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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
rychlé tání sněhu v měsíci lednu
naštěstí s sebou nepřineslo žádné
větší škody na
majetku. Vody
teklo
hodně,
ale Javornice a
Hradecký potok vystoupily
ze svých břehů
pouze na hranici 2. povodňového stupně.
Zaměstnanci
našich technických služeb v lednu
intenzivně pracovali na
údržbě
nově zakoupené AVIE. Díky pochopení firmy Agrowest Kožlany
mohli využít jejich garážové prostory a během několika dní dokonale připravit auto na běžný provoz.
Nového auta se dočkal i náš hajný. Městem byl zakoupen pick-up
Dacia Logan, který bude využit
jak v lese, tak i pro potřeby technických služeb města.

Ve středu 5.ledna proběhlo výběrové řízení na místo tajemníka
městského úřadu. Ze třech přihlášených zájemců se dostavili pouze
dva. Na základě doporučení výběrové komise a po schválení ředitelem krajského úřadu jsem se
rozhodl jmenovat do funkce tajemníka
paní
Janu
Dufkovou
z Kralovic s nástupem od 1. února
2011.
Začátkem roku se tradičně připravují žádosti o krajské dotace.
Z rozhodnutí rady města podáváme žádost o dotaci na opravu
chodníku v Jasmínové ulici okolo
DPS. Připravujeme také žádost o
dotaci na MMR ČR na dětské hřiště v Kožlanech. Hřiště bude umístěno mezi bytovkami ve Větrné ulici.
Na základě jednání rady města a
zástupce firmy Becker Kralovice
došlo ke zlevnění cen za ukládání
odpadu na sběrném dvoře cca o
20% a ke změně otevírací doby.
Vše od 1. února 2011. Bližší infor-

mace najdete na jiném místě našeho zpravodaje.
Začátkem nového roku se také
konají výroční schůze organizací.
Hasiči z Hodyně měli svoji schůzi
v kulturním domě v Bučku a dřevečtí hasiči se sešli v restauraci
kulturního domu ve Dřevci. Jednalo se o hasičských i obecních záležitostech a problémech. Na všech
schůzích byli
přítomni zástupci
města.
Začala plesová sezóna a prvním
plesem v tomto roce byl ples města Kožlany. Ples se vydařil. Organizátoři dali díky sponzorům dohromady bohatou tombolu, která
přilákala slušnou návštěvu plesu.
Zpestřením bylo i vystoupení malých tanečníků z kralovického tanečního kroužku a také taneční
vystoupení kožlanských
„ Osmi
tet“ v choreografii Šárky Mudrové.
Mgr. Vladimír Přibyl
starosta

Oznámení pro občany
Poplatek za psa pro rok 2011 zůstává ve stejné
výši jako v minulých letech. To znamená, že obyvatelé Kožlan zaplatí za 1. psa v rodinném domě 50,- Kč,
za dalšího 200,- Kč a za psa v domě o více bytových
jednotkách (bytovky) 200,- Kč a za každého dalšího
také 200,- Kč. Za psa, kterého vlastní obyvatelé přilehlých obcí / Buček, Hedčany, Hodyně a Dřevec / je
poplatek 30,- Kč, za dalšího 50,- Kč, v bytovce 50,Kč a za dalšího také 50,- Kč. Poplatek za psa lze zaplatit hotově v pokladně MÚ Kožlany v úřední dny do
konce února 2011. Poté budou rozeslány složenky.
Poplatek za svoz odpadu pro rok 2011 také zůstává ve stejné výši. Pro trvale bydlící osoby je to
500,- Kč za jednu osobu. V domě, který není trvale
obydlen, zaplatí jeho majitel také 500,- Kč. Trvale
bydlící občané v rodinných domech obdrží známky na
Zase ty psí …….
Uplynul rok a nejen, že je opět období všech možných poplatků, ale s počasím se vrátil i „náš“ problém
– psí výkaly. Neuplyne den, aby si při placení poplatků
někdo nestěžoval na své spoluobčany, kteří vlastní
psy a při jejich venčení zapomenou po nich uklidit
www.kozlany.cz

popelnice, majitelé rekreačních objektů 10 kusů pytlů
na svoz odpadu. V případě zájmu si mohou majitelé
nemovitostí bez trvalého pobytu doplatit do výše ceny
známky, o kterou by měli zájem. Bližší informace budou poskytnuty na MÚ Kožlany. Poplatek za svoz odpadu mohou občané platit hotově v pokladně MÚ Kožlany v úřední dny do 27.2.2011. Po tomto datu budou rozeslány složenky a poté budou známky a pytle
na svoz odpadu vydávány na základě předložení zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje 2011 činí 96,- Kč a je
možné jej uhradit rovněž v pokladně města. Zpravodaj by měl být zaplacen do konce ledna 2011. V následujícím měsíci obdrží Zpravodaj pouze občané, kteří jej budou mít zaplacený.

