byl boj a věříme,
že pro hráčky U15 v družstvu B i
dobrá příprava na extraligové boje.
Áčko nakonec uhrálo výhru 69:61
a vévodí tabulce bez porážky.
Starší žákyně měly již jistotu postupu do extraligy a tak se na Slovance hrálo o to, s jakou zápasovou bilancí se bude postupovat (v
minulém kole prohrály doma
s dalšími jistými postupujícími –
HBB a Spartou). Vítězství 72:60
nás do extraligy poslalo s bilancí 4
výher a 2 proher a na začátku extraligy jsme na 5. místě tabulky.
Na poslední zápas ve Strakonicích
dostali opory volno, ale i tak jsme
zvítězili 74:67.
Mladší žákyně již neměli šanci
postoupit do extraligy a jejich jediný prosincový zápas se odehrál
v Plzni s BK Strakonice. Bohužel
potvrdil rozdíl mezi těmito družstvy a i to, že Strakonice postoupily na náš úkor do další fáze soutěže. Prohra 45:62 již v tabulce nic
neřešila. V pokračování soutěže
budeme hrát žákovskou ligu, kde
našimi soupeři budou družstva Jičína, Brandýsa nad Labem, Litoměřic a Jablonce. Zápasy ze základní skupiny se nám počítají a
tak před začátkem soutěže jsme
s bilancí 4-0 na třetím místě tabulky.
U12 dokázali v posledním turnaji
druhé fáze naplno bodovat a pora-

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.
V prosinci jsme se Vás ptali, proč se těšíte na Váno-

zili jak BCM Sokolov (54:36) tak i
Přeštice (70:44). Bohužel v dalším
turnaji jsme narazili na velice dobrá družstva kluků BK Klatovy a dívek BK Loko K. Vary. Smutek ze
dvou vysokých proher však tišší
vědomí, že hrajeme tyto zápasy
s hráčkami a hráči věkově výrazně
mladšími.
U10 měly na pořadu další turnaj,
jehož pořadatelem jsme byli my.
Dokázali jsme porazit pouze družstvo Slavoje Plzeň. S DBaK Plzeň
jsme bohužel prohráli o 2 body a
s DBaK 26. ZŠ dokonce pouze o
jeden bod. Tyto těsné prohry nás
poslali na 4. místo v turnaji, ale
ukázaly nám, že jdeme dobrou
cestou.
U10 se ještě zúčastnili Vánočního turnaje v Plzni. Dvě prohry v
základní skupině a dvě výhry ve
skupině o 7. - 9. místo nám zajistili celkové 7. místo. Zde nejde o
umístění, ale o to, aby se hrálo. A
tak všichni účastníci turnaje dostali
zlaté medaile a dort.

1. leden je již tradičním termínem prvního mistráku roku – zápas Sudá vs Lichá byl po 4 čtvrtinách a 4 prodlouženích ukončen
remízou 215:215.

Výsledky ankety za měsíc prosinec:

ce.
Anketní otázka na měsíc leden:
Různá přání, blahopřání a gratulace posílám nejraději

(stav k 31. 12. 23:59)
Nová anketa byla spuštěna 5. 1. 2015

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
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