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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
jaro začalo podle kalendáře, ale i
počasím, které bylo v březnu velmi
příjemné
a
umožnilo nám
začít dělat jarní
úklid a pracovat
na zahrádkách.
Dovolte
mi,
abych na tomto
místě opět poděkoval
těm
občanům, kteří
nečekají, až jim naše technické
služby uklidí nepořádek před domem či vchodem do bytovky, a
sami uklidí. Zlepšují tak vzhled našich obcí a také nám pomáhají
zvládnout náročnou práci. Že máme práce hodně dokazují například
opravy poruch na vodovodu. Dlouho jsme hledali „neviditelnou“ poruchu, která nám brala asi třicet
kubíků vody denně. Nakonec jsme
ji našli v ulici „Na Výfuku“.
Po
opravě se spotřeba vody ustálila
na obvyklém množství. Letošní zima opět prokázala, jak je důležité
řádně zabezpečit přívody vody a
vodoměry ve svých nemovitostech
před zamrznutím.
Po delší době se nám letos podařilo dlouho slibované vyčištění pomníku padlých ve Dřevci. Hasiči
nám půjčili svoji techniku a o zbytek se postarali zaměstnanci našich technických služeb. Při kontrole na hřbitově v Kožlanech byl zjištěn akutní nedostatek vody ve
studni. Pro zabezpečení vody návštěvníkům hřbitova jsme zajistili
plastové nádrže, které budeme
podle potřeby vodou doplňovat. Po
odborné prohlídce studny zvážíme
další postup řešení situace.
Začátkem března byl poprvé
v tomto roce proveden kontrolní

odběr vody z našeho vodovodu.
Podle výsledku je kvalita pitné vody stále na vysoké úrovni. Pro ty,
kteří chtějí znát podrobnosti, jsou
na stránkách města k nahlédnutí
protokoly o rozborech.
Zimní měsíce také ukázali nutnost opravy komína na budově
městského úřadu. Jedná se o komín, do kterého jsou zaústěny krbová kamna v „Restauraci u radnice“. Vzhledem k tomu, že komín
začal dehtovat do stěny v patře
budovy, bylo nutné nechat ho celý
vyvložkovat. Bylo to potřebné i
z hlediska zamezení vzniku případného požáru.
V březnu byly ukončeny práce na
odstraňování nemocných a nebezpečných stromů. Po vykácených
stromech zůstaly pařezy, které
specializovaná firma pomocí frézy
odstranila. Vzniklé plochy se upraví
hlínou a travinou.
Na konci března začali práce na
úpravě topení v budově Městského
úřadu. Ve druhém patře, tj. zasedačce, v obřadní síni a přilehlých
místnostech, vyměníme stávající
akumulační kamna za plynové topení. Veškeré práce budou hotové
nejpozději do 28. dubna, kdy je
plánované vítání občánků.
Zastupitelstvo města na svém
zasedání mimo jiné vydalo nový
územní plán města. Dovolte mi,
abych na tomto místě zastupitelstvu poděkoval za vydání nového
územního plánu. Jedná se o významný dokument, který bude na
dlouhou dobu řešit další rozvoj našeho města. Poděkování patří
všem, kteří se na jeho realizaci
podíleli, tedy i minulému zastupitelstvu, které jeho zadání schvalovalo, včetně získání významné do-

tace z evropských fondů na jeho
vytvoření.
První
letošní
dotace
přišla
z Plzeňského kraje. Zastupitelstvo
PK nám schválilo dotaci na rekonstrukci chodníku v Jasmínové ulici
ve výši 250 tisíc Kč. Opravu provede firma Král PM Centrum, která
zvítězila ve výběrovém řízení na
tuto akci. Celková hodnota díla
bude 460 tisíc Kč. Opravovat se
bude první část od č.p. 89 směrem ke křižovatce s ulicí Zahradní.
Byly podány další dvě žádosti na
krajské dotace. Je to dotace na turistický informační systém a na
koncerty v kapli sv. Jana Křtitele
v Hodyni.
Zadali jsme také, po výběrovém
řízení, projektové zpracování inženýrských sítí v ulici Polní, Větrné a
Luční. Projekty budou použity při
budování kanalizace, vody, osvětlení a také komunikace s chodníky
v rozvojové zóně bydlení podle nového územního plánu.
Ve dnech 28. a 29. března proběhl na našem úřadě audit hospodaření. Závěrečná zpráva auditorů
konstatuje, že hospodaření města
za rok 2011 je bez závad a nedostatků.
Poděkování za to patří
všem
zaměstnankyním
našeho
úřadu.
Měsíc březen je měsícem knihy.
Je na místě připomenout práci naší
knihovny, která má v Kožlanech již
více než stoletou tradici. Knihovna
je hojně navštěvovaná a je jedním
z center kultury v Kožlanech. Pro
nejmladší čtenáře byla uspořádaná
zajímavá
akce
„Noc s Andersenem“. Organizátorům za to patří poděkování. O akci se určitě dozvíte více v příštím čísle našeho
zpravodaje.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 5. zasedání konaném dne 5. 3. 2012
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty;
diskusní příspěvky členů rady města
www.kozlany.cz

Rada schvaluje:
program 5. zasedání rady města
Kožlany; kupní smlouvu na prodej
těžebních zbytků k energetickým

účelům uzavřenou s firmou Becker
Bohemia s.r.o., Plzeň; smlouvu o
pronájmu pozemku p.č. 3971/4 v
k.ú. Kožlany uzavřenou s firmou
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Šindler s.r.o, Praha; uzavření
smlouvy o poskytnutí sponzorského daru ve výši 16 200,- Kč uzavřenou se SDH Kožlany; navýšení
odměny pro práci na dohodu v DPS
na 70,- Kč/hod a použití vyúčtovaného přeplatku jako zálohu na
pečovatelské služby pro další období; poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 600,- Kč pro Český svaz včelařů, Základní organizaci Kožlany; úhradu výdajů ve
výši 5 000,- Kč pro SDH Buček na
zajištění
plánovaných
turnajů
2012; poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč pro Klub
českých turistů na údržbu turistických značek; poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč
pro Pěvecký soubor „Václav“;
smlouvu o poskytování regionálních služeb mezi zřizovateli pověřené a obsluhované knihovny; nákup výtvarného materiálu na kreativní tvoření s dětmi v celkové
hodnotě 2 000,- Kč; zakoupení
odměn pro děti v rámci pořádání
maškarního bálu v hodnotě 500,Kč; objednání bezplatného provedení záchranného archeologického

výzkumu na stavbě „Rybník Vožehák“ u společnosti Archeos o.s.
Rada souhlasí:
s umístěním stavby garáží v lokalitě Na Výfuku a dále sděluje, že v
dotčeném území se nenachází
podzemní sítě ve vlastnictví města;
se stavbou garáže na pozemku
p.č. 3647/9 v k.ú. Kožlany; s doporučením hodnotící komise ohledně prodeje garáže č. 14 v č.p.
387; s doporučením hodnotící komise a zadáním montáže plynového topení v 1.NP Městského úřadu
Kožlany firmě Král PM Centrum,
Kralovice; s doporučením hodnotící
komise a doporučuje zastupitelstvu
města schválit zadání rekonstrukce chodníku v Jasmínové ulici firmě Král PM Centrum, Kralovice; s
doporučením hodnotící komise a
zadáním zpracování projektové
dokumentace na výstavbu inženýrských sítí v ulici Polní a místní
komunikace v ulici Větrná pro Ing.
Kamila Hrbka a Ing. Zdeňka Tvrze.
Rada doporučuje:
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p.č. 727, p.č. 476/7,
p.č. 726 v k.ú. Kožlany za cenu

100,-Kč/m2 Vodárenské a kanalizační a.s., Plzeň; zastupitelstvu
rozdělení finančního příspěvku pro
sportovní činnosti a sportovní organizace
takto: Tělovýchovná
jednota Kožlany 100 000,- Kč, DBK
20 000,- Kč, SDH Buček na zajištění turnaje v nohejbale 3 000,Kč, PS Deliba 7 000,- Kč
Rada neschvaluje:
poskytnutí finančního příspěvku
pro SDH Hedčany s tím, že je
nutné nejprve vyřešit vlastnictví
pozemku st.p. 24/2 v k.ú. Hedčany; využití nabídky ZAK TV v rámci projektu „Okénko z měst a obcí“.
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.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 8. zasedání
konaném dne 14.3.2012
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva
Zastupitelstvo určuje:
č. 63/12 - ověřovateli zápisu Hanu Tupou, Zdeňka Pícla, návrhovou
komisi ve složení - předseda Václav Kratochvíl, členové Miroslav
Fišar, František Švec.

