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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Poslední měsíc v roce je vždy plný očekávání blížících se vánočních
svátků. Těší se hlavně děti, ale my
dospělí také. Nejinak
tomu bylo i
tentokrát.
Věřím, že
po náročném předvánočním
shonu jste
si
našli
chvilku pro
sebe a své
blízké a že
jste Vánoce prožili v klidu a
v pohodě.
Začátkem prosince jsme ještě
uklidili zbytky listí po obcích a
v Kožlanech. Připravili jsme techniku na zimní provoz a podíleli se
na přípravách různých akcí jako
například na koncertu v hodyňské
kapli.
Poslední stavbou bylo prodloužení osvětlení v Jižní ulici na žá-

dost majitelů zde nově postavených rodinných domů. Také se podařilo vyměnit vstupní dveře do
budovy úřadu a restaurace.
Těsně před koncem roku nám
projektanti odevzdali projekty na
vestavbu dvou podkrovních bytů
na půdě pošty. Také je již hotov
projekt na rekonstrukci budovy
bývalé školy v Hodyni a byl nám
také předán projekt pro územní a
stavební řízení na zbývající průtah
Kožlan.
Na žádost o dotaci z evropských
fondů
na
zateplení
DPS
v Kožlanech jsme pověřené firmě
předali poslední informace a podklady pro doplnění naší žádosti.
Snad budeme úspěšní.
V prosinci se konalo 10. zasedání
zastupitelstva města. Byl schvalován rozpočet, který nám umožní
dokončení některých významných
akcí. Je to například zateplení DPS,
zateplení budovy MŠ, oprava
osvětlení a položení nové palubovky v tělocvičně ZŠ, rekonstrukce
střechy sokolovny a sálu včetně

podlahy, výmalby a vnitřního vybavení.
S výsledky jednání zastupitelstva
se můžete seznámit na jiném místě našeho zpravodaje.
Uplynulé období bylo také bohaté na sportovní a kulturní akce.
Uskutečnil se tradiční předvánoční
koncert v Hodyni, předvánoční akce a výstavy v knihovně, muzeu a
v místním kostele.
Lze říci, že uplynulý rok 2016 byl
pro naše město a obce rokem
úspěšným. Většina naplánovaných
akcí a záměrů se nám podařila
uskutečnit. Hodně nás potrápil nezájem o pronájem restaurace u
radnice a také výpověď nájemní
smlouvy na sokolovnu. Dobrou
zprávou je, že se již našli zájemci
o pronájem těchto zařízení a obě
budou nově pronajaty shodně od
února roku 2017.
Doufám, že takovýchto dobrých
zpráv bude v novém roce co nejvíce.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Radnice s městským znakem
ve 30. letech 20. století
www.kozlany.cz
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Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 10. zasedání
konaném dne 14. 12. 2016
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva, zprávu o činnosti rady, zprávu o stavu
lesního hospodaření
Zastupitelstvo určuje:
č. 134/16 - ověřovateli zápisu Miroslava Fišara a Františka Kotěšovce, návrhovou komisi ve složení
předseda Václav Kratochvíl, členové Ing. Oldřich Mudra, Luboš Kulhánek.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 135/16 - program 10. zasedání
zastupitelstva; č. 136/16 - navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele na rok 2016 pro Základní
školu
a
Mateřskou
školu
dr.E.Beneše Kožlany o 195.000,Kč; č. 138/16 - smlouvu o dílo s
firmou Ing. Kamil Hrbek, IČ
71292420, na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro
stavební povolení na objekty komunikace, dešťová kanalizace a
veřejné osvětlení v obci Dřevec za
cenu 385.800,- Kč; č. 139/16 -

smlouvu o smlouvě budoucí směnné s MUDr. V. Š. na část pozemku
p.č. 4151 o výměře cca 20 m2 k.ú.
Kožlany ve vlastnictví města za
část pozemku p.č. 167/1 o výměře
cca 5 m2 k.ú. Kožlany bez náhrady; č. 140/16 - nákup p.č. 1878/5
v k.ú. Kožlany o výměře 433 m2
za cenu 100,- Kč/m2; č. 141/16 nákup p.č. 4923 v k.ú. Kožlany o
výměře 28 m2 za cenu 100,Kč/m2; č. 142/16 - prodej části
pozemku p.č. 4150/21 v k.ú. Kožlany o výměře cca 20 m2 panu M.
Z. za cenu 100,- Kč/m2; č. 144/16
- změnu rozpočtu města na rok
2016 - 7. rozpočtové opatření; č.
146/16 - rozpočet města na rok
2017 jako schodkový, schodek bude hrazen z finančních prostředků
minulých let; č. 147/16 - rozpočtový výhled města Kožlany na
rok 2018-2019.
Zastupitelstvo vydává:
č. 148/16 - obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 Požární řád.

Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 143/16 - snížení ceny za prodej
pozemku p.č. 4215/1 v k.ú. Kožlany o výměře 272 m2 manželům V.
a ponechává cenu 100,- Kč/m2.
Zastupitelstvo pověřuje:
č. 137/16 - starostu města k zajištění podkladů pro přijetí investičního úvěru ve výši 20 mil. na dobu
10 let s konsolidací stávajícího
úvěru na obnovu rybníka Vožehák;
č. 145/16 - radu města k projednání a rozhodnutí o závěrečném
rozpočtovém opatření vzniklém v
období od 14. 12. 2016 do 31. 12.
2016.
Pozn.: Zveřejněna je upravená
verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s §
16, § 17 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, k nahlédnutí na Městském
úřadě.

