KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
LISTOPAD

2016

Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Podzimní měsíce pro naše
technické služby znamenají začátek úklidu
spadaného
listí. V říjnu
jsme mohli
díky
dobrému počasí
opravit
několik laviček,
opravit nástěnky
u
zdravotního střediska, upravit kontejnerové stání na
tříděný odpad v ulici E. Beneše a
vysekat nálety okolo ulice Spojovací.
Větší stavební akce již do konce
kalendářního roku neplánujeme.
Dokončena byla oprava opěrné
zídky ve Spojovací ulici.

opravy na střeše úřadu a na střeše
bývalé školy v Hedčanech. Intenzivně se pracuje na projektu rekonstrukce střechy budovy městského úřadu a restaurace.
Koncem měsíce jsme nechali
provést
novou
výsadbu
v Jasmínové ulici v Kožlanech. Jeden
strom
poražený
autem
v Pražské ulici a nový strom před
kaplí v Hodyni jsou rovněž nově
vysazeny. Výsadbu provedla odborná firma a je to náhrada za
stromy a keře dříve vykácené.
I nadále probíhají práce na komplexních pozemkových úpravách.
V současnosti se řeší v rámci společných zařízení protipovodňová
opatření situovaná jižně od Kožlan.
Vodu by zde měly zadržet suché
poldry.

Upravili jsme provizorně povrch
ve Větrné a Sportovní ulici a jednu
přístupovou cestu k nemovitosti ve
Dřevci. Také jsme vyřešili oplocení
terasy u sokolovny včetně schodiště. Bylo nutné provést drobné

Městský úřad úspěšně zvládl organizaci a zajištění krajských voleb. Výsledky z našeho volebního
okrsku najdete na jiném místě na-

šeho zpravodaje. Úspěšně jsme
také zvládli kontrolu na matriku.
V tomto období začíná intenzivní
příprava rozpočtu na příští rok
2017. S tím souvisí i příprava projektů a stavebních povolení na další plánované akce.
Z kulturních akcí bych připomněl
úspěšnou
hasičskou
zábavu
v sokolovně. V sobotu 29. 10. se
konala zdařilá výstava výpěstků ovoce a zeleniny našich zahrádkářů. Byla hojně navštívena a
velmi příznivě hodnocena, jak
místními, tak i cizími návštěvníky.
Ke konci měsíce října jsme obdrželi výpověď z nájmu od pana Neumana, dosavadního nájemníka. Je
otázkou, zda se najde nový nájemník tak velké nemovitosti, když
se nám stále nedaří pronajmout
ani restauraci v budově radnice.
Vzniklou situaci budeme řešit na
úrovni rady města a také na prosincovém zastupitelstvu. Zatím běží tříměsíční výpovědní lhůta. Další
kulturní a společenské akce pořádané v budově sokolovny jsou
v tomto okamžiku nejisté. Ples
města a myslivecký ples však máme zajištěný a dále se uvidí.
Den vzniku samostatné Československé republiky jsme oslavili
položením květin u všech našich
pomníků a tichou vzpomínkou na
ty, kteří se o to zasloužili.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 14. zasedání konaném dne 03. 10. 2016
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města.

pozemku p.č. 4238/1 v k.ú. Kožlany; č. 120/16 - udělení výjimky z
počtu žáků na třídu pro Základní
školu
a
Mateřskou
školu
dr.Eduarda Beneše Kožlany na
školní rok 2016/2017.

Rada schvaluje:
č. 116/16 - program 14. zasedání
rady města; č. 117/16 - 5. rozpočtové opatření 2016; č. 118/16 dodatek č. 2, kterým se prodlužuje
platnost nájemní smlouvy na část

Rada souhlasí:
č. 119/16 - se záborem chodníku
před domem č.p. 122 Kožlany z
důvodu nátěru fasády domu v období od 23.09.2016 do 01.10.2016
s podmínkou zajištění bezpečnosti

www.kozlany.cz

procházejících osob;
č. 121/16 s provedením stavby vrtané studny
na pozemku p.č. 2324/1 v k.ú. Kožlany bez připomínek; č. 122/16 se záborem chodníku před domem
č.p. 79 Kožlany z důvodu rekonstrukce střechy domu, a to v období od 20.09.2016 do 30.10.2016
s podmínkou zajištění bezpečného
průchodu osob; č. 123/16 - s
opravou komunikace v Družstevní
ulici Kožlany v rámci provedení
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údržby místních komunikací v roce
2017.

