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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
V listopadu se většina pracovního úsilí našich technických
služeb
upřela
na
úklid listí.
Také jsme
připravili
techniku na
zimní údržbu chodníků a místních komunikací. Na
zimu
je
připravena
i naše lesní školka a v lesích probíhá poslední letošní těžba dřeva.
Roční plán bude splněn. Dobrou
zprávou je, že kůrovec se v našich
lesích letos příliš nevyskytoval. Je
zde vidět velmi dobrá práce našeho lesníka.
Rovněž odpovědná práce zaměstnanců úřadu je vidět na výsledku auditu hospodaření, který
pro nás dopadl dobře.
Investiční akce jsme již v tomto
měsíci neměli žádné. Zateplení a
opravu střechy budovy MŠ jsme
www.kozlany.cz

v listopadu zkolaudovali bez závad.
Do konce roku 2016 se nám snad
podaří rekonstrukce dveří na budově MěÚ a restaurace. Dveře budou stejné jako ty původní ze začátku minulého století (1911).
Truhlářská
firma
p.
Urbana
z Kožlan dveře vyrábí podle dobových fotografií s požehnáním památkářů. Budova MěÚ je kulturní
památkou, a proto je jejich kladné
vyjádření k realizaci nezbytné.
Podařilo se nám také opravit informační vitríny u zdravotního
střediska a instalovat novou vitrínu
na kulturním domě v Bučku.

také od HZS (celkem 667 tis.). Věřím, že nová technika bude sloužit
ku prospěchu nejenom hasičům,
ale jejich prostřednictvím i nám
všem.
V listopadu jsme ještě provedli
poslední kontrolní odběry odpadních vod v obcích a poslední letošní
kontrolní
odběr
pitné
vody
v Kožlanech. Výsledky kontroly najdete na našich webových stránkách.
Protože se rychle blíží konec
roku, zasedla rada města spolu
s finančním výborem nad přípravou rozpočtu na rok 2017. Rozpočet je konzultován a připravován i
úřadem a také probíhají jednání
s bankou o případném úvěru. Návrh rozpočtu bude předložen na
prosincovém
zastupitelstvu
ke
schválení.

9. listopadu se naši hasiči dočkali
nového dopravního automobilu.
Společně jsme pro něj jeli do Trutnova do firmy Ford, která vyhrála
výběrové řízení. Na auto jsme dostali dotaci z Plzeňského kraje a
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25. listopadu odpoledne jsme
rozsvítili vánoční strom. Stejně jako v minulých letech se nejdříve
uskutečnil vánoční jarmark a poté
následovalo rozsvícení stromu spojené s kulturním programem připraveným školou, školkou a letos
také mladými hasiči. Akce se vydařila a přispěla k bohatému předvánočnímu
kulturnímu
programu
v Kožlanech.

Začal adventní čas a do Vánoc
už zbývá necelý měsíc. Chtěl bych
vám popřát klidný a pohodový
předvánoční i vánoční čas. Užijte
si svátky v klidu a ve štěstí se
svými nejbližšími. Do nového roku
2017 vám všem přeji pevné zdraví
a také štěstí, spokojenost a hodně
úspěchů v osobním i profesním životě.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 15. zasedání konaném dne 24. 10. 2016
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města, zprávu o stavu hospodaření v
městských lesích zpracovanou ke
dni 05. 10. 2016
Rada schvaluje:
č. 125/16 - program 15. zasedání
rady města; č. 126/16 - smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti na
pozemku p.č. 4207/19 k.ú. Kožlany a smlouvu o právu provést
stavbu „Kožlany, PS, p.č. 80/2,
kNN č. IV-12-0011465/3 se společností ČEZ Distribuce, a.s.; č.
128/16 - nákup dárků pro děti z
MŠ Kozojedy v hodnotě 1.000,-

Kč; č. 130/16 - zveřejnění záměru
pronájmu budovy Sokolovny č.p.
37 Kožlany po dobu 30 dnů včetně
podmínek pronájmu dle přílohy č.
4 tohoto zápisu.
Rada souhlasí:
č. 127/16 - se záměrem stavby
společnosti CETIN a.s. s názvem
TM_BTA_PN_sever_81564_OK na
pozemcích p.č. 849, 978, 1067,
1076 vše k.ú. Hedčany a nemá
připomínek.
Rada nesouhlasí:
č. 129/16 - s ukončením nájmu
budovy Sokolovny č.p. 37 Kožlany
ve lhůtě kratší než tři měsíce, nájemní vztah tak skončí v souladu s
nájemní
smlouvou
ke
dni
31.01.2017.

Rada nedoporučuje:
č. 131/16 - zastupitelstvu snížení
kupní ceny za pozemek p.č.
4215/1 v k.ú. Kožlany, jelikož se
dle územního plánu Kožlany jedná
o zastavitelnou část území a v
současné době již pozemek není
využíván jako komunikace.
Rada odkládá:
č. 132/16 - opakované projednání
žádosti Diadema Internet s.r.o. o
schválení vedení optického kabelu
pro účely realizace projektu vysokokapacitní optické sítě Kožlany z
důvodu nedoložení souhlasu všech
dotčených vlastníků bytových domů v ulici Větrná, Kožlany a žádá
doplnění.

Výsledky projednání rady města na 16. zasedání konaném dne 14. 11. 2016
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města, zprávu o stavu hospodaření v
městských lesích zpracovanou ke
dni 31. 10. 2016
Rada schvaluje:
č. 133/16 - program 16. zasedání
rady města; č. 134/16 - 6. rozpočtové opatření pro rok 2016; č.
135/16 - složení ústřední inventarizační komise, dílčích inventarizačních komisí a likvidační komise
k provedení inventury majetku a
závazků města za rok 2016; č.
136/16 - návrh ceny za čištění a
odvádění odpadních vod na rok
2017 ve výši 10,08 Kč/m3 bez
DPH; č. 140/16 - uzavření smlouvy
11010051804_TM_BTA_PN_sever_
PSKON_OK o zřízení služebnosti se
společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. na pozemky st.
630,
p.č.
3623/12,
3648/1,
3668/4, 3671/1, 4155/2 vše k.ú.
Kožlany; č. 142/16 - zveřejnění
záměru prodeje části pozemku p.č.
4150/21 v k.ú. Kožlany o výměře
www.kozlany.cz

