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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
jaro je již v plném proudu a do
žil nám vlévá novou energii. Budeme ji potřebovat.
Práce
nás čeká hodně.
Jarního
počasí jsme využili při práci
v našich lesích.
Podařilo
se
osázet
podle
plánu všechny
holiny a budeme doufat, že díky
dobrému počasí se většina sazenic
ujme. K sázení jsme využili i pracovníky z Úřadu práce P-S na tzv.
„Veřejnou službu“.
Prozatímní
zkušenosti s touto nově zavedenou
službou jsou dobré.
Technické
služby začínají se sekáním trávy a
s postupnou instalací nových odpadkových košů v Kožlanech. Staré plechové koše jsou již rezavé a
nevyplatí se je opravovat. Nově
byly osázeny stromy na místo vykácených starých a nemocných
stromů u zdravotního střediska a
v dolní části Pražské ulice směrem
k benzínové pumpě.
Kožlany ale i naše obce se jarem
zkrášlují a i občané tomu napomáhají zvelebováním svých zahrádek
či okolí domů. Jarní úklid někteří
spoluobčané chápou poněkud sobecky. Doma si uklidí a to co nepotřebují, zvrhnou někde u lesa, či
udělají hromadu u sběrných nádob. „Město postarej se“.
Takto
nám některý spoluobčan zvrhnul

valník starých eternitových šablon
u lesa nedaleko Hodyně a zanedlouho tam přibyl další odpad.
Zřejmě někdo v okolí předělával
střechu a již mu nezbylo pár korun
na likvidaci odpadu u odborné firmy. Také se objevil starý nábytek
u lomu. Ptáme se „proč“? Město
Kožlany dvakrát do roka organizuje sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu (podle zákona),
kde každý z občanů může bezplatně uložit to, co již nepotřebuje a co
se nevejde do popelnice. Také může využít sběrného dvora, který je
zpoplatněn dle sazebníku provozující firmy. Likvidaci černých skládek
zaplatíme z rozpočtu města a doplatí na to všichni občané.
V budově městského úřadu jsme
v dubnu vyměnili topení v celém
prvním patře. Stará a nevyhovující
akumulační kamna byla nahrazena
plynovým topením připojeným na
stávající kotel. Také jsme nechali
vymalovat a opravit děravý odpad
z WC u obřadní síně. Při tom byl
instalován nový pisoár. Vymalovat
jsme nechali také zasedací místnost v muzeu.
Čilý stavební ruch se s příchodem jara objevil na staveništi soukromých garáží za bytovkami i
v ulici „Na Výfuku“. Nájemníci zahrádek ve Větrné také nezahálejí a
posunují ploty, aby mohlo dojít
k úpravě veřejného osvětlení a
hlavně ke vzniku šikmých parkovacích míst za bytovkou.

Ve středu 25. dubna proběhla
dražba bytu 4+1 v č.p. 387. Na
dražbu nepřišel žádný zájemce. Je
vidět, že v současné ekonomicky
těžké době je mezi lidmi malý zájem o koupi nemovitostí, byť jejich
cena je relativně nízká.
Ze spolkové a společenské činnosti stojí za zmínku konání výroční schůze mysliveckého sdružení.
Hasiči pořádali 9. ročník „Kožlanské jízdy o pohár starosty města“,
který se tradičně vydařil. Podrobnější informace najdete na jiném
místě našeho zpravodaje. Po skončení závodu si hasiči z Čemín odvezli vozidlo Avia CAS, které dlouhé roky sloužilo našim hasičům.
Vzhledem k opotřebení a stáří byla
Avia prodána za 10 tisíc korun.
V sobotu 28. dubna se v obřadní
síni Městského úřadu konalo tradiční vítání nových občánků. Bylo
přivítáno osm nových miminek.
Slavnost pořádala kulturní komise
spolu s městským úřadem.
Na závěr mi dovolte reagovat na
časté dotazy informací o vyčištění
a opravě rybníka Vožeháku. Vypouštění bude prováděno proražením odtoku v místech pod mostem. Hloubení rýhy potrvá zhruba
měsíc. Až bude rybník pomalu vypuštěn, dojde k jeho výlovu a začnou práce na opravě hráze. Informace budeme uveřejňovat na
našich internetových stránkách
včetně fotodokumentace.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 6. zasedání konaném dne 26. 3. 2012
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty;
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 6. zasedání rady města
Kožlany; navýšení kapacity MŠ Kožlany ze současných 56 dětí na 70
dětí,
a
to
s platností
od
01.09.2012; návrh rozdělení hos-

www.kozlany.cz

podářského výsledku ZŠ a MŠ
dr. E. Beneše, Kožlany, za rok
2011; mimořádnou odměnu pro
ředitele ZŠ a MŠ dr. E. Beneše,
Kožlany, za zlepšený hospodářský
výsledek v roce 2011; smlouvu o
zřízení věcného břemene č. IV-120005778/VB/1 na pozemku p.č.
3623/86, 3623/59 v k.ú. Kožlany
se společností ČEZ Distribuce, a.s.

Rada souhlasí:
s odstoupením Mgr. Věry Přibylové
z funkce člena kulturní komise a
jmenuje paní Silvii Slabou do funkce člena kulturní komise rady města s účinností od 01.04.2012.
Rada neschvaluje:
poskytnutí finančního příspěvku
pro Společenství Androméda, o.s.,
Čistá.
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Výsledky projednání rady města na 7. zasedání konaném dne 16. 4. 2012
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty;
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
- program 7. zasedání rady města
Kožlany, - uzavření Mateřské školy
Kožlany v období od 16.07. do
10.08.2012 z důvodu čerpání dovolené pedagogických i nepedagogických pracovníků, - vyhlášení ředitelského volna v Základní škole
Kožlany ve dnech 30.04.2022 a

07.05.2012, - změnu provozní doby
Mateřské
školy
Kožlany
s účinností
od
01.09.2012,
smlouvu o dílo uzavřenou s firmou
Král PM Centrum s.r.o. na zajištění
rekonstrukce
chodníku
v Jasmínové ulici a montáže plynového topení v 1.NP MÚ Kožlany.
Rada souhlasí:
- s Havarijním plánem D-K zemědělské a.s. a nemá k tomuto připomínek.

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, § 95 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v
platném znění, k nahlédnutí v zápisu na Městském úřadě.

