KVĚTEN 2019

Z RADNICE ...
Voda
Dubnové počasí nám ukázalo, proč se měsíci dubnu
říká aprílové. Teplotní rozdíly byly velké, ale srážek
málo. Všichni víme, že sucho trápí většinu území naší
republiky. Myslím si, že bychom si měli uvědomit, jak
a čím je pro nás důležitá a jak s ní co nejlépe hospodařit. Věřím tomu, že státní úředníci zjednoduší a lépe
zpřístupní dotační tituly, které se týkají zadržování
vody v krajině (např. budování retenčních nádrží, lesních tůní, vysazování remízků atd.). A teď budu psát
konkrétně k vám občanům. Prosím vás šetřete
s vodou. Byl bych nerad, abychom se dostali do situace, kdybychom museli dovážet vodu za nemalé peníze. Předem děkuji a věřím, že někteří z vás začnou
jakýmkoliv způsobem s vodou šetřit.

ly se celkem v hojném počtu (14 nahlášených, 13 zúčastněných). Doufáme, že každým rokem se bude počet navyšovat. Všem organizátorům a účinkujícím
patří velký dík za svoji odvedenou práci.

Biopopelnice, odpady
Dalším problémem, který nás neustále trápí,
jsou odpady. Po prvním svozu bioodpadu nás svozová
firma oslovila abychom apelovali na občany, aby
nevhazovali do Bio popelnic komunální a plastové
odpadky viz. foto.

Co se dělo…
Během dubna proběhly další a další jednání ohledně
rozpracovaných akcích (např. polozapuštěné kontejnery, rekonstrukce Hodyňské školy, průtah městem
atd.), které se prozatím vyvíjejí velice slibně. Pomalu
a jistě k nám přicházejí výsledky ohledně žádaných
dotací. Zatím jsme v celku spokojeni. Po pravdě jsme
žádali o vyšší částky, ale i tak co získáváme díky dotacím, můžeme začít s realizací připravených akcí. Také proběhly dokončovací práce v ul. Polní, Luční a Větrná. Na konci měsíce proběhne kolaudace a o výsledcích vás budu informovat v dalším čísle zpravodaje.

Mobilní rozhlas
V půli měsíce proběhlo jednání o rozšíření mobilního
rozhlasu. Chtěl bych požádat občany, kteří nemají
mobilní rozhlas, přijďte k nám na městský úřad a zaregistrujte se. Podle výsledků máme stále slabé pokrytí a je to škoda. Díky mob. rozhlasu se dozvíte
spoustu důležitých informací viz. příloha. Jednou
z velkých událostí bylo přivítání našich nejmenších
občánků, které proběhlo v naší obřadní síni. Zúčastni-

Pokud se to bude opakovat, bude město doplácet
nemalé částky za třídění. Dále nepořádek u kontejnerů v ul. V Ouvoze. Je to hnus a strašná vizitka města.
Každý pondělí je tam neskutečný nepořádek. Nechápu
to, vždyť je k dispozici běrné místo. Tam všechen tento odpad patří a je to do 100 kg zdarma. Dbejte na
větší čistotu ve svém městě. Děkuji
Jaroslav Koura, místostarosta

135. výročí narození Dr. E. Beneše
Dne 28. 5. 2019 v 10:00
bude u příležitosti
135. výročí narození
prezidenta Dr. E. Beneše
položena kytice
k pamětní desce a u sochy v parku
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Výsledky projednání rady města na 5. zasedání konaném dne 1. 4. 2019
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města, zaslané informace
Rada schvaluje:
č. 51/19 - program 5. zasedání
rady města; č. 52/19 - vyplacení
finančního příspěvku při narození
dítěte všem žadatelům o finanční
příspěvek; č. 53/19 - poskytnutí
finančního daru ve výši 20 000,-

Kč pro Dům dětí a mládeže Kralovice na zajištění činnosti příspěvkové organizace v roce 2019.
Rada souhlasí:
č. 54/19 - se záborem chodníku
před nemovitostí č.p. 79, Pražská,
Kožlany po dobu 10 dnů v období
realizace průtahu Kožlany z důvodu vyšší bezpečnosti chodců, pokud bude nezbytné provést zábor
chodníku v období duben až květen, pak rada souhlasí za podmínky podchozího lešení se zajištěním

bezpečného průchodu osob tak,
aby osoby nevstupovaly do vozovky; č. 55/19 - se zadáním nacenění zpevnění komunikace K Hájku,
Kožlany, živičným povrchem.
Rada odkládá:
č. 56/19 - projednání žádosti o příspěvek na vybudování dětského
hřiště v obci Hedčany z důvodu
zjištění dalších finančních možností.

