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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Začal astronomický a kalendářní podzim, ale stále je přijatelné počasí,
které sice
nedělá radost
vodohospodářům,
ale
nám
ano. Nemusíme
nosit
deštníky a
nemusíme
ještě moc
topit. Údržba veřejných prostranství probíhá bez problémů. Naši
pracovníci měli čas na drobné
opravy
některých
chodníků
v Pražské ulici a na další sice
drobné, ale o to užitečnější práce
ve městě i v obcích.
V září byla opravena střecha na
zdravotním středisku, na márnici
hřbitova v Hedčanech a na zastávce u školy v Kožlanech. Na celé
budově MěÚ byly vyměněny okapy
a svody. Podařilo se opravit bývalou třídu v hodyňské škole. Pracovníci našich TS se postarali o
zednické práce a místní hasiči vymalovali, natřeli okna a vyčistili
podlahu. Vyčistili i okolí budovy od
náletů. Za toto jim patří poděkování.

Za zmínku také stojí uskutečněná
celoplošná
deratizace
v Kožlanech. Díky příznivým klima-

tickým podmínkám se počet hlodavců v naší kanalizaci neúměrně
rozšířil a bylo nutné již zasáhnout.
Z rozpočtu města jsme o prázdninách koupili klec pro psa. Jde o
opatření pro případ, kdy se na našem katastru nalezne zatoulaný
pes. Nyní již máme možnost psa
umístit do bezpečného a důstojného prostoru do doby, než bude
předán do útulku.

Díky zemním pracím na protipovodňových hrázkách ve Dřevci
jsme přebytečnou zeminou upravili
pozemek za Dřevcem, který na jaře
budeme
moci
zalesnit.
V současné době je již oplocený a
připravený.
Abychom mohli Kožlany a obce
dále rozvíjet a vylepšovat, je nutné
připravovat nové projekty a shánět
na
jejich
realizaci
peníze.
V současné době se připravujeme
na nové dotační období a s pomocí
firmy Domoza z Plzně chceme získat peníze na již připravené projekty.
Minulý měsíc jsme vyvolali jednání se SÚS PK a projektantem,
jehož výsledkem by měl být projekt a poté realizace průtahu Kožlan (Kralovická ul.) od křižovatky
na Dřevec k ulici Japonské. Je to
poslední úsek, který ještě není hotový. Přitom bude rekonstruována
nejenom komunikace, ale také

chodníky, kanalizace a další inženýrské sítě. Do projektu bude zahrnuta i část ulice „V Ouvozu“
směrem na Hradecko a část komunikace směrem na Dřevec. Při
této akci budeme požadovat i rekonstrukci budoucí objízdné trasy
přes Dřevec-konkrétně průtahu
obcí Dřevec.
V září se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva města. O jeho výsledcích se dočtete na jiném
místě našeho zpravodaje. Na úřadě byla také provedena kontrola ze
strany OSSZ, která neshledala
žádné závady.
Z kulturně-společenských
akcí
stojí za zmínku koncert houslisty
Alexandera Shonerta v hodyňské
kapli sv. Jana Křtitele. Koncert byl
velmi pěkný a výtěžek bude věnován na další opravy kaple.
Našim sportovcům již začaly
pravidelné soutěže, o kterých vás
průběžně informují na stránkách
našeho zpravodaje. Začátkem září
se v Kožlanech uskutečnily tradiční
basketbalové
turnaje
s hojnou
účastí družstev z celé republiky.
Jak
jste
byli
informováni
v minulém vydání zpravodaje, vyhráli jsme v rámci soutěže o „Vesnici roku 2015“ cenu za nejlepší
knihovnu v Plzeňském kraji. Tímto
umístěním jsme získali právo účasti v celostátní soutěži. Hodnotící
komise již v Kožlanech byla, ale
výsledky ještě nejsou známy. Vše
se dozvíme na slavnostním vyhlášení v pražském Klementinu 8. října, kde budou vítězové odměněni.
V každém případě je to pro kožlanskou knihovnu velký úspěch, na
kterém má největší zásluhu naše
knihovnice, paní Hana Tupá.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Citát měsíce
„S úsilím, jakým zakrýváme svoje nedostatky, bychom se jich mohli snadno zbavit.“
Michelangelo Buonarroti
www.kozlany.cz
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Výsledky projednání rady města na 15. zasedání konaném dne 7. 9. 2015
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, diskusní příspěvky
členů rady města, zprávu o stavu
hospodaření v městských lesích ke
dni 04.09.2015.
Rada schvaluje:
č. 144/15 - program 15. zasedání
rady města; č. 145/15 - termín a
program 4. zasedání zastupitelstva
města Kožlany; č. 146/15 - nájemní smlouvu na část pozemku
p.č. 4146/1 v k.ú. Kožlany přilehlého k rekreačnímu objektu E15
o výměře 187 m2 uzavíranou
s vlastníkem uvedeného objektu
s platností do 31.12.2020 za cenu

