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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Letošní zima nám chce vynahradit to, co minulé tři roky zanedbala. Sníh, náledí, déšť a nízké teploty
nám
všem komplikují situaci. K zimě
to však patří, a proto
si
nestěžujme.
Minulý
měsíc a půl
naše technické služby
velmi
zaměstnávala skrytá porucha na
vodovodním řadu. Teprve 31. ledna se ji podařilo objevit a odstranit. Přesto je stále spotřeba vody
poměrně velká. Je ale pravda, že
nám přibyla celá řada nových odběratelů. V letošním roce chceme
více investovat do modernizace a
zabezpečení vodovodu. Snáze tak
budeme moci kontrolovat spotřebu, poruchy a případné nedovolené
odběry.

Od 1. února máme uzavřené
smlouvy
s novými
nájemníky
v kožlanské sokolovně a v objektu
restaurace u budovy radnice. Věřím, že obě zařízení budou prosperovat a budou dobře sloužit jak
svým novým nájemníkům, tak samozřejmě také občanům a návštěvníkům Kožlan.
V měsíci únoru ve spolupráci
s Úřadem práce Plzeň-sever připravujeme pracovníky na VPP pro
naše technické služby a do lesa.
Intenzivně se pracuje také na
přípravě různých dotačních titulů
z rozpočtu Plzeňského kraje. Podané jsou žádosti o dotaci na pouť,
na zateplení budovy MŠ a na opravu křížku v Hedčanech. Připravena
je žádost na novou podlahu
v tělocvičně ZŠ, kde čekáme na
otevření dotačního titulu ze strany
kraje. Do poloviny března bude
podána na IROP žádost o dotaci na
zateplení budovy DPS v Kožlanech.
Na většinu těchto akcí jsme již
zveřejnili výběrová řízení dodavatelů tak, aby jejich realizace mohla
včas začít.

Plesová sezóna pokračovala plesem našich myslivců v sobotu 18.
února. V neděli 26. února se
v našem muzeu konala velmi zajímavá a hojně navštívená beseda o
historii českého četnictva.
Poslední den měsíce února byl ve
znamení tradičního masopustu.
Průvod se vydařil a masky i občané
Kožlan a širokého okolí se dobře
bavili. Organizaci této kožlanské
tradice opět zajistili zástupci TJ a
SDH Kožlany.
Pod čarou:
V neděli 19. února byl krásný slunečný den, a tak jsme si vyrazili
na procházku. Krásný a slunečný
den skončil v okamžiku, kdy jsme
procházeli Polní ulicí. Roztátý sníh
totiž odhalil tolik psích exkrementů, že jsme si připadali, jako když
procházíme žumpou. Vlastnit psa
znamená určitou zodpovědnost a
ohleduplnost vůči ostatním, a to
někteří ještě nepochopili!
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 2. zasedání konaném dne 06. 02. 2017
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
žádost obyvatel obce Dřevec, nabídku havarijního pojištění, diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
č. 18/17 - program 2. zasedání rady města; č. 19/17 - 1. rozpočtové
opatření pro rok 2017; č. 20/17 rozdělení hospodářského výsledku
Základní školy a Mateřské školy
dr.Eduarda Beneše, Kožlany za rok
2016; č. 21/17 - účetní závěrku za
rok 2016 Základní školy a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše, Kožlany; č. 22/17 - dodatek č. 1 k
smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání týkající se pronájmu části pozemku p.č. 4150/6
www.kozlany.cz

k.ú. Kožlany o výměře 80 m2; č.
23/17 - poskytnutí finančního daru
ve výši 750,- Kč na činnost Svazu
tělesně postižených v ČR o.s.,
Místní organizace Plasy, v roce
2017; č. 24/17 - poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na činnost
DBK Kožlany - Kralovice, IČ
49747606 v roce 2017; č. 25/17 schvaluje znění a podmínky výzvy
k předložení cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na
poskytnutí investičního úvěru, vyzvání České spořitelny, a.s., Komerční banky, a.s., ČSOB a.s. poštovní spořitelny k podání cenové nabídky, hodnotící komisi pro
vyhodnocení podaných nabídek; č.
26/17 - znění a podmínky výzvy k
předložení cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na
zhotovení nové podlahy v tělocvič-

