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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
V tuto roční dobu máme vždy
nejvíce práce s uklízením spadaného listí.
Díky dobré technice a počasí probíhají
tyto
práce přijatelným
tempem.
Uklizeno
bychom
chtěli mít
dříve, než
napadne první sníh. Mimo listí
jsme provedli některé drobné
opravy či vyřezání náletů. Také
jsme pomohli sportovcům se svozem sebraného železného šrotu.

V současné době se neprovádějí
žádné velké investiční akce. Realizuje se úklid skládky kompostu u
hájovny, kde již není možné vyvážet bioodpad, jako tomu bylo do

Informace
Bioodpad

nedávna. Po úklidu bude prostor
oplocen a částečně zalesněn.
Protože nám zákon ukládá mít
na každou naši budovu štítek
energetické
náročnosti,
museli
jsme práci zadat odborné firmě.
Do konce roku bychom již měli mít
štítky vypracovány na všechny budovy.
V polovině měsíce října začalo
zatékat střechou do budovy mateřské školy. Provedli jsme provizorní nejnutnější opravu a pracujeme na stavebním povolení. Projekt máme již připravený, a pokud
seženeme nezbytné finanční prostředky, střechu v příštím roce
opravíme. Podobný problém máme
i na budově bývalé školy v Hodyni.
V budově úřadu jsme provedli pokrytí wifi připojením a zakoupili
jsme také monitor a přenosné
plátno pro potřeby různých prezentací a přednášek.
Jedna z věcí, které se nám zatím
nedaří, je zajištění pronájmu restaurace „U radnice“. Výzvu jsme
zveřejnili již potřetí a stále se nikdo nepřihlásil.
Dne 8. 10. jsme se spolu s paní
Hankou Tupou zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže „Knihovna
roku 2015“, které se uskutečnilo
v pražském Klementinu. Titul jsme

sice nezískali, ale ocenění za moderní informační služby jsme si odvezli. Více najdete na jiném místě
našeho zpravodaje.

V sobotu 24. 10. se uskutečnil
další sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Přesto se
nám několik dní před tím objevila
u nádob na tříděný odpad stará televize. K tomu není co dodat…!
V říjnu se uskutečnila tradiční
sbírka pro charitu Diakonie Broumov a opět se odevzdalo velké
množství oblečení a dalších věcí,
které poslouží potřebným. V říjnu
se také uskutečnila v sokolovně
„Pravá hasičská zábava“.
Státní svátek 28. října jsme si
připomněli položením kytiček a
věnců k pomníkům v jednotlivých
obcích.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Odečty vodoměrů

Svoz biopopelnic
bude
naposledy
ve
čtvrtek
19.11.2015. V případě nepříznivého počasí může firma Becker ukončit svoz dříve. O tom
bychom informovali ve vývěskách a na internetových stránkách města.

Oznamujeme občanům, že od pátku 11.12.2015 do pátku
18.12.2015 budou v Kožlanech prováděny odečty vodoměrů.
Žádáme proto občany, aby zpřístupnili své vodoměry, popřípadě oznámili
odečet vodoměru osobně, telefonicky nebo mailem p.Plačkové na MÚ Kožlany do pátku 18.12.2015, aby mohlo být provedeno vyúčtování vodného a
stočného. Faktury budou rozesílány po 5.lednu 2016.
Pokud by nebyly odečty včas a správně oznámeny, je možnost, že vyúčtování vodného a stočného bude provedeno dle paušálu. Při odečtech řádně
zkontrolujte nahlášený stav vodoměru, po vystavení faktury již nebude
možné reklamovat vyúčtování.
Bližší informace u paní Plačkové, telefon: 373396613 nebo 722039783
mail: plackova@kozlany.cz.