cca 20 m2; č. 143/16 - zveřejnění
záměru uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné na části pozemků p.č. 167/1 a p.č. 4151 vše
k.ú. Kožlany s tím, že výměra bude upřesněna po provedení rekonstrukce komunikace; č. 144/16 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IP- 120004135/VB/001 na pozemky p.č.
500/3, 4227/2 vše k.ú. Kožlany se
společností ČEZ Distribuce, a.s..
Rada souhlasí:
č. 138/16 - s povrchovou úpravou
části pozemku p.č. 376/6 k.ú. Kožlany o velikosti 15 m2 a jeho
bezplatném využití panem P.B. pro
parkování osobního automobilu s
tím, že na uvedené části pozemku
nebudou žádné stavby pevně spojené ze zemí a úprava nebude zasahovat do komunikace; č. 139/16
- s připojením bytového domu č.p.
350 Kožlany a č.p. 384 Kožlany na
městskou kanalizační stoku; č.
141/16 - se zrušením veřejného
telefonního automatu s tím, že
město nemá zájem na zachování
jeho dalšího provozu za finančního

přispění města ve výši 1000,- Kč
měsíčně bez DPH.
Rada doporučuje:
č. 137/16 - zastupitelstvu schválit
jednorázové navýšení neinvestičních prostředků zřizovatele o 195
000,- Kč na rok 2016 pro Základní
školu
a
Mateřskou
školu
dr.Eduarda Beneše Kožlany; č.
145/16 - zastupitelstvu nákup části pozemků p.č. 4875, 1878/1,
1878/3 vše k.ú. Kožlany potřebných k realizaci stavby „Výstavba
parkovacích stání a chodníků ve
městě Kožlany - dokončení průtahu“ za cenu 100,- Kč/m2.
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.
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Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 14. 12. 2016 v 18:00 hodin
se koná
10. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti Městského
muzea Kožlany

Program:
1) Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2) Zpráva o činnosti rady města Kožlany
3) Majetkové a ostatní záležitosti města:
4) Změna rozpočtu na rok 2016 - 7. rozpočtové opatření
5) Rozpočet města na rok 2017
6) Rozpočtový výhled města 2018 - 2019
7) Návrh obecně závazné vyhlášky - Požární řád
8) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
9) Zpráva starosty města
10)Diskuse

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 sezonu, 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 případně na
lu: plackova@kozlany.cz.

mai-

Poplatky
Úhradu poplatků na rok 2017
je možné provést hotově do
pokladny MÚ v úřední dny od 9.
ledna 2017 (pondělí, středa 7:3012:00 a 12:30-17:00 hod.).
Poplatek za psa pro rok 2017
viz zveřejněná Obecně závazná
vyhláška č. 3/2015, o místních poplatcích, část II- Poplatek ze psů
Poplatek za svoz odpadu pro
rok 2017
je pro trvale bydlící osoby 500 Kč
za jednu osobu. Pro dítě do 10ti let
věku je cena 300 Kč. V domě, který není trvale obydlen, zaplatí jeho
majitel také 500 Kč. Trvale bydlící
občané v rodinných domech obdrží
známky na popelnice, majitelé rekreačních objektů pytle na svoz
odpadu. V případě zájmu si mohou
majitelé nemovitostí bez trvalého
pobytu doplatit do výše ceny
známky, o kterou by měli zájem.
Oba poplatky lze zaplatit hotově v pokladně MÚ do konce
února 2017, po tomto datu bu-

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

Vánoční stromky
Prodej vánočních stromků proběhne na lesní školce v termínu:
21. 12. 2016 od 11:00 – 13:00
hodin
nebo 22. 12. 2016 od
14:00 – 16:00 hodin.
Na školce bude k dostání pouze
smrk, dle vlastního výběru.
Případní zájemci o borovici si ji
mohou objednat u lesníka na čísle
728720119. Objednaná borovice
bude pak připravena k vyzvednutí
ve výše uvedených termínech na
lesní školce.
Cena za jeden stromek:
do 150 cm
100 Kč bez DPH
nad 150 cm 150 Kč bez DPH
Luděk Bořek

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Cesta do Betléma

Vánoční projekt mateřské školy
Dne 30. 11. 2016 zahajujeme vánoční projekt: „Cesta do Betléma“
30. 11. 2016 bude v mateřské škole od 16:00 hod. probíhat vánoční
dílna pro děti a rodiče, výroba vánočního betléma ze dřeva, který bude
stát před mateřskou školou, výroba vánoční svítilny, pečení perníčků.
Cílem akce: spolupráce rodiny a dětí s mateřskou školou, vzájemné prožití
příprav na vánoční svátky.
S sebou pouze dobrou náladu a chuť pomoci, pracovní oblečení.
Zveme všechny rodiče s dětmi 15. 12. 2016 „Cesta za Ježíškem“
- zahájení před mateřskou školou 16.00 hod. (rodiče + děti)
- okruh v okolí MŠ s plněním úkolů na jednotlivých stanovištích
- setkání u „Betléma“, zpěv vánočních koled, občerstvení
Finančně zajišťuje projekt:

a

www.kozlany.cz

Městský úřad Kožlany
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Z naší školy . . .
Listopad začal pro žáky studeným počasím a i ve škole začalo
před prvními schůzkami přituhovat. Přes to jsme pro ty nejmenší
zajistili představení pana Pohody,
který již tradičně do naší školy zajíždí.
Tento měsíc byl také ve znamení
florbalu. Kluci snad ve všech kategoriích se zúčastnili okrskových a
okresních turnajů. Jak úspěšně nás
reprezentovali, se dočtete na jiném
místě zpravodaje.
Ostatní se mimo výuky a nutných povinností věnovali také přípravě dvou důležitých akcí.