Výsledky projednání rady města na 17. zasedání konaném dne 05. 12. 2016
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
č. 146/16 - program 17. zasedání
rady města; č. 147/16 - termín a
program 10. zasedání zastupitelstva města Kožlany; č. 149/16 úplné prominutí platby stočného u
nemovitosti č.p. 348 Kožlany za
rok 2016 z důvodu celoročního neobydlení; č. 154/16 - pronájem
nebytového prostoru restaurace U
Radnice č. p. 260 Kožlany paní D.
P. od 01. 02. 2017 na dobu pěti let
se zkušební dobou jednoho roku za
měsíční nájemné 2.000,- Kč bez
energií za podmínky doplnění dokumentů kvalifikačních předpokladů, nejpozději do doby vzniku nájemního vztahu; č. 155/16 - pronájem budovy Sokolovny č. p. 37
Kožlany panu J. B., IČ 02223384,
od 01. 02. 2017 na dobu pěti let a
zkušební dobou jednoho roku za
měsíční nájemné 16.500,- Kč bez

energií; č. 158/16 - vedení samonosného optického kabelu nad pozemky ve vlastnictví města Kožlany v oblasti bytových domů v ulici
Větrná, Kožlany z důvodu realizace
projektu vysokokapacitní optické
sítě Kožlany realizovaného společností Diadema Internet s.r.o.; č.
159/16 - uzavření Městského úřadu Kožlany ve dnech 23. 12. a 30.
12. 2016 z důvodu čerpání dovolené pracovníků úřadu.
Rada souhlasí:
č. 148/16 - s podnájmem bytu č.
L5 v č.p. 456, Polní ul., Kožlany,
panu O.P. a paní J. K. na dobu určitou do 01.11.2017 jak je uvedeno v nájemní smlouvě; č. 150/16 se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky a připojením p.č. 64/2
k.ú. Kožlany na městský vodovodní řad a kanalizační stoku; č.
151/16 - se stavbou rodinného
domu na p.č. 3656/6 a 3662/47
k.ú. Kožlany a jeho napojením na
městský vodovodní řad a kanalizační stoku; č. 153/16 - s opravou
komunikace Družstevní, Kožlany a
sděluje, že asfaltizace místních

komunikací je v rozpočtu města
plánována na rok 2017; č. 156/16
- s dočasným odnětím části pozemku p.č. 816/1 k.ú. Bohy určeného k plnění funkce lesa po dobu
výstavby elektrické přípojky. č.
157/16 - se zapsáním žadatelky o
přidělení bytu v DPS Kožlany do
seznamu
zájemců
s tím,
že
v současné době není volný žádný
byt.
Rada neschvaluje:
č. 152/16 - poskytnutí finančního
příspěvku na rok 2017 pro Domov
důchodců Bystřany z důvodu nedostatku rozpočtovaných finančních prostředků.
Pozn.:
Zveřejněna je upravená
verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s §
16, § 17 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, k nahlédnutí na Městském
úřadě.

Citát měsíce
„Lidé věří rádi tomu, co si přejí, aby bylo pravda“ - Gaius Iulius Caesar
www.kozlany.cz
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OZNÁMENÍ
Úhradu poplatků na rok 2017
je možné provést hotově do
pokladny MÚ v úřední dny od 9.
ledna 2017 (pondělí, středa 7:3012:00 a 12:30-17:00 hod.).
Poplatek za psa pro rok 2017
viz zveřejněná Obecně závazná
vyhláška č. 3/2015, o místních poplatcích, část II- Poplatek ze psů
Poplatek za svoz odpadu pro
rok 2017

je pro trvale bydlící osoby 500 Kč
za jednu osobu. Pro dítě do 10ti let
věku je cena 300 Kč. V domě, který není trvale obydlen, zaplatí jeho
majitel také 500 Kč. Trvale bydlící
občané v rodinných domech obdrží
známky na popelnice, majitelé rekreačních objektů pytle na svoz
odpadu. V případě zájmu si mohou
majitelé nemovitostí bez trvalého
pobytu doplatit do výše ceny
známky, o kterou by měli zájem.
Oba poplatky lze zaplatit hotově v pokladně MÚ do konce