5,- Kč/m2/rok; č. 152/15 - zveřejnění záměru pronájmu části pozemků p.č. 3993/1, 4294/8 a pozemku pod stavbou bez č.p./č.ev.
p.č. 3993/3 vše v k.ú. Kožlany; č.
153/15 - prodloužení doby zveřejnění záměru pronájmu nebytového
prostoru č.p. 260 Kožlany, restaurace U Radnice do 30.09.2015 za
stejných podmínek; č. 154/15 smlouvu o podnájmu bytu č. L5
v č.p. 456, Polní ul., Kožlany.
Rada nedoporučuje:
č. 147/15 - zastupitelstvu prodej
části pozemku 4146/1 v k.ú. Kožlany přilehlého k rekreačnímu objektu E14 o výměře cca 190 m2.

Rada doporučuje:
č. 148/15 - zastupitelstvu prodej
pozemku p.č. 815/12 v k.ú. Bohy
zastavěného chatou E25
o
výměře 28 m2 vlastníku chaty za
200,- Kč/m2; č. 149/15 - zastupitelstvu prodej pozemku st.97
v k.ú. Bohy zastavěného chatou
E13 o výměře 31 m2 vlastníkům
chaty za 200,- Kč/m2; č. 150/15 zastupitelstvu prodej části pozemku st. 40 v k.ú. Kožlany o výměře
213 m2 za 100,- Kč/m2; č. 151/15
- zastupitelstvu prodej pozemků
p.č. 1970, p.č. 1971, p.č. 18/2 vše
v k.ú. Hodyně o celkové výměře
225 m2 za cenu 30,- Kč/m2.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 4. zasedání
konaném dne 16.09.2015
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva, zprávu o činnosti rady, zprávu o stavu
lesního hospodaření
Zastupitelstvo určuje:
č. 66/15 - ověřovateli zápisu Mgr.
Jaroslava Švarce a Luboše Kulhánka, návrhovou komisi ve složení
předseda Václav Kratochvíl, členové František Kotěšovec, Petr Babuška.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 67/15 - program 4. zasedání zastupitelstva, č. 68/15 - změnu rozpočtu města na rok 2015 - 6. rozpočtové opatření, č. 69/15 smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 32 798,- Kč
určené na výdaje jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Kožla-

ny, č. 70/15 - prodej části pozemku p.č. 1066 k.ú. Buček barevně
vyznačené v příloze č. 6 zápisu
panu T. K. za cenu 30,- Kč/m2 s
tím, že výměra bude upřesněna
geometrickým plánem, č. 71/15 prodej pozemku p.č. 4922 o výměře 213 m2 v k.ú. Kožlany paní V.
M. za cenu 100,- Kč/m2, č. 72/15
- prodej pozemku p.č. 2251/2 o
výměře 13 m2 v k.ú. Kožlany paní
M. E. za cenu 100,- Kč/m2, č.
73/15 - prodej pozemku p.č. 4910
o výměře 81 m2 v k.ú. Kožlany
manželům T. za cenu 100,- Kč/m2,
č. 74/15 - prodej pozemku p.č.
3973/3 k.ú. Kožlany o výměře 50
m2 vlastníku stavby na tomto pozemku za cenu 200,- Kč/m2, č.
76/15 - prodej pozemků v k.ú.
Hodyně u Dřevce p.č. 1970 o výměře 145 m2, p.č. 1971 o výměře
20 m2, p.č. 18/2 o výměře 60 m2
panu Z.D. za cenu 30,- Kč/m2, č.
77/15 - prodej pozemku p.č.

815/12 k.ú. Bohy o výměře 28 m2
panu M. Š. za cenu 200,-Kč/m2,
č. 78/15 - prodej pozemku st. 97 v
k.ú. Bohy o výměře 31 m2 manželům B. a manželům H. za cenu
200,- Kč/m2.
Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 75/15 - prodej části pozemku
p.č. 4146/1 k.ú. Kožlany o výměře
cca 190 m2.
Pozn.: Zveřejněna je upravená
verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovanýchosobních 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.

