KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
LISTOPAD

2017

Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Pracovníkům našich technických služeb nastaly časy podzimních prací. Nejčastější jde o uklízení
spadaného listí.
Problémy
s technikou
nás pronásledují
i
nadále
a
pořád chybí
jeden nemocný stálý zaměstnanec.
I
přes
tyto
obtíže práce zvládáme a důkazem
jsou pochvaly od občanů na práci
technických služeb, které jim velmi
rád tlumočím.
Další práce, které jsme zajišťovali,
jsou drobné úklidové a dokončovací práce v sokolovně, materiální
zajištění volební místnosti a úklid a
příprava hřbitovů na svátek zesnulých.
Z velkých stavebních prací máme před dokončením vnitřní úpravy sokolovny. Chybí už jen některé
drobnosti a sál sokolovny bude
připravený na různé kulturní a
společenské akce.

Hotové investiční akce ještě procházejí nezbytnými administrativními úkony. Zateplení budovy MŠ
je již zkolaudováno stejně jako zateplení DPS. Zároveň statečně bojujeme
s byrokracií
spojenou
s evropskou dotací na tuto akci.
Hotový máme také projekt na
pasport dopravního značení na našich místních komunikacích
V současné době máme již hotový projekt na polozapuštěné
kontejnery na separovaný odpad
v Kožlanech a v obcích. Intenzivně
se pracuje na zajištění dotace přes
operační program životní prostředí.
Také máme již podepsanou dotační
smlouvu s krajským úřadem na
opravu podlahy v tělocvičně ZŠ ve
výši 250 tis. Kč.
Zda všechno děláme správně dle
zákona a předpisů, nám čtyři dny
kontroloval krajský hospodářský
audit. Výsledek auditu je jako vždy
výborný a poděkování za dobrou
práci náleží všem zaměstnancům,
kteří se o to zasloužili.
6. října jsem se zúčastnil setkání
starostů obcí a měst, kteří mají ve
svém katastru průmyslovou zónu,
s hejtmanem Plzeňského kraje. Na
tomto setkání jsme společně řešili
různé
problémy,
které
nám
v těchto místech přináší zaměstnávání a ubytovávání agenturních
zaměstnanců. Přítomni byli i pracovníci ministerstva vnitra a PČR.
Zdá se, že problémy s tím spojené
nemají jednoduché řešení a vyžadují především změnu legislativy.

V měsíci říjnu jsme k posouzení
poslali odebrané vzorky jak odpadních vod z obcí, tak vzorky vody pitné z kožlanského vodovodu.
V novém průzkumném vrtu byla
provedena 14 -ti denní čerpací
zkouška a také odběry vzorků. Se
všemi výsledky vás seznámíme
v některém z příštích zpravodajů a
na našich webových stránkách.
Z různých akcí, které se minulý
měsíc uskutečnily, chci zmínit den
otevřených dveří v naší DPS. Proběhl také svoz nebezpečného a
velkoobjemového odpadu a charitativní sbírka oblečení. Děkuji tímto všem občanům, kteří do sbírky
přispěli.
Ve dnech 20. a 21. 10. 2017
jsme v našem volebním okrsku organizovali volby do Parlamentu ČR.
S výsledkem těchto voleb vás seznamujeme na jiném místě našeho
zpravodaje.
28. říjen je spojen se vznikem
Československé
republiky
v r.
1918. V Kožlanech je tento den
vždy spojen se vzpomínkou na našeho rodáka, spoluzakladatele a
tvůrce naší samostatnosti, prezidenta Dr. Edvarda Beneše. V tento
sváteční den jsem přijal pozvání od
Československé obce legionářské
v Brně na slavnostní shromáždění
u pomníku prezidenta Beneše před
Právnickou fakultou Masarykovy
univerzity. Jako představitel rodiště pana prezidenta jsem položil u
pomníku věnec a přednesl krátký
projev.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 14. zasedání konaném dne 23. 10. 2017
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města.
Rada schvaluje:
č. 126/17 - program 14. zasedání
rady města; č. 127/17 - 7. roz-

www.kozlany.cz

počtové opatření 2017; č. 128/17 složení ústřední inventarizační komise, dílčích inventarizačních komisí a likvidační komise k provedení inventury majetku a závazků
města za rok 2017; č. 129/17 poskytnutí finančního daru ve výši
2 000,- Kč na provoz pojízdné prodejny potravin, IČ 87497239 na