ně Základní školy a Mateřské školy
dr.E.Beneše Kožlany, vyzvání firmy
ATRIPO
podlahářství,
Monika
Schöpferová, IČ 75856662; Podlahářství M&D s.r.o., IČ 26399792;
Jaromír Francl, IČ 72233249 k podání cenové nabídky, a hodnotící
komisi pro vyhodnocení podaných
nabídek; č. 27/17 - znění a podmínky výzvy k předložení cenové
nabídky k veřejné zakázce malého
rozsahu na zateplení budovy Mateřské školy Kožlany, vyzvání firmy
S&H stavební a obchodní firma
s.r.o.,
IČ
46883037;
SILBAELSTAV s.r.o., IČ 64358844; KRÁL
PM CENTRUM s.r.o., IČ 25220799,
k podání cenové nabídky, a hodnotící komisi pro vyhodnocení podaných nabídek.
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Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 15. 03. 2017
v 18:00 hodin
se koná
11. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
KOŽLANY
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti
Městského muzea
Kožlany

Program:
1) Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2) Zpráva o činnosti rady města Kožlany
3) Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru v roce 2016
4) Majetkové a ostatní záležitosti města
- smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města na zajištění doprav. obslužnosti
v r. 2017,
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění činnosti sport. organizace
v r. 2017,
- dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství,
- smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro MAS Světovina o.p.s.,
- prodej pozemků p.č. 1343/4, p.č. 1343/5 oddělených od p.č. 1343/1 vše k.ú.Dřevec,
- přijetí investičního úvěru,
- smlouva o dílo na zateplení fasády Mateřské školy Kožlany,
- smlouva o dílo na novou podlahu v tělocvičně Základní školy Kožlany,
- smlouva na dodávku a montáž hlavního osvětlení v tělocvičně Základní školy Kožlany,
- projekt Pošta Partner.
5) Změna rozpočtu na rok 2017 - 2. rozpočtové opatření
6) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
7) Zpráva starosty města
8) Diskuse

INFORMACE

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.
Dále upozorňujeme, 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./.
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.

POTRAVINOVÁ POMOC
Máme možnost poskytnout potravinovou pomoc lidem a rodinám v nouzi, samoživitelkám (i Sunar, dětské výživy), tělesně postiženým nebo jinak hendikepovaným osobám (bezlepková dieta – hladká rýžová
mouka).
Kdo by takovou pomoc potřeboval a využil, stačilo
by napsat jméno, tel. kontakt, bydliště – popř. se lidé
mohou obracet přímo na nás.
Lenka Kryštofová, ředitelka (tel. 606 378 591)
Společenství Androméda z. s.
Velká Chmelištná č. 18
270 34 Čistá
www.spolecenstvi-andromeda.cz

O zahájení vývozu biopopelnic budeme informovat
na webových stránkách města a ve vývěskách.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Předškoláčci
S novým školním rokem se v naší MŠ rozběhl i kroužek nazvaný „ Školáček“ určený dětem, které v letošním kalendářním roce nastoupí do 1. třídy
základní školy.
Každé úterý a čtvrtek zde
hravou formou procvičujeme a rozvíjíme dovednosti
nezbytné pro úspěšný start
dětí. Systematicky posilujeme dovednosti v oblasti
řeči, motoriky a grafomotoriky, rozvíjíme zrakové a
sluchové vnímání a paměť,
činnosti zaměřujeme i na rozvoj pozornosti, na pravolevou orientaci a předmatematické představy.
Věříme, že všechny tyto aktivity předškolákům pomohou lépe zvládnout školní začátky a ti se pak budou moci pochlubit
pěknými školními výsledky.
Kolektiv MŠ

Citát měsíce
„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem“.
Jan Amos Komenský
www.kozlany.cz
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LVK Telnice 2017

Již od listopadu se naši sedmáci,
ale i ostatní zájemci nemohli dočkat lyžařského kurzu. Při každé
naší společné hodině došlo vždy na
téma“ HORY“. Ale když došlo na
vyplňování přihlášek, zájemci nám
chyběli. Z vyšších ročníků byli jen
tři zájemci, proto jsme oslovili bývalé žáky naší školy a ti velice rádi
jeli. V neděli 5. února ve čtrnáct
hodin jsme naplnili bílý autobus
„Šnajdr“ bagáží, zamávali rodičům
a vyjeli směr Telnice v Krušných
horách. Cesta ubíhala rychle a
všichni se už nemohli dočkat. Přivítala nás skutečně zimní Telnice se
sedačkovou lanovkou a vleky
v provozu a dostatkem sněhu na
sjezdovkách i mimo ně. Vedoucími
kurzu byli učitelé Mgr. Jaroslav
Berbr a Mgr. Jan Kotěšovec, kteří
měli na starost jednoho páťáka,
třináct sedmáků, dva osmáky, jednoho deváťáka a čtyři bývalé žáky
na sjezdovkách i mimo ně.