Zastupitelstvo schvaluje:
č. 64/12 - program 8. zasedání
zastupitelstva, č. 65/12 - změnu
rozpočtu města na rok 2012 - 1.
rozpočtové opatření, č. 66/12 rozdělení příspěvku z rozpočtu
města pro sportovní organizace, č.
70/12 - prodej pozemků p.č. 727,
p.č. 476/7, p.č. 726 v k.ú Kožlany

Vodárenské a kanalizační a.s., Plzeň, za cenu 100,- Kč/m2.
Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 68/12 - prodej části pozemku
p.č. 3623/59 v k.ú. Kožlany, č.
69/12 - prodej pozemku p.č. 88 v
k.ú. Dřevec
Zastupitelstvo vydává:
č. 67/12 - územní plán města Kožlany

Informace pro občany
Upozornění pro občany!
Místo pro shromažďování větví a jiné dřevní hmoty je v prostorách pískovny.
Místo pro shromažďování trávy a listí je v prostorách u hájovny.
V poslední době se stává, že větve se objevují u hájovny a tráva v pískovně. Působí to problémy.
Dřevní hmotu smluvně zpracovává firma BECKER na štěpku a tráva s listím se zpracovává do kompostu. Pokud občané nebudou respektovat toto rozdělení, nebude možné další zpracování a občané
budou muset likvidovat větve, trávu a shrabané listí na vlastní náklady samostatně!!

Informace pro uživatele sociálních služeb CPOS Města Touškov
Vážení občané,
představuji se Vám jako ředitelka CPOS Města Touškov, do které
jsem byla jmenována dne 1.1.
2012. Jmenuji se Lenka Šeflová a
v sociální oblasti pracuji řadu let.
Pozici jsem přijala s velikým respektem a závazkem odpovědnosti.

www.kozlany.cz

Mojí vizí je zachování toho, co
funguje dobře a směřovat kroky ke
zvyšování
kvality
poskytované
služby. Poskytování sociální služby
není lehké, práce je náročná, pracovník musí mnohdy reagovat
pružně a přizpůsobovat se situaci,
navíc není dostatečně finančně
ohodnocena. Uživatel je nájemce
služby, má u nás zakázku, my

jsme povinni mu ji poskytnout v
100% kvalitě a to hned napoprvé
(nelze poskytovat nekvalitní službu), uživatel platí.
Veškeré změny, které zavádím,
vedou ke zvýšení kvality, efektivnosti a úspornosti. Vycházím
z předpokladu, že kvalita poskytované služby je přímo úměrná kvalitě zaměstnanců, proto moje snaha
Kožlanský zpravodaj 4/2012
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bude vytvořit kvalitní fungující tým
pracovníků, nastavuji pravidla a
rámce. V dlouhodobé vizi je rozvíjet služby dle požadavků uživatelů
v souladu se strategickými záměry
měst a obcí, vytvoření komplexního zázemí pro seniory a cílovou
skupinu.
V současné době poskytujeme
pečovatelskou službu pro 33 obcí a
měst, 17 DPS. V současné době
jednám o uzavření dalších smluv.
Děkuji všem za projevenou důvěru a za odebírání našich služeb.
Pevně doufáme, že jste s kvalitou
služeb spokojeni.

Bohužel v souvislosti se stále se
zvyšujícími náklady na provoz
všech sociálních služeb a snižujícími se dotacemi na tyto služby
jsem nucena využít možnosti zvýšit ceny za poskytované služby dle
vyhlášky č.505/2006 Sb. novelizované
vyhláškou
č.391/2012
s účinností od 1.1. 2012.
Nový ceník nabízí možnost zohlednit Vaše příjmy. Je nástroj motivační a umožní čerpat služby i
osobám
s nejnižšími
příjmy.
V případě, že se rozhodnete doložit
výši důchodu a příspěvku na péči,
budete rozděleni do jedné ze tří

Nejzásadnější dopady legislativních změn na práva
zástupců a zdravotnických zařízení
Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., který vešel v platnost 1.1.2012, je z pohledu zdravotnické veřejnosti i samotných právníků problematický,
protože nemá v řadě paragrafů jednoznačný výklad.
Tato zákonná norma musí respektovat legislativně
vyšší normy a to zejména Úmluvu o lidských právech
a biomedicíně (96/2001 Sb.). Současně vešla v platnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která platí také od 1.1.2012. S ní je
úzce provázána i novela vyhlášky č. 537/2006 Sb. o
očkování proti infekčním nemocem.
Zákon o zdravotních službách přináší v § 35 odst. 1
zásadní změnu při poskytování zdravotních služeb nezletilým pacientům. Dle tohoto ustanovení lze poskytnout zdravotní služby nezletilému jen se souhlasem
zákonného zástupce s výjimkou případů, kdy lze
zdravotní služby poskytnout bez souhlasu. V § 35
odst.2, písm.a) se dočteme: „Jde-li o nezletilého pacienta, jehož zákonnými zástupci jsou rodiče, vyžaduje
se 1. souhlas obou rodičů, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo
kvalitu jeho života, 2. souhlas alespoň jednoho z rodičů, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které nejsou
zdravotními službami podle bodu 1, nebo k postupu
podle písmene b);
Ke všem zdravotnickým zásahům, které tedy mohou vést k podstatnému negativnímu ovlivnění dalšího
zdravotního stavu pacienta nebo kvality života, je vyžadován informovaný souhlas, event. nesouhlas. Toto
se v ordinacích PLDD týká m.j. očkování. U povinných
(tzn. pravidelných, mimořádných a zvláštních) očkování se tento souhlas nepožaduje, protože povinnost
očkování je dána vyšším právním předpisem (Zákon o
ochraně veřejného zdraví č.258/2000). Zákonného
zástupce postačuje poučení o důvodu očkování, charakteru očkovací látky, nežádoucích účincích, kontraindikacích, alternativách. V případě, že zákonný zástupce se u povinných očkování přesto rozhodne negativně, musí vyplnit informovaný nesouhlas (revers)
a musí ho podepsat oba zákonní zástupci dítěte. V
případě rozporu mezi zákonnými zástupci (jeden souhlasí, druhý nesouhlasí) je lékař povinen požádat příslušný okresní soud o ustanovení opatrovníka, který
pak rozhoduje o dalším postupu. V případě odmítnutí
povinného očkování má lékař ohlašovací povinnost na
další instituce, které případ řeší.
www.kozlany.cz

variant
stanovených
sazeb
v ceníku. V případě, že tohoto nevyužijete, automaticky spadáte do
3 skupiny – nejvyšší sazby.
Dále rozšiřuji péči o Fakultativní
činnosti mimo rámec pracovní doby a o víkendu. Péče o potřebné
osoby bude zajištěna pracovnicemi
CPOS dle nasmlouvaných úkonů.
Doufám, že moje kroky pochopíte a budete s poskytovanou službou pod mým vedením spokojeni.
Lenka Šeflová