Citát měsíce
„Obdivujeme lidi pro jejich sílu, ale těžíme z jejich slabosti.“
Oscar Wilde
www.kozlany.cz
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Výsledky projednání rady města na 16. zasedání konaném dne 5. 10. 2015
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
č. 155/15 - program 16. zasedání
rady města; č. 156/15 - 7. rozpočtové opatření pro rok 2015; č.
157/15 - návrh smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemcích
p.č. 4150/2, 4150/22, 4150/25
Kožlany uzavíranou se společností
RWE Distribuční služby s.r.o. a
stanovuje jednorázovou úplatu za
zřízení věcného břemene v celkové
výši 1000,- Kč; č. 158/15 - dodatek č. 5 k veřejnoprávní smlouvě
uzavřené mezi městem Kralovice
a městem Kožlany na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků; č. 159/15 - Pravidla pro
přidělování a užívání bytů v domě
s pečovatelskou službou, Jasmínová 374, Kožlany včetně formuláře
žádosti o přidělení bytu s účinností
od 01.10.2015; č. 161/15 - smlou-

vu o smlouvě budoucí kupní na pozemek p.č. 4922 Kožlany včetně
stanovení způsobu úhrady a výše
splátek; č. 162/15 - prodloužení
zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č.p. 260 Kožlany,
restaurace
U
Radnice
do
26.10.2015 včetně podmínek pronájmu dle přílohy č. 6 zápisu; č.
163/15 - smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-120009506/VB/001 na pozemcích
p.č. 3623/12, p.č. 3623/65 v k.ú.
Kožlany uzavíranou s firmou ČEZ
Distribuce, a.s.; č. 165/15 - zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 3758/2 v k.ú. Kožlany
o výměře 400 m2 a pozemku p.č.
3756/5 v k.ú. Kožlany o výměře
218 m2.
Rada uděluje:
č. 160/15 - souhlas ve smyslu § 33
odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., o
pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů pro žadatele o
dávky hmotné nouze, aby orgán
pomoci v hmotné nouzi v přípa-

dech hodných zvláštního zřetele
určil, že žadatele o dávku považuje
za osobu užívající výše uvedené
ubytovací zařízení za účelem bydlení.
Rada souhlasí:
č. 164/15 - s umístěním stavby
„Kožlany, PS, Za Vrchem, č.p. 455,
kNN“ a nemá připomínek; č.
166/15 - s umístěním sídla Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kožlany na adresu
sídla Městského úřadu Kožlany,
Pražská 135.
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.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Barevný podzim
V úterý 20. 10. 2015 naše mateřská škola navštívila
Zámecký statek v Újezdu nade Mží. Doprovázelo nás
zatažené a mlhavé počasí, ale i to ke správnému podzimu patří.
Při příjezdu na Zámecký statek jsme byli přivítáni
Vlaďkou a Janou, které nás provázely celým programem. Zavedly nás do místnosti, kde jsme se mohli
nasvačit, poté nás rozdělily do dvou skupin. Mezitím
co jedna skupina vyráběla skřítka Podzimníčka, druhá
si byla prohlédnout statek, poté jsme se vystřídali.
Děti se setkaly se spoustou zvířat a to nejen se zvířa-

ty, která často bývají na statcích. Viděly různé druhy
slepic, kachny, husy, ovce, kozy, koně, ale také zvířata, která můžeme vidět v Zoo, jako například pštrosy,
lamy, osly a velblouda.
Děti měly možnost si některá zvířata pohladit a nakrmit, to se všem velmi líbilo. Na statku nebyla jen
zvířátka, ale také kouzelný strom, u kterého jsme
mohli vyslovit své přání. Všichni se už těšíme na jaro,
kdy znovu Zámecký statek navštívíme a budeme moci
posoudit, zda se nám tajné přání vyplnilo.
Bc. Markéta Kubíková

Rozsvícení vánočního stromečku 27. listopadu 2015 v kožlanském parku
od 15 hodin vánoční jarmark
www.kozlany.cz
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Podzim ve škole
Podzim je ve škole obdobím očekávání, obdobím, které se trošku
vleče, ale nakonec uteče stejně
rychle jako ta ostatní. Žáci už si
zvykli na pravidelný režim a první
výsledky jejich práce se rodiče dozvědí na třídních schůzkách, které
se konají ve středu 18. listopadu
již tradičně od 17:00 (I. stupeň) a
18:00 (II. stupeň) hodin. Abychom
usnadnili výběr školy pro deváťáky, pořádáme pro ně a jejich rodiče ve stejném termínu od pěti hodin setkání se zástupci jednotlivých
středních škol, které si naši žáci
vybrali.
Do školních lavic nakonec po
všech přestupech usedlo 132 žáků.
Je to nejvyšší počet za posledních
pět let a tento trend by mohl dále
pokračovat. Na prvním stupni je
dnes 81 dětí. Slabší ročníky
z druhého stupně odcházejí a
předškoláků budeme mít i příští
rok
dostatek.
Počty
dětí
v mateřské školce naopak budou
klesat. I přes to, že k nám dojíždějí děti ze širokého okolí, nabíráme
do školky cca 12 – 15 nových dětí
ročně. Tento počet vrátí školku na
úroveň před rokem 2010, kdy
jsme začali navyšovat její kapacitu
až na současných 70.
A co je nového ve škole?
V průběhu září si všichni začali
www.kozlany.cz