rok 2017; č. 130/17 - návrh ceny
za čištění a odvádění odpadních
vod na rok 2018 ve výši 9,69
Kč/m3 bez DPH; č. 131/17 - poskytnutí finančního daru pro Základní školu a Mateřskou školu Kozojedy ve výši 2.000,- Kč.
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Informace pro občany
Ukončení uzavírky
Dle sdělení POVEDu s.r.o. a SÚS PK je ukončena
uzavírka silnice mezi Všehrdy a Holovousy pro veřejnou linkovou dopravu. Od 20. října 2017 se jezdí
podle běžných jízdních řádů.
Týká se dopoledních a odpoledních spojů linek
460830 (Kralovice – Vysoká Libyně), 460831 (Kralovice – Chříč – Kralovice) a 460832 (Kralovice – Čistá).
O uzavírce a změně jízdních řádů jsme informovali v
minulém čísle našeho zpravodaje.

Odečty vodoměrů
Oznamujeme občanům, že od soboty 9. 12.
2017 do neděle 17. 12. 2017 budou v Kožlanech
prováděny odečty vodoměrů.
Žádáme proto občany, aby zpřístupnili své vodoměry, popřípadě oznámili odečet vodoměru osobně, tele-

fonicky nebo mailem p. Plačkové na MÚ Kožlany do
pondělí 18. 12. 2017, aby mohlo být provedeno vyúčtování vodného a stočného. Faktury budou rozesílány v lednu 2018.
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, mail: plackova@kozlany.cz

Vývozu BIO popelnic byl ukončen 26.10.
www.kozlany.cz
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

ŠKOLNÍK - TOPIČ V ZŠ a MŠ KOŽLANY,

KUCHAŘKA V ZŠ a MŠ KOŽLANY,

ZŠ a MŠ Kožlany přijme spolehlivého školníka – topiče. Zkoušky na obsluhu plynových kotlů a vysokotlakých nádob výhodou. Nástup 1. 7. 2018. Platové podmínky dle platných tabulek. Příspěvky na stravování a rekreaci. Své nabídky volejte na tel.:
602 797 635, popř. 373 396 626 nebo posílejte na
email: zsmskozlany@seznam.cz

ZŠ a MŠ Kožlany přijme spolehlivou/vého, kvalifikovanou/ného kuchařku/e do kuchyně základní školy zatím na 0,75 úvazku. Nástup ihned (po dohodě).
Platové podmínky dle platných tabulek. Příspěvky na
stravování a rekreaci. Své nabídky volejte na tel.:
602 797 635, popř. 373 396 626 nebo posílejte na
email: zsmskozlany@seznam.cz

Školkové „ Dýňování“
Říjen nabízí spoustu možností k pozorování změn
v přírodě a na zahradách. Díky příznivému počasí
jsme s dětmi co nejvíce venku. S těmi nejmenšími zatím jen na školní zahradě, až zvládneme chůzi
s kamarádem za ruku, vyrazíme i my ven. Třída předškoláků se vypravila do přírody na stopovačku. Cíl
s hledáním pokladu měly děti v Hájku. Po cestě plnily
úkoly spojené především s podzimem, stavěly obrázky z kamínků, listí, povídaly si o zvířátkách apod.
Každý měsíc se snažíme dětem zajistit divadelní
představení. Tentokrát do školky zavítalo divadlo Kuba s Mňam pohádkami. Pásmo o Otesánkovi, Koblížkovi i Perníkové chaloupce v sobě skrývalo nejen zábavu ale i prvky zdravé výživy.
V tomto měsíci jsme opět začali jezdit s dětmi do
Solné jeskyně v Kralovicích na ozdravné pobyty. Doufáme, že 10 hodinových pobytů dětem pomůže překonat podzimní nachlazení. V solničce si děti hrají

