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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Minulý měsíc měly naše technické
služby
velké
problémy
s technikou.
Několikrát po
sobě se rozbila
Avie a také sekačka
Stiga.
Výpadky
v sekání
a
úklidu se musely řešit operativně.
Pokud někde ještě není posekáno,
bude to dokončeno v nejbližších
dnech. Bohužel díky počasí tráva
roste i v tomto pozdním vegetačním období. Za neposekané plochy se tak omlouváme a zároveň
děkuji všem, kteří nečekají, až jim
posekáme okolo nemovitosti, a
udělají to za nás. Věřte, že i nám
jde o to, aby vzhled města a obcí
byl co nejlepší.
Dne 1. září nastoupilo do školy
14 nových žáků do 1. třídy. Přeji
jim i jejich rodičům mnoho úspěchů na začátku jejich vzdělávací
cesty. Všem ostatním žákům přeji
ještě lepší výsledky, než kterých
dosáhli v minulém školním roce.
Z investičních akcí stále probíhá
oprava omítek na kapli sv. Jana
Křtitele v Hodyni. Termín dokončení byl posunut na 15. 10. z důvodů
víceprací na nutné opravě střechy
objektu (foto na konci příspěvku).
Akce odvodnění sokolovny ještě
stále nebyla zahájena. Čekáme na
vyjádření nájemníka objektu.
Podařilo se však opravit a vyčistit
studnu na hřbitově v Kožlanech.
Studna byla zanesena bahnem a
prorostlá kořeny stromů. Po opra-

vě pumpy, vyčištění a doplnění
skruží a nové desky je již plně
k dispozici návštěvníkům hřbitova.
Studna u sokolovny byla zakryta
novým betonovým poklopem, ten
starý
byl
již
delší
dobu
v dezolátním stavu.

Byla také provedena oprava části kanalizace v sokolovně. Chybou
vadné konstrukce odpadů došlo
k jejich ucpání a protékání vody
stropem do sklepních prostor.
Zástupci rady města se setkali
s projektanty a zástupci kompetentních úřadů nad studií projektu
protipovodňových opatření na Dřeveckém potoce v k.ú.
Hodyně.
Tento projekt v budoucnu zamezí
povodním v Hodyni a také omezí
zanášení potoka splavenými sedimenty.
Ze sportovních událostí bych rád
poukázal na tradiční basketbalové
přípravné turnaje. V tomto roce se
uskutečnily tři a podrobnosti se
dočtete na jiném místě našeho
zpravodaje.
Vzhledem k tomu, že letos basketbalový klub DBK Kožlany-Kralovice
slaví 30 let své úspěšné činnosti,
přeji všem jeho členům hodně

sportovních úspěchů i v letech následujících.
Jak pravděpodobně všichni víte,
čekají nás 10. a 11. října volby do
obecního zastupitelstva. Městský
úřad je na volby již připraven a věřím, že všechny úkoly s tím spojené zvládne jako vždy dobře.
Minulý měsíc se uskutečnilo poslední zastupitelstvo v tomto volebním období. Bližší podrobnosti o
jednání najdete na jiném místě
zpravodaje.
Dovolte mi, vážení spoluobčané,
poděkovat všem zastupitelům za
práci, kterou za uplynulé čtyři roky
pro město vykonali.
Poděkování patří i těm občanům,
kterým není život v našich obcích
lhostejný a kteří svými připomínkami a podněty nás v práci inspirují.

Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Upozornění pro občany!
Poslední dobou dostáváme od firmy BECKER upozornění, že v pískovně mezi zde
uloženými větvemi od občanů se objevuje např. suť, kameny, cihly apod. Firma nás
upozornila, že pokud to bude pokračovat, tak nám přestane vyvážet větve z pískovny.
Důrazně upozorňujeme nezodpovědné občany, že do pískovny patří pouze větve!!!