února 2017, po tomto datu budou rozeslány složenky. Známky a pytle na svoz odpadu budou
vydávány na základě předložení
zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje 2017
zůstává ve výši 96 Kč a je možné
jej uhradit rovněž v pokladně města. Zpravodaj by měl být zaplacen
do konce ledna 2017. V následujícím měsíci obdrží Zpravodaj pouze
občané, kteří jej budou mít zaplacený.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Poslední měsíc v roce v naší mateřské škole
Začátkem měsíce prosince, jak
tisíc korun. Městský úřad přispěl
už to tak bývá, nás navštívil Anděl,
na vánoční balíčky pro děti, daroČert a Mikuláš. Děti zazpívaly a zaval kulatinu na výrobu Betléma a
recitovaly básně a za odměnu dovánoční stromky pro děti na třídy.
staly sladkosti.
Celý projekt byl pod záštitou MAS
Světovina Radnice. Na začátku
jsme vytvořili Betlém s pomocí rodičů a pana Jana Kašpara, který
vyřezal postavy do Betléma. Betlém je vystaven před vchodem do
MŠ. Cesta do Betléma probíhala
dne 15. 12. od 1530 na zahradě a
v blízkém okolí MŠ. Celá cesta byla
vyzdobena lucerničkami, které vyráběli rodiče s dětmi. Po cestě plnily děti různé vánoční úkoly. Na záCelý prosinec byl doprovázen
věr zazpívaly děti vánoční koledy a
vánoční atmosférou. Mateřská škobásně. Projekt byl úspěšný díky
la uskutečnila projekt s názvem
velké návštěvnosti rodičů s dětmi.
Cesta do Betléma. Na vyhlášený
Dne 22. 12. děti navštívily plgrantový
program
Drobotina
zeňské divadlo Alfa, kde viděly
2016 jsme dostali příspěvek pět
loutkové představení o Perníkové

chaloupce. Ve středu se pak děti
dočkaly vánoční nadílky. Touto
cestou bychom rádi poděkovali
sponzorům, kteří přispěli na vánoční dárky pro děti.

I my Vám přejeme bohatého Ježíška a do nového roku hodně
štěstí a zdraví.
Kolektiv MŠ

Z naší školy . . .
Dříve než se rozepíši o tom, co
se bude dít ve škole v novém roce,
bych se ještě rád ohlédl a přiblížil
Vám akce školy na konci roku loňského.

Přípravy na „advent“ pro děti ze
školy a školky začaly jako každý
rok zpíváním u vánočního stromečku a jarmarkem. Potom už vše
směřuje k Vánocům. I když se
před zimními prázdninami často
zkouší a píší se písemky, škola už
www.kozlany.cz

pro mnoho dětí ustupuje do pozadí. Žáci devátého ročníku si připravili krásné převleky a své mladší
kamarády postrašili 5. prosince jako čerti. Mikulášská nadílka se povedla a byla příjemným zpestřením
pátečního dopoledne.
Ve čtvrtek 15. prosince proběhla
ve školce druhá část realizace projektu „Cesta za Ježíškem“. Tento
projekt, který jsme realizovali
s dotačním přispěním MAS Světoviny a MU Kožlany nahrazoval vánoční besídku. Škoda jen, že mnoho dětí bylo nemocných.
V úterý 20. 12. proběhl v první
třídě preventivní program pod vedením pracovníka pedagogickopsychologické poradny Plzeň. Tyto
programy se již zaměřují na stále
mladší děti. A tak se děti učily, jak
se k sobě správně chovat, jak vy-

cházet v kolektivu, chválit se, bránit se a komunikovat mezi sebou.

Poslední dva dny před zimními
prázdninami jsme pojali již tradičně netradičně. Ve středu děti navštívili kino v Kralovicích. Kreslený
film „Kniha džunglí“ se líbil malým i
těm větším. Náklady na kino a autobusovou dopravu jsme zaplatili
z příspěvku, který získala škola
prodejem perníčků a vánočních
doplňků při jarmarku na konci lisKožlanský zpravodaj 1 /2017
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topadu. Ve čtvrtek paní učitelka
Blanka
Pokorná
zorganizovala
školní koncert, který jsem si nazval „děti – dětem“. Každý, kdo
chodí do ZUŠ v Kralovicích nebo na
něco hraje jako samouk, dostal
příležitost se prezentovat před
svými spolužáky. Děkuji paní učitelce i všem, kteří přemohli trému
a své umění spolužákům předvedli.
Potom už si každá třída společně
s třídními učiteli zorganizovala svojí besídku s nadílkou dárků. Ta
proběhla i ve školní družině, kde
děti našly pod stromečkem nové
hry, puzzle, stavebnice nebo třeba
hlavolamy.
Ve čtvrtečních odpoledních hodinách 22. prosince se děti pod vedením Mgr. Jaroslava Berbra zúčastnily již tradičního zpívání
v kožlanském kostele. Všem, kteří
svým hodinovým programem zpříjemnili poslouchajícím advent, děkuji za předvedené výkony. Poděkování patří všem…, přesto bych
na tomto místě rád vyzdvihl výkon
Terezy Růžičkové, která některé
písně doprovázela na housle.
Nyní se už ale musíme soustředit
na úkoly, které před nás staví rok
2017. Zimní počasí si dává na čas

a tak se můžeme s dětmi plně věnovat práci. Když vše dobře dopadne, budeme rozjíždět projekt,
kde bychom z evropských peněz
zřídili dvě nová pracovní místa –
školního asistenta. Těchto lidí je
ale v okolí opravdu málo, je nutné
mít maturitní zkoušku nejlépe na
nějaké pedagogické nebo všeobecné střední škole a kurz asistenta
pedagoga. Zájemci se mohou hlásit ve školce nebo ve škole. Ministerstvo sice slibuje v mediálních
kampaních asistenty do škol, ale
v reálném životě tito lidé neexistují.
V pátek 20. 1. začnou jezdit žáci
3. – 5. třídy na plavání do Plzně.
Plavání bude probíhat deset pátků
a lekce budou dvouhodinové. Protože máme plavání ve svém školním vzdělávacím plánu, je pro děti
povinné. Škola hradí pronájem bazénu a mzdy plavčíků, rodiče hradí
pouze dopravu. Jedna lekce vyjde
na cca 80,- Kč, proto budeme vybírat
zálohu
800,-.
V hospodářských novinách sice
paní ministryně tvrdila, že od roku
2017 platí škola i dopravu, bohužel
k tomu školám nevydala žádný pokyn ani vyhlášku. Když jsem tedy