hromádky. Pokud je sníh, tak se všechno schová, ale
běda, když sníh roztaje. Co všechno se nám potom
ukáže! Odhozené papírky, nedopalky… Ale nejhorší
jsou opravdu ta místa, kde se nahromadila ta psí ……
Taky Vám vadí, že se jim ani nestihnete vyhýbat? Tak
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nebuďte lhostejní, napište kde a kdo. Nestyďte se.
Nestydí se ani Ti, kteří je neuklízí.
Teď víme, že nejhorší je to u bytovek. Ať se jedná o
bytovky ZD nebo Na Výfuku. A někteří z nás jsou tak

rozčilení, že se chystají nám poslat fotografie a snad i
konkrétní jména. Pak můžeme začít jednat a předat
celou věc přestupkové komisi.

Sběrný dvůr
S účinností od 1.února 2011 dochází ke změně cen za uložení odpadu ve sběrném dvoře v Kožlanech. Ceny se
snižují cca o 20%. (viz ceník). Zároveň dochází ke změně pracovní doby. Otevřeno bude pouze v sobotu každý
týden.
CENÍK ZA ULOŽENÍ ODPADU
motor. a ostatní oleje
8,00 Kč/l
obaly znečištěné
14,40 Kč/kg
odpadní barvy atd.
14,40 Kč/kg
pneu – osobní
31,00 Kč/ks
Avia
88,00 Kč/ks
nákladní
176,00 Kč/ks
traktor
330,00 Kč/ks
160601* olověné akumulátor
zdarma
170904 směsné stavební a
demoliční odpady
0,80Kč/kg
200121* zářivky
zdarma
200123* lednice
zdarma

130205*
150110*
080111*
160103*

- SBĚRNÉ MÍSTO KOŽLANY
200135* televizory
zdarma
200136 elektrošrot
zdarma
200138 dřevo
2,40Kč/kg
200201 biologicky rozložitelný odpad
2,40Kč/kg
200307 objemný odpad
2,40Kč/kg
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 20% a platí pouze pro
občany Kožlan, Hodyně, Dřevce, Hedčan a Bučku a
pro majitele chat v katastru těchto obcí.
Becker Bohemia s.r.o.

Výměna řidičských průkazů pokračuje
Kterých ŘP se výměna týká? Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2013! Uplynutím stanovené doby pro jejich
výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.
Uvedená výměna se vztahuje na následující typy
řidičských průkazů:

Kde si mohu vyměnit ŘP? Na určeném pracovišti
obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad, Magistrát města), příslušného podle místa
trvalého pobytu na území České republiky.
Co musím mít s sebou?
- „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního
úřadu
obce
s
rozšířenou
působností
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mně bude vydán nový ŘP? Vydat ŘP je možné
do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních
dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku
500 Kč.
Kolik mě to bude stát? Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve
lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti
(viz
výše
správní
poplatek
500
Kč).

Prošlé a staré lékarničky...
Nevíte-li kam se starou lékárničkou po její povinné výměně? Do odpadu opravdu nepatří. Máte možnost ji odevzdat na sběrném místě na Stanici záchranné služby Plzeňského kraje v Manětínské ulici v Kralovicích.