Výsledky projednání rady města na 6. zasedání konaném dne 15. 4. 2019
za účasti všech členů rady města
Rada schvaluje:
č. 57/19 - program 6. zasedání
rady města; č. 58/19 - cenu krátkodobého pronájmu nebytového
prostoru v objektu bývalé cukrárny
č.p. 260 Kožlany včetně DPH, a to
1815 Kč za 24 hodin bez vytápění
objektu, 2420 Kč za 24 hodin s

vytápěním objektu; č. 59/19 - návrh nájemní smlouvy a krátkodobý
pronájem nebytového prostoru v
objektu Pražská 260, Kožlany od
18.04.2019 do 19.04.2019 panu
Ondřeji Kozlerovi za celkové nájemné 1815,- Kč včetně DPH.

Rada pověřuje:
č. 60/19 - starostu města k rozhodování o krátkodobém pronájmu
nebytového prostoru č.p. 260 Kožlany a uzavírání smluv o krátkodobém pronájmu. Pojmem krátkodobý pronájem se v tomto případě
rozumí nájem nebytového prostoru
max. do pěti kalendářních dní.

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Kožlany podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
dne 25. května 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost: zasedací místnost Městského muzea v Kožlanech, Dr.E.Beneše 2, pro voliče
bydlící v Bučku, Dřevci, Hedčanech, Hodyni a Kožlanech.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu
Evropské unie.
4. Voliči, který nebude zapsán v seznamu voličů, bude umožněno hlasování, pokud předloží voličský průkaz nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se
změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
5. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací
lístky. V den voleb do Evropského parlamentu může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Informace pro občany
ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

sobota 18. 5. 2019

Buček /náves /
Hodyně /náves/
Dřevec /náves/
Dřevec /KD/
Hedčany /náves/
Kožlany /proti MÚ/
Kožlany /u Sparu/

8:00 – 8:15
8:20 – 8:40
8:45 – 9:00
9:05 – 9:15
9:45 – 10:00
10:10 – 10:40
10:45 – 11:05

Časy jsou orientační
www.kozlany.cz

Mezi nebezpečný odpad patří např.: zářivky, pneumatiky, akumulátory, znečištěné obaly, lednice, televizory, elektrošrot, motorové oleje, apod.
UPOZORNĚNÍ
Tento svoz odpadu není určen pro podniky a podnikatele!!!
Na místo svozu odvážejte odpad až při příjezdu svozové služby.
Je zakázáno tvořit skládku před svozem!!!
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Svoz nebezpečného odpadu
Upozorňujeme občany, že při květnovém svozu nebezpečného odpadu /o termínu budeme včas informovat/ bude od letošního roku svážen POUZE
NEBEZPEČNÝ ODPAD, objemný odpad NE.

Objemný odpad mohou odevzdat občané Kožlan,
Dřevce, Hedčan, Hodyně a Bučku a majitelé nemovitostí tamtéž po zaplacení poplatku za odpad pro příslušný kalendářní rok, ve sběrném místě v Kožlanech.
A to dle „Provozního řádu sběrného místa odpadů“.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Duben začal pro žáky školy sportovně. Hned v prvních týdnech vyjeli žáci i žákyně na volejbalový
turnaj, nejmladší na krajský turnaj
ve florbale a mladší dívky se zúčastnily na konci března turnaje
v basketbalu. Jak se jim všem dařilo, najdete na jiném místě zpravodaje.
Druhého dubna proběhla ve škole kontrola spisové a archivní služby pracovníky archivu v Plasích.
Před tím byla provedena obsáhlá
skartace materiálů. Kontrola proběhla bez větších nedostatků a
drobnosti byly odstraněny okamžitě. Škola vede spisovou službu dle
platných zákonů a norem.