ověřoval tuto informaci na KU, ČŠI
a MŠMT, nikde o ničem nevěděli.
Prý další „mediální kachna“…
Co nás ještě čeká v nejbližší budoucnosti? Žáky sedmého ročníku
doplněné o zájemce z vyšších tříd
čeká již od 5. února lyžařský kurz
v Telnici. Kurz je součástí našeho
školního vzdělávacího programu.
Žáci odjíždějí po vydání pololetních
výpisů z vysvědčení a na jejich
kurz navazují jarní prázdniny, které letos pro náš okres začínají 13.
února. Jarní prázdniny se netýkají
dětí navštěvujících mateřskou školu, která je během nich v provozu.
Během února také probíhal zápis
k povinné školní docházce. Ten je
podle nové vyhlášky přesunut až
na duben.
Na závěr bych chtěl ještě všem,
kdo se o školu zajímají, připomenout naše webové stránky http://zsamskozlany.webnode.cz/.
Najdete tam mnoho důležitých informací o naší činnosti, kontakty
na vedoucí pracovníky a mnoho
dalších odkazů a aktualit. Přeji
všem klidný a pohodový rok 2017.
Mgr. Jaroslav Švarc

Sportovali jsme i v prosinci
V úterý 6. 12. pořádala naše škola společně s DBK
okresní turnaj basketbalu starších dívek. Jako pořadatel bylo naší povinností se zúčastnit, a proto jsme sestavili tým napříč druhým stupněm a ještě nám pomohla Lucka Švarcová z páté třídy. Do turnaje se přihlásily jen čtyři týmy: ZŠ Kralovice, Gym. Plasy, ZŠ
Manětín a my. Hned první zápas jsme po boji prohráli
s tradičním rivalem ZŠ Kralovice. Pak už bez větších
problémů jsme porazili Gym. Plasy (neměli „naší“ Niki) a ZŠ Manětín. Sečteno a podtrženo – konečné
druhé místo pro naši školu. Je velice smutné, že tohoto turnaje se zúčastní pouze čtyři školy z celého okresu a předvedená hra, od které občas bolely oči, stačí
na druhé místo v okrese. Kde jsou ty časy, kdy jsme
postavili tým ze samých basketbalistek a hráli kvalifikaci o republiku v Nymburce!!! Přesto musím vyzvednout výkon Lucky Švarcové, která patřila spolu
s Bárou Špačkovou k nejlepším v našem týmu a zároveň byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou turnaje.
Poděkování samozřejmě patří i zbylým děvčatům: T.
Černé, Š. Brané, H. Valachové, Š. Šofrankové, B. Bernáškové a E. Šotové – HOLKY DĚKUJEM!
V pátek 9. 12. se konal krajský turnaj ve florbalu
starších žáků v hale Lokomotivy Plzeň. Asi po deseti
letech se naše škola objevila na krajském finále kolektivního sportu. To se hrálo na velkém hřišti a v pěti
hráčích + brankář. Kluci se hrozně těšili, brankář V.
Berbr byl zdravý, doplnili jsme tým o jednoho hráče,
zajistili dopravu a mohlo se jet. Do Plzně s námi neodjel na poslední chvíli rodiči odvolaný Jára Palšovič a
tak jsme měli jen jednoho hráče na střídání! Do turnaje postoupilo sedm týmů z okresů Plzeňského krawww.kozlany.cz

je: Dobřany, Staňkov, Klatovy, Rokycany, Stříbro, Plzeň a my. Byli jsme nalosováni do čtyřčlenné skupiny
A, ze které první postupoval rovnou do semifinále a
druhý, třetí a čtvrtý si to rozdali křížem se skupinou B
ve čtvrtfinále. První zápas se ZŠ Plánická Klatovy
jsme smolně těsně prohráli 2:1, pak už jsme jen vyhrávali. Nejdřív jsme porazili ZŠ Staňkov 4:1 a pak ZŠ
Jižní předměstí Dobřany 1:0. Ve čtvrtfinále na nás čekalo družstvo ZŠ Stříbro, porazili jsme je 3:1.
V semifinále jsme měli před sebou tvrdý oříšek
v podobě domácího družstva Gym. Mikulášské náměstí. Od začátku jsme je tlačili a bylo jen otázkou času,
kdy dáme gól. Šance jsme měli. Když již potřetí Míra
Souček nedal, vztekle prašti hokejkou o zem. V tu
chvíli si uvědomil jeden z rozhodčích, kdo je domácí, a
udělil Mírovi osobní trest a vyloučení na 5+1 a to probíhala sedmá minuta (hrálo se 12minut), přestože
jsme tento prohřešek viděli v ostatních utkáních několikrát. Oslabení a bez střídání jsme zápas prohráli
1:0!!! Nezbývalo nic jiného než se poprat o bronz.
Kluci se uklidnili a s chutí se pustili do zápasu o třetí
místo opět se Staňkovem. Od začátku jsme hru kontrolovali a vyhráli 4:2. Ve finále dostali gymnazisté
spravedlivě, za naší podpory soupeře, nařezáno od
Klatov 4:0. Konečné třetí místo v kraji je myslím obrovský úspěch a kdybychom byli kompletní a nezařízli
nás rozhodčí, mohlo to být ještě lepší. Ale to jsou jen
kdyby. Každopádně skvělé vysvědčení pro kožlanský
florbal a lidi, kteří se na výchově florbalistů
v Kožlanech podílí. Jmenovitě bych chtěl poděkovat
našim hráčům M. Součkovi, O. Berbrovi, V. Berbrovi,
O. Hurtovi, O. Čihákovi, J. Palšovičovi, J. Babuškovi a
Kožlanský zpravodaj 1 /2017
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A. Palšovičovi za odvedené výkony na všech florbalových turnajích. A nakonec i trenérovi Alexandru Novákovi, který vzal auto a na turnaj dopravil část týmu a
celou dobu turnaje pomáhal koučovat náš tým.