zvykat na nový rytmus. Zapsali
jsme pět nových žáků, rozdali individuální vzdělávací plány, zajistili
ubytování pro tradiční basketbalové turnaje, průběžně pracujeme na
projektu čtenářských dílen a studijních pobytů v zahraničí, kompletuji podklady pro výroční zprávu,
učíme… V říjnu se uskutečnil studijní pobyt paní Mgr. Pokorné. Na
druhý pojede s paní Bc. Sixtovou
na začátku listopadu 10 žáků do
Salzburku. Dále jsme instalovali
„zpožděnou“ tabuli do učebny
chemie a děti dokončily malířskou
výzdobu v sedmé třídě.

Výroční zprávu jsem odevzdal ke
schválení školské radě, která se
sešla 26. října (po uzávěrce tohoto
čísla). Ve školce proběhla kontrola
HZS, a i když už je to tři týdny, její
výsledky ještě neznáme. Předpokládám, že bylo vše v pořádku.
Děti ze školky začaly znovu jezdit

do solničky a také se zúčastnily
výletu na statek v Újezdu nade
Mží.
V rámci „Týdne knihoven“ nám
paní Hana Tupá připravila poučnou
a velice zajímavou besedu s Alicí
Danielovskou, která ilustrovala několik dětských knih. Dále si říjen
zpestřujeme přípravou programu
na vítání prvňáčků a výrobou různých vánočních dekorací na „jarmark u stromečku“.
Listopad je ve škole ve znamení
příprav na „vítání prvňáčků“, které
bude v pondělí 16. 11. v naší tělocvičně (plakát na jiném místě). Letos bude na téma „Výprava za knihou“. Děti nám předvedou scénky,
klipy a taneční vystoupení inspirovaná jednotlivými knihami nebo
příběhy z knih. Doufám, že navážeme na loňský úspěšný program.
Všichni jste srdečně zváni. Další
akcí, na které bychom se chtěli
podílet, je tradiční rozsvícení vánočního stromečku. Organizace a
nácvik programů na výše zmiňované akce patří k časově a psychicky značně náročným. Všem,
kteří se na nich nějakým způsobem podílejí, patří velké poděkování.
Mgr. Jaroslav Švarc
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SPOLKY
Šikulky z Kožlan

Opravdu to utíká, máme už listopad a koncem měsíce, 27. 11.,
bude rozsvícení vánočního stromu.
Začne Advent a za chvíli budou
Hasiči města Kožlany
V sobotu 24. října se uskutečnila
tradiční
hasičská
zábava
v sokolovně. Necelý týden před
touto zábavou v neděli jsme obnovili dávnou tradici našich předchůdců. Rozhodli jsme se obejít
celé město Kožlany a osobně pozvat všechny spoluobčany na naši
hasičskou zábavu. Chodili jsme
dům od domu a zvali jsme osobně
každého, kdo otevřel. Byla i možnost si u nás osobně koupit předem vstupenku na zábavu anebo
přispět malým darem do naší tomboly. Omlouváme se, že se nám
nepodařilo pozvat úplně všechny,
ale někteří nebyli doma nebo jsme
se shledali s chybějícím zvonkem.
Pak okolo dvanácté hodiny, kdy byl

Vánoce. Děti budou počítat dny,
kolik jich ještě zbývá do Vánoc.
Přejeme všem příjemné chvíle
při tvoření vánočních dekorací třeba s dětmi. My také připravíme pro
děti začátkem prosince v městské
knihovně
kreativní
odpoledne.
Nejhezčí ozdoby jsou vyrobené
z korálků. Nebo si můžete vyrobit
přání a poslat někomu, koho máte
rádi. Určitě mu uděláte větší radost, než jen poslanou SMSkou.
Hezké tvoření Vám přejí Šikulky

čas oběda, jsme nechtěli rušit. Tuto situaci jsme řešili vhozením pozvánky do poštovní schránky. Doufáme, že se vám hasičská zábava
líbila i s malým tanečním vystoupením a že příští rok přijdete zas.
Chceme poděkovat všem lidem,
kteří přišli na naši zábavu a všem,
kteří nám přispěli malým nebo velkým darem do tomboly.
Hasiči města Kožlany vyjeli do
sousedních Černíkovic na likvidaci
sršního hnízda. V Černíkovicích u
bytovky
bylo
nalezeno
velké
hnízdo sršňů, které by mohlo
ohrozit obyvatele přilehlých nemovitostí. Sršně byli odstraněni a

hasiči se vrátili zpět do zbrojnice.