Den otevřených dveří – informace o pečovatelské službě!
KDY: úterý 6. 10. 2015 od 10:00 do 14:00 hod.
KDE: Dům s pečovatelskou službou v Kožlanech, Jasmínová 374, 331 44 Kožlany
Srdečně zveme zájemce na Den otevřených dveří, který se koná
v Domě s pečovatelskou službou v Kožlanech. Akce je součástí celorepublikového Týdne sociálních služeb v České republice. Pokud
uvažujete o využití pečovatelské služby pro sebe nebo Vaše blízké,
pokud máte jakékoliv dotazy k pečovatelské službě nebo je tento
pojem pro Vás zcela neznámý a chcete se dozvědět více, přijďte,
zodpovíme Vaše dotazy a seznámíme Vás s našimi službami. Těšíme se na Vás!
Za CPOS Město Touškov:
Zdeňka Pašková - koordinátorka střediska Kralovicko
Více informací o naší organizaci a službách, které poskytujeme, najdete na našich webových stránkách www.pecovatelskasluzba.cz nebo na telefonu 774 483 704.
www.kozlany.cz
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Diakonie Broumov, sociální družstvo
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

Vyhlašuje
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
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

Věci je možné odevzdávat:
20., 23., 27. a 30. října 2015
Městská knihovna Kožlany, Pražská 278
od 14.00 - 17.00 hod
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Bližší
informace
Vám
rádi
sdělíme
na
tel.
491 524 342, 739 999 112
Více na www.diakoniebroumov.org

ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU A
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 24.10.2015
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 ukládejte odpad až při příjezdu
svozové služby.
Časy jsou orientační
Je zakázáno tvořit skládku před svozem !!!!

TJ Olympie Kožlany
pořádá v sobotu 17. října od 9:00 hod.
ŽELEZNOU NEDĚLI
Žádáme všechny, kdo se chtějí zbavit jakéhokoliv železného odpadu a zároveň tím materiálně pomoci našemu
klubu, aby si objednali naši návštěvu na některém z níže uvedených kontaktů, nebo aby v uvedeném termínu
připravili odpad před svůj dům.
Děkujeme.
Václav Kratochvíl: 602 853 378

Jiří Švamberg: 728 337 943

Jan Kotěšovec: 724 210 288

Z činnosti kulturní komise
26. září jsme navštívili divadelní
představení
2x
Woody
Allen
v pražském divadle Bez zábradlí.
Ve dvou komediích excelovali Karel
Heřmánek, Josef Carda, Petr Pospíchal, Jana Švandová, Dana Morávková, Zdeněk Žák a Eva Josefíková. Odpoledne jsme využili
k návštěvě památek nebo obchodů. Krásné počasí nás pozvalo do
pražských ulic a parků. Doufám, že
si zmíněnou sobotu všichni užili.

Připravujeme další zájezd do divadla Hybernia na neděli 6. prosince 2015. V repertoáru divadla bude muzikál Sněhová královna. Dopolední volný program bude možno
využít k návštěvě vánočních trhů.
Divadlo začíná v 15,00 hodin.
Prosíme o pomoc při sestavení
kulturního přehledu 2016. Blíží se
konec letošního roku, a proto bychom rádi připravili kalendář kul-

turních akcí na rok příští. Myslím,
že se tento plátek osvědčil, přesvědčil, že se v Kožlanech alespoň
občas něco děje a pomohl organizátorům,
aby
nedocházelo
k duplicitě termínů pořádaných akcí. Prosím o zaslání plánovaných
akcí do konce listopadu na adresu.
kknihovna@seznam.cz, nebo doručit do knihovny.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Co nového ve školce
Měsíc září už je pomalu za námi a ve školce se rozjíždí nový školní rok. Většina dětí má již své zázemí a
tak největší starost spočívá v adaptaci nových kamarádů. Pomáhají všichni, dospělí ale i děti se snaží nováčkům co nejvíce usnadnit a zpříjemňovat pobyt
www.kozlany.cz

v mateřské škole. K dobré náladě přispívají i divadelní
představení. Tentokrát přijelo „Divadlo Kolem“ se
známým hercem Tomášem Stolaříkem a Lucií Medovou s pohádkou Jeníček a Mařenka na útěku do světa.
Pobavit se s námi přišly děti z 1. a 2. třídy základní
Kožlanský zpravodaj 10 /2015
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školy. Všichni si užili spoustu legrace a hlavně se zase
sešli s kamarády.
Každý rok do mateřské školy jezdí několik divadelních souborů za dětmi, v letošním roce trochu měníme
taktiku a vyjíždět budeme my, abychom načerpali novou inspiraci. Čekají nás výlety do divadla Alfa v Plzni,
výlety na statky a farmy, mikulášská nadílka
s divadelním představením a spousta dalších zajíma-

vostí. Doufáme, že i rodiče přivítají některé změny a
budou nám i nadále nakloněni.
V rámci zdravotního programu pro naše děti budeme od října pravidelně navštěvovat solnou jeskyni
v Kralovicích, kde se dětem moc líbí. Paní Švarcová o
nás dobře pečuje.
S našimi aktivitami Vás budeme i nadále seznamovat ve zpravodaji.
L.Kozlerová