a povinnosti dětských pacientů, jejich zákonných
U nepovinných očkování (ať hrazených, částečně
hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo zcela nehrazených) je zákonný zástupce dítěte nejen poučen o očkování, ale lékař vyžaduje též informovaný
souhlas či nesouhlas a to vždy podepsaný oběma rodiči. Opět v případě neshody se lékař obrací na opatrovnický soud.
O různých výkonech, léčbě a léčebných postupech
je informován nejen zákonný zástupce, ale přiměřeným způsobem i samotný nezletilý. I zde se vyžaduje
souhlas zákonného zástupce a přiměřeně i nezletilého
pacienta vyjma stavů, kdy se jedná o akutní závažné
ohrožení zdraví a života dítěte – zde je lékař povinen
poskytnout ošetření i proti nesouhlasu zákonných zástupců event. i samotného pacienta.
Za nezletilého je dle našeho práva považována osoba do 18 let. S nezletilým je proto vždy vyžadován
doprovod zákonného zástupce. U nezletilých mezi 1518 lety lze zdravotní služby poskytované registrujícím
lékařem poskytovat bez zjišťování souhlasu zákonného zástupce, pokud zákonný zástupce s takovým postupem vyjádří písemný souhlas. Tzn. že zákonný zástupce musí registrujícímu lékaři předat písemný souhlas ještě před zahájením takového způsobu ošetřování nezletilého staršího 15 let. Pokud by se jednalo o
závažnější zdravotní problematiku, musí se dostavit
zákonný zástupce s dítětem do 18 let osobně.
Rozhodně nelze posílat nezletilého např. na očkování, preventivní prohlídku apod. samotného nebo v doprovodu jiné osoby, než je rodič. Zákon tedy neakceptuje doprovod dítěte k neakutnímu lékařskému ošetření prarodiči, chůvou, sousedkou apod. S dítětem nelze posílat k ošetření jiné osoby než je zákonný zástupce (vyjma stavů akutně vzniklých a vyžadujících
neodkladné ošetření – např. úrazy ve školských zařízeních apod.)
Problém by také mohl nastat v případě doprovodu
dítěte přítelkyní/přítelem (která/ý není biologickým
rodičem) do zdravotnického zařízení. V případě, že žijí
ve společné domácnosti, musí zákonný zástupce předem udělit takové osobě písemný souhlas s povolením
zdravotnickému zařízení předat takové osobě zdravotnické informace o dítěti. Tento souhlas musí být
založen ve zdravotnické dokumentaci dítěte. Zdravotnický pracovník má právo požadovat v případě pochybností o totožnosti osoby, popřípadě jejího vztahu
k pacientovi, aby tato osoba prokázala svoji totožnost.
(zejména pokud se jedná o předání zdrav.informací)
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Podávání informací o zdrav.stavu dítěte (do 18 let)
nelze předávat nikomu jinému než zákonnému zástupci a jím určených osob vyjma zákonem stanovených výjimek (oznamovací povinnost ze zákona, zbavení povinné mlčenlivosti soudem,…)
Další problematickou kapitolou nového zákona je i
použití omezovacích prostředků. Omezovacím prostředkem se rozumí jakýkoliv úchop pacienta. Použití
omezovacího prostředku je nutno zaznamenat do
zdravotnické dokumentace se zdůvodněním a popisem
použitého omezovacího prostředku. Tato legislativní
norma vyplývající z nově schváleného Zákona o zdravotních službách prakticky znemožňuje ošetřování dětí a to i při zcela běžných vyšetřovacích a ošetřovacích
neinvazivních metodách. Proto bylo toto znění SPLDD
napadeno a připomínkováno u zdravotního výboru
PSP a ČLK podala k celému Zákonu o zdravotních
službách ústavní stížnost. Paradoxně ve stejném gardu lze vykládat i situaci, kdy bude navržen k upřesnění diagnózy nebo k léčbě tzv. invazivní výkon (např.
odběr výtěru z krku, odběr krve ze žíly, injekční aplikace léku, vypuštění abscesu, apod.), a zákonný zástupce bude souhlasit, ale nezletilý pacient dá najevo
nesouhlas. Pokud se nejedná o zvládnutí akutně život
ohrožující stav, výkon lékař neprovede a bude čekat
na vyjádření opatrovnického soudu. Absurdní situací
se stane dosud zcela běžné očkování malých dětí: rodiče by dali souhlasné stanovisko s očkováním dvouletého dítěte, ale dítě samo s provedením při pohledu
na injekční stříkačku vysloví nesouhlas a bude se bránit. Selský rozum se bohužel z legislativy jaksi vytratil.
Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen v.z.p.) také zavádí změnu v
úhradách očkování. Úhrada povinného očkování přešla
od 1.1.2012 ze státu (ze státního rozpočtu) na zdravotní pojišťovny, což vedlo k reorganizaci celého systému očkování. Očkování rozlišujeme na povinné,
dobrovolné hrazené z v.z.p. a dobrovolné hrazené žadatelem. Do režimu dobrovolného, leč z v.z.p. hrazeného očkování bude od 1.4.2012 zařazeno očkování
proti HPV (human papillomavirus). Toto očkování,
známé spíše jako očkování proti rakovině děložního
čípku, bude takto hrazeno u dívek očkovaných mezi
13. a 14. rokem věku u registrujících PLDD. Tento věkový limit tedy splní dívky, které po 1.4.2012 oslaví

13. narozeniny a neoslaví ještě 14. narozeniny (tedy
poslední šanci na úhradu tohoto očkování z v.z.p. má
dívka narozená nejpozději 2.4.1998). K použití budou
dvě HPV vakcíny (Silgard, Cervarix), volba plně leží na
zákonném zástupci. V současné době není zatím rozhodnuto, zda obě očkovací látky budou plně hrazené
nebo zda u jedné z nich bude vybírán doplatek. Doufejme, že do 1.4.2012 již bude jasno a budou dořešena i další organizačně-technická opatření tohoto očkování.
Na základě věcných připomínek se již řada zákonodárců vyslovila pro urychlenou novelizaci Zákona o
zdravotních službách. Uvidíme, za jak dlouho budou
problematické body vypořádány a budeme moci opět
používat onen již zmíněný selský rozum.
Souhrn:
- Nezletilým je dítě do 18 let života.
- Zákonným zástupcem jsou obvykle biologičtí rodiče
(i když nežijí ve společné domácnosti nebo jsou rozvedeni) pokud nebyli soudním rozhodnutím zbaveni
rodičovských práv. Dále jím může být osoba, které
bylo dítě soudně svěřeno do péče (např. adoptivní rodiče). Po přechodnou dobu se stává zákonným zástupcem s omezenými možnostmi rozhodování též
osoba, které byl nezletilý svěřen do přechodné péče
(např. učitel, vychovatel na internátě, vedoucí dětského tábora, apod.), která neprodleně informuje rodiče dítěte.
- Nezletilého lze krom stavů akutně závažným způsobem ohrožujícím zdraví či život ošetřit výhradně za
přítomnosti zákonného zástupce. Z uvedeného tedy
vyplývá, že zákonný zástupce doprovází nezletilého
nejen při léčebných procesech, ale i při preventivních
prohlídkách a to bez ohledu na specializaci poskytované služby. Taktéž vystavené recepty nesmí v lékárně vyzvedávat nezletilý.
- Zákonný zástupce a nezletilý pacient má právo být
poučen o vyšetření/ošetření a léčebném postupu a má
právo vyjádřit svůj souhlas/nesouhlas. V případech
možného rizika vážného poškození zdraví může být
vyžadován písemný informovaný souhlas/nesouhlas.
V některých případech je nutný písemný informovaný
souhlas/nesouhlas stvrzený oběma rodiči (zákonnými
zástupci).
MUDr. Ctirad Kozderka
PLDD Kralovice