V pondělí na konci března jsme
přivítali v první třídě návštěvu
z naší školky. Předškoláci se přišli
podívat na své kamarády, zhlédnout, co už se všechno naučili a
setřást ostych před zápisem. Ten
se konal ve středu 10. dubna. K
zápisu se dostavilo 14 dětí z naší
školky, 2 děti z MŠ na Chříči a jedna dívenka z kralovické MŠ. Během zápisu děti malovaly postavu,
poznávaly geometrické tvary, čísla,
zvířata, povídaly nám pohádku nebo zpívaly. Na těchto základních
činnostech lze rozpoznat jejich motorickou, intelektuální i sociální vyspělost. O dětech máme také základní informace od jejich třídních
učitelek, které jsou s nimi po rodičích nejdelší čas. Rodiče dvou dětí
požádali o odklad a já jsem jim na
místě vyhověl. Nikdo jiný o odklad
nepožádal a tak bylo přijato 15
budoucích prvňáčků. Výsledky zápisu budou zveřejněny začátkem
května na stránkách školy a na
nástěnce v mateřské školce. Připomínám, že seznam přijatých dětí
www.kozlany.cz

je zveřejněn pod číselnými kódy,
které každý rodič obdržel při zápisu.
Po loňském útlumu nám nastoupí stejný počet žáků, jaký odchází
z deváté třídy. V tomto školním roce jsme se pohybovali i díky několika cizincům kolem počtu 146 žáků ZŠ a 50 dětí MŠ. Předpokládám, že příští rok bude navštěvovat ZŠ cca 150 žáků a MŠ 42 dětí.
Tam se také pilně připravujeme na
zápis, který proběhne v úterý
14. května od 14:30 do 16:00
hodin.
Protože byl duben bohatý na
školní akce, napíši dál jenom jejich
výčet… Čtvrťáci a páťáci navštívili
Muzeum stavitelství v Plasích, jejich mladší spolužáci pak divadlo
v Plzni. Žáci druhého stupně se
podívali do automobilky v Mladé
Boleslavi a do Muzea Škody. Tento
časově náročný celodenní výlet se
dětem dle ohlasů velice líbil.

A znovu 4. a 5. třída se tentokráte podívala do Divadla JK Tyla
v Plzni. Do toho byly dubnové
svátky a máte měsíc z pohledu
učení a systematické práce totálně
rozhozený. Vlastně nás něco podobného čeká i na začátku května…
V posledním dubnovém týdnu
začal pro 3. – 4. třídu plavecký výcvik, který bude končit až poslední
týden v červnu. Umění plavat je
podle mého názoru v dnešní době
důležitá a snad také běžná věc. Ti
starší ho již zvládají bez větších
problémů. Od loňského roku je
plavání povinné ve všech školách a
ministerstvo stále nabízí dotaci na
dopravu. Ta sice nepokryje celé
náklady, ale děti budou doplácet
jenom cca 100,- na osobu. Nákla-

dy na bazén a výuku instruktorů
platí jako každý rok škola.
24. dubna se konala díky Mladé
Boleslavi odložená pedagogická
rada. Následně probíhaly třídní
schůzky. Ty jsou na jaře navštěvovány méně než na podzim. Chtěl
bych poděkovat všem rodičům,
kteří se dostavili a dali nám další
podněty pro naši práci.
Na konci dubna jsem se konečně
dostal k podání projektu Šablony
II. Na co navazuje je zřejmé
z číslovky v názvu. Tentokrát může
o peníze žádat i školní družina. U
těchto peněz je veliký problém
s jejich použitelností. Jsou přísně
účelově vázány – jako každé peníze z EU. V celkovém součtu utratíme v následujících dvou letech
1 166 000,- korun. Peníze jsou určeny na tablety do výuky jazyků,
školení učitelů, podporu čtenářských klubů a doučování, projektové dny, supervizi… Kdybych dostal „volný“ milión, zrekonstruoval
bych raději školní šatny. Bohužel
na to peníze nejsou.
Na závěr bych chtěl zmínit, že na
den učitelů a začátkem dubna protestovali symbolicky kantoři proti
podfinancování českého školství. I
naše škola se připojila k této akci a
jeden den jsme odučili v černém.