SPOLKY
Šikulky z Kožlan
Jsme rády, že jsme po prázdninách opět spolu a pilně na našich úterních setkáních
tvoříme. Opět korálkujeme. Některá šikulka vytváří náramky nebo brože. Už myslíme
na Vánoce. Andílkujeme.
Pomocí třpytivých korálků a drátku vznikají andílci, kteří
„doufáme“ přinesou obdarovaným hodně štěstí. Také obšíváme velké knoflíky, zdobíme je barevnými korálky a máme další milý dárek- brož (příště bude foto).
Chystáme se na akce 17. října do Nečtin a 28. 10. na „Podzimní jarmark“ na Farmu
Hedecko. Tak Vám také přejeme hezký podzim. Dny se pomalu krátí, zahrádky uklízí a
večery můžete třeba trávit tvořením.
Zdraví Kožlanské šikulky
Hasiči města Kožlany
Další nevyhnutelný úkol pro naší
zásahovou jednotku byl v pátek 4.
9. 2015 v odpoledních hodinách.
Na žádost pana Sebránka bydlícího
v ulici Na Výfuku naši členové Michal Šot a Radovan Kratochvíl,
zlikvidovali nebezpečný sršní roj za
pomocí speciálního vybavení na tyto případy.
V neděli 6. 9. 2015 proběhlo
cvičení s dýchací technikou na fotbalovém hřišti u Vožehova rybníka.
Tématem byl požár terasy kiosku
bez přístupu přes kiosek. Jednotka
musela za pomocí dýchací techniky
a nastavovacích žebříků vylézt na
terasu a uhasit požár. Cvičení se
zúčastnilo celkem 6 našich hasičů,
kteří se vzájemně prostřídali v dýchacích přístrojích anebo u obsluhy
techniky. Při cvičení byla vyzkoušena fyzická zdatnost jednotlivých
hasičů a prověření dýchacích přístrojů a techniky. Na cvičení bylo
www.kozlany.cz

zjištěno, že jeden dýchací přístroj
se musí poslat na opravu a zbytek
na pětiletou kontrolu. Tyto dýchací
přístroje nejsou nejmladší, ale svoji úlohu plní.

Stále více se objevují u techniky
Š706CAS25 (erťák, trambus) stařecké problémy, jako jsou např.
netěsnost čerpacího zařízení (problémy s nasátím vody), značná koroze oplechování, šasi vozidla a jiné drobnější či vážnější závady.
Pravidelně probíhá čtrnáctidenní
kontrola techniky, při kterých zjištěné závady odstraňujeme dle
možností vlastními silami.

Následující sdělení je určeno pro
všechny občany města Kožlan:
Hledáme nové kamarády do zásahové jednotky. Věk minimálně 18
let, dobrý zdravotní stav, zodpovědnost, bydliště v Kožlanech a
chuť pomáhat ostatním. Kdo má
zájem o bližší informace, tak se
ozvěte na telefon velitele Michala
Šota 724592696 nebo e-mail
sot.michal@seznam.cz.
V sobotu 12. 9. 2015 se naše
družstvo hasičů zúčastnilo netradiční hasičské soutěže veteránů „O
pohár starosty SDH Čistá“, konaného ve sportovním areálu TJ Čistá. Soutěž se skládala z netradičního požárního útoku a štafety. Požární útok spočíval v tom, že po
odstartování se družstvo posadilo
ke stolu a štafetovým způsobem
vypil každý půllitr piva. Po vypití
piva si jednotliví členové vyndají
materiál z hasičského vozíku k poKožlanský zpravodaj 10 /2015
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žárnímu útoku vedeným CTIF tunelem (délka 6 metrů) a postupně
vše spojují. Pak je vše ukončeno
shozením terčů vodou. Nadále se
pokračovalo štafetou 5x40 metrů.
1. Úsek - jeden řídí a druhý sedí s
tácem v kolečku. Po přejetí čáry
konce úseku, ten co řídil, pije 0,5 l
piva a po položení sklenice pokračuje třetí soutěžící s tácem ve
svém úseku. 2. Úsek - lávka. Po
překonání úseku předá tác a pije
pivo, po položení sklenice pokračuje čtvrtý člen. 3. Úsek - žebříková
stěna. Po překonání úseků předá