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2011/2012

se koná dne 2. března od 14.00 hod. do 16.00 hod.
S sebou rodný list dítěte.
Pravidla pro přijímání dětí do mateřské školy
1) přednostně děti předškolní
2) děti zaměstnaných rodičů
3) děti na celodenní docházku
4) děti neplně tříleté pouze v případě volného místa MŠ a zdravotn
zralosti dítěte
www.kozlany.cz
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HISTORIE
HISTORICKÁ VÝROČÍ TOHOTO MĚSÍCE
1.2.1918 - První světová válka - vypukla vzpoura v boce Kotorské - povstalí rakousko-uherští námořníci žádali uzavření míru a zlepšení životních podmínek
3.2.1468 - zemřel Johannes Gensfleisch, řečený Gutenberg - byl vynálezce technologie mechanického
knihtisku pomocí pohyblivých liter. Důsledkem rozšíření jeho objevů byla masová produkce knih a zlom v možnostech šíření informací. Svůj vynález uskutečnil bez znalostí tiskových technologií Dálného východu.
3.2.1677 - se narodil Jan Blažej Santini-Aichel, byl významný český architekt italského původu, který se
proslavil svým jedinečným stylem nazývaným barokní gotika.
6.2.1905 - se narodil Jan Werich, český filmový a divadelní herec, dramatik a filmový scenárista, významný
představitel meziválečné divadelní avantgardy a poválečné české divadelní kultury, spisovatel.
Jan Werich se narodil se v rodině osického kantora a skladatele Dominika Josefa Škroupa jako páté dítě. První
seznámení s hudbou dostal u svého otce a od svých 8 let již veřejně vystupoval s hrou na flétnu. Již v letech
1812 – 1813 byl vokalistou v pražské Loretě a Týnském chrámu. V letech 1814 až 1819 studoval na gymnáziu
v Hradci Králové. Následně se odebral do Prahy, kde absolvoval dva roky studia filosofie a v roce 1822 začal
studovat na pražské universitě práva. Aby si na své studium vydělal, vyučoval hudbě a zpěvu a vypomáhal ve
sboru Stavovského divadla. Studia však nedokončil. V Praze se stýkal s již dnes zapomenutým skladatelem Janem Aloisem Jelenem.
Brzo se do popředí jeho zájmu dostalo ochotnické divadlo a spolu s jinými vlastenci založil v roce 1823 první
českou operní družinu, která si vzala za úkol provozovat v Praze představení českých oper.
23. prosince 1823 byla ve Stavovském divadle hrána česky tehdy oblíbená opera rakouského skladatele Josefa Weigla Rodina Švejcarská, kterou do češtiny přeložil básník a posluchač filosofie Simeon Karel Macháček.
Opera byla provedena ochotníky, ale její úspěch (i finanční) přispěl k tomu, že od té doby bylo Stavovské divadlo otevřeno i pro další česká představení. Úspěch této a dalších oper zpívaných česky byl pro něj podnětem ke
zkomponování první české opery Dráteník na libreto J. K. Chmelenského. Opera byla poprvé provedena s velkým úspěchem ve Stavovském divadle 2. února 1826. Povzbuzen jejím úspěchem začal komponovat další opery – Oldřich a Božena, Libušin sňatek. Tyto opery však již nedosáhly takového úspěchu.
V roce 1827 byl jmenován druhým kapelníkem Stavovského divadla, v roce 1837 se pak stal jeho prvním kapelníkem. Tím byl pak po dobu 20 let. Nesmrtelnost mu zajistila hudba ke frašce Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, ve které při premiéře konané 21. prosince 1834 poprvé zazněla píseň slepého žebráka Mareše Kde domov můj, která se později stala českou národní hymnou.
Byl výborným dirigentem a za svého působení ve Stavovském divadle nacvičil mnoho klasických oper, skládal
řadu předeher a scénických hudeb k některým hrám a fraškám. Získal si také zásluhy jako skladatel českých
písní a sborů. V letech 1836–1845 působil jako varhaník synagogy v Dušní ulici (Praha).
V roce 1857 byl po 30 letech působení ve Stavovském divadle propuštěn a dán do penze pro neúspěch svých
oper a pro neshody s tehdejším ředitelem divadla Stõgrem. Otevřel si pěveckou školu, kde v letech 1857 –
1859 vyučoval. Jeden rok byl i ředitelem Žofínské akademie. V roce 1860 přijal místo kapelníka u německé opery ve městě Rotterdamu. Po necelých dvou letech zde 7. února 1862 zemřel a je pohřben na rotterdamském
protestantském hřbitově.
7.2.1862 - zemřel František Jan Škroup, český hudebník, dirigent a hudební skladatel.
7.2.1992 - byla podepsána Smlouva o Evropské unii, která byla podepsána v Maastrichtu 7. února 1992 a
vstoupila v platnost 1. listopadu 1993. Zavedla rovněž nové oblasti spolupráce členských zemí. Přidáním této
mezivládní spolupráce ke stávajícímu „systému Společenství“ vytvořila Maastrichtská smlouva novou politickou
a zároveň hospodářskou strukturu sestávající z tzv. „tří pilířů“ – Evropskou unii (EU). Stávající Evropská společenství tvoří tzv. první pilíř. Jako druhý pilíř byla nově zavedena Společná zahraniční a bezpečnostní politika a
jako třetí pilíř spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních věci (od Amsterodamské smlouvy už jen Policejní a
soudní spolupráce v trestních věcech).
10.2.1962 - zemřel profesor Max Švabinský (celým jménem Maxmilian Theodor Jan Švabinský), český malíř
a rytec.
12.2.1809 – se narodil Charles Robert Darwin, britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie. Evoluční
teorii opíral o přírodní výběr a pohlavní výběr. („Pohlavní výběr závisí na převaze určitých jedinců nad druhými
stejného pohlaví, což se týká propagace druhů; zatímco přírodní výběr závisí na vítězství obou pohlaví, v každém věku, za normálních podmínek života.“- Charles Darwin, 1871.)
15.2.1831 - se narodil Josef Hlávka, architekt, stavitel.