www.kozlany.cz
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Výsledky projednání rady města na 13. zasedání konaném dne 15. 09. 2014
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 13. zasedání rady města;
nájemní smlouvu na pronájem pozemků p.č. 1885, 1886 v k.ú. Hodyně a p.č. 1028 v k.ú. Buček panu J. K. za 1200,- Kč/rok; smlouvu
o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 108/8,
p.č.1440/7,
1447/1,
1515/5,
1517/3 v k.ú. Dřevec uzavřenou s
ČEZ Distribuce, a.s.; zveřejnění
záměru pronájmu části pozemku
p.č. 4238/1 v k.ú. Kožlany; zveřejnění záměru prodeje části po-

zemku p.č. 3579/1 v k.ú. Kožlany
o výměře cca 220 m2 za č.p. 321
Kožlany.
Rada souhlasí:
se zhotovením přípojky vody a kanalizace k pozemku p.č. 3623/107
k.ú. Kožlany z důvodu stavby rodinného domu; se zapsáním žadatelů o přidělení bytu v DPS Kožlany
do seznamu zájemců.
Rada nesouhlasí:
s posunutím značek s označením
začátku a konce obce Hodyně za
č.p. 44 ve směru na Dřevec.
Rada odkládá:
projednání žádosti o prodej části
pozemku p.č. 2251/1 v k.ú. Kožlany do doby ukončení stavby vodovodního vedení a kanalizačního řa-

du včetně chodníků; projednání
žádosti o prodej pozemku pod chatou E30 p.č. 815/6 v k.ú. Bohy z
důvodu přípravy komplexního řešení celé věci včetně zajištění přístupové cesty k chatám.
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 jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 18. zasedání
konaném dne 10. 09. 2014
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva, zprávu o činnosti rady, zprávu o stavu
lesního hospodářství
Zastupitelstvo určuje:
č. 167/14 - ověřovateli zápisu
Petra Babušku, Hanu Tupou a návrhovou komisi ve složení předseda Václav Kratochvíl, členové Miroslav Fišar, Bc. František
Švec.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 168/14 - program 18. zasedání
zastupitelstva, č. 169/14 - změnu
rozpočtu města na rok 2014 - 6.
rozpočtové opatření, č. 171/14 prodej části pozemku p.č. 1/2 o
výměře 590 m2 a pozemku p.č.

4150/121 o výměře 45 m2 vše v
k.ú. Kožlany panu T.N. za cenu
100,- Kč/m2, č. 172/14 - nákup
pozemků p.č. 3662/43 o výměře 4
m2, p.č. 3662/44 o výměře 283
m2, p.č.
4170/6 o
výměře 54 m2 vše k.ú. Kožlany za
cenu 50,- Kč/m2.
Zastupitelstvo odkládá:
č. 170/14 - projednání směnné
smlouvy a dohody o narovnání o
bezúplatné
směně
pozemků
ve vlastnictví města p.č. 1449/9,
p.č. 1449/10, p.č. 1449/12, p.č.
1706, p.č. 1707, st. p.č.88, st.p.č.
91/2, st.p.č. 92 - 98 vše v k.ú.
Dřevec, st.p.č. 46, p.č. 1051, p.č.
1204 vše v k.ú. Buček za nemovitosti ve vlastnictví D-K zeměděl-

ská a.s. st. p.č. 24/1 včetně kaple,
st.p.č. 24/2 včetně budovy bývalé
školy č.p. 27, p.č. 28/3, z důvodu
vypořádání majetkových nároků
vlastníků stavby na st.p.č. 46 v
k.ú. Buček.
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.

Pozvánka na den otevřených dveří
Ve dnech 6. - 12. října pod hlavičkou Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky probíhá týden sociálních služeb České republiky.
Ráda bych Vás seznámila s pečovatelskou službou ve
Vašem městě.
Je to terénní sociální služba, kdy pečovatelka dochází přímo za klienty domů, do jejich domácnosti,
aby pomohla s pracemi, které již sami nezvládnou a
nemají nikoho, kdo by jim pomohl. S každým klientem je individuálně dojednáno, co ještě zvládá sám a
s čím již potřebuje pomoci.
Jedná se o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovod na nákup, k lékaři, na
různé instituce, pomoc při osobní hygieně, dovážka
oběda nebo pomoc při zajištění stravy, zajištění chodu
domácnosti-úklid, nákupy, pochůzky, praní prádla,