Našli jsme v poštovní schránce
Vážení,
dovolte, abych touto cestou poděkovala všem přátelům a spolkům, kteří 1. března t.r. doprovodili na poslední
cestě mého manžela pana Miroslava Straku. Přijměte můj dík za krásné květinové dary a milá slova útěchy.
Paní Vlaďce Kobylákové děkuji za vzpomínku na režiséra, je to jako pohlazení po duši. Divadelníci, držte se !
Alena Straková
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.
Citát měsíce:
„Náklonnost nebo nenávist kreslí spravedlnost k nepoznání“
Blaire Pascal
www.kozlany.cz
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HISTORIE
Místní lokalita Homole
Na rozhraní pozemků mezi Kožlany a Dřevcem je
návrší zvané Homole a nadmořskou výškou 453 metrů
(Kožlany 425 m n. m.). Je to nejvyšší bod této lokality se strmějším spádem ve směru na Všehrdy. Josefinský katastr uvádí tuto lokalitu jako společné obecní
pastviště zvané Homole. Tento útvar se dnes nalézá
na katastru obce Dřevec a přilehlé kožlanské pozemky
se nazývají „Na zadních“.
Není vyloučeno, že kopec byl kdysi zčásti navršen
uměle, aby lépe sloužil k ostraze zemské stezky, která
zde vedla od Chříče přes hedčanská „Jezera“ a Hliny
na Kralovice a dále do Bavor. Homolovitý vrchol kopce
nedosahuje již té výšky jako v dřívějších dobách, protože byl neustálým rozoráváním a úpravou zemními
stroji při zcelování pozemků narušen.
Z dějin města Kožlan známo je, že na Homoli stával
kdysi kmetcí svobodný dvorec s dvěma lány polností,
jehož majitel koncem roku 1412 zemřel bez potomků
a dvorec spadl právem odúmrtě na krále. Ten jej pak
podstoupil právem manským Jindřichovi Leflovi
z Lažan a na Krakovci se závazkem, že držitel dvora
se na rozkaz královského purkrabí dostaví se samostřílem na Křivoklát k obraně hradu, kde šípy pak dají
mu dělati na královský groš.
Lefl z Lažan ale manský dvůr brzy prodává, avšak
s podmínkou ponechání si práva udělovati svolení ke
každé směně nebo prodeji. Na podzim roku 1430 při
obléhání hradů Krašova a Libštejna husitskými vojsky
a vypálení Kožlan, lehl popelem i manský dvůr. Roku
1497 byl však hrad Krakovec propuštěn králem ze
služeb manských a tím bylo zrušeno i manství dvorce
na Homoli.
Poté svobodný pustý dvorec na Homoli střídá několik majitelů. O Homoli je napsáno mnoho nejasností,
včetně záměny za hrad Homoli u Náchoda v hrabství
Kladském. Ale pravdou je, že již roku 1610 je uváděn

majitelem dvorce na Homoli Renšperger z Renšperku,
dřívější majitel hradu Krašova, který roku 1596 Krašov prodává a jeho syn Jan se usazuje v Kožlanech. A
v Kožlanech se od té doby také píše jako příslušník
nižší šlechty, svobodný pán Renšperger z Renšperku a
z Kožlan. Po Bílé hoře roku 1623 byl pan Renšperger
z Renšperka konfiskační komisí od všech dávek osvobozen. Ale za udělený pardon se zavázal, že zaplatí 80
zlatých alumnatu sv. Jakubu v Praze. Když ale povinnosti nesplnil, bylo mu roku 1631 pohroženo, že pěkný svobodný dvůr na Homoli a 2 domy v Kožlanech
mu zkonfiskují. Po smrti jeho se domu v Kožlanech
s 2 lány dědin a rybníkem v Hájku ujímá Adam Jindřich Týřovský. A dům v Kožlanech se nazývá od té
doby Rychtou (u Kučerů čp. 24).
Koncem 30leté války roku 1648 při tažení Švédů
přes Kožlany byl pěkný svobodný dvůr na Homoli,
který byl patrně nedávno panem Renšpergrem obnoven, zcela vypálen.
Přední znalec našich hradů a tvrzí Heber ohledal
roku 1840 kopec na Homoli a neshledal pro naši historii na něm nic podstatného. Jen kožlanský děkan Kučera popisuje Homoli před více než 200 lety jako lokalitu s malým rybníčkem a se zbytkem zdí, které byly
roku 1775 úplně rozmeteny a upotřebeny k výstavbě
nové fary v Kožlanech. Roku 1841 se zde ale připomíná ještě studna jako jediný pozůstatek svobodného
dvora.
A co nám zůstalo z Homole dnes. Hájek s drobným
porostem,
s malým
vysychajícím
jezírkem
a
s překrásným výhledem na celý kraj. Jak na lesy kožlanské a Čistecko, tak na vrchy křivoklátské a Zbiroh. Jižně pak na kopec Ráč a vpravo od něho na plzeňskou krajinu s dominantou hradu Radyně. A při
dobré viditelnosti je vidět i pohoří Šumavy.
Bohumil Vondrášek

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Děti z mateřské školy na výletě v Domě pohádek v Plzni

Okresní kolo v basketbale mladších
Ve čtvrtek 8. 3. 2012 pořádala naše škola společně s
DBK okresní turnaj mladších dívek v basketbale. Do
naší tělocvičny dorazila jen dvě družstva: ZŠ Kralovice
a Gym. Plasy. Proto se hrála“ celá“ utkání 4 x 8 minut. Své zápasy naše děvčata přesvědčivě vyhrála 74
www.kozlany.cz

:26 a 68 : 32 a postoupila do kraje. Výbornou formu
prokázaly R. Slabá, A Fialová a N. Švambergová. Hoši
této věkové kategorie se sešli v Plasích 13. 3. 2012.
Zde bylo už týmů více: pořádající Gymnázium, ZŠ
Kralovice, ZŠ Horní Bříza, ZŠ Všeruby a my. Po prvKožlanský zpravodaj 4/2012
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ním docela dobrém zápase s favoritem z Kralovic (13
: 32) se klukům přestalo dařit a prohráli s Gym. i Hor.
Břízou vždy o tři body. Jediný vítězný zápas sehráli s
ZŠ Všeruby (17 : 9). Přes velké úsilí všech hráčů jsme
se umístili až na čtvrtém místě, přestože M. Šofranko
byl nejlepší střelec turnaje (38 b.) a Jára Berbr patřil

mezi nejužitečnější hráče turnaje. Všem klukům děkuji za předvedený výkon a děvčatům přeji mnoho skvělých výkonů v krajském kole konaném v Kožlanech
17. 4. 2012.
Mgr. J. Berbr

Z naší školy a školky
Školní život se před velikonočními prázdninami trochu uklidnil.
4. dubna budou třídní schůzky a
potom už každý bude finišovat
před závěrem školního roku. Tak
ať se Vám daří…
Ve středu 7. března 2012 proběhl ve školce zápis žáčků, kteří po
prázdninách v září a v následujícím
období po dovršení tří let nastoupí
do 1. třídy ve školce. K zápisu
předškoláčků se s rodiči dostavilo
20 dětí. Stejně jako při zápisu do
ZŠ nesmíme bohužel zveřejnit jejich seznam. Již nyní ale mohu říci,

že všechny děti, které se zápisu
zúčastnily, jsme přijali a po dovršení předepsaného věku mohou
nastoupit do MŠ v Kožlanech.
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn 4. 4. 2012 na chodbě ve
školce a na
webu
školy:
http://zsams.kozlany.cz
Počet dětí u zápisu každý rok
stoupá a okolní školky jsou naplněny k prasknutí. I my se snažíme
přizpůsobit tomuto trendu a po
loňském navýšení kapacity z 50 na
56, chystáme od září navýšení na
70 dětí. Jestli tento počet dosáh-

Volejbalový oddíl Kožlany

Klub šikovných žen, kulturní
komise a Radovánek Kožlany
Vás zvou na

zve všechny příznivce na

Velikonoce v knihovně

turnaj smíšených družstev

úterý 3. dubna 2012 od 14:00
v knihovně Kožlany

středa 4. dubna 18:00
tělocvična základní školy
Přihlásit si mohou celá družstva i
jednotlivci.