Začátky jeho podnikání velmi usnadnil František Šebek, který Hlávku před jeho cestou zaměstnával jako ředitele své stavební kanceláře. Oblíbil si jej natolik, že mu při odchodu do penze odkázal celou svou stavební kancelář. Velmi brzy si vydobyl pověst solidního stavitele.
Na sklonku roku 1860 mu ministerstvo kultury a vyučování zadalo vypracování projektu rezidence řeckokatolického biskupa v Černovicích (dnešní ústřední budova tamní university) v Bukovině (dnes Ukrajina) spolu s arménsko-katolickým kostelem, v roce 1861 vyhrál soutěž na výstavbu Dvorní opery ve Vídni (architekti Opery
byli jeho někdejší učitelé August von Siccardsburg, Eduard van der Nüll). Stavět začal na podzim téhož roku.
Vrací se i do Prahy, kde v roce 1862 přijal zakázku projektu na novou Zemskou porodnici v Kateřinské ulici v
Praze (1863, dodnes fungující s nepřetržitou kontinuitou); zde projekt založil na nejpokrokovějším systému své
doby, tj. pavilónovém členění, odůvodněném v té době počínající propagací hygienických hledisek. Vedle velkého kapitálu získal za postavení Dvorní opery osobně od císaře titul stavebního rady a za vlastní architektonický
www.kozlany.cz
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projekt bukovinské biskupské rezidence o velikosti poloviny Versailles obdržel II. cenu na světové výstavě v Paříži v roce 1867. V té době koupil pro svoji ovdovělou maminku zámek v Lužanech u Přeštic, který později sehrál velmi významnou roli v jeho dalším životě.
16.2.1862 - z podnětu Miroslava Tyrše byla v Praze založena tělocvičná organizace Sokol
19.2.1878 - Thomas Alva Edison si nechal patentovat fonograf
19.2.1986 - byla zahájena výstavba sovětské vesmírné stanice Mir – první dlouhodobě fungující výzkumné stanice ve vesmíru.
22.2.1998 - čeští hokejoví reprezentanti získali na zimních olympijských hrách v japonském Naganu
zlaté medaile.
24.2.1830 - se narodila se Karolína Světlá, česká spisovatelka
Karolina Světlá (vlastním jménem Johana Rottová, provdaná Mužáková) byla česká spisovatelka, představitelka generace májovců. Je považována za zakladatelku českého románu.
V mládí se jí dostalo vzdělání; kromě němčiny a češtiny ovládala také francouzštinu. Její dílo a život velmi
ovlivnilo přátelství s Janem Nerudou (s kterým měla milostný vztah) a s Boženou Němcovou, ze zahraničních literátů její tvorbu ovlivnila francouzská spisovatelka George Sandová. Mimo to však její dílo ovlivnila i smrt její
jediné dcery (podobně jako u Boženy Němcové, které zemřel syn Hynek roku 1853).
Roku 1852 se vdala za svého učitele hry na klavír Petra Mužáka, který ji také uvedl do kruhů české společnosti, kde se sblížila s Boženou Němcovou. Literárně začala tvořit koncem 50. let, kdy překonávala krizi způsobenou smrtí svého jediného dítěte, dcery Boženky (1853). Manželovo rodiště Světlá pod Ještědem bylo inspirací
pro její pseudonym a život v Podještědí, kam jezdila na léto, pro její tvorbu.
Od roku 1878 trpěla oční chorobou a musela svá díla diktovat. Její sekretářkou a společnicí byla její neteř
Anežka Čermáková-Sluková.
Karolina Světlá byla členkou několika emancipačních spolků. Roku 1871 založila tzv. Ženský výrobní spolek
český, který pak i několik let řídila; cílem spolku byla pomoc dívkám z chudých rodin, vzděláním a prací. Spoluzaložila Americký klub dam. Působila i jako novinářka, jejím hlavním tématem bylo postavení ženy ve společnosti.
Karolina Světlá pocházela ze zámožné rodiny Rottovy (pražské železářství u Rottů), Sofie Podlipská byla její
sestra (měly ještě bratra Jindřicha). S manželem, profesorem Petrem Mužákem bydlela v Praze v ulici Ve
Smečkách.
Její nejslavnější prózy jsou z Podještědí, kam 30 let jezdila každé léto – tzv. ještědské prózy. Snažila se v
nich podat charakteristiku venkovského lidu a zároveň řešit určité morální otázky, které považovala za důležité.
Největší pozornost věnovala vztahu muže a ženy – jejími literárními hrdiny jsou vždy ženy, které jsou mravně a
morálně silné. Tyto ženy jsou schopny obětovat svou lásku vyšším ideálům. Její hrdinky většinou nejsou spokojeny se svým životem a nenacházejí štěstí. Na jejich postavách Světlá demonstruje svou základní ideu: skutečné štěstí nelze dosáhnout porušením mravních zákonů.
Následujících 5 románů bývá nazýváno Ještědské romány. Světlá v těchto románech staví venkovskou společnost na vyšší mravní úroveň než pražské měšťáky.
Vesnický román (1867) – tragédie manželství bez lásky. Ukazuje tu příklad nerovného manželství. Antoš Jirovec, který pracuje na statku, si po rychtářově smrti vezme rychtářku. Rychtářka se snaží Arnoštovi líbit, ale ten
na ni kvůli práci na statku nemá čas. Rychtářka pojme podezření, že má jinou ženu. Najme si služku Sylvu, která se s Antošem velmi sblíží. Když rychtářka odejde ze statku, aby se od svých dětí nenakazila neštovicemi,
Sylva se o ně i o Antoše stará. I když rychtářka umírá, Sylva si Antoše vzít nemůže, protože rychtářce před
smrtí slíbila, že Antoš zůstane jejím. Nakonec Sylva ze statku odchází.
Kříž u potoka (1868) – Hlavní hrdinka Eva bojuje za rovnoprávnost, končí tragicky. Obětuje svou lásku, aby zachránila manžela.
Nemodlenec (1873) – proti katolickému náboženskému fanatismu, relativita hodnot (sama často hájila a oslavovala ve svých dílech příslušníky jednoty bratrské)
Frantina (1870)– Frantina byla zvolena rychtářkou, ve vůdci loupežníků pozná svého vyvoleného a zabije ho
sama. Před tím než milého zavraždí vede vnitřní spor (rychtářka × její osobní přesvědčení) nakonec přemůže
svoje city a vůdce loupežníků zabije.
26.2.1802 - se narodil Victor Hugo, francouzský spisovatel
29.2.1880 - ve Švýcarsku byl prokopán Gotthardský tunel.