Určitě si říkáte, že učitelé mají
peněz dost a to dělají jen 9 měsíců
v roce… jako bych to slyšel. Jestliže máte potřebné vzdělání, rád
Vás přijmu na místo učitele či asistenta pedagoga. Obě tyto pozice
potřebujeme od září obsadit. Kdo
si to nevyzkouší, absolutně netuší
o jak náročné a v současné době i
nevděčné práci mluví. Přeji všem
prosluněný květen…
Mgr. Jaroslav Švarc
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Mateřská škola
V předchozích číslech zpravodaje jsme informovali o
umístění nových komponentů na zahradu MŠ, kterou
realizovala firma Hřiště pod Květinami s. r. o.

dnes celou enviromentální zahradu využívat. Brigáda
proběhla 16. 4. v odpoledních hodinách a všichni měli
plné ruce práce. Bylo třeba dokončit hmyzí hotel, zrýt
záhony, osadit truhlíky bylinkami, vydesinfikovat obě
pískoviště, sestříhat túje a natřít stávající průlezky.
Velké poděkování za pomoc při těchto úpravách
školní zahrady a za materiální podporu patří panu O.
Plačkovi, panu O. Mudrovi, manželům P. a J. Babuškovým, paní D. Babuškové, paní M. Tomanové, paní
N. Gregorové, panu A. Rusému, paní I. Lendelové,
paní K. Klausové a paní E. Votroubkové.

V měsíci dubnu pak došlo k dokončení celého projektu. Díky instalování posledního prvku, vodního mlhoviště a společné brigádě s rodiči, mohou děti již

Kolektiv MŠ

Jaro a sport v naší škole
V pátek 29. 3. pořádala naše
škola okresní turnaj mladších žákyň v basketbale. Do soutěže se
přihlásilo jen pět škol: Kralovice,
Horní Bříza, Žihle, gym. Plasy a
my. Díky dostatku času se hrálo
systémem každý s každým. Hned
první zápas jsme narazili na Kralovice a už tradičně jsme prohráli.
Tento zápas nás asi nastartoval a
ostatní školní týmy naše holky porazily. Celý tým táhly svými výkony naše dvě baskeťačky Lucka
Švarcová a Andělka Slabá a velice
se zasloužily o celkové druhé místo. Z pětadvaceti škol okresu být
druzí je celkem úspěch!

Další týden byl zasvěcen volejbalu žáků 8. - 9. tříd. Kluci se zú-

www.kozlany.cz

častnili svého turnaje v úterý 2. 4.
v Kralovicích
a
dívky
4.
4.
v Plasích. Chlapeckého turnaje se
zúčastnila pouze tři družstva a tak
bez jediného vítězství jsme skončili
třetí. Škoda, že na turnaji nemohli
hrát naši osmáci, měli jinou akci
na ÚP V Plzni, mohlo to být lepší.
Na dívčím klání, přihlásilo se sedm
týmů, to bylo mnohem lepší. Naše
holky třikrát vyhrály a třikrát
padly, to však stačilo na krásné
třetí místo. Všem děvčatům moc
děkuji za předvedenou hru a ani
zde se naše škola neztratila.

V pátek 12. 4. naši nejmenší
florbalisté jeli do Plzně bojovat
v krajském finále. V konkurenci

šesti týmů se neztratili. Odehráli
pět utkání s týmy sestavených
z kluků 4. - 5. třídy. Za nás hrál
prvňáček a dokonce i dvě dívky.
Ani jedno utkání jsme nevyhráli a
obsadili
jsme
šesté
místo
v Plzeňském kraji, což není špatné.
Těžko jsme mohli konkurovat týmu
z 33. ZŠ Plzeň, vítězi turnaje, kde
mají kromě fotbalových tříd i florbalové. Přesto si myslím, že je to
úspěch.