Rada odkládá:
č. 124/16 - projednání žádosti Diadema Internet s.r.o. o schválení
vedení optického kabelu pro účely
realizace projektu vysokokapacitní

Diakonie Broumov,

Sbírka se uskuteční:

sociální družstvo
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 elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů nábytek, znečištěný a vlhký textil

www.kozlany.cz

optické sítě Kožlany z důvodu doplnění souhlasu všech dotčených
vlastníků bytových domů v ulici
Větrná, Kožlany.

dne:

1. listopadu 2016 a 4. listopadu 2016
8. listopadu 2016 a 11. listopadu 2016

čas:

vždy od 14.00 do 17.00 hod

místo: Městská knihovna Kožlany
Pražská 278, „Pod věžičkou“
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
www.facebook.com/broumovdiakonie
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OZNÁMENÍ
Odečty vodoměrů
Oznamujeme občanům, že od
soboty 10. 12. 2016 do neděle
18.
12.
2016
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
pondělí 19. 12. 2016, aby mohlo
být provedeno vyúčtování vodného

a stočného. Faktury budou rozesílány po 5. lednu 2017.
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.
Žádáme majitele nemovitostí,
které jsou určeny k rekreaci,
pokud budou ukončovat sezo-

nu, ať odevzdají odečet vodoměru, aby jim na konci roku
mohlo být vystaveno vyúčtování vodného a stočného.
Bližší informace u p. Plačkové, telefon:
373396613
nebo
721545142,
mail:
plackova@kozlany.cz.

Bioodpad
Svoz biopopelnic bude naposledy ve čtvrtek 10. 11. 2016.

MĚSTSKÉ MUZEUM KOŽLANY – pozvánky na akce
Přednáška :

“ KOŽLANY A KOŽLAŇÁCI V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE ,,

Přednášku provede paní Hana Šnajdaufová a dozvíte se, jak to bylo za první světové války v Kožlanech a jak se
kožlanští obyvatelé k tomuto nebezpečnému období stavěli
Přednáška se bude konat dne 10. 11. 2016 v 18:00 v budově Městského muzea v zasedací místnosti. Přijďte si
poslechnout.
Výstava : "

VESMÍR„
Výstavu pořádá Městské muzeum ve spolupráci se Základní školou Kožlany. Budou zde
vystaveny výrobky dětí a potrvá od 24. 11. 2016 do února 2017.
Výstava bude zahájena 24. 11. 2016 ve 14:00 hod. s doprovodným programem v budově Městského muzea.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Bramboriáda
V říjnu
probíhala
v mateřské
škole „ bramboriáda“, podzim je
tu. Na třídách se vyrábělo, zpívalo
ale i cvičilo. Vše ve znamení brambor. Zapojili jsme do činnosti i rodiče s dětmi, kteří soutěžili o nejkrásnější výrobek z přírodních materiálů, ale hlavně brambor. Na
nástěnku mohli rodiče přispět i

svými ověřenými recepty. Školní
kuchyně zařadila do jídelníčku
bramboráky i jiné dobroty. Prostě
brambory byly vidět i cítit.
Přes velkou nemocnost se zúčastnilo hodně rodin. Výsledky byly
nádherné, a tak jsme se rozhodli
podělit i s veřejností, výstavou výrobků v rodném domě Dr. E. Bene-

še a vyzdobit tak prostory pro probíhající zahrádkářskou výstavu.
Sladké odměny byly připraveny
pro všechny soutěžící.
Těšíme se na další spolupráci
s rodiči.
Lenka Kozlerová