tác a pije pivo, po položení sklenice pokračuje pátý člen. 4. Úsek přeskoč a podlez. Po překonání
úseku odkládá tác a pije pivo, po
položení sklenice pokračuje šestý
člen již bez tácu. 5. Úsek - zatloukání hřebíků. V polovině úseku je
špalek, hřebíky 60mm a kladivo
0,5 kg. Soutěžící zatluče 3 x hřebík.
Za kožlanské hasiče se zúčastnilo smíšené družstvo žen a mužů ve
složení Klausová Hanka, Kratochvílová Lenka, Hudousková Michala,
Češková Jana, Šot Michal a Krato-

MĚSTSKÁ
O velkém úspěchu, který se povedl v naší knihovně – získání diplomu a šeku na deset tisíc
v soutěži Vesnice roku, jste již četli,
přesto bych k tomu chtěla připsat
pár slov. Měla jsem možnost být
přítomna při návštěvě hodnotitelské
komise v našem městě. Byla to pro
mě zajímavá zkušenost. Domnívám
se, že máme možnost dosáhnout i
na další tituly. Je třeba si vytýčit cíle a priority, ve kterých máme šanci
na uspění. V této soutěži jsme byli
jako nováčkové a nevěděli jsme, co
se od nás očekává. Navíc byla velice silná konkurence, neboť v našem
kraji bylo přihlášeno 25 obcí (nejvíc
v celé ČR). Komise si prohlédla dokumenty, vyslechla historii města,
zajímala se o kulturní dění a spolkovou činnost ve městě. Navštívila
kožlanský hřbitov, Vožehák, muze-

chvíl Radovan. Toto šestičlenné
družstvo se umístilo na celkovém
2. místě z 12 soutěžících družstev
jednotlivých sborů.
Nakonec bychom chtěli poděkovat za pochvalu našemu starostovi
panu Mgr. Vladimíru Přibylovi a za
krásný dopis naší bývalé členky
Aleny Foldové. Všeho si moc vážíme a při čtení těchto řádků se domníváme, že naše práce má smysl.
Ještě jednou díky a s pozdravem
Vaši Hasiči

KNIHOVNA

um, knihovnu a z vesnic byla vybrána Hodyně s nově opravenou
kaplí. Kromě knihovny se jim moc
líbil Vožehák s přilehlým hřištěm a
všímali si dalších vodních ploch a
úpravy zeleně. Z diplomu a ocenění jsem měla strašně velkou radost,
ale to jsem ještě netušila, že to není konečné hodnocení. Postoupili
jsme do celostátního kola. Čekala
nás další komise, ale také spousta
práce. Na vesnici roku jsem šla
knihovnu „jen otevřít“, ale celostátní hodnocení bylo úplně něco jiného. Během tohoto krátkého času
byl zkontrolován knihovní fond,
hodně knih je připraveno k odpisu,
stejně
tak
u
časopisů
došlo
k značnému
vyřazování.
Celá
knihovna byla uklizena, vyčištěna a
vše se lesklo díky práci paní Voitové. Na poslední chvíli byli naistalo-

vány
nové
pracovní
desky
v dětském a naučném oddělení, byl
vybílen vstup do knihovny a zdokumentovala jsem všechny akce
knihovny za posledních patnáct let.
Kromě členů komise se hodnocení
zúčastnila i krajská metodička paní
Hendrychová, za regionální knihovnu paní Václavíková a pan starosta.
Slavnostního vyhodnocení se zúčastníme ve čtvrtek 8. října v rámci
oslav Týdne knihoven v Zrcadlovém
sále pražského Klementina. Na závěr bych chtěla poděkovat svým
kolegyním a všem čtenářům a návštěvníkům naší knihovny, kteří mě
v mé činnosti podporují. Budu se
snažit i nadále vytvářet příjemné
uživatelské prostředí plné krásných
knih. Děkuji.

