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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Začátek roku 2017 s sebou
přinesl typické zimní počasí. Konečně zima, jak má být! Dostatek
sněhu
a
mrazivé
počasí jistě
přivítali milovníci
zimních radovánek i
děti, které
konečně
mohou využít brusle,
sáně a lyže
přímo
v Kožlanech a v okolí.
Trochu
méně
radosti
měly
z tohoto počasí naše technické
služby. Bylo to hlavně proto, že se
hned zpočátku sněhové kalamity
vážně porouchal uklízecí stroj. Bylo
tedy nutno začít odklízet sníh ručně a ve větší míře použít i posyp
solí. S vypětím sil a s pomocí některých spoluobčanů se nám podařilo udržet téměř všechny chodníky
a místní komunikace sjízdné a
schůdné. Všem za to patří poděkování.
Již delší dobu se nám nedaří nelézt poruchu na vodovodním řadu.
Denně nám někde utíká cca 30-

40 m3 vody. Bohužel je porucha
skrytá někde pod zemí, a o to těžší
je ji nalézt. Prosím tímto občany o
spolupráci při vyhledání poruchy.
Pokud někde zjistíte výron vody na
povrch, či uslyšíte, že v dlouho neobydleném domě teče bez přestání
voda, prosím nahlaste to na městském úřadě.
Začátkem každého nového roku
se konají výroční členské schůze
našich hasičů. Bylo tomu tak
v Kožlanech,
Hedčanech
a
v Hodyni. Mimo klasické „hasičiny“
se probírala i témata obecního
charakteru.
Na začátek roku jsme iniciovali
schůzku s novým předsedou představenstva DK zemědělské a.s.
panem Adámkem. Spolu se zástupci rady města, starosty a panem předsedou jsme projednali
řadu témat a otázek týkajících se
vzájemné spolupráce města a společnosti. Věřím, že spolupráce
s jedním z největších zaměstnavatelů v našem regionu bude i nadále
dobrá a bude ku prospěchu obou.
V lednu se velmi intenzivně připravují dotace na akce, které jsme
si dali do rozpočtu na rok 2017.
Jedná se o dotace z programů vyhlášených Plzeňským krajem, ale i

další programy z národních i evropských zdrojů.
Připravujeme také předání sokolovny
a
objektu
restaurace
v budově radnice novým nájemníkům. Připomínám, že občané mohou platit poplatky za vodu, psy a
odpady jak přes bankovní účet, tak
v hotovosti v pokladně na městském úřadě.
V pátek 13. ledna byla zahájena
plesová sezóna“ Plesem města Kožlany“. Akce se vydařila a dovolte
mi poděkovat všem, kteří se přišli
pobavit. Naše poděkování patří také všem sponzorům, kteří přispěli
do velmi bohaté a atraktivní tomboly.

Díky počasí jsme mohli využít
led na rybnících i na hřišti u školy.
Také v okolí Kožlan a kolem některých obcí se objevily běžecké stopy
nadšených lyžařů. Je vidět, že u
nás stále žije hodně sportovně založených občanů.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 1. zasedání konaném dne 16.01.2017
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
č. 1/17 - program 1. zasedání rady
města; č. 2/17 - odkoupení výčepního pultu v objektu Sokolovny
Kožlany s tím, že výčepní pult bude uveden v nájemní smlouvě jako
součást zařízení budovy; č. 3/17 na základě novely vyhlášky č.
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě s účinností od 01.01.2017 zruwww.kozlany.cz

šení položky 1351 Odvod z loterií a
podobných her kromě z výherních
hracích přístrojů a její nahrazení
položkou 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů, pro příjmy, které do 31.12.2016 patřily
na položku 1351, zrušení položky
1355 Odvody z výherních hracích
přístrojů a její nahrazení položkou
1383 Zrušený odvod z výherních
hracích přístrojů pro příjmy, které
do 31.12.2016 patřily na položku
1355; č. 4/17 - dodatek č. 1/2017
ke Smlouvě o veřejných službách v
přepravě cestujících na rok 20132018 pro město Kožlany; č. 5/17 -

návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku zřizovatele pro Základní
školu
a
Mateřskou
školu
Dr.E.Beneše Kožlany na rok 2017;
č. 6/17 - odměnu řediteli Základní
školy
a
Mateřské
školy
Dr.E.Beneše za zlepšený hospodářský výsledek roku 2016; č.
7/17 - poskytování stravného v
dolní hranici sazby: 72,- Kč za 5 až
12 hodin cesty; 109,- Kč za 12 až
18 hodin cesty; 171,- Kč za déle
než 18 hodin cesty; č. 9/17 - plán
preventivně výchovné činnosti v
oblasti požární ochrany na rok
2017; č. 17/17 - smlouvu o dílo na
akci: „Tůně na přítoku Javornice v
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k.ú. Hedčany na pozemku p.č.
1071“ v ceně 129 698 Kč bez DPH
s firmou Vodostavby s.r.o..
Rada souhlasí:
č. 11/17 - aby se Základní škola a
Mateřská škola dr. E.Beneše, Kožlany, příspěvková organizace zapojila do výzvy „Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I“
a předložila v této výzvě projektovou žádost; č. 12/17 - s trvalým
odnětím části pozemku p.č. 816/1
k.ú. Bohy určeného k plnění funkce
lesa a revokuje usnesení č. 156/16
ze dne 05.12.2016; č. 13/17 - s
podnájmem
části
nebytových
prostor v č.p. 278, Pražská ul., Kožlany, paní R.T. za účelem provozování pedikúry; č. 14/17 - s výměnou podlahy v kuchyni, ve skla-

du, zhotovením výlevky a demontáží výčepního pultu v nebytovém
prostoru restaurace U Radnice, a s
uplatněním nákladů proti platbě
nájemného.
Rada doporučuje:
č. 15/17 - zastupitelstvu poskytnutí návratné finanční výpomoci ve
výši 100 000 Kč pro MAS Světovina o.p.s. na zajištění předfinancování režijních nákladů spojených s
realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území
MAS Světovina v rámci programového období 2016 - 2023;
č.
16/17 - zastupitelstvu schválení
dodatku č. 7 ke Smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství.

Rada nesouhlasí:
č. 10/17 - s připojením k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Rada neschvaluje:
č. 8/17 - poskytnutí finančního příspěvku pro občanské sdružení
Aragonit z důvodu nedostatku finančních prostředků.
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.

OZNÁMENÍ

Poplatky
Úhradu poplatků na rok 2017 je
možné provést hotově do pokladny
MÚ v úřední dny (pondělí, středa
7:30-12:00 a 12:30-17:00 hod.).
Poplatek za psa pro rok 2017
Poplatek je stejný jako v roce
2016. Viz. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místních poplatcích, část II- Poplatek ze psů.
Poplatek za svoz odpadu pro
rok 2017
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 2017, po tomto datu budou rozeslány složenky. Známky a pytle na svoz odpadu budou
vydávány na základě předložení
zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje 2017
zůstává ve výši 96 Kč a je možné
jej uhradit rovněž v pokladně města. V únoru 2017 obdrží Zpravodaj
pouze občané, kteří jej budou mít
zaplacený.
Informace pro občany
Popelnice
bez známky pro
rok 2017 budou naposledy vyvezeny ve čtvrtek 30.března

2017. Po tomto datu budou vyváženy popelnice pouze se známkou
pro letošní rok.
Také chceme upozornit, že svozová služba nemusí vyvážet popelnice, kde je vysypaný žhavý nebo
teplý popel a také popelnice, kde
jsou vysypány komodity, které do
směsného odpadu nepatří a jsou
určeny do tříděného odpadu / tedy
plastové lahve, papír apod./.
O datumu zahájení vývozu biopopelnic v letošním roce budeme
informovat na našich webových
stránkách a ve vývěskách.
Dle oznámení firmy Odpady Bohemia budou černé pytle na odpad
s logem „ Becker“ vyváženy i nadále, pouze žádáme občany, aby je
spotřebovali co nejdříve, nejlépe
do pololetí 2017.