První se uskutečnila ve středu
16. listopadu v dopoledních hodinách,
kdy
jsme
slavnostně
v tělocvičně
přivítali
prvňáčky.
Tentokrát jsme jako téma zvolili
„Sport a olympijské hry“. Program
sestavený z vystoupení jednotlivých tříd vyvrcholil oficiálním uvedením žáků první třídy mezi ostatní kamarády školy. Prvňáčci, kterých je letos 14, složili slib a dostali školní trička zelené barvy.
Program byl povedený. I tak do
budoucna uvažujeme o změně jeho formátu nebo alespoň přesunu
na jiný termín. Je nám jasné, že
v dopoledních hodinách mnoho rodičů prostě přijít nemůže. My by-

chom je však do školy i školky přilákat chtěli.
Ve stejný den odpoledne proběhly první třídní schůzky. Na dvanáct
deváťáků přijelo „zatahovat své sítě“ sedm náborářů – zástupců
okolních středních škol. Toto lobování se stalo již každoročním koloritem třídních schůzek. Ostatní rodiče se dozvěděli výsledky práce
svých ratolestí a často i své důslednosti při jejich domácí přípravě. Jen doufám, že jsme je moc
nezarmoutili. Ještě je do pololetí
dostatek
času
na
nápravu.
Z důležitých informací, které by
neměly zaniknout mezi řádky,
bych zmínil kurz plavání pro žáky
3. – 5. třídy. Uskuteční se od 20.1.
do 7.4. vždy v pátek dopoledne a
nahrazuje po tuto dobu výuku tělesné výchovy. Proto je povinný.
Z kurzu plavání lze omluvit pouze
na základě potvrzení od lékaře.
Další důležitá zpráva byla adresována rodičům sedmáků případně
vyšších ročníků o lyžařském kurzu.
Na hory pojedeme před jarními
prázdninami od 5. 2. do 12. 2.
2017. Protože je sedmáků málo,
abychom naplnili kapacitu chalupy,
budeme vybírat ještě z jejich starších spolužáků. A kritéria budou
jednoduchá – zájem, chování a
prospěch.
Ve čtvrtek 24. 11. byla žáky
druhého stupně pod vedením Bc.
Evy Sixtové otevřena výstava jejich prací na téma „vesmír“. Přijďte
se do kožlanského muzea podívat.
Výstava potrvá až do února.
Dále jsme se pilně připravovali
na slavnostní rozsvícení vánočního
stromečku, kde se již tradičně prezentujeme kulturním programem a

Listopad plný florbalu
Listopad bývá každý školní rok zasvěcen florbalu
škol a hrají jak kluci, tak i holky. Naše škola dívčí tým
nemá, ale hoši postavili dokonce tři.
V úterý 1.11. vyjeli do Horní Břízy kluci 6. a 7. roč.
(posíleni o Š.Kulhánka a M. Berbra z I.stupně) na svůj
turnaj. Hrálo se ve dvou skupinách o čtyřech družstvech. Kluci postoupili z druhého místa ze skupiny B
a narazili na vítěze ze skupiny A, tým Dolní Bělé. Ve
vyrovnaném zápase prohráli 1:0 a hráli tak o třetí
místo s Kralovicemi. To už na ně bylo moc a padli 5:1
a obsadili konečné čtvrté místo. Škoda, stačilo málo a
hráli jsme finále. Přesto je to dobré umístění a povzbudivý výhled do budoucna, vždyť nejlepším střelcem i nahrávačem našeho týmu byl čtvrťák Matěj
Berbr.
V pátek 11.11. jsme se zúčastnili poprvé florbalového turnaje pro žáky I.stupně ZŠ v hale Slávie VŠ Plzeň. Školu reprezentovali žáci 2.-5.ročníku. To byl
trošku jiný florbal, než předvádějí starší kluci, ale mewww.kozlany.cz

malým stánkem s výrobky žáků.
Již čtrnáct dní předem pečeme a
zdobíme perníčky. Celá škola je
provoněna vánoční atmosférou,
děti válí těsto a kuchařky pečou,
pečou a pečou… A potom zdobení přes 300 jich letos prošlo závěrečnou kontrolou. Perníčky šly rychle
na odbyt a před půl šestou už nebylo prakticky co prodávat. Za
pomoc při výrobě děkuji především
našim obětavým kuchařkám a
všem dalším, kteří se na výrobě
nejen perníčků podíleli. Za utržené
peníze pojede celá škola ve středu
21. 12. do kina v Kralovicích. Název filmu si zatím ještě nechám
pro sebe. Sice budeme muset něco
málo doplatit, ale za snahu a pomoc dětí při prodeji to stojí. Snad
tuto krásnou tradici nepřeruší zavedení EET…

Na závěr bych chtěl ještě jednou
poděkovat všem zaměstnancům
školy, kteří si najdou čas a podílí
se na přípravě a organizaci akcí
spojených s prezentací školy. Děkuji za jejich příkladnou práci. Přeji
všem klidný adventní čas a pohodové Vánoce plné dárků a úsměvů
těch nejbližších…
Mgr. Jaroslav Švarc

zi šesti přihlášenými týmy jsme skončili třetí. Také
vynikající výsledek a zkušenost do budoucna, ale
hlavně porovnání úrovně hry týmů této věkové kategorie.
V ten samý den u nás ve škole proběhla kvalifikace
na okres pro kluky z 8. a 9. třídy. Asi bych se musel
rozpůlit, abych oba turnaje stačil. Bylo velké štěstí, že
starosta pan Mgr. Vladimír Přibyl měl čas a mohl náš
tým vést ze střídačky. A také pan Zdeněk Pícl se postaral o hladký průběh turnaje. V Kožlanech se sešlo
šest týmů (Kožlany, Kralovice, Kozojedy, Plasy, Žihle,
Manětín) a zahráli si na odpovídajícim hřišti
s florbalovými mantinely každý s každým. Naši hráči
postupně porazili celkem suveréně všechny a postoupili na okresní turnaj do Horní Břízy. Nad všechny hráče vyčnívali kluci, kteří pravidelně trénují a hrají za
Hippos Kožlany: J. Palšovič, O. Berbr, V. Berbr nejlepší brankář a nejlepší střelec turnaje M. Souček. Finalový turnaj se hrál v úterý 22.11.2016 a jeli jsme tam
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bez brankáře V. Berbra (nemoc) a také bez O. Hurta.
Do branky se postavil J. Palšovič, v obraně hrál bez
střídání O. Berbr a v útoku, také bez střídání, M. Souček. Na křídle se střídali J. Babuška a O. Čihák, víc
hráčů jsme neměli! I v tomto složení jsme neprohráli
jediný zápas a prošli až do finále. Tam jsme si to rozdali s ZŠ Plasy a v nervydrásajícím zápase vyhráli
brankou z poslední minuty 4:3. Konečně první, po
loňských a předloňských druhých místech se to povedlo. Postoupili jsme dále a krajský turnaj nás čeká
9.12. v Plzni na Lokomotivě. Tam se hraje již velký
florbal 5+1, na okrese 3+1, což mi hlava nebere! Za-

vání to trošku diskriminací malých škol! Pojedeme
tam a pokusíme něco uhrát i s naší skromnou sestavou, držte nám palce!
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim hráčům
za skvělé výkony a předvedenou hru na turnajích. Je
vidět, když se s dětmi něco pravidelně dělá, přijdou i
výsledky. A nesmím zapomenout poděkovat rodičům,
kteří pomohli s dopravou na jednotlivé turnaje, jmenovitě Š. Kulhánkovi, M. Čihákovi a Šárce a Oldovi
Mudrovým.
Florbalu zdar!
Mgr. Jaroslav Berbr