5. – 9. října
Týden knihoven s mottem „Zažijte knihovnu jinak“. Tuto celostátní akci vyhlašuje
pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků.
V úterý bude den otevřených dveří na téma „Přijďte ochutnat“. Návštěvníci mohou
přinést a ochutnat něco z podzimní úrody. Samozřejmostí bude i recept na dobrotu
Na pátek jsem připravila besedu pro školu s Alicí Danielovskou – ilustrátorkou dětských knih.
Odpolední program pro družinu – Přijďte se do knihovny bát – víc nebudu prozrazovat.
Po celý týden bude čtenářská amnestie – vrácení dlouho vypůjčených knih bez pokuty
a noví čtenáři budou registrováni bez poplatků.
Hana Tupá
www.kozlany.cz
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SPORT
Paže tuž – Sportu zdar
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Vás zve na výstavu věnovanou historii sportu na Kralovicku (i Kožlansku)
Paže tuž – Sportu zdar
Výstava potrvá od 7 října do 1. listopadu 2016. Ukončení hlavní turistické sezóny bude ve stejném duchu Sportem ku zdraví a uskuteční se v sobotu 31. října od 14,00 -17,00

Olympie Kožlany
Výsledky - září:
A-mužstvo:
Kožlany – Ledce 0:3 (0:2)
Kožlany – Bezvěrov 3:2 (1:1)
branky: Hromada, Šnajdr, Denk
Křelovice – Kožlany 2:1 (1:0)
branka: Vacín
Kožlany – Zbůch 1:3 (0:1)
branka: Kříž

Kožlany – Mladotice 3:12 (2:3)
branky: M.Souček 2, Hurt
Kožlany – Zbůch 1:16 (1:10)
branka: M.Souček
Dorost:
Kaznějov – Kožlany 1:2 (0:1)
branky: M. Souček, Šofranko
Kožlany – Kralovice 0:0 (0:0)
Bezdružice – Kožlany 7:0 (3:0)
Kožlany – Košutka 3:5 (2:1)
branky:Špaček, Hromada, M.Souček

B-mužstvo:
Kožlany – Žichlice 0:3 (0:2)
Kožlany - Trnová B 4:7 (3:1)
branky: P. Jícha 3, Tupý
Hadačka – Kožlany 1:2 (0:2)
branky: Polcar 2
Kožlany – D. Bělá B 1:7 (0:5)
branka: P.Jícha

Stará garda:
Chrást – Kožlany 1:3 (0:1)
branky: Lehner, Kotěšovec, Šnajdr st.
Zruč B – Kožlany 5:3 (3:0)
branky: Vlček, Kratochvíl, Roučka
Kožlany - Třemošná 3 : 0 (1 : 0)
branky: Zlechovec, Rocskár, Koura
Druztová – Kožlany 1:3 (1:1)
branky: Štrunc, Rocskár, R.Vališ

Žáci:
Kožlany – H. Bříza 0:10 (0:5)
Kožlany – D. Bělá 3:1 (0:0)
branky: M. Souček 2, Hurt
Žihle – Kožlany 0:0 (0:0)
Program - říjen:
A-mužstvo (sobota):
3. 10. Nečtiny - Kožlany
16:00
10. 10. Kožlany - Kozolupy
16:00
18. 10. Vejprnice B – Kožlany (neděle) 15:30
24. 10. Kožlany - Mladotice
14:30
31. 10. Trnová - Kožlany
14:30

Žáci (sobota):
3. 10. Mladotice - Kožlany
7. 10. Kralovice – Kožlany (středa)
10. 10. Kožlany - Žihle
17. 10. Dolní Bělá - Kožlany
24. 10. Horní Bříza - Kožlany

13:30
16:30
13:30
13:00
10:00

B-mužstvo (neděle):
4. 10. Kozojedy - Kožlany
11. 10. Kožlany - Mladotice B
18. 10. Třemošná B - Kožlany
25. 10. Kožlany - Plasy B
1. 11. V.Libyně - Kožlany

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

Dorost (neděle):
4. 10. Úněšov - Kožlany
11. 10. Kožlany - Žihle
17. 10. Hadačka – Kožlany (sobota)
25. 10. Kožlany - Všeruby
1. 11. Trnová - Kožlany

10:00
11:00
10:00
11:00
11:30

Stará garda (pátek):
2. 10. Kožlany - Plasy

18:00

Jiří Švamberg

DBK Kožlany – Kralovice: KRA – KOŽ CUPy 2015
V září se již naplno rozbíhají soutěže. Příprava vrcholí na turnajích. A pak se již jde do ostrých soubojů.
KRA-KOŽ Cupy jsme, stejně jako v minulých sezónách, pořádali celkem tři. Na pohár postupně přibyly
štítky v pořadí 38., 39. a 40. vítěze KRA-KOŽ CUpu či
jeho menších bratříčků (mini a mikro). Letošní turnaje
jsme uspořádali postupně pro kategorii U18, U14 a
U12.