Informace pro občany
ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU A
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 02.06.2012
Buček (náves)
Hodyně (náves)
Dřevec (náves)
Dřevec (KD)
Hedčany (náves)
Kožlany (proti MÚ)
Kožlany (křižovatka u Sparu)

8,00 - 8,15 hod.
8,20 - 8,40 hod.
8,45 - 9,00 hod.
9,05 - 9,15 hod.
9,45 - 10,00 hod.
10,10 - 10,40 hod.
10,45 - 11,05 hod.

Časy jsou orientační
Mezi nebezpečný odpad patří např.: zářivky, pneumatiky, akumulátory, znečištěné obaly, lednice, televizory, elektrošrot, motorové oleje apod.
UPOZORNĚNÍ !!!
Tento svoz nebezpečného odpadu není určen
pro podnikatele a podniky !!!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Další akcí, kterou uspořádala
knihovna se skupinou šikovných
žen byly Velikonoce v knihovně.
Tuto akci nám
pomohl uskutečnit také Radovánek při ZŠ Kožlany, který pro děti
připravil výrobu drobných předmětů. Návštěvníci mohli spatřit krásné výrobky našich žen, mohli se
naučit a vyzkoušet některé techniky, případně si zakoupit drobné
dárky. Na této akci se sešlo kolem
sedmdesáti občanů.
30. března otevřela knihovna své
dveře již podruhé Andersenovým
spáčům. Odpoledne se přišla ubytovat dvacítka dětí ze 4. a 5. třídy
základní školy spolu s paní učitelkou Pokornou a Berberovou. Letošní noc se nesla v duchu Jiřího
Trnky. To nás inspirovalo a pro děti jsme připravily různé kvízy, hry,
hádanky a výrobu loutek. Dětem
se loutky moc povedly a dokonce
dokázaly zahrát improvizované di-

vadlo z vlastní tvorby. Některé herecké výkony byly přímo mistrné.
Když se setmělo, čekal na děti další úkol a tím byla stezka odvahy.
Musím podotknout, že byla strašná
zima a foukal studený vítr, který
přímo navozoval strašidelnou atmosféru. I přes počáteční obavy
všechny děti stezku zvládly a za to
je čekal sladký poklad. Po vycházce byl pro děti připraven teplý čaj
a večeře, kterou připravily paní
učitelky a dětem moc chutnalo. Letošní pohádku na dobrou noc přišel
přečíst pan starosta. Byla z úplně
nové knihy, kterou nakladatelství
Albatros připravuje na Vánoce. Do
pyžámek a spacáků se dětem moc
nechtělo, ale po poslední pohádce
o půlnoci už někteří zavřeli alespoň
jedno
očko.
Časné
vstávání
v sobotu bylo pro všechny samozřejmostí. Po snídani a úklidu se
děti rozcházely do svých domovů.
Na závěr bych chtěla poděkovat
všem spáčům, protože jsme s nimi
prožily hezký večer i noc. Díky patří i učitelkám, které připravily pro
děti dobrou krmi a hlavně hezký

program a panu starostovi za přečtení pohádky.
Všechny tyto akce probíhají na
podporu dětského čtenářství a
myslím, že mají smysl.
H. Tupá

Pozvánka do Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
Na zahájení výstavy
PRÁDLO NAŠICH BABIČEK
Šití, praní, bělení, škrobení, mandlování prádla
životní styl domácností v období několika epoch.
Zahájení výstavy se koná
ve středu 2. května od 17:00 hod v refektáři muzea
www.kozlany.cz

a další akce v květnu:
16.5. koncert Hlasoplet
26.5. Májový den
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HISTORIE
Založení Tělocvičné jednoty Sokol Kožlany (k 150. výročí založení Sokola)
Počátky sokolského hnutí v Kožlanech sahají do doby
konce 19. Století, kdy založený osvětový spolek „Beseda“ mimo vlastní osvětovou činnost knihovnickou a
činnost pěveckého, hudebního a dramatického odboru
zakládá i odbor tělocvičný, který se později stává zárodkem vlastní tělocvičné jednoty Sokol v Kožlanech.
Tento tělovýchovný odbor v rámci „Besedy“ provozoval bohatou činnost až do roku 1909 pod vedením učitele a cvičitele Emiliana Nachtigala za nemalé podpory
předsedy spolku Tomáše Škudery, místopředsedy a
obchodníka Jana Hoslbaura a městského tajemníka
Pavla Vyšaty.

1935 – Sokol Kožlany (žáci, cvičitel br. Trégl)

Velkým propagátorem sokolského hnutí v Kožlanech
byl v té době i význačný a známý hudební skladatel
Josef Holý, profesor hudby v Charkově, který
v Kožlanech často pobýval. Později se oženil a zakoupil si v Kožlanech dm. Netradičně byl velkým podporovatelem sokolské myšlenky, ale i kožlanský rodák,
příslušník kleru, farář a děkan František Klíma žijící
toho času v Kožlanech na odpočinku.
Již tehdy byla z finančních prostředků Besedy zakoupena některá tělocvičná nářadí např. kůň a hrazda
a byla pořádána veřejná cvičení zprvu na zahradě velkého příznivce kpt. Plutarcha Jirouska (dnes zahrada
mateřské školy) nebo na zahradě u „pražských Klírů“
(dnes dům p. Dyršmída, Kožlany čp. 8 nevylučuje se
ani zahrada u Klírů čp. 13). Později na zahradě právovárečné restaurace „U Českého lva“ dnes restaurace U
radnice čp. 260, která se stává spolu se spolkovou
místností střediskem veškerého kulturního dění. V té
době v roce 1895 se zúčastňuje ještě neoficiálně 12
cvičenců III. Všesokolského sletu v Praze a jsou slavnostně doprovázeni na žebřiňácích do Rakovníka a
pak vlakem do Prahy. Přes ztrátu a znovunalezení sokolského praporu v Praze a různých peripetiích se
vrací slavnostně delegace zpět s nezapomenutelnými
zážitky.
K vlastnímu založení Tělocvičné jednoty Sokol
v Kožlanech dochází až na podzim roku 1909
v právovárečné restauraci „U Českého lva“ na ustavující schůzi za přítomnosti 14 zakládajících členů. Uspíšila-li to sázka Václava Brůhy a Bohumila Šnajdra o
půlku, že do 3 měsíců bude založen Sokol
v Kožlanech, dnes již nevíme. Ale prvním starostou
Sokola v Kožlanech byl zvolen Václav Brůha, vlastnil
zahradnictví, které později od něho odkoupil pan Karel
Péca. V zahradě stával také domek, v němž prožil
svoje dětství slavný sochař Václav Levý. Místostaroswww.kozlany.cz