Lyžařský výcvik začal hned
v pondělí dopoledne rozdělením do
družstev a po obědě všichni už lyžovali na Cvičné louce. V prvním
družstvu bylo osm relativně dobrých lyžařů. Ve druhém byli lyžaři,
kteří si moc nevěřili, nebo úplní
začátečníci. Ti museli postupně
překonat strach z lyžařské výstroje, ze sněhu, z vleku, ze svahu a z
pohybu na lyžích. Někteří odolávali
www.kozlany.cz

snahám instruktorů až do konce
našeho pobytu. Úterý přineslo opět
skvělé lyžařské podmínky, teplota
lehce pod nulou, sníh krásný, jen
to sluníčko nebylo. Ti nejlepší si
dokonce po několika letech sjeli
Slalomák. Ve středu se dalo o
všech říci, že jsou lyžaři a poměrně
dobře zvládají tajemství sjezdového lyžování. Po obědě jsme jeli
všichni relaxovat do děčínského akvaparku, kde jsme dali odpočinout unaveným tělům, vydováděli se na tobogánech, vyhřáli kosti ve vířivkách a pak nám otevřelo
své brány ústecké nákupní centrum FORUM. Zde každý s hodinou
a půl volna naložil, jak chtěl: nákupy oblečků, pamlsků, občerstvení nebo jen prohlížení nabízeného
zboží. Naši exžáci dokonce navštívili kino. Od čtvrtka už všichni, až
na malé výjimky, bez problémů
vládli svými „prkénky“a ti dobří
jezdili Macháčka, Novou a Buben,
ti kteří si netroufali, lyžovali na
Cvičné. Páteční ráno nás čekaly
velké závody ve slalomu, kdy každý prodal to, co se na svazích naučil. Učitelé postavili trať, zajistili
časomíru a pak už se závodníci postavili na trať a všichni ji projeli
skoro bez pádu. V součtu časů
obou kol zvítězila v dívkách Štěpánka Šofranková a za hochy Hynek Sixta. Sobota připravila opět
výborné podmínky pro lyžování,
ale přibylo víkendových lyžařů.
Přesto jsme vesele lyžovali a ti
zdatnější zdolávali překážky ve
snouparku.
Většina účastníků se vydalo po
obědě na vycházku do Adolfova a
jen čtyři neúnavní lyžaři se ještě
proháněli po sjezdovkách. Poslední
večer jsme celý kurs zakončili
slavnostním vyhlášením vítězů sla-

lomu, pořádku na pokojích, celkovým zhodnocením pobytu a udělali
karneval. Na něj nastoupili skoro
všichni v maskách, včetně učitelů.
Ve společenské místnosti chaty Tereza se objevili dvě kostry, hajzlbáby, potápěč, Zuzana Hejnová,
brýlatá učitelka, ze sedmáků byly
holky a ze sedmaček zase kluci a
magistři se proměnili v havajské
turisty.

Zábava nic moc, tančilo se jen
málo a reprodukovaná hudba nebyla snad ani hudba. Někteří odešli
znechuceně na pokoje a tak
v 23:00 karneval skončil. To odpovídalo celkové atmosféře v letošní
sedmé třídě. Nedělní ráno bylo pro
některé smutné, jiní se domů těšili. Nálada v autobuse cestou domů
byla neurčitá, alespoň jedna pozitivní věc tu byla – druhý den začínaly jarní prázdniny.
Závěrem bychom chtěli poděkovat většině žáků za perfektní chování, bývalým a starším žákům,
kteří byli jediní, kdo ve volném čase něco vymysleli, a tak jen rozbitá postel na pokoji č. 8 udělala
černou kaňku za tímto kursem.
Velké poděkování patří hlavně majitelům penzionu Vasilovi a Šárce
Kušejovým, kteří se starali o naše
žaludky a naše celkové pohodlí.
Mgr. Jaroslav Berbr
a Mgr. Jan Kotěšovec
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SPOLKY
Městské muzeum Kožlany a Kožlanské šikulky
pořádají