Na naší Tatře 815 proběhl reklamační servis v autorizovaném
servisu a uskutečnění kondičních
jízd strojníků. Nadále probíhaly
drobné opravy techniky v naší
zbrojnici svépomocí. S pozdravem
Vaši Hasiči

Senioři v Kožlanech
Dne 30. 9. 2015 se uskutečnil výlet pro naše seniory. Vyjeli jsme ráno v 7 hodin od sokolovny přes
Hedčany, Buček a Dřevec. Cíl výletu
byl zámek Nebílovy. Chtěli jsme se
ještě zastavit na ranní kávu
v cukrárně v Kaznějově, ale není
tam parkoviště pro autobusy, takže
jsme jeli přímo na zámek.

Zámek Nebílovy se nachází 10
km od Plzně, uprostřed malé obce.
Na tomto místě stávala již od středověku vrz a je dodnes patrná
v zadní zámecké budově. Barokní
komplex dal zbudovat hrabě Adam
Jindřich ze Steinau dle vídeňského
www.kozlany.cz

architekta Jana Lukáše Hildebrandta. Po roce 1707 provedl dle vlastních úprav plzeňský architekt Jakub
Auguston stavbu dvojdílné kompozice zámeckých budov s nádvorními
arkádami. Stavba zadního zámku
byla dokončena v roce 1716 jiným
stavitelem, kdy již panství vlastnili
Černínové. Po roce 1816 připadlo
panství Valdštejnům. Ti se ale o něj
nestarali a v roce 1919 byl zámek
předán Družstvu sadařů a zahradníků a po druhé světové válce obci.
Nyní je ve správě památkového
ústavu v Plzni.
Restaurovaný
přední
zámek
v Nebílovech se dnes prezentuje
jednou z našich nejkrásnějších barokních fasád. Jsou zde obnovené
malby pozapomenutého umělce Antonína Tuvory a také velká kolekce
grafických
květinových
motivů
z Holandska.
Obec Nebílovy má raný slovanský
původ, první zprávy pocházejí
z roku 1327. V obci je dochováno

několik usedlostí se stodolami a
špýchary.
Po prohlídce zámku naše cesta
směřovala do nedalekých Černic na
oběd do restaurace „U Matasů“.
Oběd byl výborný a nálada účastníků také. Následoval odjezd do Plzně, kde byla objednána prohlídka
Národopisného muzea.
Někteří výletníci navštívili výše
jmenované muzeum a ostatní šli do
muzea loutek. Národopisné muzeum jsme si prohlédli v doprovodu
výborné průvodkyně, která nás seznamovala s historií včetně vybavení černé kuchyně, krásnou lékárnou z 19. století a dvě venkovské
světnice z Plzeňska. Také jsme
zhlédli oslavu vánočních svátků, velikonoční svátky, vítání jara, dožínky – prostě to, jak se dříve žilo.
Další setkání s našimi seniory se
uskuteční začátkem prosince u Vožehova rybníka, plakáty budou vyvěšeny včas.
Blanka Langová
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MĚSTSKÁ
Týden knihoven
je svátkem knihoven, knih, čtenářů a návštěvníků.
Doufám, že to vše se vyplnilo v týdnu od 5. do 9. října
v kožlanské knihovně. Motem letošního ročníku bylo
„Zažijte knihovnu jinak“ a tak jsme v úterý ochutnávali. Čtenáři měli možnost přinést a ochutnat pochoutky z podzimní úrody. Na výběr byl jablečný závin, maková bábovka, nebo ořechové řezy. Všechny
sladkosti byly moc dobré a recepty čerpali čtenáři samozřejmě v naší knihovně.
Další zajímavou akci jsme prožili v pátek, kdy mezi
děti přišla kožlanská výtvarnice Alice
Danielovská. Nastínila dětem zákulisí
obrázkových knih.
Poutavě vyprávěla,
jak vznikají obrázky a jak se do knihy dostanou. Této
akce se zúčastnili
žáci čtvrtého a pátého ročníku a podle dotazů se domnívám, že se beseda dětem líbila.
V pátek odpoledne navštívila knihovnu ještě školní
družina. Pro ně byla připravena akce Přijďte se do
knihovny bát. Přestože si děti vyslechly pohádku o strašidlech a dokonce si
mohly
strašidýlko
vyrobit a odnést
domů,
nikdo
se
v knihovně
nebál,
ale naopak jsme zažili spoustu legrace.
S novou
vychovatelkou školní družiny jsme navázaly na skvělou tradici,
kdy družina pravidelně jedenkrát za měsíc navštěvuje
knihovnu.
Na začátku jsem nenapsala, že týden knihoven je
také svátkem knihovníků. Tento svátek jsme prožili
velmi svátečně, neboť jsme byli s panem starostou