Vesmír v muzeu
Ve čtvrtek 24. 11. byla v muzeu
zahájena výstava výtvarných prací
žáků
naší
základní
školy.
Na vernisáži zahrála na housle
spolu se svým učitelem panem
Brožem žákyně 8. třídy Tereza Růžičková.
Každý rok se žáci druhého stupně věnují jednomu tématu, které
zpracovávají různými výtvarnými
technikami. Práce na téma „Z říše
rostlin“ jste mohli loni shlédnout
v místní knihovně.
Letos se žáci věnovali „Vesmíru“.
Nejprve se zabývali jeho samotným vznikem, „Velkým třeskem“,
následovaly
neznámé
planety
s motivem „Bludiště“, na kterých si
žáci vyzkoušeli kresbu tužkou. Velkou fantazii museli vynaložit při
malování mimozemských zvířat a
rostlin. Techniku perokresby můžete shlédnout na obrázcích stop
oněch tvorů. Na vzdálenou planetu
je však nutné nějak doletět, proto

bylo třeba ztvárnit i vesmírná plavidla s mnoha důležitými funkcemi.
Během letu se cestovatelé dostali i
do mnoha nebezpečných situací.
Jednou z nich je například průlet
„Černou dírou“ nebo se přiblížili k
„Hvězdnému víru“. Pomocí techniky kašírování žáci sami nebo ve
dvojicích vytvořili 3D modely planet. Celý soubor zakončili jednotlivé třídy společnou prací. Na 7.
planetě se nachází celá třída plná
žroutů a mlsalů, na 9. jasně svítí
slunce i měsíc a všichni si užívají
zábavy. 6. planeta má dostatek
čokolády, koupání i mozků. 8. planeta je velmi pečlivá, uspořádaná
a veselá, vládne jí král a královna
a žijí zde i ufounci.
Pod vedením paní učitelky Bricínové nám na výstavu přispěly i děti ze čtvrté a páté třídy. Jako
z nejbarevnějšího snu jsou jejich
„Vesmírné výzkumy“. Krásní jsou

mimozemšťané z PET lahví, kteří
„Zkoumají náš svět“.

Mezi obrázky jsou zakomponovány také tři básničky žáků osmé
třídy, které se věnují setkání
s mimozemskou civilizací.
Chtěla bych tímto velmi poděkovat nejen dětem za jejich nápady,
pracovitost a pečlivost při tvorbě,
ale i všem kolegům, kteří se podíleli na přípravě. Srdečně všechny
zvu na tuto výstavu celoroční práce našich dětí, která potrvá až do
února 2017.
Eva Sixtová

SPOLKY

Klub důchodců Kožlany
pořádá předvánoční setkání důchodců
ve středu 7. prosince 2016 od 15:00 hod. u Vožehova rybníka
Doprava tam i zpět je zajištěna autobusem
Zastávky:
Dřevec
14:30 hod.
Kožlany u váhy
14:45 hod.
Kožlany u Sokolovny
14:45 hod.
Kožlany u školy
14:50 hod.
Kožlany u MÚ
14:50 hod.

www.kozlany.cz

Program:
1/Zahájení
2/Pohoštění připravené kuchařem ze střediska DP
3/Volná zábava
Odjezd autobusu zpět cca v19:00 hod. Každý účastník
tohoto setkání zaplatí poplatek 20 Kč.
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Kožlanské šikulky zvou na předvánoční akce
A je před námi krásný adventní čas. Máme sice před sebou hodně práce a tím
nemyslíme jen uklízení a pečení cukroví. Vánoční jarmarky, kreativní odpoledne
pro děti a třeba i vánoční koncerty.
3. 12. Mariánská Týnice „Advent v muzeu“ od 14 hod.
4. 12. Dýšina „Výstava betlémů“ od 14 hod.
10. 12. Rabštejn „Vánoční jarmark“ od 10 hod.
10. 12. Břežany „ADVENTNÍ KONCERT“ od 16 hod.
17. 12. Dolní Hradiště „Adventní tvoření pro děti“ od 15 hod.
....... a pozvánka do Kožlan:
6. prosince od 14 hod. MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOŽLANY
„Kreativní odpoledne pro děti, rodiče i prarodiče“
Přijďte si s dětmi vyrobit třeba vánoční přáníčka a užít si příjemné odpoledne.
Moc se na vás těšíme.
Kožlanské šikulky

Hasiči z Hedčan
Zastávka
dostala
nový kabát

Snad mi dá za pravdu
většina čtenářů zpravodaje, že bychom neměli
být lhostejní k tomu, jak
vypadá naše vesnice či
město. Vlastní domy a
zahrádky máme skvěle
uklizené, ale je tomu tak
i za hranicemi našich pozemků?
V Hedčanech se snažíme žít v upravené, čisté
vesnici. Před dvěma roky
jsme začali s odstraňováním náletových keřů a
dřevin v okolí hřbitova a
zdá se, že boj s plevelem
potrvá delší čas.
Co se nám ale letos podařilo začít a dokončit, je
nový nátěr na autobusové zastávce, která se nachází nad Hedčany směrem na Černíkovice. Stačilo několik víkendových
hodin
a
z
červenozeleného
zrezavělého
úkrytu pro cestující je
zastávka s mladistvým

vzhledem. Práce, které
započaly smirkovým papírem a drátěným kartáčem, pokračovaly nátěrem základní barvy a posléze dvojnásobným nátěrem slonové barvy. Na
střechu
přišla
černá
barva a ve finále jsme
zastávku ozdobili kreslenými květinami.
Jak se nám, členům sboru dobrovolných hasičů,
to povedlo, posuďte sami
a přijeďte se podívat.

procházku okolím Hedčan.
Své rodiče a prarodiče
nechaly daleko za sebou
a nebojácně pospíchaly
vstříc dobrodružství. Od
restaurace je rozsvícené
svíčky zavedly do lesa,
kolem hřbitova a zpátky
do hospody.
Do cíle došli naprosto
všichni, jen jeden chlapec byl chudší o lampion,
který mu shořel. Jako
útěchu dostal perníčky ve
tvaru duchů, ježibab a
netopýrů, stejně jako
ostatní účastníci.