Rok 2016 v lese
Vážení spoluobčané, opět se
nám sešel rok s rokem a tak Vás
chci
seznámit
s tím,
co
se
v loňském roce odehrávalo ve Vašem lese.
Po zvýšených těžbách roku 2015
(harvestor) se nám podařilo zalesnit všechny paseky v zákonem
stanovené lhůtě. Což je z hlediska
lesa asi to nejpodstatnější. A tak
tedy nyní řeč čísel. Zalesnilo se
celkem 9,62 ha holin (nárůst oproti
roku 2015 o 4,5ha). Použito bylo
celkem 55.710 sazenic (nárůst o
33.620 ks). Z celkového počtu bylo
24.650 borovice, 14.520 smrku,
1.800 dubu, 4.000 douglasky, 500
www.kozlany.cz

modřínu a 10.240 buku. Až na
modřín jsou to všechno sazenice
z naší Vaší lesní školky. Na některých plochách, předem připravených naoráním, jsme nesázeli, do
ploch nalétaly semínka z okolo stojících stromů a tak příroda na cca
1,5 hektaru zalesnila za nás.
Dále se postavilo 1,53 km nových oplocenek, rozebralo se 1,69
km starých a opravilo se 320 metrů poškozených. Počasí loňského
roku přálo růstu trav a jiné buřeně
a tak nárůst ožinování byl markantní. Ožnulo se celkem 55,65 ha
oproti 34,17 v roce předchozím.
Na dalších 5,76 ha se neožínalo

klasicky křovinořezem, ale buřeň
se spálila za použití chemických
prostředků. Prořezávky jsou dokončené na 12,80 ha, ochranu proti zimnímu okusu zvěří dostalo
61.500 ks sazenic. Při po těžebních
úpravách se spálilo v roce 2016
304 m3 klestu a dalších zhruba
1.500 m3 se v dnešních dnech vyváží
z lesa
a
připravuje
se
k prodeji. To by bylo k pěstební
činnosti.
Těžba dřeva: bylo plánováno vytěžit 2.800 m3 dřeva, včetně samovýrob. Ke konci roku se sumární číslo těžeb dostalo na hodnotu
2.642,09 m3, bez samovýrob. SaKožlanský zpravodaj 2 /2017
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movýroby opět z části proběhly
bez vlastního kácení, tzn. především úklidem ploch po těžbě dřeva. Touto činností bylo z lesa odvezeno palivové dříví v sumě
288,12 m3. Plán tedy byl +- splněn.
Celkový výnos z Vašeho lesa byl
v roce 2016: 3.384.696,- Kč a náklady na provedení všech výše
uvedených prací 1.834.315,- Kč.
Dalších asi 140.000,- Kč jsme dostali na dotacích Plzeňského kraje.
Dost bylo čísel.
Rád bych touto cestou poděkoval
všem pracovníkům v lese a na lesní školce, za jejich poctivou práci
po celý rok 2016 a popřál jim
mnoho úspěchů i v tomto roce a to
nejen
v zaměstnání,
ale
i
v osobním životě.

Co dále? Dá se říci, že v lesích
města Kožlany a přidružených obcích je celkem pořádek. Myslím tím
především tzv. černé skládky. Občas se sice najdou pneumatiky
v Kožlanech u lomu a nad Hedčany při silnici na Chříč, ale celkově
to v průběhu roku jde. Výjimku dělá pouze období sběru borůvek,
hub a především dětských táborů,
kdy se především PET láhve ani
nemusí hledat, jsou skoro všude.
Z pohledu správce lesa musím
opět po roce negativně hodnotit
stavy
především
dančí
zvěře
v oblasti Jezer, Dubiny a hlavně
mezi Hodynou, Bučkem a Černíkovicemi. Ku příkladu před polednem
17. 11. 2016 jsem od silnice na
Kozojedy na polích směrem na Buček napočítal 91 kusů dančí, 33

srnčí a k tomu ještě 6 muflonů.
Každý soudný člověk si dokáže
představit, kolik toho takové stádo
s prominutím sežere v lese, když
na polích v zimě nic nenajdou.
Každý rok stejná kritika, každoročně stejná (žádná) odezva. Tento rok beru jako zlomový. Je zalesněno u lesní školky nad Bučkem
a až se v roce 2018 zalesní Jezera
(cca 4,5 ha), tak při tomto tlaku
zvěře mohou jít škody zvěří do desetitisíců.
A slibuji, že budou-li
škody na porostech, tak se také
budou vymáhat!
Závěrem přeji ještě jednou všem
pracovníkům v lese, všem občanům Kožlan, Dřevce, Bučku a dalších obcí mnoho zdraví a štěstí
v roce 2017.
Luděk Bořek