dohled u klienta a doprava služebním vozidlem, kdy
nelze zajistit jiný způsob dopravy.
V Kožlanech je Dům s pečovatelskou službou, kde
žijí lidé ve svých bytech a pečovatelky chodí do jejich
domácností. V pondělí 6. 10. 2014 se koná v tomto
domě den otevřených dveří, kdy se můžete přijít podívat na společné prostory DPS a zeptat se na to, co
by Vás na této terénní službě zajímalo, setkat se s
obyvateli a podělit se s nimi o zkušenosti s naší službou.
Chtěly bychom, aby lidí, kteří mohou s naší pomocí
zůstat ve svém domácím prostředí, co nejdéle to bude
možné, stále přibývalo. Pokud Vám to nevyjde tento
den, můžete se přijít zeptat kdykoliv budete potřebovat.
Zdeňka Pašková
koordinátorka pečovatelské služby

Citát měsíce
„Mluvit pravdu má neobyčejné výhody. Člověk si nemusí pamatovat, co kdy řekl.“
Albert Chevalier
www.kozlany.cz
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2014
Oznámení o době a místě konání voleb
podle zákona § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
1. Volby do zastupitelstva města Kožlany se uskuteční
v pátek
dne 10. 10. 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 11. 10. 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v zasedací místnosti městského
muzea v Kožlanech, Dr.E.Beneše 2, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Bučku, Dřevci,
Hedčanech, Hodyni a Kožlanech.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Kožlanech dne

23.09.2014
Mgr. Vladimír Přibyl
starosta

Občanské sdružení Diakonie Broumov
je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Vyhlašuje
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce (z ekologických důvodů), nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (ty se transportem znehodnotí), znečištěný a
vlhký textil
Věci je možné odevzdávat:

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské),
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, Látky
(minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a
zbytky látek), Domácí potřeby-nádobí bílé i černé,
skleničky- vše nepoškozené, Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, Obuv – veškerou nepoškozenou, Hračky – nepoškozené a kompletní, Peří, péřové
přikrývky a polštáře, Menší funkční elektrospotřebiče

14. října a 17. října 2014
Městská knihovna Kožlany, Pražská 278
od 9.00 - 17.00 hod (otevírací doba knihovny)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. 224 317 203
Více na www: diakoniebroumov.org

ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU A
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 25.10.2014
Mezi nebezpečný odpad patří např.: zářivky, pneumaBuček (náves)
8,00 - 8,15 hod.
tiky, akumulátory, znečištěné obaly, lednice, televizoHodyně (náves)
8,20 - 8,40 hod.
ry, elektrošrot, motorové oleje apod.
Dřevec (náves)
8,45 - 9,00 hod.
Dřevec (KD)
9,05 - 9,15 hod.
UPOZORNĚNÍ !!!
Hedčany (náves)
9,45 - 10,00 hod.
Tento svoz nebezpečného odpadu není určen pro
Kožlany (proti MÚ)
10,10 - 10,40 hod.
podnikatele a podniky
Kožlany (křižovatka u Sparu)
10,45 - 11,05 hod.
Na místo svozu odvážejte odpad až při příjezdu
svozové služby.
Časy jsou orientační
Je zakázáno tvořit skládku před svozem !!!!

Biopopelnice
Dle informací firmy Becker bude

svoz biopopelnic probíhat dle počasí.
Vývoz bude ukončen pravděpodobně na konci měsíce října.
Aktuální informace budeme uveřejňovat ve vývěskách
a na webových stránkách města.

www.kozlany.cz
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Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Září ve školce
Letošní školní rok jsme zahájili
ve třech třídách s počtem 58 dětí.
Jak již bylo zmíněno v minulém
zpravodaji, promíchali jsme věkové skupiny a doufáme, že jsme
učinili zase krok vpřed současným
trendům ve vzdělávání dětí.
V tomto měsíci maximálně využíváme teplého počasí k delšímu

pobytu dětí venku. Zahrada je ideálním a bezpečným místem, občas
se vydáme i mimo prostory mateřské školy prozkoumat okolí a zajímavosti v přírodě.
Od října budeme opět navštěvovat solnou jeskyni v Kralovicích,
zájem rodičů je velký a děti se již
moc těší.