Děti se strašidel nebály
V šest hodin večer už
je pořádná tma a v lese
bývá ještě větší. Navíc
nějaké to strašidlo, nebo
pavouk
zavěšený
na
stromě, had a další zvířecí potvory. A co dupot
vyplašené srnky či kance? Ani tohle neodradilo
děti, aby se za svitu lampionů vydaly v den říjnového státního svátku na

torie. Právě občané Giecze, Hedčané, přišli do
českých krajin a roku
1039 založili naši obec a
posléze i další okolní vsi.
Na výlet za poznáním
polské historie i současnosti se nás vydalo 54. Z
třídenního zájezdu kromě
nevšedních zážitků zůstalo neskutečné množství fotografií, ze kterých
jsme vybrali několik desítek
nejpovedenějších.
Do hedčanské restaurace
jsme v polovině listopadu
pozvali všechny účastníky zájezdu a snímky si
společně prohlédli, zavzpomínali na milé přivítání v Polsku a především
- opět se sešli. K dispozici byly též články o zájezdu v obecních zpravodajích, stejně tak i reportáž vyšlá v polském tisku.

O naší návštěvě se
psalo i v polských
novinách
Uplynulo více než šest
měsíců, kdy jsme společně s občany Černíkovic,
Břežan a Čisté vyrazili do
polské Giecze, nebo-li
Hedčan. Se stejnojmennou obcí nás pojí nejen
název, ale především his-

Valentýna Bílá

Citát měsíce
„Pamatujte si, že pokud budete platit více generálům než učitelům, nebude na světě mír“
Jan Masaryk

www.kozlany.cz
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Hasiči města Kožlany
Dne 18. 11. 2016 byl v 8.35 hodin vyhlášen naší
jednotce poplach. Operačním důstojníkem HZS byl
nahlášen požár Základní školy v Kralovicích. Po příjezdu naší jednotky na místo, jsme zjistili, že se nejedná o opravdový požár, ale o cvičení. Naše jednotka
plnila funkci doplňování vody a zajišťování evakuovaných osob. Na zásahu se podíleli HZS Plasy,JSDH
Kožlany,JSDH Kralovice.

Na začátek bychom Vám představili náš nový vůz.
Na začátku listopadu jsme přivezli zbrusu nový dopravní automobil Ford Transit. Jedná se o devítimístní
automobil vybaveným dvoulitrovým vznětovým čtyřválcem o výkonu 96 kW. Motor plní emisní normu
Euro 6 a je vybaven systémem Ad blue. Pro snížení
spotřeby paliva a objemu výfukových plynů je vozidlo
vybavené Start-Stop systémem. Převodovka je šestistupňová manuální s pohonem předních kol. Vůz je
také vybaven klimatizací a nezávislým topením. Nechybí také zvukové výstražné a tažné zařízení. Nadále
je zde speciální vybavení pro hasiče, jako jsou vysílačky, přenosné svítilny, hasicí přístroj, boční osvětlení, oranžová alej a dobíjecí zařízení vozu. Jedná se o
zásahové vozidlo pro přepravu požárního družstva a
evakuovaných
osob.
Finance
byly
poskytnuty
z Programu 2016 na podporu nové techniky, výstavby
požárních zbrojnic pro jednotky dobrovolných hasičů.
Velkou většinou peněz se podílelo generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR a Plzeňský kraj.
Malou částkou z celkové ceny vozu se podílelo Město
Kožlany. Jsme za tento vůz velmi rádi a doufáme, že
bude plnit svoji funkci.
V naší zbrojnici, jak jste si někteří z Vás všimli, nadále probíhají rekonstrukční práce v části „bývalé kotelny“. Práce probíhají svépomocí našich členů a členek. Na naší zbrojnici byl konečně namontován zcela
zrekonstruovaný sušák na hadice.

Na závěr jsme Vás chtěli pozvat na naší Výroční
valnou hromadu, která se koná 7. 1. 2017 v sobotu
od 18:00 hodin v naší zbrojnici.
S pozdravem
Vaši hasiči

Sdružené hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů Kožlany
Vás srdečně zve na výroční valnou hromadu,
která se koná v sobotu 7. ledna 2017
od 18:00 hodin v hasičské zbrojnici na Výfuku.
Těšíme se na Vaši účast!
Výbor SDH Kožlany

KULTURA
Lampionový průvod v Kožlanech
Dne 8. 11. 2016 pořádal DDM Kožlany tradiční lampiónový průvod městem, kde jsme se
společně rozloučili s podzimní přírodou.
Děti si přinesly lampióny různých tvarů a velikostí. Průvod prošel městem až k hasičské
zbrojnici, kde byl zakončen ohňostrojem. Počasí nám přálo a účast byla velká.
Věra Cepková, DDM Kožlany

Městská knihovna
K tradičním Vánocům patří pohádky. Přesvědčit se o
tom můžete také v městské knihovně, kam vás zvu
na malou vánoční výstavku Pohádkové vánoce.
K vidění budou známé pohádkové postavy, jak slaví
zimní svátky. Výstavka bude otevřena od 1. prosince
ve výpůjční době knihovny.

Městská knihovna zve všechny své čtenáře na malé
adventní posezení, které se uskuteční v úterý 6. prosince od 14 hodin ve spolupráci s Domem dětí Kožlany
a Šikulkami.
Knihovny na vesnicích budou naposledy v tomto roce
otevřeny 9. prosince v obvyklou dobu

Z kulturní komise
4. prosince se uskuteční zájezd do nového divadla
v Plzni na nový muzikál Liduscha Baarová. Odjezd autobusu je mimořádně již v 16 hodin, abychom před
www.kozlany.cz

představením mohli navštívit Vánoční trhy na plzeňském náměstí.
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25. listopadu jsme měli možnost setkání u rozsvíceného vánočního stromečku v kožlanském parku. Dovolte, abych na tomto místě poděkovala všem, kteří
se podíleli na zdárném průběhu celé akce.