Prodejní výstavu
kreativní tvorby Šikulek
1. – 15. března 2017
v budově Městského muzea Kožlany
Klub Kožlanských šikulek se schází již 7 let. Zajímá je nejen tradiční ruční práce, pletení, háčkování, vyšívání.
Ale i třeba ubrousková technika, zhotovování šperků z korálků a dekorací. Pletení košíků a dekorací
z papírových ruliček. Šití hraček, tašek, textilních dekorací. Dekorování kraslic a perníčků. Nebo tvoření
z papíru.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Tradiční zimní pochod s hasiči
Hezčí počasí jsme si nemohli pro naši procházku kožlanskými humny ani přát. Trasu jsme během týdne
několikrát přehodnotili, aby nám pod nohama nečvachtalo a neklouzalo. V neděli 19. února po obědě
se u zbrojnice sešli naši pravidelní příznivci. Čekali
jsme, že sluníčko vytáhne více občanů.
Po seznámení s trasou jsme vyrazili Sportovní ulicí
až do „ouvozu“ k Hivkům. Okolo čističky po louce
jsme došli do RS Ve mlejně a dále jsme pokračovali
podél fotbalového hřiště do lesa. Lesní cesta nás dovedla až k hájovně. Tady na nás čekal rozdělaný ohníček na opečení uzenin a teplý čaj. V příjemné atmosféře jsme zhodnotili celou trasu. Do Kožlan jsme dorazili se západem slunce. Nikdo procházky nelitoval,
vždyť ji zvládla i malá Terezka v kočárku. Takže pro

všechny, co pochod nestihli, za rok půjdeme zase.
Nezklamte nás Vaší neúčastí.

Vaši hasiči

Z činnosti Městské knihovny Kožlany
Po odevzdání statistických výkazů předkládám také čtenářům
knihovny i čtenářům kožlanského
zpravodaje přehled výsledků, kterých jsme v roce 2016 dosáhli. Ve
sledovaném období měla městská
knihovna 311 čtenářů. Celkem navštívilo knihovnu fyzicky 3638 návštěvníků. Návštěvníků využívajících internet bylo 190. Šedesát
jedna bylo virtuálních návštěvníků
knihovního katalogu. Během roku
se nám zatoulalo počítadlo návštěvníků webových stránek.
V loňském roce byla velká pozornost věnována knihovnímu fondu. Všechna beletrie a dětská literatura byla označena novými rozlišovacími štítky. Kolem dvou tisíc
knih bylo přebaleno. V tomto roce
došlo také ke značnému vyřazení
poškozených a zastaralých knih.
Do úbytkového seznamu bylo zapsáno 521 dokumentů. Přírůstky
knihovního fondu tvořily 432 knih.
V současné době mají čtenáři
k dispozici 14 742 knih z toho

www.kozlany.cz

4 126 naučných a 10 616 beletrie.
Volný výběr je obohacen a přivážené soubory z Městské knihovny
Kralovice. Vloni to bylo 165 knih.
Knihovna odebrala 35 titulů periodik. Městská knihovna má čtyři
pobočky. Knihovnu v Hedčanech,
Dřevci, Bučku a v základní škole.
Ve všech pobočkách bylo vypůjčeno 11 791 knih. Výpůjčky nám
opět mírně vzrostly. Další formou
výpůjček je meziknihovní výpůjční
služba. Naše knihovna kladně vyřídila 16 požadavků od jiných knihoven a o 206 dokumentů jsme žádali jiné knihovny. Jedná se hlavně
o odbornou literaturu, kterou zapůjčujeme ze studijních a vědeckých knihoven, nebo z Národní
knihovny v Praze.
Do knihovny nechodí jen čtenáři.
Knihovnu navštěvují také spolky –
Klub šikulek, Klub důchodců, včelaři a zahrádkáři. K tomuto účelu
slouží
spolková
místnost.
V loňském roce se uskutečnila jedna sbírka šatstva pro Diakonii