tou byl zvolen Bedřich Kožíšek a náčelníkem Otakar
Skalický. Později po založení ženského sboru se druhým náčelníkem stává i Eman Skalický a první náčelnicí žen M. Rabštejnková. V pozdější době pak dochází
k založení i odboru dorostu a žactva.
K volbě nového výboru dochází v roce 1912, kdy se
starostou stává městský tajemní Pavel Vyšata, místostarostou obchodník František Čapek a náčelníkem
keramik R.Franta. Dále do výboru byli zvoleni Václav
Bretšnadr – ředitel měšť. školy, Antonín Hanzlíček –
keramik, Josef Pátek – mlynář, Jan Vondrášek, Josef
Ouda – učitel v.v, Karel Hop – hrčíř a Jan Kos – keramik. Ženský odbor zvolil za náčelnici Růženu Švarcovou, za místonáčelníci Miladu Veseklou a za jednatelku Andu Majerovou.
V tomto roce padesátého výročí celého sokolstva se
koná v Kožlanech 12. Května 1912 za velké podpory
nově zvoleného purkmistra Jana Klause a celého
městského zastupitelstva „Velká národní slavnost“.
Dopoledne
s velkým
průvodem
po
městě
a
s manifestací na Jánském náměstí, kde stávala dříve
socha sv. Jana Nepomuckého, později ke kostelu
přemístěná. Manifestaci zahájil přivítací řečí purkmistr
města Kožlan, vlastní projev za Sokolskou župu Rakovnickou pak bratr E. Klicpera z Rakovníka a odpoledne se konalo sokolské veřejné cvičení na zahradě
právovárečného hostince „U Českého lva“.
Kožlanský Sokol, který měl v té době včetně ženského odboru již 46 členů vysílá v tomto jubilejním
roce na VI. Všesokolský slet do Prahy 5 cvičenců a 4
cvičenky a městské zastupitelstvo uvolňuje finanční
prostředky k úhradě cestovních výloh celé delegace.
Téhož roku 5. července pořádá tělocvičná jednota Sokol v Kožlanech spolu s ostatními spolky první oslavu
památky Mistra Jana Husa spojenou opět s průvodem
a manifestací na Jánském náměstí, kde po zahájení
purkmistra Jana Klause nastínil městský tajemník a
starosta Sokola v Kožlanech Pavel Vyšata význam Husův s tím, aby bylo konečně lidu před oči postaveno
světlo pravdy a navrhl tyto oslavy pořádat každoročně.
O činnosti Sokola v dobách válečných v dob I. světové války není žádných věruhodných podkladů. V té
době byla silně potlačena veškerá činnost proklamující
rovnoprávnost národů a jejich svobod. O to silněji po
porážce Rakousko-Uherské monarchie a vzniku samostatného Československého státu propuká a cílí činnost Sokola a jeho zásluh na zrodu republiky. Jsou
vyzdvihovány zásluhy československých legií, které
vznikaly kolem sokolského jádra prvních „Družiníků“
v Rusku. Z legií se vrací bratři legionáři, aby někteří
posílili členské základny Sokola. Tak tomu bylo i
v Kožlanech, kdy se vrací bratři legionáři: František
Birka, Bedřich Kožíšek, Jan Vondrášek, Bohumil Šnajdr, Josef Bláha, Jaroslav Ulman, Václav Janeček, Bohumil Hanzlíček, Václav Balín, František Vopat, Kratochvíl, Hajný, Jan Ernst, Švarc, Bedřich Šubrt a Eret.
V dobách válečných bylo v Československých legiích
převzato podle vzoru sokolských organizací vzájemné
tykání a oficiální oslovení bratře a sestro. Např. „bratře poručíku“ nebo „bratře generále“. Opravdové bratrství zrozené v boji ale po válce a návratu u pro nevyváženost sociální slábne, a to i v Jednotách Sokola.
Pokračování příště
Bohumil Vondrášek
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Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Instalujeme novou techniku
Koncem března jsme se konečně
přenesli přes administrativní nepříjemnosti projektu „EU – peníze do
škol“ a mohli ukončit jednu jeho
část.

Po „výzvě k šablonám“, která
proběhla v polovině března, se
nám přihlásily tři firmy, které by
měly zájem dodat techniku do ZŠ.
Otevírání obálek proběhlo 29.3.
odpoledne. Po vyhodnocení všech
nabídek jsme vybrali na dodání
techniky za bezmála 600 000,firmu AV SYSTEMS, s.r.o., z Prahy.
Její nabídka byla pro nás zajímavá
jak z pohledu techniky, tak i ceny.
Během velikonočních prázdnin
jsme novou techniku nainstalovali.
Jedná se o 10 počítačů, dataprojektor, notebooky, dvě interaktivní
tabule, novou barevnou a černobílou tiskárnu a nezbytně nutné licence a antivirové programy. Na
této technice bude nyní probíhat
zaškolení, abychom ji byli schopni
efektivně využívat ve výuce.
S tím souvisí i druhá část projektu, která je zaměřená na tvorbu
„DUMů“ – digitálních učebních materiálů. Jedná se o to, aby si každý
učitel vytvořil kartotéku učebních
materiá-

lů, kterou bude v následujících letech průběžně aktualizovat a jednotlivé „DUMy“ využívat ve výuce.
Tyto materiály také podléhají kontrole ministerských úředníků. Bohužel nikdo ještě nikde neupřesnil,
jak mají vypadat a jejich posuzování je značně individuální.

Na tomto místě bych se chtěl zastavit u peněz z EU fondů. Tyto
peníze jsou přísně účelově vázány,
a proto za ně nemůžeme koupit jiné vybavení než IC techniku, ač
bychom ho mnohdy potřebovali
víc. Dále z nich nemůžeme nakupovat vybavení do MŠ. Plánujeme
však, že do mateřinky přesuneme
část vyřazených počítačů, které
svým technickým stavem ještě odpovídají našim požadavkům. Sešlo
se u mě také několik žádostí rodičů
o interaktivní tabuli ve školce. Při
současném navýšení kapacity MŠ
musíme nejdříve zajistit základní
vybavení – stolky a židle, skříňky,
šatny, umyvadla… a nákup takové
tabule už bude nad naše možnosti.
Snad za nějaký rok, i když při financování, jaké školy čeká, o tom
silně pochybuji.
Na závěr bych se chtěl zmínit o
dnech volna a letním uzavření MŠ.