KNIHOVNA
pozváni do pražského Klementina, kde proběhlo ocenění nejlepších knihoven ČR. Přestože naše knihovna
nebyla ta NEJ, zážitek to byl velmi silný. Předávání se
konalo v Zrcadlové kapli Klementina, vyhlášení probíhalo za zvuků varhan a celé dopoledne bylo proloženo
písničkami Jiřího Dědečka. Komise měla hodně těžký
úkol, neboť
měla vybrat z třinácti nominovaných
knihoven. Každá knihovna byla představena a v každé
knihovně bylo vyzdviženo to nejlepší. Určitě to bylo
velmi inspirativní pro další práci. Některé knihovny
byly tvůrčí, jiné ekologické a všechny měli toho dobrého ducha v podobě knihovníka.
Nakonec si titul
odvezla Městská knihovna Hroznětín z Karlovarského
kraje za nově zrekonstruované prostory.
Naše knihovna byla oceněna diplomem za vysoce
profesionální knihovnické, informační a kulturní služby
ve městě, přilehlých obcí a škole. Ocenění předával
předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků
Mgr. Roman Giebisch.

Sladkou tečkou byl velký medovník od firmy Ceiba,
který mohli čtenáři také ochutnat.
Hana Tupá

MUZEUM

Přednáška o nalezeném FW-190
se bude konat 21. 11. 2015 v 17 hodin v budově muzea v zasedací místnosti

Objednávat se můžete emailem i telefonicky (přednost budou mít objednaní.)
email: muzeum.kozlany@seznam.cz info@muzeumkozlany.cz
telefon: 720 347 390 373 397 333
www.kozlany.cz
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SPORT
Sportem ke zdraví, aneb olympiáda v muzeu
Vážení přátelé,
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Vás srdečně zve na podzimní oživlou prohlídku pod názvem - Sportem ku zdraví aneb ... olympiáda v muzeu. Malí i velcí si mohou vyzkoušet sportovní disciplíny, jako
je např. stolní tenis, basketbal, fotbal, kuželky a další. Budou zde předvedeny i ukázky sportovní gymnastiky.
Děti si opět mohou tvořit s Domem dětí Kralovice a o kulturní zážitek se postará hudba Honzy Kubíka. Akce se
bude konat v sobotu 31. října od 14.00 hodin a zakončena v 17.00 hodin slavnostním ohňostrojem. Budeme se
těšit na Vaši návštěvu.
Za muzeum Alena Franková

Olympie Kožlany
Výsledky - říjen:
A-mužstvo:
Nečtiny – Kožlany 4:1 (1:1)
branka: Kříž
Kožlany – Kozolupy 0 : 5 (0:2)
Vejprnice B – Kožlany 6:0 (1:0)
Kožlany – Mladotice 6:1 (4:0)
branky: Šnajdr 2, V.Švamberg, Kozler, Tupý, Štrunc
Dorost:
Úněšov – Kožlany 6:2 (3:2)
branky: Hromada 2
Kožlany - Žihle
4:0 (2:0)
branky: Šofranko 2, Hromada 2
Hadačka – Kožlany 2:2 (1:0)
branky: Špaček, Šofranko
Kožlany – Všeruby 3:0 (1:0)
branky: Šofranko 2, Hromada