Přijďte si vyzkoušet různé techniky, načerpat inspiraci, zakoupit velikonoční dekoraci

neme, už je druhá věc, ale chceme
být na současnou populační vlnu
připraveni. Bohužel tento nárůst
potrvá podle statistik pouze několik dalších let a potom budou počty
dětí poměrně razantně klesat.
Snad se s příchodem nového ministra situace v našem resortu
uklidní, financování přehodnotí a
vyjasní a „evropské peníze“ se naleznou. Vaše děti by měly mít jistotu, že za základním vzděláním
nebudou muset někam dojíždět.
Mgr. Jaroslav Švarc

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.

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.

Město Kožlany
si Vás dovoluje pozvat
dne 28. dubna 2012 od 14:00

na Vítání občánků
v obřadní síni Městského úřadu
www.kozlany.cz
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KULTURA
Pozvánka do Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
Výstava
Česká zákoutí v kresbě Karla
Liebschera
výstava z cyklu "Mistři české malby, obrazy z poboček České spořitelny a.s.".
Výstava potrvá od 14. března
do 29. dubna 2012.

Koncert pořádaný Kruhem přátel
hudby při ZUŠ v Kralovicích

SOBOTNÍ HUDEBNÍ MATINÉ

Plzeňské dechové kvinteto

Sobota 21. dubna 2012 od 14:00

Lucie Karlová – flétna, Hitomi Mizutani – hoboj, Kamil Tichota –
klarinet, Matouš Křiváček – fagot,
Jiří Tarantík – lesní roh, Štěpán
Kos – klavír.
Koncert se koná 18. dubna od
19,30 hodin v refektáři muzea.

Účinkují:
Petra Bílková – klavír, světový repertoár klasických klavírních skladeb.
Jiří Hlobil – recitace, český a světový romantismus.

SPOLKY
Kreativní odpoledne
Dne 10. března jsme spolu s
Městským Kulturním Střediskem v
Kralovicích, Radovánkem Kralovice
a Radovánkem Žihle pořádaly
kreativní odpoledne. Předvádějících bylo 22. Přivítaly jsme mezi
sebou šikulky z Kralovic, Čisté, Rakovníka a Žihle.
Návštěvníci se seznámili s 20
druhy kreativit a mohli si je také
vyzkoušet. Jemná krása paličkovaných výtvorů dala tušit, co trpělivosti a hodin se skrývá za každým
výtvorem. Milé postavičky z kukuřičného šustí, okouzlily nejen děti,
ale i jejich maminky a babičky.
Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet, jak
se pletou košíky, misky, ošatky
buď z papírových ruliček, nebo
zkusit pletení z pedigových prutů.
Dekorování textilu pomocí razítek barvou na textil si děti s chutí
vyzkoušely. Údiv nad obrázkem,
který vznikl otisknutím nabarveného listu ze stromu pobavil přihlížející maminku a ta si to také vyzkoušela.
Jak vzniká krása z drátů, to bylo
vidět pod rukama dvou šikulek.
Odrátkovat se dá třeba kámen, vajíčko, hrnek. Velký skleněný korál
se ozdobí jakoby obšíváním z tenkého drátku, který podtrhne jeho

tvar a barvu. Zdobení dortového
korpusu se dá dělat krémem, nebo
potáhnout fondánovou hmotou a
vykrajovanými,
modelovanými
kytkami. Vůně fondánové hmoty
přilákala všechny přítomné děti.
Techniku quilling, z papírových
kroucených proužků, si děti vyzkoušely a vyráběly tvary jarních
kytiček. Byla to také zkouška trpělivosti. Další ozdoby z papíru si děti
mohly vyrábět u stolů Radovánků z
Kralovic a Žihle. Kytky kusudama,
obrázky z čajových pytlíků a technika enkaustika je nadchla. Jako
něžná krása vznikaly korálkové
stromečky z drátků. U stolu šikulek
z Kožlan si jak maminky, tak i děti
vyzkoušely zdobení kraslic technikou madeira. Nejdříve navrtaly
dírky do skořápky vajíčka a potom
jí zdobily voskovkovou malbou. Jak
se vyrábí náramek, či náhrdelník z
korálků? Chce to pečlivost, trpělivost , ta se vyplatí, když vás třeba
zdobí vlastnoručně vyrobený náramek.
Blíží se Velikonoce, jak si ozdobit
okno, mísu s kraslicemi, nebo stůl,
jste si vyzkoušeli u dalšího stolu a
nechali si poradit při výrobě velikonočních ozdob.

Děti si třeba vyrobily kytku z barevného ubrousku.
Z jednoduchého ubrousku, vznikl
jemný květ, který si mohly ještě
barevně
domalovat.
Malované
hedvábné šály obdivovali návštěvníci u stolu, kde také jedna ze šikulek z Kožlan, ukazovala, jak malovat na hedvábné obrázky, které
si můžete pověsit do okna, nejen o
Velikonocích. Nakonec si návštěvníci prohlédli šité velikonoční výzdoby a mohli se nechat inspirovat, jak si ušít látkovou tašku.
Návštěvníci kreativního odpoledne (a bylo jich přes 290) se určitě
pobavili. Při odchodu se nás ptali,
jestli budeme takovou akci ještě
někdy pořádat. Tak, po domluvě s
ostatníma šikulkami, jim můžeme
říct, že rády Kreativní odpoledne
znovu připravíme.
Chceme také poděkovat paní Janě Beranové a paní Pavle Hauznerové za vstřícnost, ochotu a pochopení při přípravě této akce, obě
dámy nám umožnily, uskutečnit
toto milé setkání. Také děkujeme
všem milým dámám „šikulkám“, že
s námi připravily hezký program
pro děti a jejich maminky, babičky….
„Klub šikovných žen“ z Kožlan

Klub šikovných žen - pozvánka
Jarní svátky, Velikonoce a hlavně jaro oslavíme
nejen domácím úklidem a upečením tradičních dobrot.
Hlavně
je
oslavíme
kreativním
tvořením.
Dne 3. dubna 2012 se můžete k nám připojit od 14
hod. v Městské knihovně v Kožlanech. Přijďte se s
dětmi pobavit a zkusit třeba tradiční zdobení perníčků,
Mladí hasiči
V sobotu 17. 3. 2012 nás probral
mrazík, ale už vykukovalo sluníčko. Od hasičské zbrojnice jsme
www.kozlany.cz

vrtané a zdobené kraslice. Vyrobit velikonoční dekorace z materiálů, které jsou i finančně nenáročné.
7. dubna 2012 jsme byly pozvány na Farmu Hedecko. Přijďte pobýt na akci Velikonoce na farmě. Úžasná atmosféra Vás určitě zaujme a hlavně děti si jí užijí. Máme pro Vás připravené zajímavé tvoření.
„Šikulky z Kožlan“

s rodiči vyrazili do Hvožďan, kde
připravili úněšovští hasiči další kolo
závodů „Všestrannosti“.

Měli jsme přihlášená dvě družstva mladších a jedno družstvo
starších. Disciplíny se plnily po
Kožlanský zpravodaj 4/2012
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cestě do Číhané. Trať byla připravena a dětem se plnění úkolů líbilo. V cíli se hodnotilo kdo co zkazil,
nebo co se povedlo. O to větší bylo
překvapení, když došly celkové výsledky. Mladší družstvo „A“ ve složení Nikolka, Barunka, Ondra, Jiřík
a Petr obsadili 1. místo. Víme, že
jsou dobří, ale výsledek zaskočil
všechny. Moc, moc GRATULUJEME
!!!