s hračkami, s paní Švarcovou se učí říkanky
s pohybem, na závěr nás vždy čeká pohádka.
Další podzimní akcí mateřské školy bylo „Dýňování“.
Na každé třídě si nejdříve děti s paní učitelkami vydlabaly a ozdobily obrovské dýně, které nám přinesla
p. Babušková. Pro rodiče s dětmi jsme připravili soutěž o nekrásnější dýni. Fantazii se meze nekladou a
tak se nám sešla Dýňová rodina, Dům i s okénky,
různá strašidýlka, Policajt s vězněm, Motýl a jiné
krásné výrobky. Výstava dýní byla v zahradě mateřské školy, děti samy hodnotily nejkrásnější výrobek
pomocí PET víček. Zvítězil Dům s okénky. Gratulujeme. Odměna čekala na všechny, kteří se soutěže zúčastnily. 13. října byla zahrada otevřena celý den, aby
si ji mohli prohlédnout i rodiče. Děkujeme všem, kteří
se zúčastnili a strávili tak se svými dětmi pěkné tvůrčí
chvíle. Všechny výrobky nám v tomto podzimním čase
zdobí vstup do mateřské školy.
L. Kozlerová

Z naší školy…
Podzimní sychravé dny jsou ve
škole ve znamení učení, známkování, příprav prvních hodnocení na
třídní schůzky, voleb do školské
rady, vyplňování dotazníků a výkazů, a hlavně práce s cizinci. Ale
vše popořádku.
Ve středu 15. 11. se od 17:00 a
18:00 hodin konají třídní schůzky.
O nich budou všichni rodiče a zákonní zástupci informováni prostřednictvím žákovských knížek.
Na třídních schůzkách proběhnou
znovu po třech letech volby do
školské
rady.
Dotazníky
www.kozlany.cz

s navrhovanými členy za rodiče se
nám již vracejí do školy. Školská
rada je šestičlenná. Dva zástupce
si volí pedagogičtí pracovníci, dva
jmenuje zřizovatel a dva jsou voleni z řad rodičů dětí. Po vrácení
dotazníků vypracuji navrhovanou
kandidátku, z které si rodiče zvolí
své zástupce. Každý rodič má právě jeden hlas bez ohledu na to, kolik jeho dětí školu navštěvuje. Volit
mohou pouze rodiče žáků ZŠ. Nová školská rada bude pracovat od
1. 1. 2018.

Na třídních schůzkách bude také
probíhat již tradiční představení
středních škol náboráři. Toto se
bude pro žáky devátého ročníku
konat od 17:00 hodin. Zveme
přednostně náboráře ze škol, o
Kožlanský zpravodaj 11 /2017
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které mají žáci zájem. Aby se co
nejlépe zorientovali na trhu práce,
byli deváťáci jako každý rok na informační schůzce na Úřadu práce
v Plzni.
A co je nového ve škole? Na
konci září se páťáci a šesťáci snažili
o získání průkazu cyklisty na dopravním hřišti v Třemošné. Někteří
uspěli, ale bylo velice znát, že byli
připraveni na zkoušky po ukončení
kurzu v červnu a na odložený termín v září už tolik znalostí neuchovali. V pátek 13. 10. jsem předal
školské radě ke schválení výroční
zprávu za loňský školní rok. Po jejím schválení tento dokument naleznete na stránkách školy. Devatenáctého října proběhla pro žáky
deváté a osmé třídy mediální vý-

chova. Žáci se dozvěděli něco o
ovlivňování lidí pomocí médií.
Co nás v této době nejvíce zatěžuje je práce s cizinci, kteří navštěvují školu. V současné době je
to pět Bulharů a stejný počet Slováků. Abychom jim a hlavně jejich
rodičům ještě více přiblížili český
školský systém, uspořádali jsme
pro ně schůzku s překladatelkou.
Tuto
zorganizovala
výchovná
poradkyně po měsíčním „ladění“
termínů. Další schůzky za účasti
překladatele a pracovníků PPP v
Plzni jsou v plánu, ale bude záležet
na časových možnostech všech pozvaných stran. Na tomto místě
bych chtěl poděkovat vedení Amagasaki Pipe, že všechny pozvané
rodiče na schůzku uvolnilo.