Broumov. V knihovně jsou připraveny i kulturní a společenské akce.
Na Vánoce a Velikonoce připravuji
výstavky, které slouží i pro výuku
dětí. Vánoce v české pohádce měly
kladné ohlasy. Přes léto byla připravena výstavka k významnému
výročí Karla IV. Již několik let se
připojujeme k celostátní akci Noc
s Andersenem, která se dětem líbí
a pobyt v knihovně si užívají.
Knihovnice nemá na starosti jen
knihovní fond a čtenáře, ale stará
se také o vytváření vhodného a
příjemného prostředí. V roce 2016
byly vybíleny téměř všechny prostory knihovny. Trošku mi ještě
trápí venkovní vzhled budovy. Nové knihovnické trendy a technologie nás nutí ke vzdělávání.
V loňském roce jsem se zúčastnila
dalšího kurzu počítačové gramotnosti, školení v nových katalogizačních pravidlech RDA a regionální fondy a jejich využití v praxi.
Navštěvuji také knižní veletrhy
v Praze a nově v Plzni.
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Březen v knihovně
Březen měsíc čtenářů je celostátní akcí, ke které se
svými aktivitami každoročně hlásí více jak 400 aktivních veřejných knihoven. Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje v roce 2017 již osmý ročník
celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti
Do soutěže se hlásí také naše knihovna. Vyvrcholením
akce bude Noc s Andersenem, kterou SKIP dětských
knihoven vyhlašuje již po 17. Pro děti ze čtvrté třídy

základní školy jsme připravili program, který si děti
užijí již 23. března. Celá akce se ponese v duchu Němečkova Čtyřlístku. A tak se děti setkají s Fifinkou,
Pinďou, Bobíkem a Myšpulínem.
Další akce budou včas plakátovány.
Z důvodu čerpání dovolené bude knihovna od
27. – 31. března uzavřena.
Hana Tupá

KULTURA
Z činnosti kulturní komise
Leden byl ve znamení plesu města. Nyní již pracujeme na přípravě plesu na příští rok. 13. března navštívíme divadelní představení v Divadle Pluto Plzeň
hru Vraždy a něžnosti. V dubnu se uskuteční vítání
našich nejmladších občánků. 8. května se společně
vydáme do známých míst na Javornici a na červen
připravujeme zájezd do Prahy na Všechnopárty Karla
Šípa. Nyní už věnujeme pozornost pouťovému programu. Bližší informace o programech budeme anoncovat průběžně.

TJ Olympie Kožlany
pořádá
v sobotu 25. března 2017 od 20:00 hod.
ŠIBŘINKY
na téma
Hvězdy, které nehasnou a možná i přijedou ...
Sokolovna Kožlany
Vstupné: 100,- Kč
Hudba: W BAND
Tradiční bohatá tombola

SPORT
TJ OLYMPIA KOŽLANY
Program - březen:
A-mužstvo:
Příprava:
11. 3. Kroučová - Kožlany
19. 3. Žihle B - Kožlany
Mistrovské utkání:
25. 3. Heřm.Huť – Kožlany

18:00 sobota (Louny)
14:00 neděle

Dorost:
Příprava:
12. 3. Mýto – Kožlany
18. 3. Hadačka - Kožlany

13:00 neděle (Liblín)
14:00 sobota

Mistrovské utkání:
25. 3. Stříbro – Kožlany

10:00 sobota

15:00 sobota
Žáci:
Příprava:
8. 3. Kralovice – Kožlany 16:30 středa (ZŠ Kralovice)

FBC Hippos Kožlany
Dne 4.2 A- tým odehrál již
v pořadí 6. turnajový den. Čekaly
nás celkem dva zápas. První zápas
jsme odehráli proti týmu “Šmejd
2002“, kdy jsme potvrdili roli favorita a vyhráli 4:1. Stav zápasu vypadá jednoznačně, ale herní představení našeho týmu neslo mnoho
otazníků, což se promítlo ve druhém zápase.
Druhý zápas nás čekal tým SVKI
Plzeň “B“. Se smíšenými pocity
jsme nastoupili do druhého zápasu. Nastoupil na nás rozdílný tým,
který doslova hýřil aktivitou, což
nám dělalo značné problémy. Pro
oko diváka neatraktivní zápas, hra
rozhodně nepřipomínala florbal.
Soupeř zápas pojal po svém a zavařil nám nejen svojí aktivitou, ale
i hrou mimo pravidla. Na tento
herní projev jsme nedokázali zareagovat
a
zápas
prohráli
s konečným výsledkem 4:5. V roli
favorita jsme neobstáli, ale rozhodně jsme se poučili do dalších
www.kozlany.cz