B-mužstvo:
Kozojedy – Kožlany 3:0 (0:0)
Kožlany - Mladotice B
4:2 (2:1)
branky: J.Jícha 2, P.Jícha, Vlček
Třemošná B – Kožlany 3:0 (1:0)
Kožlany - Plasy B 3:4 (3:1)
branky: P.Jícha 2, J.Jícha
Žáci:
Mladotice – Kožlany 8:1 (3:0)
branka: M.Souček
Kralovice – Kožlany 4:1 (3:0)
branka: O.Hurt
Kožlany – Žihle
4:7 (4:4)
branky: M.Souček 2, M.Beneš, Š.Kulhánek
Dolní Bělá – Kožlany 7:3 (3:3)
branky: O.Berbr, O.Hurt, M.Souček
Horní Bříza – Kožlany 7:0 (2:0)

Program - listopad:
A-mužstvo (sobota):
7. 11. Kožlany - Dolní Bělá
14. 11. Líně - Kožlany

14:00
13:30

B-mužstvo (neděle):
1. 11. V.Libyně - Kožlany

Dorost (neděle):
1. 11. Trnová - Kožlany

11:30

Žáci (sobota):
7. 11. Kožlany - Kralovice

11:30

14:00
Jiří Švamberg

8. ročník minigolfového turnaje
Na sobotu 25. 7. 2015 připadl
termín již osmého ročníku turnaje
v minigolfu. Organizace se opět
ujala naše skupina minigolfových
nadšenců Mini „G“ jamky Kožlany
(„v neděli od dvou“).

Zprvu jsme měli strach, kolik
vůbec přijde hráčů. Důvod byl ten,
že u Vožehova rybníka byl také
tradiční trojboj a několik našich
www.kozlany.cz

členů se z různých důvodů omluvilo. Strachování bylo nakonec zbytečné. Na startovní listině zbylo jen
pár volných řádků, k našemu potěšení. Sešlo se 32 hráčů a hráček,
což je takový průměrný standardní
počet :-).
Turnaj zahájil lehce po 13. hodině turnajový ředitel p. Ing. J. Topinka. Hráči byli již předem rozděleni direktoriátem turnaje do 4
skupin, každá skupina začínala na
jiné dráze. Již s prvními údery bylo
rozpoznatelné, jak se komu daří.
Několik favoritů na nejvyšší příčky
by mohlo vyprávět. Ale je to jenom
sport a všichni nemůžou být první.
Bohužel nás postihlo nemilé překvapení v podobě vosího bodnutí a
následného příjezdu sanitky. Vše
se nakonec s grácií zvládlo a po

kratší pauze se pokračovalo v litém
boji na drahách. Dokonce i dotyčná
osoba turnaj dohrála a nevedla si
vůbec špatně.

Po čtyřech základních kolech se
utvořila finálová osmička, která
hrála páté, finálové kolo. V něm se
již usilovalo o prestižní putovní pohár. Ten nakonec již potřetí za sebou vybojoval Aleš Vlk. Druhé mísKožlanský zpravodaj 11 /2015
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to obsadila Taťána Krepsová a na
bronzový stupínek vystoupal František Kotěšovec.
Lehce po 18. hodině byl zahrán
poslední úder a začaly přípravy na
slavnostní vyhlášení. Na všechny
čekaly bohaté ceny, tudíž ani ten,
kterému tuto sobotu osud nepřál,
neodešel s prázdnou. Vlastně me-

dailisté měli navíc jen diplom a
společnou fotku.
Po celkovém pořadí byly ještě
vyhlášeny dodatečné kategorie. Vítězství v kategorii juniorů získal M.
Souček, bohužel v této kategorii
byli pouze dva účastníci, stárnou
všichni. Další oceněnou byla Z. Kotěšovcová, jež byla nejvyzrálejší
hráčkou.