Mimo třídních schůzek a vítání
prvňáčků – letos pouze pro prvňáčky a jejich rodiče – připravujeme jako každý rok vánoční jarmark. Děti znovu napečou a ozdobí
perníčky, které si budete moci
koupit na konci listopadu u „stromečku“.
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
Přípravy na adventní čas
Začíná předposlední měsíc v tomto roce a my se připravujeme na adventní jarmarky.
Dostaly jsme pozvání na Rozsvícení vánočního stromu v Kožlanech 24.11. Dále budeme 25. 11. v Kozojedech na Vánočním setkání s výtvarnou dílničkou.
V klubu se setkáváme každé úterní odpoledne a tvoříme z korálků vánoční ozdoby.
Přejeme vám hezký tvořivý listopad a těšíme se na 1. Adventní neděli – 26. listopadu!
Kožlanské šikulky

VOŠOUCHOBRANÍ 2017
V sobotu 14. 10. 2017 proběhlo
v hospůdce ve Dřevci Vošouchobraní. Srdečně zváni byli ti,
kteří vošouchy přinesli do soutěže i
ti, kteří přišli ochutnávat. Úderem
18. hodiny začali dřevecké, ale i
přespolní hospodyně přinášet svá
kulinářská díla.
Sešlo se celkem 16 soutěžních
vošouchů. Porota složená ze všech
přítomných neměla vůbec jednoduché rozhodování. Všichni byli
překvapeni rozmanitostí chutí i ba-

rev na jednotlivých talířích. Nakonec si každý našel svého favorita a
tomu dal svůj hlas. Po jejich sečtení jsme mohli vyhlásit výsledky
celé soutěže.

Všechny vošouchy byly výtečné,
nejvíce hlasů však získal vošouch
s moravským uzeným paní Jarušky
Markové. Po zhodnocení celé akce
a vyhlášení výsledků následovala
volná zábava s duem Horizont.
Za Kulturní spolek
Jiřího Radima ze Dřevce z.s.
Jindra Fišerová

Citát měsíce
„Tajemství životního úspěchu a štěstí není v tom, co děláš, ale jak to děláš. Ne v tom, co vidíš, ale jak se na to
díváš. Ne v tom, co ti přináší nebo odnáší život, ale jak dokážeš prožít každý jeho okamžik. O štěstí nebo neštěstí člověka nikdy nerozhoduje co, ale jak.“
Jan Tříska
www.kozlany.cz
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Kožlanští hasiči – činnost SDH, Mladých hasičů a výjezdové jednotky (JSDH)
Výjezdová jednotka - v měsíci
říjnu proběhlo školení naší jednotky, které bylo zaměřené na proškolení témat, zadané generálním
ředitelstvím HZS ČR, např. zásady
bezpečné a defenzivní jízdy vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy, organizace místa zásahu,
taktické a bezpečnostní zásady pro
umisťování požární techniky u zásahu a podobně. Těchto témat bylo
na rok 2017 vybráno 13, a všechny se musí v daný rok proškolit.
Dva členové jednotky byli vysláni
na specializovaný kurz nositelů dýchací techniky na stanici Košutka v
Plzni, kde se dva dny učili a cvičili
v používání dýchací techniky a
znalosti konstrukce těchto přístrojů. Celý kurz byl zakončen písemnou zkouškou, který oba splnili a
právem jim náleží gratulace.
Stav naší techniky - Tatra 815
CAS32, byla zkontrolována servisním střediskem, a to hlavně tzv.
vlaštovky - příčné nosníky nástavby, které jsou díky stáří vozidla v
horším technickém stavu, a je
nutné je mít pod dohledem, aby se
nestalo, že díky jejich špatnému
stavu celou nástavbu během jízdy
ztratíme. Dále jsou problémy se
spojkou a motorovou brzdou. Mowww.kozlany.cz

mentálně se čeká na vyčíslení nákladů na opravu těchto nejzávažnějších problémů. Za SDH pak děkujeme za navýšení rozpočtu o
peníze, které se prostavěly při pracích na fasádě nad rámec schválených peněz. Tyto vícenáklady byly
financovány z rozpočtu výjezdové
jednotky města Kožlany, kde nám
pak však zákonitě chyběly.

Činnost SDH - sborová aktivita
je v plném proudu, především co
se týká brigád u hasičské zbrojnice. Fasáda je již naštěstí hotová,
takže momentálně probíhají brigády, na kterých se pracuje na stavbě prostoru pro umístění překážek
pro naše Mladé hasiče. Řeší se to
výstavbou přístřešku vedle hasičské zbrojnice směrem k louce, který bude oplocen a „vybestován“.