PS pro rodiče: Skutečně si myslíte, že trestáte pouze své dítě, když mu zakážete zúčastnit se turnaje ve
florbalu, fotbalu, basketu a dalších kolektivních sportech???
Mgr. Jaroslav Berbr

SPOLKY
Senioři v Kožlanech
Dne 7. prosince 2016 se uskutečnilo poslední setkání našich důchodců v roce 2016. Akce se konala u Vožehova rybníka, ve středisku DP Most. Začátek byl
stanoven na 15. hod. Odvoz autobusem firmou
Vavřička st.
Předvánoční setkání zahájil předseda klubu p. Kovařík Jaroslav. Po té byli přítomní seznámeni s činností a kulturními akcemi, vč. výletů našich seniorů.
Paní Mostýnová pak, jako kronikář našeho města, vyzvala přítomné, aby jí poskytli informace o významných jubileích, kterých se důchodci dožívají, ať už životních nebo svatebních, které by mohla do kronik
doplnit, popř. jiné zajímavosti. Pokladník Vilém Lang
pozval již podruhé dvojici hudebníků. Jaroslav Barbořák na kytaru a Valerie Janečková z Hedčan jako doprovod na el. varhany navodili příjemnou atmosféru

nejenom k poslechu, ale i tanci. Jaroslav pak v roli
Pitkina předvedl k pobavení všech ještě dvě příhody.
K dobré pohodě patřilo též dobré jídlo a pití. Bylo
podáváno občerstvení - guláš s knedlíkem, káva a
obložené chlebíčky, dále nápoje dle vlastního výběru.
Pro dobrou náladu jsme pozvali hudbu a sice paní Janečkovou z Hedčan, která se svým kolegou - kytaristou nám zahráli a zazpívali opravdu pěkné skladby,
vč. vánočních písní. Většina z nás si i zatančili. Akce
skončila v 19 hod. Zúčastnilo se 45 osob. Doufáme, že
se zase příští rok ve zdraví všichni sejdeme, ať už na
jednodenních zájezdech nebo zde u rybníka.
Blanka Langová - za výbor KD
a Iva Vorlíková

Kožlanské šikulky
Dospěláků moc nepřišlo. Když jsme
byly
na
podobné
akci
třeba
v Dolním Hradišti, tak tam přišly
nejen děti, ale i jejich rodiče i prarodiče a dohromady si užívali společné tvoření. Bylo vidět, že je to
baví a mají z toho radost. Sešli se
tam lidé i z okolí.
Advent jsme si opravdu užívaly.
Na vánočním jarmarku v Kožlanech
se sešlo hodně lidí a děti měly hezké vystoupení. Je dobře, když si
uděláme čas a jdeme se podívat na
různé akce, kde mají lidé možnost
se setkat s přáteli a sousedy
v místě, kde bydlí. A zkuste si
vzpomenout, kolikrát v roce jdete
na
takové
akce
v Kožlanech?
Vzpomenete si?
Letos na předvánoční setkání
v knihovně přišlo více dětí, než
v minulých letech. Děti mají možnost si vyrobit vánoční dekorace a u
nás v klubu třeba vánoční přáníčka.
www.kozlany.cz

doma a léta si je staví v adventním
čase. Na výstavu přišlo plno lidí a
povídali si, jak dlouho mají doma
betlém, který se třeba dědí
v rodině. Bylo hezké, že si tam lidé
přišli posedět a popovídat o tradicích a výrobě různých vánočních
dekorací, nebo o pečení vánočního
cukroví. Byly zde vystaveny staré
formičky a vykrajovačky a lidé si
s nadšením ukazovali ty, které i oni
měli v dětství doma. Poznali jsme
tam obyvatele Dýšiny, kteří si pro
udržení různých tradic třeba založili
„Okrašlovací spolek“.
Viděly jsme také krásný Adventní
koncert v Břežanech. Ve čtvrtek 22.
prosince si přišli lidé poslechnout
KOŽLANSKÉ DĚTI, na tradičním
koncertě v Kožlanech.
Přejeme úspěšný nový rok, mějte
se
rádi a těšíme se na další setkání.
Další adventní setkání jsme si
užily třeba v Dýšině, kde si udělali
Kožlanské šikulky
výstavu betlémů, které mají lidé
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V Bučku mají betlém ze slámy
Pokud jste v posledních dnech
nejeli přes Buček, rozhodně to
rychle napravte. Do pátku 6. ledna
tam na vás čeká Ježíšek na saních,
ponocný, anděl, Josef s Marií a
samozřejmě s jejich miminkem v
kolébce.