A abychom nezapomněli, celý
turnaj a následně i celé oslavy vítězů a poražených se o nás poctivě
staral, hlavně co se tekutin a cukrátek týče, p. M. Konopásek. Dík
patří také všem sponzorům, fanouškům, návštěvníkům kiosku.
Bez Vás bychom to těžko zvládli.
Naše Vaše MGJ Kožlany

Prostě
vše
připraveno
k basketbalovému
zápasu
jako
řemen. A že to řemen byl. Ač
mladší minižactvo, tak na obou
stranách bylo soupeři dokazováno,
že už to nejsou basketbaloví učni,
ale minimálně absolventi vyšší
basketbalové. Po celou dobu zápasu mírně ztrácíme, což dokazuje
stav jednotlivých čtvrtin – 8:15 –
23:30 – 31:44 a pak nastoupil na
hřiště v našem dresu uragán. A tři
vteřiny před koncem za stavu
53:56 po oddechovém čase krásná
individuální akce Petra Housky, zakončená košem s faulem. Pevné
nervy exekutora trestného hodu
posílají zápas do prodloužení. Tam
se již nehraje na pětky a nasazujeme to nejlepší a nejzkušenější co
máme. A po pětiminutovém prodloužení se radujeme z výhry
70:64. Musím za sebe říci, že pro
mne z výhry překvapující. Ve druhém zápase dostávají větší prostor
mladší hráči a hráčky a i ti, co jsou
na svém prvním zápase. Prohráváme 39:55, ale pro nás je pozitivem hlavně to, že se učíme hrát a
dělát při zápase, to co trénujeme.
Mladší tým U11 už má za sebou
dokonce zápasy čtyři. V prvním kole jsme jeli do haly dalšího spřáteleného týmu – hostil nás BK Holý-

šov. Ten má v družstvu ještě
mladší hráče než my a domů jsme
si přivezli dvě jasné výhry 51:18 a
33:16. Minulý týden jsme v dalším
kole hostili favorita soutěže. Družstvo BK Klatovy je doplněno o dvě
starší hráčky, takže hraje mimo
soutěž, ale i tak jsme se těšili na
srovnání s kvalitním soupeřem. A
jakoby naše hala přitahovala vyrovnané zápasy. Každý chvilku tahal piku, někdy víc a někdy míň.
Stavy po čtvrtinách to jen dokazují: 10:8 – 12:28 – 37:36 a na konci 44:44. Další prodloužení, které
díky pravidlu o střídání již ovládl,
hlavně díky dvěma starším, zkušenějším a výborným hráčkám, soupeř – 45:55. Druhý zápas jsme
opět pojali jako sbírání zkušeností
pro začínající hráče a hráčky, kteří
dostali daleko větší prostor než
v zápase prvním. Navíc jsme po
dohodě hráli na hrubý čas. Sice
jsme prohráli 26:36, ale herní vzestup začátečníků je potěšitelný.
Kromě těchto soutěží hrajeme i
turnaje přípravek, ale o nich někdy
příště. Snad jen, že jsme první
turnaj vyhráli a všichni na hřišti
prodali své zkušenosti ze zápasů
starší kategorie a opět se něco naučili. Jen tak dál.
J. Buňka

DBK Kožlany – Kralovice
S ohledem na místo v tomto čísle zpravodaje se budeme věnovat
pouze našim nejmladším družstvům. Soutěže s těmito týmy hrajeme v základní části přeboru samostatně jako DBaK K-K. A tým
v projektu DBaK složíme až na
kvalifikace
o
Národní
finále.
V letošní sezóně stavíme dvě družstva mini a to mladší minižactvo
U12 a nejmladší minižactvo U11.
Obě družstva hrajeme jako mix
(dívky a hoši v jednom týmu) a
kategorii U12 mimo soutěž, neboť
jsme tým doplnili jedním hráčem a
jednou hráčkou ročníku 2003, kteří
by jinak basketbal již soutěžně nehráli a nechtěli jsme s ohledem na
věkové složení zbytku družstva
dávat celý tým do starší kategorie
U13. Navíc by se nám časově kryly
zápasy U13 a U11.
I pro tyto basketbalové elévy již
sezóna začala. U12 mají za sebou
první
domácí
zápasy
s partnerským plzeňským týmem.
A bylo to drama. My na lavičce 20
dětí od mimosoutěžních 2003 až
po hráčku ročníku 2008. V našem
družstvu i tři hráčky, které již hrají
s plzeňskou částí DBaK soutěž
U13. Děti se znají se společných
soustředění. Rodiče zaplnili tělocvičnu skoro do posledního místa.
www.kozlany.cz
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ANKETA
V říjnu jsme se Vás ptali, zda jste návštěvníkem
knihovny v Kožlanech?

Výsledky ankety za říjen:

Anketní otázka na měsíc listopad:
Využíváte možnosti svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu?

(stav k 27. 10. 11:35)
Nová anketa bude spuštěna 1. 11. 2015

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

www.kozlany.cz
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