Každý rok zajišťujeme pro děti
kulturní akce, divadelní představení, hudební pořady aj. Nabídka je
pestrá a tak doufáme, že děti i rodiče budou spokojeni.
L. Kozlerová

DDM KOŽLANY

www.kozlany.cz
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SPOLKY
Šikulky z Kožlan
Září dostalo nejspíš své jméno
proto, že všechno v přírodě září
barvami. Sluníčko svítí, květiny
ještě krásně kvetou, listí na stromech se začíná pěkně vybarvovat.
A má být „babí léto“. Počasí, asi
nezná tuto tradici??? Ale, nenechme se otrávit a užívejme si barev.
Začátkem září jsme dostaly pozvání do Kozojed. Kozojedy slavily
500 let znakového privilegia. Do
Kozojed jezdíme rády, máme tam
dobré známé a je tam prima zábava. Připravily jsme pro děti výtvarnou dílnu. Děti vyráběly náramky z

gumiček, tvořily obrázky z těsta,
šily a zdobily látkové ozdoby. Při
tom jsme sledovaly kulturní program.
Nevím, jestli znáte malou obec
Vranovice, která patří pod Břasy.
21. září tam slavili pouť a pozvali
nás na ni. I když počasí – nic moc,
stejně jsme si užily pěkné odpoledne. Vranovice mají velké lákadlo
pro děti tzv. Pohádkový statek. Až
budete plánovat rodinnou akci, podívejte
se
na
jejich
www.pohadkovystatek.cz.

Další plánovaná akce se koná ve
dnech 18. - 19. 10. 2014
v Nečtinech v Regionálním muzeu
a to od 9:30 – 17:00 hod. pod názvem „Aktivní tvořivý víkend“.

Šikulky z Kožlan

Dětský den v Hodyni 29.8.2014
pení v podobě medailí, balíčků s malými dárky a hlavně v podobě sluníčkového dortu, který pro děti připravila paní Zuzana Švejkovská.
V podvečer se zapálil oheň a jak děti, tak i dospělí
dostali buřty a peklo se. Když padla tma, byla připravena stezka odvahy. Musíme všechny děti pochválit,
protože byly statečné a jistě si odnášely nevšední zážitek. Za realizaci celého odpoledne musíme především poděkovat paní Zuzaně Švejkovské, Dagmar
Siebenburgerové a Věře Hourové, ale samozřejmě i
ostatním obyvatelům Hodyně. Doufejme, že se z této
akce stane krásná tradice.

Poslední prázdninový pátek ožila škola v Hodyni
soutěžemi pro děti, kterých se sešlo 15, ve věku od
16 měsíců až 11 let. Děti plnily různé úkoly: slalom na
koloběžkách, hod míčkem, skládání puzzlí, skákání v
pytli, ale měly možnost si vyzkoušet střelbu ze vzduchovky či házení šipek. Celé odpoledne se neslo v přátelské atmosféře a za odměnu na děti čekalo překvawww.kozlany.cz

Píclová Michaela
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Hasiči města Kožlan
V sobotu 6.9.2014 se byl v zastoupení kožlanských
hasičů Michal Šot podívat na akci Zbirožské hasičské
Tatrování, které se konalo v areálu Expozice požární
ochrany a civilní ochrany HZS ČR ve Zbiroze. Jednalo
se o výstavu hasičské techniky na podvozku Tatra patřící sborů SDH nebo HZS. Na této výstavě se našly i
Tatrovky od soukromých vystavovatelů, jako např.
pana Vopaty z obce Studená. Expozice požární techniky je velmi pěkná a doporučujeme návštěvu této expozice, která je otevřena celoročně.
V pondělí 8.9.2014 vyjela naše jednotka na žádost
města pomoct pročistit zanesený kanál v ulici Kralovická u odbočky k nádraží.
Nadále v sobotu 13.9.2014 se naši členové SDH zúčastnily oslav výročí 120 let založení SDH Kaznějov.
Oslavujícím hasičům byl slavnostně předán hasičský
prapor. Byla zde ukázka historické hasičské techniky
v akci
a
také
byla
ukázka
mistra
Evropy
v dřevorubeckém sportu.