V Bučku se můžete zastavit kdykoliv. Část betlému umístila jeho
autorka Libuše Benešová v kapličce, která je stále otevřená a osvětlená, další postavy najdete v jejím
okolí. „Betlém je ze slámy a popr-

vé jsem ho vystavila v kapličce o
loňském adventu. Letos jsem přidělala další postavy a ty už se mi
dovnitř nevešly,“ ukázala autorka
´nejnovější ´přírůstek v betlému jelena, jenž veze Ježíška na saních.
Největšími a zároveň nejčastějšími návštěvníky betléma jsou děti. Také především pro ně paní Benešová betlém postavila. „A také
proto, abychom se sešli. Na Štědrý
den v 16 hodin přišlo ke kapličce
34 lidí a 8 dětí, což je téměř celá
obec. Zazpívali jsme si, děti zarecitovaly, Kučerovy děti zahrály na
lesní rohy, vypili jsme svařák a
popřáli si krásné svátky,“ pochvalovala si akci.
Betlém bude zdobit Buček do Tří
králů, poté ho autorka usuší a na
rok odloží na půdu. Ale už nyní má
jasno, které další postavy do betléma přibydou. „Budou to dva srnečkové,“ prozradila.

Máme se tedy na co těšit. A pokud nechcete čekat rok, přijďte se
do Bučku podívat o Velikonocích.
Zajíce ze slámy tam určitě potkáte.
Valentýna Bílá

SPORT
FBC Hippos Kožlany
Ve 3. kole soutěže BLMF se
mužstvo A-týmu představilo na
domácí palubovce v Kožlanech. Od
začátku dne jsme byli dobře naladění. Prvním naším soupeřem byl
tým FBC Nezdice, který ligu vedl.
Bohužel jsme měli špatný vstup a
inkasovali jsme hned 3 góly. Nabudil nás až kontaktní gól a hra se
otočila ve prospěch nás. Podařilo
se nám stáhnout stav s rozdílem
jednoho gólu. Rozhodli jsme se pro
hru bez gólmana, kde jsme bohužel chybovali a to rozhodlo o konečném výsledku. Utkání skončilo
s výsledkem: FBC Nezdice 6:3 FBC
HIPPOS Kožlany (3x skóroval Vadinský J.)
Po nevydařeném prvním utkání
jsme měli týmovou poradu. Druhou formaci našeho týmu jsme posilnili dalším hráčem – Lukáš
Správka. Do utkání jsme vešli s
čistou hlavou a cílem, odnést si z
utkání tři body. Od začátku hry
jsme byli aktivní a svého soupeře
jsme tlačili. Naše první formace
byla velmi pohotová a dokázala
zabránit
mnoha
stoprocentním
šancím soupeře, ale taky své šance zahazovat. Utkání skončilo s výsledkem FBC HIPPOS Kožlany 3:1
SVKI Plzeň „B“ (po jednom gólu
skóroval: Správka J., Vadinský J. a
Berbr O.)
www.kozlany.cz

Sestava obou utkání: Pikeš M.,
Moučka T., Správka J., Berbr O.,
Kubuš P., Berbr J., Vadinský J. –
ve druhém utkání také Správka L.
Ve 4. kole 2. ligy se náš A-tým
měl utkat s Forsee Plzeň, TJ. Sokol
Koterov "B" a družstvem Plzeňské
želvy, tento tým nebyl kompletní,
proto jeho zápasy byly kontumovány 5:0.
V prvním zápase jsme se utkali s
Forsee Plzeň. I přes náš ospalý začátek se nám podařilo vstřelit
úvodní gól, který dal P. Kubuš, což
je vždy dobrý začátek. Ke konci
první poloviny jsme ale neubránili
útok soupeře a inkasovali jsme.
Celý druhý poločas jsme drželi nerozhodný stav, ale ke konci se
znovu podařilo P. Kubušovi vsítit
znovu gól. Díky dvěma gólům jsme
zápas vyhráli 2:1.
Ve druhém zápase jsme hráli s
TJ. Sokol KoteroV "B". Hned od začátku jsme měli převahu. Podařilo
se nám znovu vstřelit první gól,
který dal J. Správka. Po první gólu
naše aktivita neklesla a vzápětí
přišel gól druhý, jehož autor byl
T.Moučka. Po neustálém tlaku a
skvělé kombinaci L. Správky, P.
Kubuše a J. Berbra byl střelen třetí a poslední gól, který dával J.
Berbr. Tímto skvělým výkonem
skončila první polovina. Ve druhé