www.kozlany.cz

Než se budu věnovat výsledků, tak si dovolím poděkovat vedení školy a všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, že nás vždy pustí do prostor
svého království. Uklízečkám za to, že po nájezdu
„dravé zvěře“ uvedou školu do schopného stavu během neuvěřitelně krátké doby. A veliký dík platí kuchařkám za obětování tří svých víkendů pro to, abychom mohli turnaje uspořádat v takovém rozsahu,
v jakém ho již přes 20 let pořádáme. Vy všichni, když
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řeknete, že to nepůjde, tak můžeme na uspořádání
dalších ročníků zapomenout. A proto ještě nejméně
jednou DĚKUJEME.
KRA-KOŽ CUP 2015 a kategorie U18. Což sice není
oficiální kategorie, ale pro nás výhodná, neboť žádné
hráčky ročníku 1997 ve svých řadách nemáme a když
jsme pořadateli, tak si vypíšeme turnaj, tak aby nám
vyhovoval. K našemu družstvu „A“ jsme přidali „Bečko“ složené převážně z hráček kategorie U15 a jako
hosté k nám zavítala družstva BK Baníku Most, Slovanu Ústí nad Labem (oba soupeře potkáme i v ligách
U19 a U17), extraligové družstvo BK Strakonice a jako šestý účastník dorazilo družstvo Slunety Ústí nad
Labem.
Zápasy družstva A:
- B 66:32, - Slovan Ústí n. L. 49:15, - BK Strakonice
36:27, - BK Most 45:35, Sluneta ústí n. L. 85:9
Zápasy družstva B:
- A 32:66, - BK Most – 31:38 – Slovan Ústí n. L.
46:42, - Sluneta Ústí n. L. 61:13, - BK Strakonice
45:28
Áčko vyhrálo bez porážky a obhájilo loňský titul. O
pořadí na 2. - 4. místě rozhodovaly vzájemné zápasy
těchto družstev, resp. rozdíl nastřílených bodů, neboť
se navzájem poporážela. A tento pomocný koeficient
rozhodl, že ze stříbrných medailí se radovaly hráčky
našeho B týmu. Třetí místo obsadilo družstvo BK
Strakonice a nepopulární bramborová medaile jela do
Mostu. Z obou družstev z Ústí skončilo lépe družstvo
Slovanu a Sluneta s mladšími hráčkami nakonec odjela domů s šestým místem. Do ALL STARS turnaje
byly nominovány tři naše hráčky – Simona Sklenářová, Natálie Juhászová a Klára Buňková. Do pěti je
doplnila Eliška Malá (Strakonice) a Anna Merhautová
(Most). Titul MVP KRA-KOŽ CUPu 2015 si odnesla zaslouženě „domácí“ Daniela Kyselová. Příprava se vydařila a poslední zářijový víkend ukáže, jak ji zhodnotíme v prvních zápasech sezóny – U19 doma hostí
právě soupeře z turnaje: BK Baník Most a Slovan Ústí
nad Labem.
Následující víkend patřil v tělocvičně kategorii
mladších žákyň U14. Turnaje se zúčastnilo celkem 7
družstev. Kromě domácího DBaK dále družstva Sokola Kladno, BK Strakonice, BK Prosek, BK Klatovy, BK
Loko K. Vary a Levhartic z Chomutova. Systém byl
opět spravedlivý – každý s každým.
21 zápasů někdy jasných, někdy vyrovnaných a někdy jako na houpačce rozhodlo o překvapivém vítězi.
V přímém souboji o medaile v posledním zápase tur-