Děti budou mít překážky blíže k
tréninkové louce a budou si je moci nosit co nejkratší cestou. Součástí stavby je i nový chodník od
garáží k bytovkám. O víkendu 7. a
8. října pak bylo navázáno na starší tradici hasičských výletů, a naši
členové vyrazili na výlet do Františkových Lázní, který spojili s návštěvou v Národní přírodní rezervaci SOOS.

Všem zúčastněným se výlet moc
líbil, a proto určitě nebyl poslední
akcí tohoto typu. Malou komplikací
se letos pro naší sborovou aktivitu
stala změna termínu hasičské zábavy, způsobená protažením prací
v kožlanské sokolovně. Nový termín naší hasičské zábavy byl proto
stanoven na pátek 17. listopadu.
Všichni jste srdečně zváni, přijďte
se pobavit společně s hasiči.
Kožlanský zpravodaj 11 /2017
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Činnost Mladých hasičů – v říjnu
se naši Mladí hasiči (MH) kromě pilování svých dovedností na trénincích (pondělí a středa od 17 hodin,
přijďte se s dětmi podívat), zúčastnili i dvou soutěží pořádaných
Okresním sdružením hasičů Plzeňsever. První akcí byla 7. října soutěž v Hromnici, kde na děti čekaly
dvě disciplíny, štafeta požárních
dvojic a závod požárnické všestrannosti, tzv. „braňák“. Soutěžily
zde všechny naše věkové kategorie, tj. přípravka, mladší žáci a
starší žáci. Přípravky jsou vždy

všude všechny první, mladší pak
získali 13. místo z 22 týmů a starší
12. místo z 21 týmů. Mohlo to být
samozřejmě lepší, ale i horší. Druhou soutěží v tomto měsíci bylo o
týden později (14. 10.) podzimní
okresní kolo celostátní hry Plamen
ve Stýskalech - letos již probíhá
46. ročník této dětské hasičské
soutěže! Disciplíny i obsazení našimi družstvy bylo stejné jako o
týden dříve, proto vedoucí dětí s
napětím očekávali, jaké výkony jejich svěřenci předvedou. Jak již bylo psáno, naše přípravka byla spo-

lečně s ostatními přípravkami první, družstvo mladších si polepšilo o
jednu příčku a skončili v konkurenci 23 týmů na 11. místě. Družstvo
starších si naopak bohužel pohoršilo a za chyby a pomalý běh na trati
nakonec brali až 14. místo mezi 18
zúčastněnými týmy. Samozřejmě
bychom chtěli naše výsledky zlepšit, snad se to podaří na dalších
soutěžích, naše sezóna je naštěstí
teprve na svém začátku.
Michal Češka

DDM Kožlany
Pátá kožlanská drakiáda
V neděli 8. 10. 2017 se konala
jako každým rokem u hasičské
zbrojnice již pátá drakiáda. Předpověď počasí nebyla moc příznivá,
ale nakonec nám počasí vyšlo na
jedničku a obloha se ve 14:00 zaplnila různobarevnými draky.
Děti si také mohly vyrobit malého dráčka do květináče a zahřát se

teplým čajem. Na závěr drakiády
byla vyhodnocena soutěž o nejdéle
létajícího draka, kterou vyhrála
Anička a Jiří Švarcovi, o nejvýše
létajícího draka, kterou vyhrál Jan
Kulhánek a nejoriginálnějšího draka měla Veronika Týmrová. Děti,
které vyhrály, dostaly sladkou odměnu, dort ve tvaru draka a dortík

dráčka dostaly také všechny děti
na drakiádě. Nakonec bych chtěla
poděkovat hasičům za poskytnuté
zázemí, cukrárně "Daška" za dorty
a MěÚ za sponzorský dar.
DDM Kožlany V. Cepková

KNIHOVNA KOŽLANY
připravuje na letošní Vánoce výstavku s názvem Medové vánoce.
Prosím všechny pekařky, cukrářky a šikovné kuchařinky o přispění výrobky, nebo alespoň receptem vašeho oblíbeného medového pečiva.
Recepty
můžete
posílat
emailem
na: kknihovna@seznam.cz

Malá kuchařka bude součástí výstavky. Medové pečivo či jiné medové výrobky a výtvory přineste do
knihovny 28. listopadu nebo 1. prosince. Na vaši spolupráci se těší knihovnice Hana Tupá.
Výstavka bude otevřena od 5. prosince 2017 do
6. ledna 2018

Městské muzeum
Vás zve na dvě listopadové přednášky:
Dne 11. 11. 2017 se koná přednáška spolku Václava
Levého ve spolupráci s Městským muzeem od 14 hodin v IC a zasedací místnosti. Přednášet bude paní
Růžena Srpová s Bartolomějem Štěrbou na téma Václav Levý.