zápasu, což se dozvíte v dalším
článku.
Sestava: Pikeš Martin, Správka Jaromír C, Správka Lukáš, Moučka
Tomáš, Jaroš Ondřej, Kubuš Petr,
Vadinský Jan
Dne 18.2 A- tým odehrál již
v pořadí 7. turnajový den. Hráli
jsme ve velice neoblíbené hale,
která je pro nás opravdu daleko,
až v Nepomuku. Což si mnozí z vás
vybaví pod názvem filmu Černí baroni. Čekala nás velkolepá bitva o
play of, jelikož jsme hráli s týmy,
které se společně s námi tlačí mezi
prvních 8 týmů, což zaručuje účast
v play of. Do TD jsme udělali zajímavou změnu. Jelikož jsme potřebovali probudit z kocoviny Ondřeje
Jaroše, který se výkonnostně trápí.
V minulosti patřil mezi opory, letos
zatím svůj potenciál rozhodně nevyžívá. Ondřej Jaroš se tedy přesunul do první lajny a připojil se
k Jaromíru Správkovi a Tomáši

Moučkovi, což mělo přinést tížený
gólový efekt.
Do prvního zápasu jsme nastoupili proti týmu FAKTA X. Začátek
utkání se nám rozhodně nepovedl,
jelikož jsme již po půl minutě prohrávali. Tento stav jsme obratem
srovnali, díky krásnému gólu
P.Kubuše, ale po chvíli soupeř zase
vedl. V dalších minutách začala řádit dvojice Správka – Jaroš, kteří
se soupeřem doslova tančili a zápas dokázali otočit na naší stranu.
Konečný stav utkání se zastavil na
skóre 4:2, ve prospěch našeho
týmu.
Do druhého zápasu jsme nastoupili proti týmu Fbc Chlumčany.
Soupeř
velice
neoblíbený,
v posledních letech nás trápí svojí
silovou hrou. Do utkání jsme měli
raketový start, který vedla dvojice
Správka – Jaroš. Tentokrát jsme
soupeři zatápěli my a to pořádným
palivem. Byli jsme rychlejší důraznější, s čímž se soupeř vyrovnat
Kožlanský zpravodaj 3 /2017
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nedokázal. S přispěním skvělých
zákroků
našeho
benjamínka
v bráně - Tomáše Soukupa jsme
zápas vyhráli 8:0. Z Nepomuku
jsme odjížděli s obrovskou euforií a
také příslibem do dalších zápasů.

Tyto dvě výhry nám zaručili účast
v play of a dokonce nás posunuly
na krásné páté místo. Což je pro
nás obrovský úspěch a motivace
do dalších zápasů. Budeme bojovat
o co nejlepší umístění, abychom

mohli s pýchou reprezentovat naše
krásné město.
Sestava: Soukup Tomáš, Správka
Jaromír, Správka Lukáš, Jaroš Ondřej, Moučka Tomáš, Kubuš Petr,
Berbr Jára

Pozvánka na Velikonoční florbalový turnaj
Rádi bychom Vás pozvali na traničí. Proč se jít podívat na náš turdiční Velikonoční florbalový turnaj,
naj?
který se koná dne 16.4 ve zdejší
Uvidíte nádherné florbalové potělocvičně. Turnaje se zúčastní celjetí hry, ale i souboje Davida a Gokem 12 týmů. Týmy budou
liáše. Víme, že je pro Vás zatím
z různých koutů naší země, jelikož
atraktivní pouze fotbal. Však věřte
je o naše turnaje obrovský zájem,
nám, že i u nás zažijete zajímavou
dokonce se ozývají týmy ze zahrapodívanou. Rozhodně neváhejte
dorazit na vyřazovací část, která

začne někdy po 14 hod. Dalším lákadlem je náš bufet, kde točíme
výborné pivíčko a podáváme vynikající kulinářské zážitky, ve spojení
s florbalem zažijete skvělý den.
Nebo se dostavte alespoň na to
pivko, abyste naladili velikonoční
náladu.

Anketa
Anketní otázka na březen:

V zasněženém únoru jsme se Vás ptali, jaký zimní
sport aktivně provozujete nejraději

Co si jako první představíte, když se řekne
„MASOPUST“?

Výsledky ankety za únor:

Nová anketa byla spuštěna 1. 3. 2017
(stav k 28. 2. 24:00)
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

www.kozlany.cz
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