KULTURA

Myslivecký ples v Kožlanech
19.února 2011 od 20:00 hod.
v sokolovně
hudba „Kastelán“
bohatá myslivecká tombola
www.kozlany.cz
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CITÁT MĚSÍCE
„Nezáviď nikomu, protože nevíš, zda neskrývá něco, co bys s ním za žádnou cenu neměnil.“
August Strinberg

SPOLKY
Pozvánka do Klubu šikovných žen
Klub šikovných žen se opět sejde 1. a 22. února
od 15 hodin v kulturní místnosti knihovny.
V lednu jsme vytvářely vzorky háčkovaného
patchworku a některé z nás vytváří touto technikou
celou deku. Zkoušely jsme také dekorování kraslic vrtáním a kresbou pomocí vosku na předvrtanou kraslici.
V únoru budeme v tom pokračovat a znovu se vrátíme k výrobě šperků z korálků. Také chceme vyrábět

korálkové a háčkované ozdoby, které použijeme na
ozdobení vyráběných tašek.
Jsme rády, že se k nám přidávají stále nové šikovné
ženy, které baví nebo chtějí zkusit něco vytvářet.
Přijďte mezi nás. Nevadí, že zatím jste nic nezkusily,
třeba vás nějaká ruční nebo výtvarná činnost zaujme.
KŠŽ v Kožlanech