Těšíme se na vás na další akci - Plesu města, která
se bude konat v pátek 13. ledna 2017.

MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA MARIÁNSKÁ TÝNICE
3. 12. 2016 od 14 hodin
pozvánka na
V 15 hodin křest kuchařské knihy Miroslavy KunČertoviny v muzeu
tzmannové „Chuť a vůně baroka“, pořadem provází
Peklo a čertoviny pro děti i dospělé, soutěže, hry, taStanislav Jurík, ČRo Plzeň.
nec a tvoření, výstava andělů, předvánoční jarmark a
občerstvení.

SPORT
TJ Olympie Kožlany
Podzimní část fotbalové sezóny
je za námi a chtělo by se říci
ZAPLAŤPÁNBŮH, protože ani v závěrečných zápasech si naše mužstva nepolepšila.
Áčko završilo nejhorší půlsezónu
za posledních 11 let (horší bylo jen
jaro 2005) a se zoufalými 6 získanými body přezimuje na posledním
místě tabulky. Je jasné, že v zimě
se mužstvo bude muset stmelit,
pořádně potrénovat a na jaře se
pokusit o záchranu. Jak jsme psali
v listopadovém čísle, bude už u toho chybět dosavadní trenér. Znovu
bychom tedy rádi oslovili všechny
bývalé kožlanské fotbalisty, příp.
další příznivce i kritiky: 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.

Dorost se letos opět potýkal
s úzkým kádrem, ale díky tomu se
podařilo do mužstva zabudovat
několik žáků, kteří tak získávají
zkušenosti proti mnohdy výrazně
starším a fyzicky vyspělejším soupeřům. Současné umístění sice
není ideální, ale ztráta na mužstva
ze středu tabulky není velká, takže
je šance o tyto příčky zabojovat.
K tomu by snad mohlo pomoci i
uklidnění okolo trenérského postu,
kterého se po podzimním bezvládí
ujal O. Kozler.
Žáci stejně jako v minulé sezóně
patří do spodní části tabulky. I tady trenéra bohužel trápí malý počet hráčů, často nastupují i hodně
mladí kluci, pro které bývají souboje s 15-letými „chasníky“ příliš.
Přesto mužstvo uhrálo několik nadějných výsledků, tak snad bude
na jaře lépe.
Stará garda se celý podzim vyhřívala na čele velmi vyrovnané

tabulky, ovšem (jediná) porážka
v posledním utkání ji sesadila na 3.
místo.
Na hodnocení přípravek je po
prvním půlroce brzy, ale naše malé
naděje fotbal baví, na zápasy se
scházejí ve velkém počtu a věříme,
že je to cesta správným směrem
k zajištění budoucnosti kožlanského fotbalu.
Z výše uvedeného vyplývá, že
nás čeká náročná zima a ještě náročnější jaro. Doufáme, že špatně
už bylo a že se v roce 2017 naše
mužstva opět postupně dostanou
tam, kde bychom si je přáli vidět.
Náš oddíl tímto přeje nejen hráčům, ale i všem příznivcům příjemné Vánoce a mnoho štěstí do
nového roku.
J. Švamberg

Dorost:
Horní Bříza - Kožlany
Branky: M.Souček 2

3:2 (0:2)

Mladší přípravka:
Horní Bříza – Kožlany
Trnová – Kožlany

16:0 (5:0)
5:12 (1:5)

Žáci:
Tlučná - Kožlany
Branky: O.Berbr, Fišer

3:2 (3:0)

Starší přípravka:
Horní Bříza – Kožlany
Dobříč - Kožlany

18:2 (11:0)
7:3 (3:2)

Výsledky - listopad
A-mužstvo:
Všeruby - Kožlany
6:2 (3:1)
Branky: Kozler, Kříž
Kožlany – Mladotice
2:5 (1:2)
Branky: J.Hromada, Kříž
Kozolupy – Kožlany
4:3 (2:1)
Branky: Šnajdr ml. 2, M.Kulhánek ml.

Tabulky po podzimní
A-mužstvo:
1. Kozolupy
2. Mladotice
3. Nečtiny
4. Všeruby
5. Křelovice
6. Dolní Bělá
7. Ledce
8. Líně
9. Zbůch
10.
Blatnice
11.
H. Huť
12.
Bezvěrov
13.
Kaznějov B
14. KOŽLANY
www.kozlany.cz

části:
40:26
40:25
30:29
49:30
37:26
33:28
34:33
37:36
27:27
20:21
34:47
21:27
24:55
27:43

28
27
26
25
23
23
22
19
17
15
15
14
7
6

Dorost:
1. Zruč
2. Kaznějov
3. Stříbro
4. M. Touškov
5. Kralovice
6. Stod
7. H. Bříza
8. Žihle
9. Erpužice
10. KOŽLANY
11. Hadačka
12. Zbůch

61:11
50:22
59:21
31:16
48:16
72:17
26:42
26:29
22:38
29:53
20:75
6:110

33
25
23
23
20
19
14
13
11
11
6
0
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Žáci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tlučná
Mladotice
Horní Bříza
Kralovice
Kryry
M. Touškov
KOŽLANY
Dolní Bělá
Líně