Pozadu nezůstalo ani družstvo
starších. Z 30 hlídek skončili na 8.
místě. Je to pro nás také krásné
umístění. Dík patří Rozárce, Lence,
Jirkovi, Filipovi a Michalovi. Naši
nejmladší skončili na 26. místě, ale
i tak nebyli nejhorší. Ve všech disciplínách se moc snažili. Nejsou
ještě tak rychlí a zruční. Příště bude líp.

Sbor dobrovolných hasičů Kožlany
pořádá v sobotu 7. dubna 2012

9. ročník soutěže

Další naše cesta se uskuteční 28.
dubna a jedeme do Manětína na
soutěž v požárních útocích „CTIF“.
Celý duben se budeme připravovat. Při tom ještě stihneme pomoci
hasičům s přípravou „Kožlanské
jízdy“, na kterou jste všichni srdečně zváni. Podrobnosti naleznete v dalším příspěvku.
Mladí hasiči

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE zasílejte do
úterý 3. dubna 2012
na adresu: Alena Foldová, Mírová 670, 331 41 Kralovice
nebo svou účast potvrďte na mobil 724 786 590 případně email alenafoldova@seznam.cz

Srdečně je zvána i široká veřejnost !

„O putovní pohár starosty města“

Kožlanská jízda

Místo konání:
Hasičská zbrojnice Kožlany
a
soutěžní okruh v okolí Kožlan
Dojezd a prezence:
8:30 – 9:00
Nástup a zahájení soutěže: 9:15
Start soutěže:
9:30

Hasiči Kožlany

Vážení spoluobčané,
dnešní doba přináší mnoho změn a to se dotýká i nás hasičů, jak profesionálních tak i dobrovolných a to
hlavně změn finančních. Mnozí z Vás už z médií zaznamenali, co čeká profesionální hasiče, velké škrty a možná
i uzavření mnohých stanic. Samozřejmě jednotky zůstanou ve velkých městech, což bude mít však vliv na
dlouhé dojezdové časy a hlavně dokážou obsáhnout tak velký rajón? Sami si nedokážeme představit, jak to bude fungovat a do jak velké míry padne zodpovědnost na nás, dobrovolné hasiče a samotná města jako zřizovatele zásahové jednotky. Samozřejmě naše
snaha je být na tuto eventualitu připraveni. Proto se zúčastňujeme pravidelné
cyklické přípravy a výcviku zásahových jednotek, které se konají už 4. rokem
v kaznějovské Lachemě, kde se pro nás vytváří ideální modelové situace. Pochopitelně každý výjezd hasičské techniky stojí peníze, ale bohužel pro připravenost mužstva to jinak nejde (praxe je praxe).
Věříme už proto, jakou podporu jste nám, většina z Vás vyjádřila a to ve
formě finančních darů, že chápete nutnost našeho konání. Na adresu nepříznivců naší dobrovolné činnosti pro občany jen snad to, přijďte mezi nás a douwww.kozlany.cz
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fáme, že přesvědčíme i Vás.
Náš neskromný, přesto důležitý plán - vybudovat zázemí, spolehlivou techniku a hlavně partu lidí, kteří budou
připraveni pomoci každému z Vás ve dne či v noci.
Rádi bychom Vám odpověděli na vznesený dotaz zastupitelstva ze dne 14. 3. 2012: ,,Z jakého důvodu byla
použita TATRA 815 v sobotu 10. 3. 2012?“
Díky nedostatečnému tlaku v druhém brzdovém okruhu byla domluvena s fa. Pašek sobotní prohlídka a
určení řešení.
Provedena povinná kondiční jízda (strojník jednotky je podle zákona č. 320/2002 Sb. povinen měsíčně
provést kondiční jízdu).
Doprava 4 členů na cyklickou odbornou přípravu.
Tímto způsobem se snažíme co nejefektivněji využít každý výjezd techniky.
Hasiči Kožlany

SPORT
O Kožlanském desetiboji
Dne 3. 3. 2012 se uskutečnil již
devátý
ročník
KOŽLANSKÉHO
MÍČOVÉHO DESETIBOJE. Šestnáct
dvojic se rozhodlo, že bude bojovat o putovní pohár v deseti disciplínách. Slavnostního začátku se
už tradičně ujal starosta města Kožlan V. Přibyl a chvilku po osmé
hodině to vypuklo.
Po osmi odehraných hrách byl
rozdíl mezi prvními třemi dvojicemi
jen 3 body, takže o celkovém pořadí se rozhodlo až v samotném
závěru a do poslední chvilky nikdo
nevěděl, kdo se vlastně bude radovat z poháru. Ve 20:30 hlavní
rozhodčí Aleš Vlk vše odtajnil a
prozradil. Jak to tedy všechno
vlastně letos dopadlo?
Své sedmé vítězství vybojovali
Jan Kotěšovec a Jiří Švarc, mimochodem to je jediná dvojice, která
kompletní absolvovala všech devět
ročníků. Porazili o jediný bod Václava Horu a Ondřeje Kozlera. 3.
místo obsadila nejstarší a tedy
nejzkušenější dvojice Milan Konopásek a Zdeněk Týmr st. Těsně
pod stupni zůstalo nově sestavené
duo Jaroslav Berbr a Zdeněk Týmr
ml. O pátém a šestém místě při
shodném počtu bodů rozhodovalo

www.kozlany.cz

lepší umístění v jednotlivých disciplínách a to měla lepší dvojice Tomáš Hurt a Martin Lepka před Lubošem Kulhánkem s Pavlem Kůsou. Překvapením byla dvojice nováčků Jaromír Správka a Luboš
Tupý a jejich osmé místo. Zklamáním turnaje byla naopak dvojice
František Kotěšovec a Michal Šot.
Černí koně desetiboje obsadili až
12. místo. Loni se nezúčastnili a
bylo to vidět. Doplňkovou
11.
disciplínou, největší váhový úbytek
během turnaje, vyhrála dvojice
Zdeněk Polcar a Jan Vlček, kteří
dohromady vypotili 3,2 kg a jako
odměnu dostali pizzu, aby svoji
váhu mohli vrátit do normálu.
Ovšem našli se i jedinci, kteří na
konci desetiboje vážili víc než na
začátku, ty ale nebudeme uvádět.
Co ale můžeme zveřejnit je např.
váhový rozdíl mezi nejlehčí a nejtěžší dvojicí, který činil 70 kg, a že
nejtěžší dvojice na začátku, jí už
nebyla na konci.
O zpestření a malý odpočinek
pro unavené desetibojaře se již
tradičně postarala taneční skupina
„7 tet a 1 strejda“. V tipovací soutěži, přesné uhodnutí pořadí prvních třech dvojic, se našli čtyři ví-

tězové, kteří si rozdělili mezi sebe
600Kč stejným dílem. Celou dobu
se o doplnění kapalin a energie
v různé formě starala obsluha kiosku: vedoucí M. Konopásek, V.
Jindra, I. Konopásková a A. Šnajdrová. Zásobu jídla doplňoval
svými pověstnými bramboráky J.
Švarc st. O zdárné a spravedlivé
klání se starali rozhodčí: A. Vlk, J.
Švarc, J. Podgorný, V. Přibyl a V.
Kratochvíl. Zdravotnický dohled
držela D. Berbrová. Tímto bych jim
všem chtěl poděkovat.
Zvláštní poděkování patří také
všem sponzorům. Díky jejich ochotě jsme mohli i letos připravit pro
soutěžící hodnotné ceny. Ještě
jednou děkujeme…
Celkové ohlédnutí za devátým
ročníkem se uskuteční 12. 5. 2012
na hájovně, kde bude připravené
opečené prase a určitě i něco
k pití. Všechny, co se podíleli na
pohodovém devátém ročníku, tam
samozřejmě zveme.
Devátý ročník je za námi, ale
pevně věříme, že začátkem roku
2013 uspořádáme ročník desátý,
který bychom chtěli pojmout poněkud slavnostněji.
J. Kotěšovec
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STOLNÍ TENIS

KOŠÍKOVÁ

HOKEJBAL

NOHEJBAL

LÍNÝ TENIS

"PETLING"

HOD DO DÁLKY

7

1

1

8

15

1

2

1

8

3

47

1

Hora Václav – Kozler Ondřej

2

3

5

10

4

5

1

9

4

5

48

2

Konopásek Milan – Týmr Zdeněk st.