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Doba ledová
Kdo šel 25. ledna kolem mateřské školy nestačil se možná divit. S představením Doba ledová k nám přijel
soubor s názvem „Řimbaba“. Hudebně zábavný pořad pobavil nejen děti, ale i pedagogy. To už tu opravdu hodně dlouho nebylo. Soutěže, zpívání a tancování rozpohybovalo i největší pecivály. Na návštěvu přišly i děti
z první a druhé třídy ZŠ. Konec představení byla prostě „pecka“. S písničkou od skupiny Rammstein, kterou
překvapivě děti velmi dobře znají, se třásly stropy i celá budova. Mysleli jsme, že děti nebudou po takovém zážitku ani spát, ale opak je pravdou. Moderní pojetí tentokrát zabodovalo.
L.Kozlerová

Z naší školy a školky
Leden, který je ve znamení uzavírání pololetní kvalifikace, začal mrazivě a vykouzlil nám u školy ledovou
plochu. Také byl ve znamení chřipkové epidemie, která se nám letos naštěstí vyhnula a doufám, že už vyhne.
Dvacátého ledna začalo pro 3. – 5. třídu plavání.
Děti se každý pátek zúčastní dvouhodinové lekce pod
vedením plavčíků z lochotínského bazénu. Celkem
musí každý žák na prvním stupni „strávit“ v bazénu
dva kurzy po dvaceti hodinách. Žáci platí pouze dopravu, náklady spojené s pronájmem bazénu hradí
škola. Vždy se snažíme zajistit kurzy tak, aby na ně
finančně „dosáhly“ všechny děti. Do médií sice pronikly informace, že plavání budou hradit školy včetně
dopravy, ale po mých nesčetných dotazech na kraj i
www.kozlany.cz

ministerstvo se nepotvrdily. Paní ministryně bohužel
rychleji slibuje, než koná. Snad od září…
Na konci ledna rozdáme dětem pololetní vysvědčení
a v pátek 3.2. budou mít pololetní prázdniny. Sedmákům na ně navazuje lyžařský kurz v Telnici. Od 13. do
17. února si pak budou všichni žáci ZŠ užívat jarní
prázdniny.
Na tomto místě jsem každý rok informoval o konání
zápisu do ZŠ. Po změnách ve školském zákoně bude
zápis probíhat až 19. dubna a budete o něm ještě informováni. Zápis do MŠ proběhne až začátkem května.
Naše škola se také zapojila do projektu OP VVV financovaného EU. Pro ty znalejší je to opakování šablon, které probíhaly před třemi lety. Zažádal jsem o
Kožlanský zpravodaj 2 /2017
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celkovou částku 746 tisíc, která bude převážně použita na vzdělávání pedagogů, náklady na chůvu v MŠ a
náklady na doučování dětí.
V této souvislosti vyzývám zájemce o práci chůvy
v MŠ, aby se pro bližší informace hlásili v ředitelně

školy. Minimálně středoškolské pedagogické vzdělání
je podmínkou.
Na závěr bych chtěl zveřejnit text, který naleznete i
s odkazy na našich webových stránkách.

Naše škola ZŠ a MŠ Kožlany se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368“. Realizátorem projektu, který
byl zahájen dne 1. září 2016 a bude ukončen 31. srpna 2018 je MAS Světovina o.p.s. a Město Kralovice.
Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), podpořen je podpořen
85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu
vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Kralovice tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a školských zařízení, rodičů, žáků a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená především společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.
Výstupem projektu bude vytvoření jednotného strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání
na území SO ORP Kralovice. Místní akční plán (MAP) bude jedinečným dokumentem, který zajistí konkretizaci
strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého vzdělávacího zařízení zapojeného do projektu. Velmi
cenným podkladem jsou vzdělávací potřeby a záměry zjištěné prostřednictvím osobních jednání a komunitního
projednávání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičů, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, které
povedou k jedinému hlavnímu cíli - zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Inovačním
prvkem se jeví vytvoření podmínek pro partnerské aktivity s regionálními subjekty a ostatními aktéry v oblasti
vzdělávání a identifikování a řešení místně specifických problémů a potřeb.
Z MAP budou vycházet konkrétní projekty a aktivity, které budou navázány jak na čerpání evropských peněz,
tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly. Podrobné informace o realizaci projektu naleznete na:
http://www.mas-svetovina.cz/map-a-poradenstvi-skolam/map-kralovice/
Pro dosažení potřebné spolupráce školy, veřejnosti, rodičů a žáků a za účelem získání zpětné vazby pro další
plánování, byl na výše uvedených stránkách zveřejněn dotazník pro rodiče: http://www.mas-svetovina.cz/mapa-poradenstvi-skolam/map-kralovice/vystupy-planovani/aktuality/anketa-pro-rodice/ a dotazník pro žáky:
http://www.mas-svetovina.cz/map-a-poradenstvi-skolam/map-kralovice/vystupy-planovani/aktuality/anketapro-zaky/.
Vítáme každý vyplněný dotazník a to jak v elektronické podobě, tak v listinné podobě, který je možné vyžádat v ředitelně školy a na stejné místo ho potom doručit. Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Jaroslav Švarc