NOC S ANDERSENEM (očima dětí)
Dne 30. 3. jsme prožili Noc s Andersenem v místní
knihovně. Líbilo se nám tam moc, protože tam bylo
hodně zábavy a hodně akcí. Např. stezka odvahy, vyrábění loutek, divadlo, křížovka atd.

Začátkem května budou na ZŠ dva
dny ředitelského volna (30.4. a
7.5.). Toto volno je pouze pro žáky. Učitelé budou absolvovat školení, které bychom jindy kvůli časové náročnosti nemohli uspořádat.

Letní uzavření mateřské školy od
16. července do 10. srpna je potom nutností. Nebudu se rozepisovat o organizačních a finančních
problémech, to je jiná kapitola. Je
mi jasné, že část rodičů má
v tomto období problém s hlídáním
dětí, protože svoji dovolenou už
vyčerpali nebo si ji nemohou vybrat z jiných důvodů. I pedagogičtí
pracovníci však mají na dovolenou
nárok. Oni - na rozdíl od ostatních
profesí – si ji musí vybrat během
letních prázdninách. Když si dostatečně neodpočinou od vašich „živých“ ratolestí, nebudou mít sílu
ani chuť do další práce a to se samozřejmě vrátí zpět vašim dětem.
Myslím si, že zkrácení čtyřtýdenního volna by šlo hlavně na vrub
dalšího výchovného a vzdělávacího
procesu.
Mgr. Jaroslav Švarc

Měli jsme dobrou večeři. Zpívali jsme písničku Jiřího
Trnky. Před hraním divadla nám pan starosta četl pohádku O chlapci, který spadl z nebe. Po pohádce jsme
hráli divadlo. Hodně jsme se nasmáli. Bylo tam hodně
pohádek např. Včelí medvídci, Rumcajs, Šíleně smutná princezna, Vodník. Když jsme šli spát, tak nám paní učitelka četla pohádku na dobrou noc Jak zvířátka
uzdravila dům. Ráno jsme měli ke snídani palačinky,
buchty a čaj. Po snídani jsme si sečetli body za celý
večer.
Než jsme
odešli, dostali jsme
záložku, průkazku a
pohled na památku.
Rozloučili jsme se a
šli jsme domů.
žáci ZŠ Kožlany
4.třída

www.kozlany.cz
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JAK JSME SPORTOVALI V DUBNU ANEB ÚSPĚCHY A
V úterý 17.4. 2012 pořádala naše škola společně
s DBK
krajský
turnaj
turnaj
mladších
dívek
v basketbale (6.-7. roč.). Do naší tělocvičny dorazila
družstva: ZŠ Kralovice, ZŠ Mrákov, ZŠ Zárečná Tachov a 25. ZŠ Plzeň. Své zápasy naše děvčata hrála
s vysokým nasazením a postupně porazila Kralovice,
Mrákov, Tachov a v pomyslném finále prohrála o jeden koš s 25. ZŠ Plzeň. Pak se stalo něco neskutečného, vedení Tachova protestovalo, že za Kožlany a
Kralovice startovaly hráčky mladší (4. a 5. třída). Obě
družstva byla postavena mimo soutěž. Pořadí se tedy
úplně změnilo a našim holkám to bylo opravdu líto,
některé to i oplakaly. Myslím si, že je to diskriminace
malých škol, které tolik dívek ani ve škole nemají a
basket se přece hraje na palubovce a ne u stolu!

NEÚSPĚCHY
Ve čtvrtek 26.4. se hrálo v naší tělocvičně krajské finále starších dívek (8.-9.roč.). Sešlo se šest družstev
z celého Plzeňského kraje. Tento turnaj se nám vůbec nepovedl, naše děvčata vyhrála pouze jeden zápas a skončila na šestém místě.
O den dříve ve středu 25.4. vyjeli naši mladí hokejbalisté (4.-7.roč.) na 2.ročník STREET HOCKEY CUP do
Horní Břízy. K našemu překvapení, ale i pořadatelů,
naši hoši všechna utkání suveréně vyhráli a postoupili
z prvního místa do krajského finále v Plzni, které se
bude hrát 10.5. v hokejbalové hale na Lochotíně.
Všem moc blahopřeji a už se těším na Plzeň.
Mgr.Jaroslav Berbr

KULTURA
dne 28. dubna 2012 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu

Vítání občánků

Mezi občany města Kožlany byli přivítáni:
Adámek Jiří, Beneš Vojtěch, Hahn Leoš, Hanzlík Petr, Hourová Věra, Knedlhans Jan, Mrzena Matyáš, Švarc Jiří
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Zájezd do Velkého divadla v Plzni
19. května divadelní představení Prodavači snů.
Vstupenky si můžete zajistit v knihovně u H.Tupé
Odjezd autobusu z Kožlan v 17,30 hod.

SPOLKY
Klub šikovných žen
Na přelomu měsíců březen a duben jsme byly
v Mariánské Týnici, kde se zahajovala muzejní sezóna
- Velikonoce.
Jako vždy jsme měly úspěch s perníčky, které si děti
mohly ozdobit. Bílková poleva občas skončila nejen na
perníčku, ale i tajně, na mlsném jazýčku. Nádherné
vrtané kraslice, bílou malbou dozdobené, se líbily
všem. Kdo chtěl, mohl si perníčky a kraslice dát do
košíčků, pletených z papírových ruliček.

Velkou akci v Kožlanech již tradičně pořádáme spolu
s Kulturní komisí města Kožlan, Městskou knihovnou a
Radovánkem. V úterý 3. dubna byly Velikonoce
v knihovně. Připravily jsme společně pro děti kreativní
odpoledne, na kterém si mohly vyrobit velikonoční dekorace z papíru, z látky, ozdobit kraslici a perníčky. A
děti se opravdu snažily a měly radost z toho, co se