Citát měsíce
„Svoboda znamená odpovědnost – proto se jí většina lidí bojí“.
George Bernard Shaw
www.kozlany.cz
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Z naší školy . . .
Podzimní sychravé dny jsou ve
škole ve znamení příprav na „vítání
prvňáčků“ a výstavu v kožlanském
muzeu. Vedení školy se zase baví
tím, že se snaží zorientovat
v mnoha nových výkazech, dotaznících a SWOT analýzách spojených s inkluzí, přidáním peněz učitelům, a dotačními programy MAP
a IROP. Ale vše popořádku.
Nejdříve bych Vás chtěl pozvat
na „vítání prvňáčků“, které bude
ve středu 16. listopadu od 10:00
v naší tělocvičně (plakát na jiném
místě). Letos bude na téma „sport
a olympijský rok“. Děti nám předvedou scénky, klipy a taneční vystoupení inspirovaná sportem, jeho
současností i minulostí. Na konci
programu budou pasováni současní prvňáčkové na školáky. Doufám,
že navážeme na loňský úspěšný
program.
Ve středu stejný den se od
17:00 a 18:00 hodin konají třídní
schůzky. O nich budou všichni rodiče a zákonní zástupci informováni prostřednictvím žákovských knížek.
Další akcí, na kterou bych Vás
rád pozval, bude výstava žákovwww.kozlany.cz

ských prací na téma vesmír
v kožlanském muzeu. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 24. 11. ve
14:00 hodin žáky druhého stupně.
Otevření bude spojeno s krátkým
programem, na housle zahrají dívky z osmé třídy. Práce dětí si můžete v muzeu prohlédnout do konce února.
V neposlední řadě bychom se
chtěli podílet na tradičním rozsvícení vánočního stromečku spojeného s trhem. Tato akce je už neodmyslitelně spjata s vystoupením
dětí ZŠ a MŠ. A perníky žáků znovu nebudou chybět. 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.
A co je nového ve škole?
V pondělí 24. 10. proběhlo zasedání školské rady, která mimo jiné
schválila výroční zprávu a dodatek
ŠVP. Tyto dokumenty naleznete po
schválení na stránkách školy. Tam
také nově najdete jídelníček školní
kuchyně na týden dopředu. Dnes
už kuchyně vaří v rámci doplňkové

činnosti kolem 30 „cizích“ obědů
denně, a proto vycházíme našim
strávníkům vstříc. Také jsme byli
nuceni zavést jedno nepopulární
opatření. Protože se nám stávalo,
že někteří rodiče neplatili stravné
za své děti nebo platili se zpožděním, přistoupili jsme k tomu, že
budeme dětem po dvacátém dni
v měsíci automaticky obědy odhlašovat,
aby
nedocházelo
k navyšování dluhu. Není mým cílem, aby děti ve škole neobědvaly,
proto rodiče dostanou vždy dva
dny dopředu SMS zprávu o tom, že
nemají zaplaceno. Stačí potom jenom zavolat a na platbě se domluvit, případně doložit potvrzení o
zaplacení. Pevně věřím, že mé
opatření chápete.
12. října proběhl ve škole preventivní program ve spolupráci
s PČR pro dívky z 8. – 9. třídy na
téma bezpečnost na ulici. Žáci devátého ročníku se byli s výchovnou
poradkyní Bc. Evou Sixtovou na
pracovním úřadu v Plzni informovat o pracovních možnostech
v našem regionu. Mnozí ještě při
výběru budoucích škol nemají úpl-
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ně jasno a tyto schůzky by je měly
nasměrovat.
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 podzimní
čas.
Mgr. Jaroslav Švarc

SPOLKY
Kožlanské šikulky - Podzimní tvoření a pozvánky na další dny
Jsou tu poslední
dva měsíce roku
2016. Začíná nám
vlastně
předvánoční čas. Máme
několik pozvání na
jarmarky a kreativní akce pro děti
a chceme na ně
pozvat i Vás:

to. Koncem října se uskutečnil již tradiční podzimní
jarmark na Farmě Hedecko.