Druhá se bude konat 14. 11. 2017 od 18 hodin a
přednášet bude paní Hana Šnajdaufová a téma bude
Cesta po Španělsku.
Srdečně vás zveme.
Marie Matějovská
průvodkyně Městského muzea Kožlany

SPORT
TJ OLYMPIE KOŽLANY
Výsledky – říjen:
A-mužstvo:
Kožlany – Hunčice 5:0 (1:0)
Branky: Kozler 2, P.Jícha 2, Hromada
H. Bříza B – Kožlany 6:1 (1:1)
Branka: vlastní
Kožlany – Sulkov 9:1 (3:0)
Branky: P.Jícha 4, Kozler 2, Souček 2, Holeček
D. Bělá B – Kožlany 3:3 (1:0)
Branky: Šnajdr ml., V.Švamberg, Kozler
Kožlany - Kralovice B 8 : 0 (4 : 0)
Branky:
P.Jícha
3,
Hromada
2,
Šnajdr ml.,
V.Švamberg, Souček
Mladší přípravka:
Hadačka - Kožlany 4:8 (3:4)
Kožlany – Kaznějov 1:9 (1:4)
www.kozlany.cz

H. Bříza – Kožlany 5:2 (2:1)
Kožlany – D. Bělá 3:4(1:2)
Kožlany – Žihle 2:9 (2:4)
Starší přípravka:
Hadačka - Kožlany 3:3 (2:2)
Kožlany – Kaznějov 3:12 (1:7)
H. Bříza – Kožlany 6:8 (3:4)
Kožlany – D. Bělá 5:6 (2:3)
Kožlany – Žihle 15:4 (6:2)
Stará garda:
Třemošná – Kožlany 3:3 (0:0)
Branky: Běláč 2, Zlechovec
Manětín – Kožlany 7:2 (3:2)
Branky: Kratochvíl 2
Kožlanský zpravodaj 11 /2017
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Program - listopad:
A-mužstvo (sobota):
4. 11. Kam. Újezd - Kožlany 14:00
11. 11. Kožlany - Hvozd
14:00
19. 11. Pňovany - Kožlany
13:30 (neděle)

Přípravky (pátek):
3. 11. Kralovice - Kožlany

15:30

Hurá na repre
8. 10. 2017 vyrazil autobus naplněný našimi nejmenšími fotbalisty na zápas ČR vs San Marino. 42 dětí se
staralo celý zápas o atmosféru ve svém sektoru. Díky bubeníkovi, který udával rytmus, jsme byli slyšet.
Protože bylo připravené i choreo, bylo nás dokonce i vidět. Děti celý zápas fandily v bílých tričkách, které si
sami pomalovaly. Pozdní návrat určitě nikomu nevadil, protože si to každý užil.

FC Olympie Kožlany

DBaK – co letos všechno hrajeme
V říjnu běží všechny soutěže na
plné pecky. Dnes si Vám dovolíme
představit, co vše v letošní sezóně
hrajeme a jak si na začátku sezóny
vedeme a představíme i cíle pro letošní sezónu.
Projekt DBaK, který spojuje DBK
Kožlany-Kralovice a BaK Plzeň, dva
basketbalové kluby ze západních
Čech do společných družstev, dosáhl po 8 letech naplnění celé basketbalové pyramidy. Pod názvem
DBaK letos poprvé startují ve II. lize žen i „absolventky“ kompletního
mládežnického projektu DBaK. Po
šesti kolech jsou bohužel bez výhry na předposledním místě své
skupiny, ale věříme, že si to během sezóny sedne a cíl, kterým je
udržení soutěže, se nám podaří
splnit.
Juniorky (U19) po loňské účasti
a třetím místě ve finálové skupině
mají cíle o trošku nižší. Být v horní
polovině tabulky a tím v poklidu
udržet soutěž i pro příští sezónu.
Po šesti odehraných kolech jsou
s bilancí 6 – 4 – 2 na druhém místě tabulky.
Kadetky (U17) mají cíl sezóny
podobný, v poklidu soutěž udržet.
www.kozlany.cz