SPORT
DBK Kožlany – Kralovice
V lednu pokračovala všechna družstva ve svých soutěžích. Dorostenky nedokázaly vrátit Klatovům porážku
z úvodního zápasu letošní dorostenecké ligy. Ale sobotu 29.1. si připsaly druhou výhru nad družstvem Č. Budějovic, která teoreticky zajišťuje setrvaní v dorostenecké lize i v další sezóně. Následný zápas v Benešově skončil
naší výhrou 52:45 a udržení ligové soutěže tím bylo uskutečněno. Starší žákyně, hrající spolu s BaK Plzeň, kráčejí soutěží zatím bez porážky v lednových zápasech si poradily na domácí palubovce s družstvem Loko K. Vary
a v neděli 30.1. si přivezly všechny body s Chebu. O nasazení do playoff se rozhodne 12.2. v Plzni v zápase s TJ
Klatovy. Minižactvo si spravilo chuť po předvánoční porážce od Chebu a vítězstvími v Toužimi a Kraslicích si
upevnilo třetí příčku v Oblastním přeboru.
Starší dorostenky - DL
Body: Buňková 23, Šliková 13,
Schreiber P. 8, Sklenářová S. 4,
Špačková B. 2 * F: 7-8 * 5CH: 0-0
DBK
K-K
vs
TJ
Klatovy
Sklenářová 11, Halamová 10,
50 : 72 (4:19/25:40/43:54)
Berklaunová
9,
Štorchová
7,
* TH: 10/4-6/3 * TO 1/0-0/0
BSK Tatran Kraslice vs DBK K-K
Body: Čechurová H. 14, Houšková
Obermajerová 6, Staňková 4, NeA. 9, Váchová K. 6, Urbanová L. 6,
prašová 2 * F: 20 – 21 * 5CH: 1 38 : 83 (6:30/16:45/19:67)
Kulhánková V. 6, Vršecká R. 4, Bi0 (Sklenářová) * Trojky: 0-0 * TH:
Body: Slabá R. 22, Sklenářová S.
hariová M. 3, Jonášová D. 2 * F:
29/7-19/8 * TO: 1/1-0/0
12, Buňka J. 12, Fialová A. 12,
23–20 * 5CH: 1-0 (Váchová K.) *
Zeman M. 7, Berbr J. 6, Pašek M.
Trojky: 3–2 (Čechurová H., UrbaMladší minižactvo - OP
4, Švambergová N. 4, Šimsová K.
nová L., Bihariová M.) * TH:
SOKOL Toužim vs DBK K-K
2, Staněk O. 2 * F: 13-16 * 5CH:
23/11–24/14
*
TO:
1/1-0/1
15 : 82 (0:24/7:32/9:64)
1-0 * TH: 17/6-12/5 * TO: 2/1Body: Buňka J. 18, Berbr J. 12,
0/2
Starší žákyně - OP
Kulhánek J. 10, Švambergova N.
35 : 106 (9:11/14:44/29:56)
DBaK vs Lokomotiva K. Vary
8, Slabá R. 8, Zeman M. 8, SchreiBody: Zeman M. 34, Buňka J. 21,
ber P. 8, Sklenářová S. 6, Špačko74 : 46 (24:12/36:21/60:31)
Sklenářová S. 16, Slabá R. 9,
Body: Buňková 26, Berklaunová
vá B. 4 * F: 7–14 * 5CH: 0-0 *
Švambergová N. 8, Šimsová K. 6,
19, Štorchová 8, Sklenářová 8,
TH: 10/3-10/0 * TO: 1/0- 1/0
Fialová A. 4, Berbr J. 2, Pašek M.
Šliková 7 * F: 18-19 * 5CH: 0-1 *
24 : 77 (9:13/10:29/18:48)
2, Pašek J. 2, Staněk O. 2 * F: 9Trojky: 1-0 (Šliková S.) * TH
Body: Slabá R. 12, Zeman M. 11,
14 * 5CH: 0-1 (Slabá R.) * TH:
21/7-17/10 * TO: 1/1-2/1
Kulhánek J. 8, Berbr J. 8, Buňka J.
13/5-10/3 * TO: 2/1-0/2
87 : 34 (17:7/45:21/69:23)
8, Švambergová N. 8, Fialová A. 8,
J. Buňka
www.kozlany.cz
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ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V lednu jsme Vám
položili otázku: Zda máte ve svém objektu zabezpečený přívod vody proti zamrznutí?

Výsledky lednové ankety:

V měsíci únoru se Vás ptáme:
Navštívíte letos alespoň jeden ples nebo taneční
zábavu?

(nová anketa bude spuštěna 1.2.)

Ples města

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
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