25. 11. se bude rozsvěcet Vánoční strom v Kožlanech
3. 12. Mariánská Týnice – „Advent v muzeu“ - vánoční zvyky a tradice
4. 12. Dýšina - Výstava betlémů
6. 12. Adventní setkání v Městské knihovně
v Kožlanech - tvoření pro děti
10. 12. Vánoční jarmark na Rabštejně
17. 12. Dolní Hradiště - Adventní tvoření pro děti
Moc se na tyto akce těšíme.
A kde jsme v minulých dnech tvořily? 28. září jsme
byly pozvány do Hájovny Lipovka v Lomanech. Moc
děkujeme paní Janě Čihákové, která nás pozvala na
jarmark. Velice se nám u ní líbilo a pořídily jsme i fo-

Přejeme všem hezký podzim
a těšíme se na setkání……
Kožlanské šikulky

Pozvánky a přehled kulturních akcí

25. listopadu
zahájení adventu v kožlanském parku
od 15,00 hodin vánoční jarmark, občerstvení
od 17,00 hodin rozsvícení vánočního stromečku, vystoupení dětí ze základní a mateřské
školy
3. prosince
od 14,00 hod. Čertování v muzeu Mariánská Týnice.
Čeká na vás peklo, ale také andělé
4. prosince
zájezd do nového divadla v Plzni na muzikál Liduscha Baarová.
Návštěva adventních trhů na plzeňském náměstí.
Odjezd autobusu v 16,00 hodin.
6. prosince
adventní odpoledne v městské knihovně.
od 14,00 hod. posezení s vůní skořice, vánoční tvoření a nápady.
1. prosince
zahájení Vánoční výstavky v knihovně
otevřeno v úterý a pátek od 9,00-11,30 a od 14,00-17,00
Městská knihovna
bude v pátek 18. a 25. listopadu uzavřena z důvodu školení.
www.kozlany.cz
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Hasiči města Kožlany
Dobrý den, kvůli častým dotazům na povinné revize
kotlů v domácnostech, začneme novelou zákona o
ochraně ovzduší. Do konce roku 2016 mají nově domácnosti povinnost dle novely zákona o ochraně
ovzduší č.201/2012 Sb. realizovat u kotlů na tuhá paliva první revizi kotle (povinnost se vztahuje i na nově
zakoupené kotle). Revize musí proběhnout nejpozději
do 31. prosince 2016. Zákon předepisuje provádět dle
§ 17 odstavce h) jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění. Od ledna 2017 pak může obecní
úřad požadovat předložení dokladu o provedení této
kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj instalován, provozován a
udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o
ochraně ovzduší.
Tak zní litera zákona. Seznam revizních techniků lze
dohledat
na
internetu
na
adrese
www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=PLK, anebo se
zeptejte svého topenáře, který Vám určitě poradí. Cena revizní prohlídky kotle se prý pohybuje od 800 Kč
do 1000 Kč. Cenu také ovlivňuje vzdálenost bydliště
revizního technika k vašemu domovu (doprava). Revizi mohou provádět pouze technici, kteří mají oprávnění revizní prohlídky na daného výrobce kotle. Jenom
k připomenutí nadále platí již několik let povinnost mít
revizi komína a spalinových cest každý kalendářní rok.
Myslíme si, že už to každý ví a že už má každý svého
kominíka, ale hasiči stále vyjíždějí k požárům sazí ve
spalinových cestách.

V pondělí 26. 9. 2016 v 7:42 hodin obdrželi naši
hasiči zprávu od operačního důstojníka HZS o požáru
haly na třídění odpadu ve firmě Becker v Kralovicích.
Došlo ke vznícení dopravního pásu v důsledku nedodržení bezpečnostních opatření při svařování. Oheň
hasiči dostali pod kontrolu zhruba po 25 minutách. Na
požáru zasahovaly tři jednotky hasičů (SDH Kožlany,
SDH Kralovice, HZS Plasy). Celková škoda na majetku
firmy Becker byla předběžně vyčíslena na 2,5 miliónu
korun.
Ve středu 28. 9. 2016 byl našim hasičům vyhlášen
další poplach. Nejednalo se o pravý zásah, ale šlo o
součinnostní taktické cvičení. Jednalo se o plošné vyhledávání ztracených osob v okolí Obory. Vyhledávání
trvalo celé dopoledne.