9

5

3

4

2

3

5

5

10

8

54

3

13

2

9

2

2

9

9

13

5

1

65

4

Hurt Tomáš – Lepka Martin

5

13

2

1

11

13

7

13

3

2

70

5

Kulhánek Luboš – Kůsa Pavel

3

13

7

5

13

2

3

9

1

14

70

6

Palšovič Jan – Palšovič Jaroslav

13

5

5

11

4

9

13

5

2

4

71

7

Správka Jaromír – Tupý Luboš

4

7

4

11

1

7

7

13

9

13

76

8

Fiala Pavel – Souček Miroslav

9

9

7

5

8

13

4

2

12

10

79

9

Polcar Zdeněk – Vlček Jan

1

9

13

11

11

5

5

9

6

13

85

10

Šapovalov Tomáš – Urban Tomáš

13

4

9

3

4

13

9

4

16

10

85

11

Kotěšovec František - Šot Michal

9

9

9

5

10

9

9

7

15

6

88

12

Feix Tomáš – Štrunc Ladislav

5

9

9

11

16

4

9

7

13

7

90

13

Frána Vlastimil – Lejček Jiří

7

7

13

8

13

9

13

3

6

16

95

14

Macák Daniel – Záhejský Jiří

9

13

13

11

8

7

13

9

11

10

104

15

Berbr Michal - Kabelka Martin

13

13

13

16

7

13

13

13

14

9

124

16

Berbr Jaroslav – Týmr Zdeněk ml.

POŘADÍ

VOLEJBAL

Kotěšovec Jan - Švarc Jiří

HÁZENÁ

KOPANÁ

CELKOVÝ SOUČET

KOŽLANSKÝ MÍČOVÝ DESETIBOJ 2012

FC Olympie Kožlany
Příprava:
Kozojedy – Kožlany 0:5 (0:4)
branky: Hora, Koura, Šimek, Kožíšek, Fiala
Zavidov – Kožlany 9:2 (4:1)
branky: Šnajdr 2
Pozvánka na fotbalový duben:
Muži:
7.4. Třemošná – Kožlany 16:30
14.4. Kozolupy – Kožlany 16:30
21.4. Kožlany - Dolní Bělá 17:00
28.4. Úněšov - Kožlany
17:00

www.kozlany.cz

Mistrovské utkání:
Tlučná – Kožlany 2:1 (2:1)
branka: V.Švamberg

Dorost:
8.4. Tlučná - Kožlany
10:00
15.4. Dobříč - Kožlany
14:00
hřiště Kozojedy
21.4. Kožlany - Sulkov
14:30
28.4. Blatnice – Kožlany
14:00

Žáci:
6.4. Plasy - Kožlany

17:00
pátek
14.4. Kožlany – Chotíkov
10:00
28.4. Dolní Bělá – Kožlany 14:30
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FBC Hippos Kožlany
Pro naše příznivce máme dobrou zprávu. Po sedmi kolech je náš florbalový tým stále na postupovém 2.
místě v divizi. I přes neustále se opakující absenci některých hráčů se nám daří hrát pěkné zápasy a hlavně
získávat důležité body. Na první místo, které okupuje
IBK Mestarien, ztrácíme jeden bod. Proto v posledním
Výsledky :
5. kolo:
Kožlany 4:1 FBC Klokani
Kožlany 2:3 Draci Dobřany “B“
Kožlany 8:3 Spirochetes Plzeň

6. kolo:
Kožlany
Kožlany
Kožlany
Kožlany

3:3
7:1
4:2
3:3

kole ligy musíme potvrdit naše výsledky a tento tým
porazit. I přes to máme už postup zpět do třetí ligy
zajištěný.
Veškeré informace o týmu najdete na našich nových
stránkách www.fbckozlany.717.cz

IBK Mestarien
TJ Sokol Komárov
TJ Sokol Letná
AC Pošta Strašice “B“

7. kolo:
Kožlany 6:2 FBC Klokani
Kožlany 3:2 Draci Dobřany “B“
Kožlany 1:7 Spirochetes Plzeň

Pozvánka na 2. Velikonoční turnaj ve florbale 7. 4. 2012
Chtěli bychom pozvat všechny sportovní příznivce oddílu na náš již tradiční florbalový turnaj, který se koná
v sobotu 7. 4. 2012 v tělocvičně ZŠ a MŠ Kožlany. Začátek je v 8:00. Turnaje se zúčastní 12 týmů z Kožlan a
blízkého okolí. Těšíme se na vaší účast. Občerstvení zajištěno.
Tomáš Moučka

DBK Kožlany - Kralovice
Všechny soutěže se blíží do závěrečných bojů, případně již pro naše družstvo skončily. Družstvo U13 – starší
mini splnili svůj cíl a probojovali se do finále OP proti družstvu BaK Plzeň. U14 – mladší žákyně sice svůj poslední zápas vyhrály, ale dvě prohry ve vzájemných zápasech se Slovanem Litoměřice nás posunuly za tohoto
soupeře, na 7. místo Extraligové tabulky a tím i na první místo, které bohužel již znamená nutnost hrát kvalifikaci o žákovskou ligu U15. Družstvo U17 – kadetek již v prvním dvoukole playout DL rozhodlo o udržení soutěže i na příští sezónu. Bohužel U19 – juniorky měli jistý sestup do kvalifikace již před zahájením svého playout.
Potěšitelná je alespoň výhra nad tradičním soupeřem z Kladna.
Výsledkový servis – březen
U19 – juniorky
Sokol Nusle vs DBaK
77 : 37 (19:14/40:20/59:30)
Body: Loukotová M. 13, Houšková
A. 8, Papežová V. 6, Berklaunová
K. 4, Bihariová M. 3, Vršecká R. 3
F: 12-14 * 5CH: 0-1 * 3: 6–3 *
TH: 14/3-5/14
BA Sparta vs DBaK
65 : 35 (16:6/26:19/46:25)
Body: Houšková A. 13, Loukotová
M. 7, Vršecká R. 6, Papežová V. 4,
Berklaunová K. 2, Urbanová L. 2,
Eretová L. 1
F: 15-13 * 5CH: 0-0 * 3: 1-1 *
TH: 11/6-14/6
PlayOut
DBaK vs BSK Č. Budějovice
60 : 69 (10:19/25:43/33:54)
Body: Loukotová M. 18, Vršecká R.
15, Eretová L. 10, Urbanová L. 7,
Houšková A. 5, Bihariová M. 3,
Krumposová L. 2
F: 11-12 * 5 CH: 0-0 * 3: 3-3 *
TH: 8/3-12/10
BSK Č. Budějovice vs DBaK
67:55 (19:13/32:27/52:36)
Body: Vršecká R. 15, Loukotová M.
12, Houšková A. 10, Eretová L. 6,
Urbanová L. 6, Bihariová M. 4,
Krumposová L. 2
F: 14-13 * 5CH: 0-1 * 3: 4-3 *
TH: 9/7-12/6
DBaK vs BK Kralupy junior
www.kozlany.cz