jim podařilo vyrobit. Nás to baví připravovat pro ně
takové akce.
Velikonoční sobotu jsme opět rády strávily na farmě
Hedecko. Letošní počasí o Velikonocích, bylo opravdu
aprílové, ale návštěvníkům to nevadilo. Setkaly jsme
se tam s lidmi, kteří mají rádi tradiční řemesla, potraviny a výrobky. Bylo hezké pozorovat lidi, jakou mají
radost ze setkání s přáteli, sousedy, se kterými se
dlouho neviděli. Měli možnost si popovídat, třeba při
dobrém jídle a pití. Děti měly největší radost, z možnosti projet se na koni.
Naší další činností bylo – každé úterý od 14 hod. jít do knihovny a něco vytvářet. Poslední úterý
v dubnu jsme se pokoušely o enkaustiku. Je to „malba
voskovými barvami“ pomocí žehličky. Tuto techniku
jsme obdivovaly na Kreativním odpoledni v Kralovicích, kde jej předváděly šikovné ženy z Radovánku.
Tam nás to nadchlo a řekly jsme si, co to chce: voskovky, starý reklamní kalendář (kvalitní lesklý papír) a
starou žehličku (nesmí být napařovací).
Kdo má fantazii, tak toho tato technika opravdu
nadchne. Nejlépe to šlo Štěpánce Brané a paní Jarušce
Markové. Tak teď sháníme staré reklamní kalendáře.
Připravujeme se na květen a budeme mít pro Vás
překvapení. Hezké květnové vytváření, nejen na zahrádce, Vám přejí
„Šikulky z Kožlan“
Blíží se léto a k létu samozřejmě patří sklizeň ovoce.
Prosím proto hospodyňky, které mají doma zaručeně
výborné recepty na ovocné moučníky, skvělé marmelády, nebo zavařeniny, aby své recepty zaslaly, nebo
doručily do knihovny do 15. června.

INFORMACE A ZPRÁVY Z ČINNOSTI Sboru dobrovolných hasičů Kožlany
Po lednové výroční valné hromadě SDH Kožlany se
lada byla spíše hřejivá. Organizátoři soutěže připravili
pomalu začal rozjíždět plán akcí, které jsme si na lecelkem 11 disciplín s tím, že pět z nich bylo k vidění u
tošní rok naplánovali.
zbrojnice na Výfuku. Začalo se rychlostí ustrojení –
Členové zásahové jednotky se pravidelně scházeli
nejlepšího času zde dosáhl tým z Bolevce – čas 75,93
při odborné přípravě, aby si připomněli a v praxi ověs, pokračovalo se během v pneumatikách a střelbou
řili zásady a dovednosti ze všech oblastí požární
z foukačky, kde nejrychlejšího času dosáhl opět tým
ochrany – především to byla praktická příprava při
z Bolevce – čas 107,16 s.
různých typech zranění. Zdravotní školení připravili a
odborně vedli vyškolení záchranáři – členové sboru –
Ondra Holeček a Jana Zímová. V polovině března se
pak velitelé a strojníci zúčastnili cyklické odborné přípravy, kterou organizuje Hasičský záchranný sbor.
Dva dny strávené v Kaznějově byly pro všechny zúčastněné určitě přínosem a zároveň prověřením hasičských znalostí při simulovaném požáru i záchraně
osoby.
Velká pozornost byla věnována přípravě již 9. ročníku soutěže „O putovní pohár starosty města – Kožlanská jízda“. Ve spolupráci s okrskem Kožlany – Chříč se
podařilo soutěž dobře připravit a tak v sobotu, 7.
dubna přijelo ke kožlanské zbrojnici celkem 11 týmů,
z 9ti sborů z okresu Plzeň – sever. Letošnímu ročníku
vládlo téměř mrazivé počasí, chvíli pršelo, pak sněžilo,
foukal ledový vítr, ale hasičům to příliš nevadilo a náwww.kozlany.cz
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Pokračovalo se do Černíkovic, kde byla ryze hasičská
disciplína a to útok s ejektorem – pro mnohé týmy
docela problém, a zde dosahované časy zamíchaly
konečným pořadím – tým z Kožlan byl nejrychlejší –
čas 198,50 s. Čtvrtá zastávka byla ve Všehrdech, kde
probíhala štafeta motání hadic – nejrychleji si vedl
tým z Hvozda – Hodovíze s časem 194,13 s. A protože
druhý den byly Velikonoce, doplňkovou soutěží bylo
malování kraslic (vzhledem k ceně vajec papírové!) a
složení koledy – super výtvory i básničky pobavily na
závěr při vyhodnocení přítomné ve zbrojnici! Trasa
soutěže pak vedla do Studené, kde nám místní sbor
v čele s panem Mírou Vopatou zajistil klasický požární
útok z přírodního zdroje. Tady bylo nejrychlejší družstvo z Dýšiny – čas 83,65 s. Hasiči na Chříči v čele
s panem Frantou Blechou byly organizátory útoku
z podzemního hydrantu – nejrychleji se útok podařil
týmu z Kožlan s časem 54,06 s. Z Chříče vedla trasa
do Hedčan, kde byla připravena simulace dopravní
nehody s různými typy zranění – nejlépe si tady vedli
hasiči z Bolevce, kteří odjížděli s nula trestnými body.
Po této disciplíně se soutěž vrátila do Kožlan
k Farskému rybníku, kde byl atraktivní přesun po vodě – letos bez jediného „vymáchání“ – a doplňkovou
disciplínou byly signály v požární ochraně. Nejlépe si
vedl domácí tým – čas 126,15 s. Po splnění těchto
úkolů čekaly na týmy poslední tři disciplíny, které měly stanoviště u hasičské zbrojnice. Výměnu kola a žárovky na přívěsu zvládli všichni soutěžící na výbornou
– nejlépe tým z Bolevce s časem 121,68 s, určování
technických prostředků podle grafických značek už
mělo určité rezervy. Následovalo srážení tzv. kuželek
– PET lahví naplněných vodou – hadicí no a tady se
dalo nasbírat neuvěřitelné množství trestných bodů.
Zatloukání hřebíků do trámu bylo ztíženo tím, že hřebík musel být zatlučen ze spoda a nesměl se ohnout!
Nejvíce se tady dařilo hasičům z Bolevce a Hromnice.
Poslední disciplínou bylo řezání metrového polena a
následné rozštípání špalku na čtyři kusy. Tady záleželo na precizním rozdělení práce mezi členy a netlačení
na pilu – nejrychleji se to povedlo domácímu týmu –
čas 87,44 s. Po součtu všech časů a trestných sekund
bylo konečné pořadí následující: 1. Kožlany, 2. Všeruby B, 3. Bolevec B, 4. Kralovice, 5. Bolevec A, 6. Dýšina, 7. Hvozd – Hodovíz, 8. Žihle, 9. Hradecko, 10.
Všeruby A a 11. Hromnice. Vítezství tedy po dvou letech zůstalo doma a s ním i putovní pohár starosty
Města Kožlany.
Poděkování patří všem soutěžícím za disciplínu a
mnohdy i odvahu, všem rozhodčím za trpělivost a
spravedlivé rozhodování a v neposlední řadě všem,
kteří se ve zbrojnici postarali o naše žaludky výborným guláškem, provoněnými klobáskami a uzenými
kuřecími stehýnky a bezkonkurenčně báječnými palačinkami s domácím džemem a šlehačkou!!! Z této
soutěže se stává tradice a je to více než dobře. Den
strávený s kamarády a dobrou náladou si my hasiči
považujeme. A když se navíc mnozí z nás přiučí nové
věci, je to skvělé!