www.kozlany.cz

V neděli 9. 10. 2016 u naší zbrojnice se konala drakiáda. Jsme rádi, že se takové akce konají a rádi podpoříme všechny spolky, které budou chtít u naší
zbrojnice a zároveň i ve zbrojnici pořádat podobné akce.
Jak jste si mohli někteří z Vás všimnout, opět probíhaly brigády v naší zbrojnici. Byla dokončena dřevěná
podlaha v bývalé kotelně. Nosná část podlahy byla
zhotovená se starých trámů, které jsme přivezli
z Bučku. Provedli jsme generální úklid a kluci z údržby
nám odvezli nepotřebný materiál.
V úterý 18. 10. 2016 jsme byli pověřeni k nelehké
práci v D-K zemědělské, a.s. Ve Dřevci v místní bioplynce bylo zapotřebí vyměnit motor k čeření hladiny
v zásobníku bioplynové stanice. Kožlanští hasiči byli
povoláni, protože v okolí umístěného motoru se nacházela velká koncentrace čpavku. Proto při práci byla
nasazena dýchací technika, aby nedošlo k poškození
zdraví našich hasičů. Tahle práce nám dala zkušenost,
jak by to vypadalo při reálném zásahu, kde se nesmí
udělat ani jedna chyba. Celá výměna motoru byla
velmi fyzicky náročná, protože naše dýchací technika
je zastaralá a těžká. Náš sbor bude do budoucna hledat prostředky na výměnu celé dýchací techniky.

V sobotu 22. 10. 2016 v sokolovně se pořádala naše
Hasičská zábava. Hasiči i hasičky z našeho sboru týden před tím opět chodili dům po domu a zvali všechny spoluobčany na naši zábavu. Na závěr bychom
chtěli poděkovat všem lidem, kteří přišli na zábavu, a
všem, kteří si zakoupili lístek anebo jinak podpořili
hasiče. Poděkování patří také všem sponzorům, kteří
nám přispěli věcnými cenami do naší tomboly. Snad
se Vám zábava líbila a těšíme se příště na shledanou.
S pozdravem
Vaši Hasiči
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SPORT
TJ Olympie Kožlany
Ani v říjnu naše mužstva nepřekročila svůj stín. Áčko sice poprvé
vyhrálo, ale nedokázalo na toto vítězství navázat a stále se trápí.
Dorost konečně narazil (s výjimkou
Stodu, kam navíc chlapci dorazili
pouze v 8 hráčích) na mužstva ze
spodní části tabulky a výsledkově
si trochu polepšil. I žáci si nějaké
bodíky připsali, naopak stará garda
ve svém posledním zápase utrpěla

první porážku a ve vyrovnané tabulce klesla na 3. místo.
Dorost, žáky a přípravky čekají
závěrečné zápasy podzimu, áčko
má před sebou ještě 3 utkání,
ovšem vesměs s mužstvy z čela
tabulky, takže každý další bod bude zlatý. V reakci na špatné výsledky A-mužstva oznámil hrající
trenér J.Švamberg, že ve své
funkci po podzimní části skončí.

Výsledky - říjen:
A-mužstvo:
Kožlany - Kaznějov B 8:2 (3:1)
Branky: M. Kulhánek ml. 4, Denk, P. Jícha, J. Hromada, Hora
Dolní Bělá – Kožlany 3:1 (0:0)
Branka: M. Kulhánek ml.
Kožlany – Nečtiny 0:2 (0:1)
Zbůch – Kožlany 1:1 (0:1)
Branka: P. Jícha
Kožlany – Líně 1:2 (1:0)
Branka: Tupý
Dorost:
Kožlany – Kaznějov 3:3 (2:1)
Branky: J. Hromada, M. Souček, M. Beneš
Stod - Kožlany
17:0 (10: 0)
Kožlany – Zbůch 4:1 (0:0)
Branky: M. Souček 2, J. Hromada, Špaček
Žihle - Kožlany
5:4 (4:2)
Branky: M. Souček 3, Groh
Kožlany – Hadačka 5:1 (3:0)
Branky: Kos, J.Hromada, Groh, vlastní, M.Souček