V této soutěži je odehráno čtvrté
kolo a my vládneme tabulce bez
ztráty kytičky. V dalších kolech budeme chtít tuto pozici udržet, i
když víme, že to bude težké.
Nejdále ve své soutěži jsou starší žákyně (U15). Tento víkend se
jejich soutěž přehoupla do druhé
poloviny základní části. Naší skupině vládnou dvě nejúspěšnější
družstva loňského MČR U14 –
Chomutov a HB Basket. Za nimi je
sice tabulka rovnoměrně rozdělena, ale většina zápasů končila malými rozdíly a každý je v následujících kolech schopen porazit každého. My jsme o víkendu uhrály důležitá dvě vítězství ve dvojičce s
Lokomotivou
Karlovy
Vary
a
s drobným náskokem držíme 4.
pozici, zajišťující postup do extraligy. A ten je naším vysněným cílem. Konkurentem nám hlavně bude tým BK Strakonice, který jsme
sice doma porazili o 25 bodů, ale
zápas ve Strakonicích bude velkým
oříškem. Ani další zápasy v Ústí a
Pelhřimově nebudou jednoduchou
záležitostí. Jsme odhodláni bojovat
a o postup se popereme.

Kategorii mladších žákyň (U14),
jejichž ligová soutěž je otevřenou
soutěží, letos obsazujeme dvěma
týmy. „A“ hraje jako čistokrevné
14 a „B“ hraje s přízviskem DBaK
U13 jako mladší hráčky, sbírající
v soutěži zkušenosti. Víme, že
kdybychom
družstva
postavili
opravdu jako jedno kvalitnější a
složené z obou ročníků a druhé e
zbytkem hráček, že bychom měli
tým silnější, ale u této kategorie
není výsledek a postup to nejdůležitější. Jsme rádi, že jako jeden ze
tří účastníků ŽL jsme schopni postavit dva týmy (těmi dalšími je
jedna z bašt dámského basketbalu
Sokol Hradec Králové a pak dobře
pracující klub v Litoměřicích). Postup do extraligy je velmi těžký,
neboť postupují ze šesti skupin
první dvě družstva a pak další čtyři
ze třetích míst s nejlepší bilancí po
přepočtení redukovaných tabulek.
Redukovanou tabulkou se myslí
tabulka očesaná o družstva „B“,
která nemohou do ExL postoupit a
pak ještě týmy z posledních míst
ve skupinách, kde je více účastníků než v jiných skupinách. Budeme
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bojovat a třeba se nám postupový
sen podaří naplnit.
Minižákovské kategorie hrajeme
do kvalifikací o MČR oba kluby odděleně. My letos obsazujeme kategorie staršího (U13) a mladšího
(U12) minižactva. Obě soutěže
hrajeme v mixech tj. týmy složené
s dívek i hochů. V těchto kategoriích není výsledek důležitý. Děti se

basketbalem mají hlavně bavit a
výhra je odměnou. Po třech kolech, kdy mají U13 odehráno 6 zápasů jsme zatím nepoznali hořkost
porážky a spolu s týmem Loko K.
Vary se dělíme o první místo.
U12 jsme přihlásili do soutěže, i
když jsme tušili, že to bude pro
nás těžké. Dětí schopných hrát
v této kategorii máme relativně

málo, ale věříme, že do soutěže
brzy zapojíme i nováčky, kteří začali s basketbalem v září tohoto
školního roku. Když budou trénovat s pílí a nadšením, jaké mají,
tak za chvilku nastoupí. Těšíme se
na to. Zatím máme odehrané dva
zápasy s DBaK a oba vítězné
J. Buňka

Anketa
Anketní otázka na listopad:

Výsledky ankety z října:

Souhlasíte se zavedením
tzv. protikuřáckého zákona?

Nová anketa byla spuštěna 1. 10. 2017
(stav k 27. 10. 8:35)

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