polovině jsme usnuli na vavřínech.
Vzhledem k naší pasivní hře a také
diskutabilním rozhodnutím rozhodčích jsme dostali čtyři góly, na které jsme už nedokázali odpovědět.
Proto tento zápas skončil 4:3 ve
prospěch TJ. Sokol Koterov "B".
Z tohoto turnaje jsme si zapsali do
tabulky šest bodů a s celkovými 18
body jsme na 7. místě.
Do 4. kola soutěže BLMF náš Btým nastoupil v obvyklé sestavě
(Berbr O. ,Berbr J., Babor, Stuš,
Fiala, Novák, Odvárka, Půta).
Před prvním zápasem jsme měli
velice dobrou náladu, kterou jsme
ovšem hned po prvním zápase
ztratili. Zápas proti Skupinové terapii se pro nás ze začátku nevyvíjel vůbec dobře a prohrávali jsme
po pěti minutách 0:2. Skóre jsme s
troškou štěstíčka dokázali otočit,
ale bohužel ne udržet. Konečný
stav tak byl 4:5 a nás mrzela ztráta bodů, které byly velice blízko.
Druhý zápas nás čekal hratelný
soupeř Greenhorns Beroun, ale na
zápas jsme se nedokázali správně
přichystat a byli hlavou stále v
šatně a tak jsme po pár sekundách
prohrávali a museli jsme skóre dohánět. Srovnat se nám podařilo,
ale udržet výsledek zaručující zisk
bodů opět ne a tak jsme i z druhéKožlanský zpravodaj 1 /2017
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ho zápasu po výsledku 2:3 odcházeli bez bodu.
Poslední zápas jsme nastoupili
proti Junajtyd Genxtazzz of Lobogo
a byli jsme odhodláni udělat vše
pro zisk všech bodů. Zápas se vyvíjel výborně, soupeře jsme skoro
k ničemu nepustili a zápas ovládli
výsledkem 5:2. Výhra byla malou
útěchou po dvou prohraných zápasech, ve kterých jsme měli šanci
na zisk bodů.
Dne 17.12 se v Plzni konalo 5.
kolo Regionální ligy 1. divize. Tým

FBC Hippos Kožlany-B zahájil den
zápasem proti ZŠ Chrást. V úvodu
zápasu náš tým inkasoval 2 góly,
které jsme vzápětí vyrovnali po
výtečné kombinaci O. Berbra a
P. Fialy a následně skvělou střelou
z poloviny J. Berbra. Zápas byl dále vyrovnaný, ale dvě minuty před
koncem jsme navýšili stav zápasu
na konečných 9:8.
Góly:
J. Berbr-4,
P. Fiala-4,
A. Babor-1
V druhém zápase náš tým nastoupil proti Junajtyd Genxtazzz of

DBaK – sezóna je v půlce
Ano, je to tak. Pomalu nám končí nebo již skončily
základní skupiny u ligových družstev a i Oblastní přebory se přehouply do svých druhých polovin. Jak si
stojí naše týmy v této fázi soutěží Vám řekneme pravě dnes.
Juniorky aneb U19 splnily, i přes nepříjemnou porážku se Spartou, cíl a před posledním dvoukolem
mají již jistotu postupu do finálové skupiny. Je to pro
tým dobře, neboť zdravotní problémy a zranění se
před Vánoci na hráčky doslova nahrnuly. Dlouhodobě
nemůžeme počítat s D. Kyselovou a N. Kohoutovou obě operace menisku a čeká se co "předvedou" přední
křížové vazy. Pravá ruka B. Froňkové je ozdobena bytelnou sádrou a poslední dvoukolo se jí netýká. Před
Vánoci zalehly postupně s antibiotiky i všechny hráčky
týmu. Naštěstí se stačily dát dohromady a to včetně
N. Švambergové a jejího kotníku, takže do Litoměřic a
Ústí vyrazí tým sice oslaben, ale v hratelné sestavě.
Předchozí odstavec by šel skoro opsat i u kadetek
(U17). Zápasy víkend před Vánoci odehrál vlastně
tým složený z mladších ročníků a vedoucí Chomutov,
ale i bohužel zachraňující se Vary si na nás doslova
smlsly. Bohužel zdraví neporučíme a s ohledem na
vývoj ve skupině, kdy naše šance na postup do finálové skupiny byla po porážce s Kladnem v oblasti teorie
jsme se rozhodli oba zápasy odehrát a nevalit před
sebou kámen dohrávek. Z naší skupiny postoupí do té
finálové Chomutov a Kladno a my budeme hrát se
zbytkem dvoukolouvě se započítáním výsledků o udržení DL i pro následující sezónu. S ohledem na naše
postavení bychom měli soutěž uhrát, avšak stále je to
sport a navíc dámský, takže nikdo není prorokem.
Starší žákyně (U15) svůj cíl, kterým byl postup z
nadregionální soutěže do druhé fáze žákovské ligy,
splnily. Soupeři v lize budou kvalitní a věříme, že se
hráčky při střetu s kvalitními týmy opět posunou výš
ve svých dovednostech a budeme i ve vyšší soutěži
konkurenceschopní. A kdo že nás v této soutěži čeká?
Tak tady je máte vyjmenované - BK Levhartice Chomutov, BK Klatovy, TJ Slovan Litoměřice, Bižuterie
Jablonec n. Nisou, BK Strakonice, BA Sparta, BK Loko
Trutnov. Uhrajeme nějakou výhru nebo nikoli? Tipujte, druhá polovina sezóny Vám přinese odpověď.
A předchozí odstavec by šel také použít i pro naše
poslední ligové družstvo mladších žákyň U14. I ony
mají za sebou úvodní část žákovské ligy. I ony dokázaly ze své skupiny ze třetího místa postoupit a i je
čekají silní a kvalitní soupeři. Určitě budeme dostávat
nakladačky, ale je lepší hrát a prohrát s kvalitním
soupeřem, který Vám ukáže vaše nedostatky než vyhrávat o 100 a bouchat se do prsou, jak nám to v
www.kozlany.cz