Program - listopad:
A-mužstvo (sobota):
5. 11. Všeruby - Kožlany
12. 11. Kožlany - Mladotice
19. 11. Kozolupy - Kožlany

14:00
14:00
13:30

Dorost (neděle):
5. 11. Horní Bříza - Kožlany

10:00 (sobota)

Rádi bychom na tomto místě oslovili všechny bývalé kožlanské fotbalisty, příp. další příznivce - pokud by se mezi vámi našel zájemce, který by byl v této funkci ochoten kožlanskému fotbalu
v těžkých časech pomoci, nechť
kontaktuje
předsedu
oddílu
V.Reipricha
nebo
sekretáře
J.Švamberga.
Děkujeme.

Žáci:
Kožlany - Horní Bříza 2:2 (1:1)
Branky: D. Čihák, O. Hurt
Dolní Bělá – Kožlany 5:4 (3:0)
Branky: Franěk 2, M. Souček 2
Líně – Kožlany 1:11 (1:3)
Branky: O. Berbr 5, Marek 3, O. Hurt 2, Franěk
Kožlany – Mladotice 0:6 (0:3)
Mladší přípravka:
Kožlany – Kaznějov 0:16 (0:6)
Plasy - Kožlany
12:12 (6:6)
Kožlany – Hadačka 3:10 (0:4)
Žihle – Kožlany
15:13 (6:9)
Starší přípravka:
Kožlany – Kaznějov 2:6 (1:2)
Plasy - Kožlany
6:5 (0:1)
Kožlany – Hadačka 6:2 (1:0)
Žihle - Kožlany
6:4 (1:1)
Stará garda:
Zruč B – Kožlany 5:1 (1:1)
Branka: Kratochvíl

Žáci (sobota):
4. 11. Tlučná - Kožlany

15:30 (pátek)

Přípravky (pátek):
1. 11. Horní Bříza - Kožlany 16:00 (úterý)
4. 11. Trnová - Kožlany (ml.) 15:30
Dobříč - Kožlany (st.) 15:30

DBaK - Jr. NBA

Na čtyřech kontinentech se dosud představila juniorská NBA, jejímž prostřednictvím slavná soutěž
pomáhá rozvoji basketbalu po celém světě. Na mapu zemí, které se
připojí do projektu letos, přibude i
Česká republika.
Protože projekt do tuzemska přivádí prostřednictvím České baswww.kozlany.cz

ketbalové federace (ČBF) slovutná
NBA, budou mít samozřejmě obě
soutěže hodně společného. Klubový
draft
proběhl
11.
října
v pražské hale Královka a rozhodl
o tom, že hrajeme pod hlavičkou
New Orleans Pelicans.
30 školních družstev bylo přiřazeno ke 30 týmům NBA a rozděleno do 2 konfederací a 6 divizí. Naše divize jihozápadní Čechy odpovídá jihozápadní divizi NBA, ve
které hrají následující týmy, které
byly vylosovány těmto školám:

Dallas Mavericks/ZŠ Švihov
Houston Rockets/ZŠ Plánická, Klatovy
Memphis
Grizzlies/ZŠ
J.K.Tyla, Písek - New Orleans Pelicans/ZŠ Kralovice - San Antonio
Spurs/25. ZŠ Plzeň
V současné době máme odehrány dva turnaje a jsme na 4. příčce
divize s bilancí 2 výher a 4 porážek
ze 6 zápasů
Závěrečný turnaj divize proběhne ve čtvrtek 10. 11. v Klatovech.
Šance na postup do divizního play
off je sice malá, stále trvá.
J. Buňka
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Anketa
Anketní otázka na listopad:

V říjnu jste odpovídali na otázku, zda „Při venčení
svého pejska na veřejném prostranství uklízíte“.
Výsledky ankety za říjen:

Váš názor na sál kožlanské sokolovny

Nová anketa byla spuštěna 4. 11. 2016

(stav k 4. 11. 9:00:00)

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
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