Další sobotu 20.9.2014 se opět naši členové zúčastnily oslav výročí 140 let založení SDH Žihle. Původně
naplánovaný pochod městem byl zrušen kvůli špatnému počasí. Veškeré oslavy a předání praporu se
uskutečnily v hasičské zbrojnici.
V průběhu měsíce září probíhaly kontroly naší techniky k zaručení akceschopnosti jednotky. Zase opět za
měsíc s pozdravem

Vaši Hasiči

SPORT
FC Olympie Kožlany
Výsledky - září:
Muži:
Blatnice – Kožlany 3:0 (3:0)
Kožlany – Mladotice 2:2 (1:1)
branky: Kříž, V.Švamberg
Kožlany – Bezvěrov 0:1 (0:0)
Ledce – Kožlany 2:4 (2:3)
branky: V.Švamberg 2, Hora, Štrunc
Žáci:
Kožlany – Zbůch 4:1 (2:0)
branky: Souček 4
Horní Bříza – Kožlany 2:2 (2:0)
branky: Holeček, Souček
Kožlany – Kaznějov 1:7 (0:2)
branka: Holeček
Jesenice – Kožlany 4:4 (0:3)
branky: M.Pánek 2, Holeček, Souček
Kožlany – Trnová 8:2 (4:2)
branky: M.Pánek 3, Špaček 3, Holeček, Valach
Program - říjen:
Muži (sobota):
4. 10. Zbůch - Kožlany
11. 10. Kožlany - Nečtiny
18. 10. Trnová - Kožlany
25. 10. Kožlany - Třemošná

16:00
16:00
15:30
14:30

Dorost (neděle):
4. 10. Kralovice - Kožlany
12. 10. Kožlany - Hrádek
19. 10. Černice - Kožlany
26. 10. Kožlany - Bezdružice

13:30 (sobota)
10:00
12:30
10:00

Dorost:
Kožlany - Město Touškov 6:0 (4:0)
branky: Kazda 2, Folk 2, Šofranko, Hromada
Mýto – Kožlany 3:1 (1:0)
branka: Kazda
Horní Bříza – Kožlany 0:1 (0:1)
branka: Kazda
Kožlany - Plzeň Košutka 5:3 (3:0)
branky: Tupý 3, Šofranko, V.Švamberg
Kožlany - Plzeň Smíchov 6:2 (3:1)
branky: Kazda 2, Šofranko 2, Tupý, V.Švamberg
Rapid Plzeň – Kožlany 1:9 (1:4)
branky: Kazda 4, V.Švamberg 3, Tupý, P.Pánek
Stará garda:
Chrást – Kožlany 3:3 (2:0)
branky: Rocskár 2, J.Švamberg
Kožlany - Zruč B 1:5 (0:3)
branka: Roučka

Žáci (sobota):
5. 10. Plasy - Kožlany
11. 10. Kožlany - Kralovice
19. 10. Žihle - Kožlany
25. 10. Kožlany - Dolní Bělá

10:30 (neděle)
13:30
10:00 (neděle)
12:00

Stará garda (pátek):
3. 10. Třemošná - Kožlany
10. 10. Plasy - Kožlany

18:00
18:00

DBK Kožlany-Kralovice - KRA-KOŽ CUPy – double a 8. místo
Již dvacátým rokem ožila tělocvična ZŠ Kožlany přípravnými turnaji v basketbale. Letos jsme uspořádali
celkem tři turnaje a to pro kategorie U15, U17 a U12.
Na všech se sešla velice kvalitní sestava družstev a
www.kozlany.cz