Lobogo. Tento zápas nezačal vůbec
dobře, hned po úvodním vhazování
jsme obdrželi nešťastnou tečí gól a
smůla se nás držela po celý zbytek
zápasu. Asi v 7. minutě 1. poloviny
nám svitla naděje v podání zakončení A. Babora, který snížil na 1-4
a následoval ho O. Berbr, který
snižoval na 2-5,ale průběh zápasu
to nezměnilo. Prohráli jsme 2-11.
Góly: A.Babor-1, O.Berbr-1
Sestava: G-A. Novák, P. Fiala,
J. Berbr,
O. Berbr,
J. Vostrá,
A. Babor, V. Odvárka

"okresním přeboru" jde. Jeden chytrý trenér řekl, že
cesta k vítězství vede přes porážky. Kdo na nás v naší
extraligové soutěži čeká? Mimo jiné vítěz MČR loňské
sezóny U13 HB Basket a jejich finálový soupeř Slovanka Praha. Dále účastnice stejného turnaje Levhartice Chomutov a BK Strakonice. Tyto týmy doplňuje náš přemožitel z finále loňského festivalu - BA
Sparta Praha. A dvě kvalitní družstva z Jičína a
Pelhřimova. Naším cílem je umístit se v naší skupině
do 7. místa - to totiž zajišťuje pro následující sezónu
účast v žákovské lize U15 bez nutnosti absolvovat
vždy nevyzpytatelnou kvalifikaci. Tak nám držte palce, fanděte, ať se nám to povede.
Dalším družstvem, které nám hraje, je tým staršího
minižactva U13. Toto družstvo hraje sice soutěž U13,
ale věkově máme U13 pouze 5. Takže je doplňují
všichni mladší hráči a hráčky. I s tímto handicapem se
po první polovině soutěže pereme o bronzovou placku. Na jasného lídra z Karlových Varů jsme nestačili,
ale zápasy v Jízdárně jsme odehráli se ctí. Stejně tak
s "A" týmem DBaK, což jsou naše spoluhráčky z Plzně. Když hrály starší, tak jsme drželi krok a i tuto část
zápasu vyhráli. Bohužel mladší se zatím nemohou měřit s vyspělejším soupeřem, takže jsme celkově oba
domácí zápasy prohrály. Naopak "B" složené s hráček
ročníku 2005 jsme doma deklasovali a s mixovým týmem Rokycan jsme hráli dva vyrovnané zápasy na jejich palubovce. Jeden v prodloužení o bod vyhráli a
druhý v řádné hrací době o tři prohráli. Takže si to s
SKB rozdáme ve druhé polovině doma o tu placku.
Mohu za děti slíbit, že se o ní popereme.
Posledním naším družstvem jsou U12. Letos se podařilo dát dohromady soutěž pouze pro mixová družstva. Z Plzeňského kraje jsme sice účastníky pouze
my a tak cestujeme do dalekých měst kraje Karlovarského. Soupeři nám jsou týmy Chebu, Sokola a Tatranu Kraslice. Soutěž se hraje čtyřkolově, takže cestu
po silnici č. 6 již máme po první polovině soutěže
"zmáknutou" a pár výjezdů nás ještě čeká. Již první
kolo ukázalo, že to bude soutěž vyrovnaná. Kraslice si
to rozdaly 1:1 na zápasy a my po jasné výhře v prvním zápase podlehli výrazně Chebu v zápase druhém.
Pro nás to však byla zatím jediná porážka. Od tohoto
zápasu se vezeme na vítězné vlně a vládneme tabulce
s poměrem výher 13:1 a náskokem 5 výher před
druhou Lokomotivou Cheb (8 výher 6 proher). Zde se
přesně projevují zkušenosti ze zápasů U13. Zde již
nejsou fyzicky vyspělejší soupeři a se stejně starými
protihráči si dokážeme poradit.
J. Buňka
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Anketa
V prosinci jsme se Vás ptali na Vánoční dárky….
Anketní otázka do ledna roku 2017 zní:

Výsledky ankety za prosinec:

Co očekáváte od roku 2017?

Nová anketa byla spuštěna 2. 1. 2017

(stav k 31. 12. 24:00:00)

Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné
formě na MěÚ (pí Denková) nejpozději do 25. v měsíci. Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako přílohu Vašeho příspěvku (nikoli
vložené do wordu) v tiskové kvalitě. Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře. Vydává Městský úřad Kožlany, Pražská 35,
331 44 Kožlany, tel. 373 396 613, IČO 257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x ročně jako měsíčník. Cena jednoho výtisku 8,Kč, roční předplatné 96,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou. Volný prodej 9,- Kč

www.kozlany.cz
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