SPOLKY
Kožlanské šikulky - Přípravy na jaro
Je zima, mrzne, napadl sníh a
my si můžeme užívat tvoření.
O Velikonocích budeme mít
výstavku našich výrobků a
tak se musíme snažit, abychom měly co vystavovat.
Budeme rády, když se k nám
přidáte a ukážete, co jste vytvořili. Mějte se hezky tvořivě, to vám přejí
Kožlanské šikulky

TJ Olympie Kožlany
pořádá

v úterý 28. února 2017
MASOPUST
program:
9:30 - dopolední pozvánka
16:15 - průvod městem
19:00 - zábava v sokolovně

Citát měsíce
„Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých“
Johann Wolfgang Goethe

www.kozlany.cz
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Hasiči města Kožlany
Hned na Nový rok po oslavách
Silvestra, byla po ránu v 7.30 hodin prověřena naše zásahová jednotka. Jednotka byla povolána
k požáru
přízemního
domu
v Kralovicích v ulici Marie Majerové. Po zjištění operačním důstojníkem, že se nejedná o požár domu,
ale o požár udírny,tak jednotka
Kožlanských hasičů byla zastavena
při samotném výjezdu ze zbrojnice
a ponechána ve zbrojnici v plné
pohotovosti. Uhašení udírny pro-

vedla místní jednotka Kralovických
hasičů.
Dne 7. 1. 2017 proběhla Výroční
valná hromada opět v naší zbrojnici. Kolegové hasiči z okolních sborů
a příznivců hasičů mohli nově
vzhlédnout naší nově zrekonstruovanou část naší zbrojnice. Po
ukončení valné hromady opět následovala bohatá tombola.
S nastoupením mrazů začátkem
ledna naši hasiči začali zaledňovat
sportovní plochu za školou. Tímto

se opět omlouváme našim spoluobčanům, kterým doma se zavzdušňuje
vodovodní
řád
v důsledku našeho čerpání vody
z hydrantu. Bohužel nemáme jinou
možnost čerpání vody v tomhle
mrazivém počasí. O třetím víkendu
v lednu proběhla brigáda zaměřená na opravu naší techniky.
S pozdravem
Vaši Hasiči

SPORT
FBC Hippos Kožlany
Florbalový A-tým v letošní sezoně plave v klidných vodách středu
ligové tabulky. Ne jinak tomu zůstává i po prvním letošním kole,
které se odehrálo 14.1. v Plzni. Plzeňský Prazdroj je většině z nás
dobře známý, jelikož tam vaří celosvětově uznávané pivo a každý
z nás jistě tento pivní klenot
ochutnal. Uvnitř areálu je překvapivě také sportovní hala, kam jsme
se po delším bloudění nakonec dostali a čekaly nás celkem tři zápasy. Je vám zcela jasné, že o pozápasovou motivaci bylo postaráno.
První zápas proti týmu SVKI Plzeň “A“ začal velkým tlakem našeho týmu a betonem na straně soupeře, který skoro 4 minuty nevylezl za svojí polovinu. Bohužel se
hned z první střely na branku radoval z vedení soupeř. Rozložení
sil na hřišti nám však dávalo tušit,
že takhle zápas rozhodně nedopadne. O 45 vteřin později přispěchal s povedenou křižnou střelou
Kubuš, bylo vyrovnáno. Do přestávky přidali branky ještě J. Berbr
s Jarošem a tak se šlo odpočívat za
stavu 3:1 pro nás. Druhá polovina
byla festivalem našich neproměněných šancí. Jak netrefit prázdnou
branku předvedli téměř všichni
hráči, přesto se nakonec trefil ještě