turnaje splnily více než svůj cíl – prověřit naše hráčky
po soustředěních a před vstupem do ligových bojů.
První zářijový víkend patřil kategorii U15 a MINI
KRA-KOŽ CUPu. Naše hráčky obhajovaly první místo
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z loňského roku a čekalo se, jak s obhajobou naloží.
V konkurenci dalších 7 týmů obstály na výbornou,
KRA-KOŽ CUP nepůjčili do rukou žádnému „cizímu“
družstvu a bez porážky loňský titul obhájily. Postupně
v základní skupině porazily BK Prosek (43:27), Sokol
Nusle (65:23) a BK Českou Lípu v krásném a vyrovnaném zápase 26:25. Systém turnaje nás z prvního
místa ve skupině „KRA“ poslal na čtvrtého ze skupiny
„KOŽ“, kterým bylo družstvo BC Benešov. Postupně
se do zápasu zapojila celá lavička a opory odpočívaly.
Konečné skóre se zastavilo na stavu 38:22 a postup
do semifinále. Tam nás čekal opět BK Prosek, který si
ze třetího místa skupiny „KRA“ poradil s druhým ze
skupiny „KOŽ“ – BK Klatovy. Semifinále mělo podobný
průběh jako náš první vzájemný zápas. Soupeř sice
kousal, ale nakonec nestačil a výhra 45:34 nás posílá
do finále. A opět soupeř ze skupiny. Druhé semifinále
ve svůj prospěch rozhodl BK Česká Lípa poměrem
40:33. Stejně jako v základní skupině i ve finále se
čekal vyrovnaný zápas. Obě družstva se dobře znají a
o vítězi měly rozhodovat maličkosti a možná i štěstí.
Nakonec jsme to byli my, kdo měl více štěstí a umění
nebo udělal méně chyb. Ve hře sice sem tam občas
něco zaskřípalo, ale celkový dojem z výkonu byl velice
dobrý.

společné foto finalistek Mini KKC 2014

20. ročník KRA-KOŽ CUPu přivedl do tělocvičny celkem 7 družstev kategorie U17, která se utkala systémem každý s každým. Celkem tak čekalo na dívky 6
zápasů ve třech dnech. Tuto porci jsme zahájili výhrou nad družstvem BK Kralupy v poměru 63:24. Ještě v pátek večer nás čekal druhý zápas a soupeř
z České Lípy. Celoplošná agresivní obrana přináší výhru 41:23. Sobotní zápas nás čeká až od 14 hodin,
takže dopolední soustředění a odpočinek. A pak nástup proti Sokolu Kladno. Běháme po celém hřišti,
„zdvojujeme“ v obraně a pelášíme do rychlých protiútoků. Na konci zápasu svítí na tabuli skóre 52:19. Po
soupeřích na rozehrání nás čekají jiné kalibry. Ještě
v sobotu Baník Most, jehož hráčky hostují do K. Varů
a hrály s Lokomotivou na jaře zápasy kvalifikace o extraligu. Vyrovnaný zápas se nám podařilo zlomit v
druhé půli, kdy jsme soupeře, který hrál pouze v 8
hráčkách, přehráli celkovým výsledkem 42:30. První
nedělní soupeř – loňský vítěz KKC – Sokol Nusle. Ač
v uplynulé ligové sezóně hrál o udržení a my play off,
tak nás dvakrát porazil, takže jim máme co vracet.
Od začátku zápasu nebylo pochyb o vítězi. Prohra
20:51 byla pro soupeře až moc krutá. Střelecký rekord turnaje zaznamenala Klára Buňková s 31 body.
Před posledním kolem bylo již jasné, že když neprohrajeme s Loko Karlovy Vary o více než 12 bodů, tak
se konečně hráčky ročníku 1998 dočkají výhry v KRAKOŽ CUPu. V předchozích letech byl vždy někdo o
kousek lepší a my sbírali jen druhá místa. Hráčky Loko KV doplnily svůj tým o hráčky Baníku Most, což jim
systém turnaje dovoloval a šlo se do boje. Náročný
www.kozlany.cz