55 : 59 (14:8/29:29/41:47)
Body: Vršecká R. 17, Urbanová L.
11, Houšková A. 9, Krumposová L.
4, Papežová V. 3, Šliková A. 3, Bihariová M. 2, Eretová L. 2, Kulhánková K. 2, Loukotová M. 2
F: 22-16 * 5CH: 1-0 * TCH: 0-1 *
3: 5–1 * TH: 19/12-17/12
DBaK vs Sokol Kladno
71 : 55 (14:17/43:31/65:24)
Body: Papežová V. 19, Vršecká R.
18, Houšková A. 10, Loukotová M.
10, Eretová L. 5, Krumposová L. 4,
Bihariová M. 3, Urbanová L. 2
F: 20-9 * 5CH: 0–0 * 3: 5–3 * TH:
10/6–28/12

BK Klatovy vs DBaK
52 : 59 (8:21/26:33/47:37)
Body: Salfická P. 16, Buňková K.
13, Eretová L. 9, Kyselová D. 7,
Šliková A. 6, Maroušková M. 4,
Štorchová A. 2, Halamová D. 1
F: 20-18 * 5CH: 1-0 * 3: 5-4 *
TH: 12/5-20/12
DBaK vs BK Klatovy
56 : 55 (6:13/20:26/44:32)
Body: Krumposová L. 20, Buňková
K. 18, Eretová L. 9, Maroušková M.
3, Salfická P. 2, Šliková A. 2, Štorchová A. 2
F: 11-11 * 5CH: 0-0 * 3: 2–3 *
TH: 8/4-3/0

U17 - kadetky
DBaK
vs
USK
Praha
"B"
54:53 (13:16/25:29/38:42)
Body: Eretová L. 14, Feštrová N.
14, Krumposová L. 9, Buňková K.
8, Kubíčková V. 4, Maroušková M.
3, Salfická P. 2
F: 18-22 * 5CH: 0-0 * 3: 2-3 *
TH: 21/10-21/10
DBaK
vs
Sokol
Nusle
28 : 86 (3:12/12:40/18:51)
Body: Krumposová L. 6, Šliková A.
6, Buňková K. 5, Kubíčková V. 4,
Maroušková M. 3, Epikaridisová J.
2, Eretová L. 2
F: 16-19 / 5CH: 1-0 * 3: 0-2 * TH:
12/4-18/12
Play Out

U14 – mladší žákyně
DBaK vs Basket Slovanka
50 : 81 (13:25/32:44/40:66)
Body: Krlišová N. 15, Kyselová D.
7, Buňková K. 6, Jílková T. 5,
Sklenářová S. 5, Greschlová D. 4,
Živná A. 4, Halamová D. 2, Svobodová K. 2
F: 16-18 * 5CH: 0–0 * 3: 0–1 *
TH: 17/4-16/6
DBaK vs BK Brandýs n. L.
46:45 (8:17/22:26/37:44)
Body: Buňková K. 11, Kyselová D.
9, Halamová D. 7, Krlišová N. 7,
Greschlová D. 4, Jílková T. 2, Kohoutová N. 2, Sklenářová S. 2,
Živná A. 2
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F: 18-22 * 5CH: 0–0 * 3: 2–0 *
TH: 21/12-16/3
U13 – starší minižactvo
DBK K-K vs BaK Plzeň
36 : 94 (7:16/18:35/23:72)
Body: Kulhánek J. 11, Halamová
D. 8, Zeman M. 8, Buňková K. 4,
Schreiber P. 2, Hořejší F. 2, Berbr
O. 1
Body za BaK: Sklenářová S. 10,
Slabá R. 3, Fialová A. 1
F: 17-15 * 5CH:0-0*TH:16/6-24/8
Tabulky soutěží
U19 – juniorky konečná tabulka
1. BK Loko K. Vary
24 23 1
2. Basket Poděbrady 24 20 4
3. Sokol Nusle
24 19 5
4. BA Sparta Praha 24 17 7
5. BK Klatovy
24 15 9
6. TJ Loko Liberec
24 12 12
7. Aritma Praha
24 12 12
8. BSK Č.Budějovice 24 11 13
9. BK Kralupy junior 24 10 14
10. Sokol Kladno
24 10 14
11. DBaK
24 5 19
12. BK Ústí n. L.
24 2 22
13. Slovan Litoměřice 24 0 24
U19 – juniorky tabulka PlayOut
1. BK Kralupy junior 27 13 14
2. BSK Č. Budějovice 26 13 13
3. Sokol Kladno
26 10 16
4. DBaK
27 5 22

ZČ
47
44
43
41
39
36
36
35
34
34
29
26
24
40
39
36
32

50 : 80 (8:11/21:38/35:53)
Body: Halamová D. 18, Kulhánek
J. 14, Zeman M. 10, Staňková V.
3, Buňková K. 2, Veruňková A. 2,
Buňka J. 1
Body za BaK: Fialová A. 3, Sklenářová S. 2
F: 15-15*5CH: 0-0*TH: 15/4-21/6
Semifinále OP
BK Loko K. Vary vs DBK K-K
35 : 34 (6:10/19:25/29:29)

U17 – kadetky konečná tabulka
1. BA Sparta
22 21 1
2. Jablonec n. N.
22 19 3
3. Basket Slovanka B 22 16 6
4. Aritma Praha
22 16 6
5. Sokol Nusle
22 14 8
6. Basket Poděbrady 22 13 9
7. TJ Sokol Kladno
22 12 10
8. DBaK
22 7 15
9. USK Praha B
22 6 16
10. BK Klatovy
22 5 17
11. BK Kralupy junior 22 3 19
12. SŠB Pardubice
22 0 22
U17 – kadetky tabulka PlayOut
1. DBaK
24 9 15
2. USK Praha B
24 8 16
3. BK Klatovy
24 5 19
4. BK Kralupy junior 24 3 21

ZČ
43
41
38
38
36
35
34
29
28
27
25
22
33
32
29
27

Body: Kulhánek J. 15, Sklenářová
S. 8, Buňka J. 5, Fialová A. 2, Slabá R. 2, Staněk O. 2
F: 17-10*5CH: 1-0*TH: 6/3-14/2
DBK K-K vs BK Loko K. Vary
47 : 38 (11:10/19:23/30:29)
Body: Buňka J. 9, Kulhánek J. 7,
Sklenářová S. 6, Zeman M. 6, Fialová A. 5, Slabá R. 5, Švambergová N. 3, Šimsová K. 2, Berbr J. 2,
Staněk O. 2
F: 21-30*5CH: 0-1*TH: 24/5-26/6

U14 – mladší žákyně –
konečná tabulka extraliga
1. Basket Slovanka 14 14
2. ŠBK Sadská
14 10
3. BK Pardubice
14 9
4. Sokol Kladno
14 6
5. BK Loko K. Vary
14 6
6. Slovan Litoměřice 14 4
7. DBaK
14 4
8. BK Brandýs n. L. 14 3
U13 – minižactvo –
konečná tabulka OP
1. BaK Alkal Plzeň
20
2. DBK BECKER K-K 20
3. BK Loko K. Vary 20
4. BK Klatovy
20
5. Slavoj Tachov
20
6. BSK Kraslice
20

U15 – starší žákyně - divize
1. BK Tábor
8 7 1 15
2. DBaK
10 4 6 14
3. BSK Č. Budějovice 10 3 7 13

0
4
5
8
8
10
10
11

20 0
15 5
11 9
8 12
4 16
2 18

28
24
23
20
20
18
18
17

40
35
31
28
24
22

Jiří Buňka

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V březnu jsme se
Vás ptali, zda patříte mezi kuřáky.
Anketní otázka měsíce dubna zní:
Čtete knihy a chodíte do knihovny?

Výsledky březnové ankety:
(nová anketa byla spuštěna 1.4.)

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.
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