A ještě bych se ráda zmínila o jedné věci – po 33 letech opustila naše řady hasičská AVIA – za ty tři desítky let posloužila vrchovatou měrou mnoha hasičům
jak v Kožlanech, tak i v blízkém okolí, byla svědkem
mnoha událostí, zásahů a akcí všeho druhu. S „Avijkou“ jsme se důstojně rozloučili, mnozí zamáčkli i slzu
a společně jsme jí zamávali na její další cestu, a to do
obce Čemíny u Města Touškova.
Kolektiv mladých hasičů Vás pravidelně informuje o
svých soutěžích a akcích, mládež se podílela na úklidu
před Kožlanskou jízdou a intenzivně se připravuje na
další závody, nejprve v Manětíně, kde proběhne závod
v požárním útoku podle mezinárodních pravidel –
CTIF, a potom na závěrečné kolo hry Plamen, které se
bude konat ve dnech 19. a 20. května ve Všerubech.
V květnu čeká děti náročný program, protože třetí
soutěží bude 26. května Globus cup – soutěž
v požárním útoku před hypermarketem Globus
v Plzni, tato soutěž je součástí hasičského víkendu,
kdy zároveň s dětskou soutěží proběhne závod dospělých – Plzeňská stovka - běh na 100 metrů
s překážkami a v neděli 27. května pak celostátní dorostenecká soutěž opět v běhu na 100 metrů
s překážkami doplněná o výstup na věž.
Ve středu 16. května se sbor a kolektiv mladých
hasičů zapojí již po třetí do celonárodní sbírky Českého dne proti rakovině pod názvem Květinový den, kdy
Vám nabídneme květ měsíčku lékařského za symbolickou částku 20,- Kč. Umožníte tak Lize proti rakovině plnit své poslání: šířit nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu života onkologicky nemocných pacientů,
podporovat
onkologický
výzkum
a
přispívat
k vybavenosti onkologických center. Tato nemoc se
týká každého z nás!
Dovolte, abych Vás rovněž pozvala na okrskové
hasičské cvičení, které se uskuteční v sobotu 12.
května 2012 v tábořišti u řeky Berounky U Potůčků
pod obcí Hlince.
Všem, kdo naší hasičskou dobrovolnou práci podporujete, děkujeme a přejeme Vám spokojené dny, plné
pohody a úsměvů!
Alena Foldová, starostka SDH Kožlany

Citát měsíce:
„Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává“
Marcus Tullius Cicero

www.kozlany.cz
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Hasiči Kožlany
Vážení spoluobčané,
v našem sboru se udála spousta nových věcí, se
kterými Vás v našem článku seznámíme. Dne 7. dubna se konal 9. ročník soutěže „ O putovní pohár starosty města“ Kožlanská jízda. Bylo zde připraveno
několik disciplín jak v Kožlanech, tak i v okolních obcí.
Soutěžilo třeba například v rychlosti ustrojení, v požárním útoku, zdravovědě, výměna kola přívěsu na
čas, řezání dřeva a štípání na čas, atd. Zúčastnilo se
celkem 9 sborů hasičů a z toho 2 sbory založily 2
družstva. Takže soutěžilo celkem 11 družstev, což si
myslíme, že je to slušná účast. Naše družstvo SDH
Kožlany ve složení V. Klaus, L. Folda, R. Kratochvíl, F.
Kotěšovec a M. Šot obhájilo po 3 letech výborné 1.
místo s velkým bodovým rozdílem na druhého. Ješte
jednou gratulujeme.
Hned 9.dubna na pondělí velikonoční byl ohlášen
SDH Kožlany v odpoledních hodinách požár. Hořel les
za statkem Hubenov. V plamenech byla asi tak

plocha cca. 80x80 metrů. Oheň se podařilo v celku
rychle dostat pod kontrolu za spoluúčasti HZS Plasy
(cas tatra terno), SDH Kralovice (cas MAN) a u
požáru byla přítomna i policie ČR. Naše zásahová
jednotka vyjela samozřejmě s naší CAS Tatrou 815 a
vzápětí vyjela CAS LIAZ 706. Zásahová jednotka
vyjela ve složení M. Šot (strojník T815), R.
Kratochvíl, F. Kotěšovec, P. Fiala (strojník LIAZ), R.
Babuška, V. Klaus, J. Švamberk (velitel), M.
Švamberk.
Od 24. dubna byla zavážena voda do požární
nádrže areálu firmy Becker oběma vozy CAS.
Doufáme, že jste alespoň trochu přesvědčeni, že je
dobré mít v našem sboru dobrou techniku a partu
spolehlivých lidí.
My stále věříme, že většina je k nám stále nakloněna.
Hasiči Kožlany

Tradiční sbírka ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ se koná již 16. května 2012. Žlutou květinkou s oranžovou stužkou za minimální příspěvek 20 Kč podpoříte snahu Ligy proti rakovině Praha upozornit na nebezpečí nádorového onemocnění ledvin. Důvodem je alarmující
fakt, že za posledních pětatřicet let narostl výskyt nádorů ledvin v naší zemi na téměř
čtyřnásobek, čímž se Česká republika dostala na první místo v celosvětovém srovnání výskytu. U nádorů ledvin není jednoznačný vztah mezi příčinou a důsledkem, jako třeba u
nádorů plic.
Cílem programu je informovat veřejnost o možnostech, jak si své ledviny chránit. Změňme svůj životní styl, zlepšeme pitný režim, konzumujme kvalitní potraviny, nekuřme,
nechme si opravit chrup, předcházejme zánětům v těle, sportujme...
Ligu proti rakovině Praha je možné podpořit i odesláním DMS ve tvaru DMS KVET na číslo
87 777.
Klub důchodců Kožlany
pořádá
Program:
setkání důchodců
ve středu 16. května 2012 ve 14:00 hod.
v zasedací místnosti Muzea Kožlany

1/ zahájení – provede předseda klubu pan Kovařík
2/ občerstvení
3/ volná zábava

SPORT

Pochod údolím Javornice
úterý 8. května 2012
Sraz před knihovnou v 9:00
S sebou si vezměte uzeninu na opečení, vhodnou obuv do přírody, ručník a
dobrou náladu.
Trasa je dlouhá asi 15 km.

www.kozlany.cz

Zpestření v podobě brodů.
Občerstvení: Machův mlýn, Zvíkovec
V případě nepříznivého počasí se akce
odkládá.