třídenní program zanechal na hráčkách Loko KV daleko větší díl únavy než na nás a nakonec jsme si výhrou 49:28 dokráčeli i pro vytoužený pohár.
Všechna družstva byla oslabena o hráčky ročníku
2000, které již hrály o tomto víkendu své první ligové
zápasy, ale i tak měly zápasy turnaje dostatečnou vypovídající hodnotu, jak by mohla sezóna U17 vypadat.
Poslední turnaj byl vypsán pro naše nejmladší, kategorii U12, ročník narození 2003 a mladší. Devět
družstev bylo rozděleno do tří skupin, z nichž první
dva postupovali do finálové skupiny a třetí si zahráli
spolu o 7.—9. místo. Naše družstvo složené z pár
hráčů ročníku 2003, pár z ročníku 2004 a zbytek
2005-2007 bylo suveréně nejmladší a nejmenší. Tomuto věkovému handicapu také odpovídá konečné
umístění. Myslíte si, že byli poslední? NEBYLI.
V základní skupině dostali sice dvakrát ranec, od Loko
K. Vary (8:59) a BK Chomutov (4:36), ale ve spodní
skupině se již hrály vyrovnané zápasy. V sobotu porážíme BC Slaný 20:17 a po druhém prodloužení i Sokol
Kladno 29:27. To Vám byl match. V neděli opět porážíme Kladno, tentokrát 19:17 a v posledním zápase
turnaje prohráváme se Slaným o tři body 24:21. Pouze celkové skóre rozhoduje, že končíme osmí.
Závěrečné vyhlášení výsledků se nese ve slavnostním rázu. Kromě 20 let KRA-KOŽ CUPů je rok 2014 i
rokem třiceti let existence basketbalového klubu. Při
této příležitosti otevíráme „Síň slávy kralovickokožlanského baketbalu“. Prvním členem síně slávy se
stal zakladatel klubu pan Karol Oršulák. Druhou členkou byla jmenována dlouholetá ligová hráčka, dvojnásobná vícemistryně ČR s USK Praha a akademická reprezentantka ČR Miroslava Vodrážková. A tak jako
každý rok se s mládežnickými lety u basketbalu rozloučily hráčky, které u tohoto krásného sportu vydrželi od mini až do dospělých. Tentokráte to byla Helča
Čechurová, která od nás přestoupila do USK Praha a
v jeho barvách získala i titul mistryně ČR v kategorii
U19 v sezóně 2012/13.
Medaile při vyhlášení předávali starostové Kožlan a
Kralovic, panové Vladimír Přibyl a Rudolf Salfický, ředitelé škol v Kožlanech a Kralovicích, paní Miroslava
Kronďáková a pan Jaroslav Švarc a zástupce titulárního sponzora klubu společnosti BECKER Bohemia, pan
Jiří Tišer. Ti všichni byli na závěr vyhlášení vítězů turnaje obdarování děkovným listem za podporu klubu
v jeho třicetileté historii.
Na vyhlášení padlo ještě jedno veliké poděkování –
KRA-KOŽ CUPům je dvacet let. Celkem jsme uspořádali 37 turnajů. A to vše pouze díky ochotě ZŠ Kožlany, která nám půjčí své prostory pro ubytování družstev. Za to patří dík řediteli panu J. Švarcovi i jeho
předchůdci p. J. Panuškovi, a všem učitelům, kteří trpí
drobnou demolici svých tříd nájezdy basketbalových
okupantů. Stejně tak, jako by nešly pořádat turnaje
bez ochoty školy, nešlo by je pořádat ani bez ochoty
kuchařek. Rok co rok je připravujeme o dva až tři víkendy. U Vás platí stejné motto, jaké dostali všichni
podporovatelé na děkovném listu – Bez Vás by to nešlo. Takže za báječnou baštu a ty pověstné francouzské brambory, na které někteří rozhodčí na turnaj
jezdí, DĚKUJEME.
Poslední poděkování patří i uklízečkám za to, že dokáží dát v krátkém čase školu zase do pořádku. Takže
na závěr ještě jednou a nahlas DĚKUJEME.
J. Buňka
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ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.
V září jsme se Vás ptali, zda rádi vzpomínáte na
svoje žákovské roky strávené v základní škole?

Výsledky ankety za měsíc září:

Anketní otázka na měsíc říjen:
Zajímáte se o dění ve vaší obci či městě?

(stav k 26.9. 10:30)
Nová anketa bude spuštěna 1. 10. 2014
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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