42:14
19:3
27:8
26:11
25:16
18:21
29:28
13:46
13:65

20
19
16
16
11
10
7
6
3

Stará garda:
1. Zruč „B“
2. Chrást
3. KOŽLANY
4. Třemošná
5. Druztová
6. Plasy

18:7
9:5
8:10
8:8
9:12
9:19

9
9
8
6
4
3

FBC Hippos Kožlany
Výsledky 1. kola regionální ligy
mužstva FBC Hippos Kožlany “B“:
FBC Hippos Kožlany “B“ - SVKI Plzeň C 7:4
FBC Hippos Kožlany “B“ - Florbal
Revival 8:1
Tým FBC Hippos Kožlany „B“
pořádal dne 30. 10. 2016 druhé
kolo Regionální ligy malého florbalu. Organizace turnajového dne se
celý tým zhostil na výbornou a zaslouží si náležitý respekt. Bohužel
co se týče výsledků, nebyl tento
den zrovna vlídný. Tým FBC Hippos Kožlany odehrál tři zápasy, ale
body bral jen jednou. První zápas
nelze nazvat jinak nežli debaklem.
Výsledek zápasu FBC Green Devils
vs. FBC Hippos Kožlany B nabídl
gólové žně, ale bohužel jen na
jedné straně. Konečný výsledek
zápasu byl 9:0. Do dalšího zápasu
si tedy tým nesl nepříjemné vzpomínky a hořkou chuť prohry na
rtech. To se ale na dalším zápase
mezi týmem "Šmejd" 2002 "C" a
FBC Hippos Kožlany B projevit nemuselo a taky neprojevilo. Tým
hrál jako znovuzrozený a na průběhu zápasu nebyla vysoká porážka z dřívějšího zápasu znát. Tento
zápas poznamenala hrubá chyba
domácího gólmana Alexandra Nováka. Zápas nakonec skončil těsným výsledkem 2:1 a tato prohra
mrzela tým dvojnásob. Poslední a
jediný vítězný zápas TD odehrál
tým FBC Hippos Kožlany B proti
týmu FBC APM Kdyně. Tomuto zápasu se nedá vytknout bojovnost a
chuť po vítězství. Domácí tým FBC
Hippos Kožlany B porazil svého
soupeře 3:2. Závěrem je vhodné
zmínit dva nejlepší hráče FBC Hippos Kožlany B. Prvním je kapitán
týmu Pavel Fiala, který je nejlepším nahrávačem týmu a druhým je
Pavel Stuš, který je nejlepším
střelcem.
Dne 13. 11. 2016 se v tělocvičně
základní školy uskutečnil 3. turnajový den Regionální ligy BLMF 1.
divize pořádaný TJ Sokolem Všetaty, do kterého nastoupil kožlanský
www.kozlany.cz

FBC Hippos Kožlany B-tým. Zahájili
jsme v již osvědčené sestavě Berbr
J., Berbr O., Stuš P., Fiala P., Babor A., branku střežil ostřílený
gólman Novák A., a počet doplnila
posila z A-týmu a to zkušený
Moučka T.
Do turnajového dne jsme vstoupili prvním zápasem proti týmu
IBK PANDY, kde jsme šli ihned po
začátku utkání do vedení, které
jsme udrželi i po zbytek zápasu a
doslova jsme rozstříleli Pandy
12:3. Za zmínku jistě stojí hattrick
mladíka Ondřeje Berbra a několik
asistencí, momentálně desátého
hráče ve statistice nahrávačů, Pavla Fialy.
Příjemně naladěni po vysoké výhře jsme nastoupili do druhého zápasu proti FBC Heřmanově Huti –
prvnímu týmu v tabulce. Oslněni
předchozí výhrou jsme hned zezačátku utkání udělali spoustu zbytečných chyb a prohráli jsme vysoko 1:9.
Třetí a tudíž poslední zápas jsme
sehráli proti pořádajícímu týmu TJ
Sokol Všetaty. Zápas neměl úplně
hladký průběh a udělali jsme při
něm spoustu chyb, nicméně nás
vždy podržel Saša Novák svými
úchvatnými zákroky a vyhráli jsme
s pěkným výsledkem 4:1. V tomto
zápase jsme sehráli velice těžké
oslabení, kdy na trestné lavici byli
dokonce dva naši hráči, ale podařilo se nám nedostat gól a dokonce
jsme si vytvořili při vlastním oslabení pěkné šance.
Mužstvo A-týmu vstoupilo do
nové sezony s několika změnami v
sestavě. Z B-týmu se vrátil Tomáš
Moučka, který během působení v
nižší soutěži prokázal obrovský kus
práce a vysloužil si opět nominaci
do A-týmu. Dalšími nováčky jsou
Jaroslav Berbr a Ondřej Berbr. Tito
hráči jsou výsledkem naší příkladné práci s mládeží, což se nám letos nesmírně vyplácí. Ondra Berbr
je tedy prozatím na soupisce Btýmu. Za A-tým zatím odehrál oba
turnajové dny a dobrými výkony si

řekl o místo na soupisce A-týmu,
což je v tak mladém věku pozoruhodný skok kupředu. Posledním
nováčkem je gólman Martin Pikeš.
První turnajový den se odehrál v
Nezvěsticích, což je kolébka malého florbalu v západních Čechách.
Turnaj jsme zahájili v sestavě Martin Pikeš, Tomáš Moučka, Ondra
Berbr, Jaroslav Berbr, Pěnkava
Jan, Pěnkava Vojtěch, pod vedením zkušeného kapitána Jaromíra
Správky.
V úvodu nás čekal ostrý start
proti týmu FBC Falcons Nepomuk,
což je favorit soutěže. Dlouho jsme
vzdorovali ofenzivní smršti ze strany soupeře a to i za pomoci skvělých zákroků Martina Pikeše. Vzdor
se prolomil na konci první poloviny
zápasu a to hned dvakrát. Ve druhé polovině zápasu jsme dokázali
vstřelit pouze jednu kontaktní
branku a nakonec jsme prohráli
1:4. Ze zápasu jsme si odnesli
smíšené dojmy, nicméně naše
představení
nebylo
rozhodně
ostudné. Skóre působí jednoznačně, ale zvláště ve druhé půli jsme
měli několik vyložených šanci, kde
jsme bohužel selhali.
Ve druhém zápase jsme nastoupili proti velice neoblíbenému soupeři Fbc Chlumčany. Tento tým
nám v minulosti zkomplikoval postup do vyšší ligy. Soupeř nás již v
úvodu zaskočil čtyřmi rychlými góly, na což jsme v první polovině
zápasu nedokázali zareagovat. Ve
druhé půli jsme provedli změny v
sestavě, což vedlo alespoň k důstojnému zakončení zápasu. Hlavní
role se ujal kapitán Jaromír Správka, společně s Tomášem Moučkou
a Janem Vadinským, kteří dokázali
během krátkého úseku vstřelit tři
branky. Bohužel pro tyto góly nenašli správné načasování a jejich
rozjetá mašina se zadrhla na závěrečném hvizdu rozhodčího. Zápas
jsme prohráli 3:6.
Poslední zápas jsme sehráli proti
nováčkovi v lize Forsee Plzeň. Do
zápasu jsme nastoupili jako favoriKožlanský zpravodaj 12 /2016
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té, nicméně po poslední porážce
bylo naše sebevědomí téměř nulové. V úvodu zápasu jsme se dokázali oklepat a soupeře jsme s přehledem přehráli. Nakonec se ukázalo, že naše snaha byla zbytečná,
jelikož během několika dalších dnů
vyšla najevo administrativní chyba
ze strany Forsee Plzeň a zápas byl
zkontumován ve prospěch našeho
týmu a to 5:0. Je třeba podoktnou,
že jsme nakonec byli rádi za to, že
nedošlo ke kontumaci již před zápasem. Tato výhra nám patřičně
zvedla sebevědomí, které jsme si
odnesli do dalšího turnajového
dne.
V druhém kole soutěže BLMF
jsme se opět představili v Nezvěs-