Zpáteční cesta bude zajištěna autobusem až do Kralovic
Startovné na dopravu 20,-Kč.
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Velikonoční mariáš v Bučku
Jak už se stalo zvykem, tak i letos, v sobotu před Velikonoci se opět sešli příznivci mariáše na Velikonoční turnaj do kulturního zařízení v Bučku. Letos se jednalo už o dvaadvacátý ročník. Z celkového počtu 28. přihlášených si se soupeři nejlépe poradil František Anděl druhé místo obsadil Aleš Dorda a třetí skočil Gusta Křelovec.
M. Fišar

16. ročník Velikonočního turnaje
Ve středu 4. dubna hostila kožlanská tělocvična již 16.
ročník Velikonočního turnaje. V našem sportovišti se
sešlo 33 hráčů výborných kvalit. Všechna družstva byla velmi vyrovnaná a často rozhodovaly poslední body. Vždyť například prohrát 26:28 je prostě smůla.
Družstvo č. 1
Martin Slach
Zdeněk Fišer
Jindra Fišerová
Aneta Hercová
Alena Fišerová
Lucie Mukenšblová

1
2
3
4
5

Družstvo č. 2
Ladislav Kupec
Luboš Tupý
Jiří Slabý
Míra Kašpárek
Dana Berbrová
Rozárka Slabá
Iva Konopásková
1
xxx
12:25
14:25
25:21
25:13

2
25.12
xxx
21:25
25:15
15:25

V tělocvičně však panovala velmi přátelská atmosféra,
která přispěla k hladkému průběhu turnaje. Poděkování patří všem hráčům, hlavně těm, kteří přijeli
z Kozojed, nebo Kralovic a tak utužujeme dlouholeté
vztahy.

Družstvo č. 3
Tomáš Moučka
Zdeněk Tupý
Míra Správka
Irena Houdová
Saša Novák
Lenka Urbanová
Jára Berbr
3
25:14
25:21
xxx
25:13
26:28

4
21:25
15:25
13:25
xxx
12:25

Družstvo č. 4
Martin Zeman
Zdeněk Tupý
Míra Knot
Hana Tupá
Silva Slabá
Kristýna Šofranková
Zdenka Kotěšovcová
5
13:25
25:15
28:26
25:12
xxx

body
2
2
1
4
1

Družstvo č. 5
Petr Kříž
Josef Koukl
Honza Havel
Marta Lehnerová
Pavlína Šofranková
Stáňa Křížová
Skore
84:76
77:86
76:101
100:61
78:91

pořadí
2
3
5
1
4

FC Olympie Kožlany – výsledky duben
Muži:
Kožlany – Křelovice 5:1 (1:1)
branky: Šnajdr 3, Šimek, V.
Švamberg
Třemošná – Kožlany 7:1 (3:1)
branka: Koura
Kozolupy – Kožlany 1:0 (0:0)
Kožlany - Dolní Bělá 1:0 (0:0)
branka: Šnajdr
Pozvánka na fotbalový květen:
Muži:
5.5. Kožlany – H. Bříza B
17:00
12.5. K. Újezd - Kožlany
17:00
19.5. Kožlany - Bezvěrov
17:00
26.5. Kaznějov - Kožlany
17:00
www.kozlany.cz

Dorost:
Tlučná – Kožlany 14:2 (7:0)
Dobříč – Kožlany 5:1 (0:1)
Kožlany – Sulkov 1:0 (0 : 0)
Žáci:
Kožlany – Chotíkov 2:2 (1:1)

hod.
hod.
hod.
hod.

Stará garda:
Blatnice – Kožlany 3:2 (2:1)
branky: Bílek 2
Kožlany - Třemošná 5:3 (4:0)
branky: Bílek 3, Kratochvíl, Kotěšovec

Dorost:
5.5. Kožlany - Žihle
13.5. Trnová - Kožlany
19.5. Kožlany - K. Újezd
27.5. D. Bělá – Kožlany

14:30
10:00
14:30
10:00

hod.
hod.
hod.
hod.
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Žáci:
5.5. Kožlany – Úněšov
12.5. Tlučná - Kožlany
19.5. Kožlany - Žihle
26.5. Kaznějov - Kožlany

10:00
10:00
10:00
14:30

hod.
hod.
hod.
hod.

Stará garda:
4.5. Kožlany - Líně
11.5. Zruč - Kožlany
18.5. Kožlany - D. Bělá
21.5. Plasy - Kožlany
1.6. Kožlany - Všeruby

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

hod.
hod.
hod.
hod. (pondělí)
hod.

DBK Kožlany – Kralovice
Své soutěže v průběhu dubna dokončila všechna
družstva. Bohužel ani zlepšený herní projev a vítězné
zápasy nepomohly juniorkám k udržení soutěže a 19.
května nás čeká kvalifikační turnaj o postup do DL
2012-13. Soupeři nám budou družstva Mladé Boleslavi a Ústí nad Labem. Jsme pořadateli tohoto turnaje a
pravděpodobně ho sehrajeme v Kožlanech. Vítěz postupuje přímo do DL a družstva na druhém a třetím
místě ještě hrají druhé kolo kvalifikace proti stejně
umístěným družstvům z další skupin. Celkem se o
šest volných míst uchází 9 družstev. Věříme, že postoupíme již z prvního kola.
Kadetky ve skupině play out měly jistotu udržené
soutěže již po druhém kole a tak si mohli zbytek DL
„užít“ a začít herní přípravu na další sezónu. Potěšitelné je, že jsme v play out skupině prohráli pouze jednou a to doma s družstvem USK. Tuto prohru jsme
však soupeři vrátili v posledním kole a holky si užily
výhru na Folimance.
Minižactvo potvrdilo v play off své postavení a i po
vyřazovací části si udrželo druhou příčku. Finále proti
BaKu jsme opět pojali jako přípravu společného družstva DBaK na předkolo MČR, takže S. Sklenářová, A.
Fialová a R. Slabá hrály za BaK nas posílily „98“. Prohra byla vysoká, ale zapojili jsme do hraní i naše nováčky tj. hráčky a hráče ročníku 2004. Na hřišti se určitě neztratili a příští rok budou hrát v družstvu U12
spolu se všemi hráči a hráčkami ročníku 2001 a mladšími.
Když jsem již narazil na společné družstvo DBaK
U13, tak to v předkole MČR skončilo 2. a tím si zajisti-