2x Jaroš a na konečných 6:1 pečetil Kubuš.
Přestávku mezi zápasy jsme si
zpříjemnili výletem do nedalekého
Tesca pro proviant - přeci jen nás
čekal dlouhý den. Po cestě jsme
zvládli ještě vyškolit několik místních v pravidlech silničního provozu.
Konkrétně, že čtyřproudová
silnice se přechází po mostě, proto
tam ten most je a nepřebíhá se
mezi auty, jako „splašená laně“.
Další zápas nás čekal průběžný
lídr
tabulky
FBC
Kapacity.
V zápisové utkání je vidět z naší
strany pouze jedna poznámka minutový trest Jana Vadinského.
Jistě je Vám jasné, milí čtenáři, že
jsme branku nevstřelili, ba ani nic
světového nepředvedli a nebýt několika opravdu povedených zákroků Tomáše Soukupa, zápas by dopadl daleko hůře, než konečných
0:5.
Pauzu před posledním zápasem
vyšperkovala menší potyčka dvou
hráčů na trestné lavici, než jsme si
však stačili vsadit na vítěze, bylo
po všem. V rámci možností haly
jsme museli parafrázovat známé
rčení: „Všude dobře, doma nejlíp,“
na „všude zima, pod topením teplo.“ Postavili jsme tábor pod jedním z přímotopů v dvoumetrové

DBaK
V lednu se překulily soutěže do svých dalších částí.
Juniorky splnily cíl a postoupily do finálové části a mají za sebou již první víkend a dva zápasy, které potvrdily, co se čekalo. Studánka Pardubice bude jasným
favoritem na jedno z postupových míst do kvalifikace
o extraligu a o druhé se strhne nelítostný boj mezi
ostatními účastníky, kterými jsou, mimo již jmenovanou Studánku, i postupující z naší skupiny - Slovan Litoměřice a dále BK Havířov a dva pražské týmy - BLK
Slavia a Sokol Nusle.
Když jsem zmínil, že jasným favoritem je Studánka
Pardubice, což potvrdila zápasy na naší palubovce i

www.kozlany.cz

výšce, kde naše polární výprava
přečkala do dalšího zápas, proti
týmu FBC Spirochetes Plzeň.
Od začátku se hrál velice vyrovnaný a pohledný zápas, ve kterém
šel soupeř během první třetiny do
vedení a když přidal ještě jednu
branku navrch, zdálo se, že půjdeme odpočívat s dvougólovým
mankem. Do přestávky ještě snížil
Kubuš, který dvě minuty po pauze
také vyrovnal a završil svojí povedenou čtyřminutovku o 20 vteřin
později přihrávkou na Správku,
který ze složité pozice trefil přesně
náš vedoucí gól. Ve zbytku zápasu
však přidával branky už jen soupeř. Nejdříve ve 14. minutě vyrovnal a v 15. minutě opět překlopil
vedení na svoji stranu. Tato branka také zůstala vítěznou a my podlehli soupeři v poměru 3:4.
Jedna výhra ze tří zápasů sice
není to, co bychom si představovali, ale předvedená hra rozhodně
nebyla špatná a pochvalu zaslouží
gólman Tomáš Soukup, který podal dobrý výkon. Řekl nám po zápasech suplující kapitán Lukáš
Správka. Je třeba ještě poznamenat, že se zápasu nezúčastnil Jaromír Správka a to po dlouhých 5
letech, kdy během těchto let nevynechal jediný zápas.

nedělním zápasem na Nuslích. Jak nás tak Sokol "přejela" způsobem dobře roztopené parní lokomotivy.
Nám se kilo podařilo ubránit, ale výsledek 41:99 jasně
ukazuje, kdo byl v tělocvičně mistrem a kdo učněm.
Populární i nepopulární stovku si schovala Studánka
na Nusle. Konečný výsledek 40:110 byla pro ambiciózní pražský tým studenou sprchou. My si alespoň
trošku spravili náladu sice vydřenou, ale zaslouženou
výhrou nad BK Havířov 63:51. Havířov v sobotu prohrál na Nuslích 49:65 a Slavia dokázala vyloupit Kalich arénu v Litoměřicích těsně 52:50.
Prostě o druhé místo to bude boj a my doufáme, že
do něho úspěšně promluvíme.
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Anketa
Anketní otázka na únor :
Ze zimních sportů aktivně provozuji nejraději?

V lednu jsme Vám položili otázku
Co očekáváte od roku 2017
Výsledky ankety za leden:

Nová anketa byla spuštěna 1. 2. 2017

(stav k 27. 1. 9:30)

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 35,
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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