ticích. Po příjezdu jsme se dozvěděli, že jeden z našich soupeřů se
TD nezúčastní, a tak jsme měli jistotu jedné kontumační výhry.
"Šmejd" 2002 2:5 FBC HIPPOS Kožlany V prvním utkání nás čekal
papírově slabší soupeř. Po špatném vstupu do utkání, kdy jsme
inkasovali laciný gól, se nám naštěstí podařilo brzy dostat zpět vyrovnávacím gólem a dostat tím
zbytek zápasu pod kontrolu. Jen
díky naší špatné koncovce dostal
soupeř pouze 5 gólů a mohl být
rád. Góly: Správka J., Správka L.,
Kubuš P., Berbr O., J. Berbr.
FBC HIPPOS Kožlany 5:7 FbC
Bory Další utkání nás čekal známý
celek, se kterým máme nelichoti-

vou bilanci. Ani tento zápas pro
nás nedopadl dobře. V polovině
utkání jsme zaslouženě prohrávali
0:4. Soupeř trestal hlavně naše individuální chyby. Do utkání se nám
podařilo dostat teprve ve druhé
polovině utkání, a to v posledních
minutách zápasu, kdy jsme soupeře zatlačili a dali 4 branky. Ale už
bylo pozdě s utkáním udělat více,
soupeř si vítězství pohlídal a pro
nás to znamenalo zaslouženou
ztrátu tří bodů. Góly: Správka J.,
Správka L., Kubuš P., Berbr O.,
Berbr J. Sestava: Novák A., Moučka T., Správka J., Berbr O., Správka L., Kubuš P., Berbr J.

DBaK … ve zkratce
V listopadu se dá již říci, jak si
naše družstva stojí v soutěžích a
musíme říci, že docela dobře.
Juniorky se díky vítězným zápasů dvojičky s Mostem drží i přes
porážku na Spartě na druhém postupovém místě a postup do finálové skupiny ligy je velice blízko.
Kadetky také překvapují a díky
dobrým výsledkům asi přehodnotíme cíl z klidného udržení soutěže
na postup do finálové skupiny.
Jestliže dokáží zopakovat výsledkově zápasy i ve druhé polovině,
tak může být postup realitou.
Starší žákyně čeká již jen poslední dvoukolo nadregionální soutěže a již máme jistotu postupu do
druhé fáze ligové soutěže. Takže o
kvalitní soupeře a dobré zápasy
má tým postaráno.
Mladší žákyně čeká o víkendu
poslední zápas základní části ve
Strakonicích. S ohledem na postupový klíč, kdy ze 6 skupin postupují vždy první dva týmy a pak 4
nejlepší ze třetích míst, navíc po
přepočtu na stejný počet účastníků

základních skupin nedokážeme
před skončením základní části spočítat, zda máme ze třetího místa
jistotu postupu. Věříme, že naše
dobré výkony nám zajistí postup,
ale uvidíme po víkendu. Tak držte
palce.
Starší minižactvo bojuje se svými soupeři se střídavými úspěchy.
Hráčky a hráči ročníku 2004
vesměs své čtvrtiny vyhrávají,
avšak náš tým je složen převážně
z ročníků mladších, ty sice bojují,
ale na starší protihráče zatím nestačí.
A právě nabrané zkušenosti z
U13 prodávají mladší mini ve své
kategorii. Kolo před polovinou soutěže okupují nejvyšší příčku tabulky, takže jen tak dál.
Poslední kategorií, kterou hrajeme jsou přípravky. Prvních dvou
turnajů jsme se ještě nezúčastnili,
ale zveme Vás na neděli 4.12. do
tělocvičny,
kdy
budou
našim
nejmladším soupeřem dva týmy
Lokomotivy Plzeň. Zde nejde vůbec o výsledky, ale o radost ze hry

a možnost vyzkoušet si v "zápasovém" nasazení, co už umíme.
V minulém čísle jsme Vás také
seznámili s projektem Jr.NBA a informací, že šance na postup do
semifinálové části této báječné akce je malá. Byla sice malá, ale podařilo se. Takže 8.12. na Folimance hrajeme jako New Orleans Pelicans proti Los Angeles Clippers
neboli ZŠ Kuncova z Prahy. Ani zde
tak nejde o výsledek, ale o radost
ze hry a pocit, že jsou děti účastníky něčeho vyjímečného.
S koncem roku se také chystáme
na další zápas SUDÁ vs LICHÁ.
Umístění svátků v týdnu nám moc
nepřeje, ale doufáme, že k zápasu
dojde v pátek 30.12. od 18:00
hod. O rozřazovacím pravidle na
tetno zápas Vás určitě budeme informovat na plakátech. Přijďte si
zahrát.
Na závěr roku si dovolím popřát
Veselé Vánoce a šťastný nový rok
všem hráčkám, hráčům, rodičům a
příznivcům kožlanského basketu.
J. Buňka

Anketa
V čase adventním se nemůžeme nezeptat na

V listopadu jsme zjišťovali Váš názor na sál kožlanské
sokolovny.

Vánoční dárky….

Výsledky ankety za listopad:

Nová anketa byla spuštěna 1. 12. 2016

(stav k 30. 11. 10:00:00)
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Informace ke změnám ve veřejné linkové dopravě od 11.12.2016
Na lince 460831 pojede nový dopolední spoj v pondělí a středu. Spoj odjíždí v 10:15 z Kralovic a jede okružní
trasou zpět do Kralovic s příjezdem 11:13. Spoj má návaznosti v Kralovicích na spoje směr Plzeň.
Zároveň pojede školní spoj v 13:15 z Kralovic do Kralovic (14:22) i o prázdninách.
Dochází také k posunu spoje 12 jedoucího v 15:20 na 15:45, aby byl možný přípoj od Plzně.

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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