lo postup na vlastní Mistrovství České republiky. To je
po dlouhé době velký úspěch U13 pro dívčí basket
v Plzeňském kraji.
Další minižákovské družstvo DBaK – U11 (roč. narození 2001 a mladší) se zúčastnilo svého festivalu
minibasketu a z Hradce si veze domů 5. místo (za
DBK hrála v tomto družstvu N. Švambergová a B.
Špačková).
Hráčky letošního družstva U14 se také dozvěděly
své soupeře do kvalifikace o žákovskou ligu U15 na
příští rok. Los nám nebyl nakloněn a máme asi nejtěžší skupinu. O přímý postup (vítěz) a případně o
druhé kolo kvalifikace (druhý a třetí) se utkáme
s družstvy BK Strakonice, USK Praha, HB Basket a BK
Kralupy. Turnaj proběhne o víkendu 19.-20.5. asi
v Plzni na „Chválendě“. Držte nám palce, ať potvrdíme, že toto družstvo do ligy patří a letošní účast
v extralize nebyla náhodou.
S koncem sezóny se přiblížil i další ročník Memoriálu
Katky Šlikové ve streetballu. Jelikož turnajů ve
streetballu přibývá, musíme koordinovat termíny
s jinými pořadateli. Letošní turnaj proběhne ve sportovním areálu u základní školy v neděli 17. června.
Věřím, že nám počasí zase bude přát a turnaj naváže
na své předchozí ročníky jak hojnou účastí, tak kvalitou předvedených výkonů. Jste všichni zváni, jak
k aktivní účasti, tak k podpoře hráčů nebo prostě jen
tak na „čumendu“. Pokusíme se opět zajistit účast obhájce kategorie OPEN družstva X-Ballers s nestorem
streetballu v Čechách - Patrikem Nguyenem.
J. Buňka

Výsledkový servis duben
U19 - juniorky
Sokol Kladno vs DBaK
54 : 63 (14:7/25:23/42:43)
Body: Loukotová M. 17, Vršecká
R. 13, Houšková A. 10, Eretová L.
9, Krumposová L. 8, Kulhánková
K. 6, Salfická P. 0
F: 14-19 * 5CH: 0-1 *3: 1–4 * TH:
31/15-16/11
BK Kralupy junior vs DBaK
51 : 71 (13:15/23:31/37:54)
Body: Vršecká R. 21, Loukotová
M. 18, Eretová L. 17, Kulhánková
K. 6, Krumposová L. 4, Houšková
A. 3, Urbanová L. 2
F: 15-14 * 5CH: 0–0 * 3: 0–2 *
TH: 17/7–17/11
U17 - kadetky
DBaK vs USK Praha „B“
57 : 64 (16:21/28:33/43 : 51)
Body: Buňková K. 13, Eretová L.
12, Feštrová N. 10, Kyselová D. 7,
Berklaunová K. 6, Maroušková M.
3, Salfická P. 2, Šliková A. 2, Štorwww.kozlany.cz

chová A. 2, Halamová D. 0, Krumposová L. 0, Stanislavová L. 0
F: 30:24 * 5CH: 1-0 * 3: 1–2 *
TH:24/12–31/20
DBaK vs BK Kralupy junior
97 : 34 (31:9/55:18/85:25)
Body: Feštrová N. 21, Šliková A.
19, Berklaunová K. 16, Buňková K.
11, Eretová L. 8, Krumposová L. 8,
Kyselová D. 8, Salfická P. 4, Štorchová A. 2, Epikaridisová J. 0, Maroušková M. 0, Svobodová E. 0
F: 22-13 * 5CH: 1–0 * 3: 5–1 *
TH: 12/8–18/9
BK Kralupy junior vs DBaK
41 : 69 (16:23/25:34/31:53)
Body: Feštrová N. 18, Buňková K.
10, Eretová L. 10, Šliková A. 8,
Salfická P. 7, Kubíčková V. 6,
Krumposová L. 4, Kyselová D. 4,
Maroušková M. 2, Stanislavová L.
0, Svobodová E. 0
F: 10-14 * 5CH: 0-0 * 3: 1–3 *
TH: 19/8–7/4

USK Praha „B“ vs DBaK
50 : 56 (14:7/27:24/34:42)
Body: Feštrová N. 17, Eretová L.
16, Kyselová D.a 9, Krumposová L.
8, Epikaridisová J. 2, Kubíčková V.
2, Salfická P. 2, Maroušková M. 0,
Stanislavová L. 0, Svobodová E. 0,
Štorchová A. 0
F:??-16 * 5CH:?–0 * 3: ?–3 * TH:
??/??–22/7
DBK K-K vs BaK Plzeň
38 : 89 (4:24/12:44/22:62)
Body: Buňková K. 14, Halamová
D. 8, šimsová K. 2, Kulhánek J. 2,
Buňka J. 2, Fialová A. 2, Staěk F.
2, Zeman M. 2
F:10-14 * 5CH:0–0 * TH:15/0–9/3
34 : 94 (5:17/14:36/20:62)
Body: Matěj Z. 10, Halamová D.
6, Kulhánek J. 4, Buňková K. 4,
Buňka J. 3, Schreiber P. 2, Staňková V. 2, Kulhánek T. 2, Švambergová N. 1
F: 8–9 * 5CH: 0–0 * TH: 11/4–9/5
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ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V dubnu jsme se
Vás ptali, zda čtete knihy a chodíte do knihovny.
Anketní otázka měsíce května zní:
Myslíte si, že se najdou v rybníku Vožehák zbytky
spadlého německého letadla ze II. světové války?

Výsledky dubnové ankety:
(nová anketa byla spuštěna 1.5.)

Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné formě na MěÚ (pí Denková)
nejpozději do 25. v měsíci.
Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako přílohu Vašeho příspěvku (nikoli vložené do wordu).

Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře.
Vydává Městský úřad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany, tel. 373 396 613, IČO 257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x
ročně jako měsíčník. Cena jednoho výtisku 8,- Kč, roční předplatné 96,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou. Volný prodej 9,- Kč.

www.kozlany.cz
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