naje poráží Sokol Kladno do té doby jasně vládnoucí
tým BK Strakonice v prodloužení 38:28. Takto výrazný rozdíl jim přisuzuje ve vzájemné tabulce vítězství.
Druhá končí Lokomotiva K. Vary a na smutné Strakonice zbývá až třetí místo. O pořadí rozhodoval pouze
jeden střelený nebo obdržený bod. Basketbal ukázal
jak umí být krásný, ale i krutý.
Naše družstvo hrálo turnaj pro získání zkušeností.
Bohužel v letošním roce u U14 budeme bojovat hlavně o čest. Turnaj hrajeme postupně s těmito výsledky: - Sokol Kladno 23:30, - BK Strakonice 8:49, - BK
Klatovy 15:43, BK Prosek 31:18, - Levhartice Chomutov 11:34, BK K. Vary 18:41.
Jedna výhra, 5 porážek a konečné 6. místo asi odpovídá úrovni našeho družstva. Uvidíme, jak budou dále
dívky pracovat a snad se v průběhu sezóny herně
zlepší.
Do ALL STARS MINI KR4A-KOŽ CUPu byla nominována tato pětice: Malíková Eliška (Kladno), Hlavová
Jana (Chomutov), Perseinová Šárka (Kladno), Staňková Klára (Loko KV) a Faustová Sára (Klatovy). MVP
turnaje putuje do Karlových Varů spolu s Nikolou
Zdeňkovou.
Poslední turnaj byl vypsán pro družstva dívek a mixu mladších mini U12. Devítka účastníků byla složena
z družstev DBaK K-K, DBaK Plzeň, dvou týmů Basketbalové školy Praha, BC Slaný, Sokola Kladno, BK
Strakonic, SKB Rokycan a týmu HB Basket Praha.
Týmy byly rozděleny do tří skupin, kde se hrálo každý s každým. První dva postupovali do finálové skupiny (se započítáním výsledku) a třetí si pak zahráli
mezi sebou dvoukolově o pořadí na 7. - 9. místě.
Naše družstvo se v základní skupině setkalo s týmem SKB Rokycany a po výhře 36:9 mělo skoro jistý
postup. Druhý zápas byl vyrovnanější a tým BC Slaný
porážime až v koncovce 31:25. Tuto výhru si neseme
i do finálové skupiny. Kde však postupně prohráváme
s HBB 18:28, BK Strakonice 36:13, Tygrama U11
10:40 a Tygrama U12 21:44.
Prohry nám zas tak moc nevadí. Byli jsme jasně
nejmladší tým a bylo nás a lavičce 21. Někteří dokonce poprvé v životě na zápase. Trenéři pustili alespoň na chvíli každého na plac. Věříme, že tyto zkušenosti prodáme později, až opravdu o něco půjde
v kategoriích žákyň a dorostenek. Nyní je to pořád o
radosti ze hry a učení se basketbalovým dovednostem, které se sice naučíme při tréninku, ale až zápas
ukáže, jak je dokážeme použít a prodat.
J. Buňka

Výsledkový servis září:
U15 – žákovská liga
BA Sparta – DBaK
88:48 (32:15 54:26 77:37)
B: Hrbková E. 19, Froňková B. 8, Ovsjanniková A. 8, Dolejšová K. 4,
Švambergová N. 4, Fastnerová E. 3,
Lukešová A. 2
3: 0:4 * TH: 17/8:28/8 * F: 27:14
TJ Sokol Kladno – DBaK
107:65 (14:20 43:37 79:52)
B: Švambergová N. 15, Fastnerová E.
13, Froňková B. 13, Dolejšová K. 12,
Hrbková E. 10, Ovsjanniková A. 2
3: 2:4 * TH: 26/13:26/15 * F: 25:22

www.kozlany.cz

DBaK - BK Loko Karlovy Vary
56:55 (15:18 23:29 44:39)
B: Froňková B. 20, Švambergová N.
12, Dolejšová K. 9, Ovsjanniková A. 5,
Kapitánová L. 4, Hrbková E. 3, Šandová A. 2, Bauerová A. 1
3: 4:4 * TH: 24/16:16/5 * F: 13:24
DBaK - BK Levhartice Chomutov
39:68 (7:18 16:34 25:52)
B: Švambergová N. 14, Froňková B. 6,
Ovsjanniková A. 6, Bauerová A. 4, Kapitánová L. 3, Dolejšová K. 2, Lukešová A. 2, Vavrochová L. 2
3: 1:0 * TH: 25/12:18/6 * F: 16:20

U19 – dorostenecká liga
DBaK - BK Baník Most
125:46 37:11 61:26 93:34
Buňková K. 30, Kyselová D. 23, Sklenářová S. 20, Kohoutová N. 13, Kapitánová M. 10, Krlišová N.e 8, Halamová D. 7, Slabá R. 5, Jílková T. 4, Živná
A. 4, Fialová A. 1
3: 13:/2 * TH: 18/10:7/4 * F: 15:12
DBaK - BK Slovan Ústí nad Labem
104:52 38:11 55:26 78:40
B: Sklenářová S. 29, Buňková K. 20,
Kyselová D. 20, Halamová D. 8, Jílková T. 7, Kapitánová M. 6, Krlišová N.
4, Živná A. 4, Fialová A. 3, Slabá R. 2,
Kohoutová N. 1
3: 9:1 * TH: 11/5:18/13 * F. 18:14
Kožlanský zpravodaj 10 /2015
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ANKETA
V září jsme se Vás ptali, Jak se vám líbila letošní
oživlá prohlídka našeho muzea.

Výsledky ankety za září:

Anketní otázka na měsíc říjen:
Jste návštěvníkem knihovny v Kožlanech?

(stav k 30. 9. 12:36)
Nová anketa byla spuštěna 1. 10. 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
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