Závěrem
musím
poděkovat
všem našim hráčům a také rodičům Petře Benešové a Michalu Šotovi, kteří pomohli s dopravou na
turnaj.
Mgr. Jaroslav Berbr
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Základy stavitelství aneb Jak to, že to nespadne?
10. dubna se žáci 4. a 5. třídy
naší školy zúčastnili vzdělávacího
programu
v Centru
stavitelství
v Plasích.
Akce pod názvem „Základy stavitelství aneb Jak to, že to nespadne?“ byla zaměřena na rozvoj polytechnických dovedností. Děti si
vyzkoušely
různé
stavby
z dřevěných hranolů, pokusily se o
stavbu mostu, dalšími pokusy zjistily i možné zatížení a konstrukce
mostů.

Svoji trpělivost a fantazii žáci
uplatnili při výrobě mozaiky ze
zbytků obkladaček, kterou si na
památku odnesli.
Tato akce děti zaujala a mají určitě námět na další zajímavě strávený výlet, protože Centrum stavitelství zabaví snad opravdu každého.
Mgr. B. Pokorná

SPOLKY
Jarní tvoření
V dubnu jsme připravily pro děti dvě výtvarné dílničky, kde si děti vyráběly velikonoční
dekorace. Také jsme byly na tradičním Velikonočním jarmarku na Farmě Hedecko. Kdo se
přijel podívat, viděl zde i tradiční výrobu kraslic, perníčků, pletení pomlázek a děti i zde si
mohly vyrobit velikonoční dekorace.
18. května vás můžeme pozvat na tradiční Májový den řemesel a divadla do Mariánské
Týnice, kam jsme dostaly pozvání a kam rády jezdíme.
Přejeme vám krásný květen.
Kožlanské šikulky

Spolek sochaře Václava Levého z.s.
Spolu s Městem Kožlany připravujeme Kožlanský
jarmark, který bude 8. června od 13 hod. v parku
před radnicí. Chceme společně navázat na tradici jarmarků, ukázat tradiční i nová řemesla. Program budeme uveřejňovat na plakátech, fb , rozhlas.cz a pozvánkách.
Na Kožlanském jarmarku proběhne také Soutěž o
nejlepší český koláč. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo rád peče koláče s náplní: tvarohovou, povidlovou, makovou, ořechovou, ovocnou. Výběr necháme

na pekařkách a pekařích. Koláč by měl být kulatý o
průměru aspoň 20 cm. Zápis „soutěžících“ bude 8.
června od 12 -14 hod. na jarmarku. O vyhlášení nejlepšího koláče se postará odborná laická komise v 16
hodin.
Milé maminky, babičky, slečny a pánové upečte ten
váš nejlepší koláč, pojďte s námi založit novou tradici
v Kožlanech – Soutěž o nejlepší koláč.
Přejeme všem hezký květen a těšíme se na vás 8.
června 2019.

VÝZVA
Vážení přátelé zahrádkáři a naši příznivci!
V tomto roce oslaví ZO Českého zahrádkářského svazu v Kožlanech 60 let od svého vzniku. Chtěli bychom k tomuto výročí vydat malý pamětní spisek. Proto se na vás všechny obracíme s prosbou o zapůjčení
dobových fotografií z různých akcí a zájezdů, popřípadě o krátká vyprávění z činnosti v minulých letech.
V případě, že nám můžete a chcete pomoci v oživení staré kožlanské zahrádkářské tradice, tak kontaktujte buď
přímo předsedkyni Jitku Vlčkovou (Kožlany 100), nebo jednatelku Naděždu Topinkovou. Za každou fotografii a
vyprávění z minulosti spolku vám budeme moc vděční.
Za ZO Českého zahrádkářského svazu v Kožlanech Jitka Vlčková
Klub důchodců Kožlany
pořádá 30. května 2019 (čtvrtek)
zájezd
na hrad Loket a další zajímavosti v okolí
Odjezd:
6:35 - Buček
6:40 - Hodyně
6:45 - Dřevec
6:50 - Hedčany
7:00 - Kožlany u MÚ, u sokolovny, u váhy
Cena: důchodci místní 150 Kč, ostatní 200 Kč (platí se v autobusu).
Zájemci hlaste se do 17. května 2019 na telefonu 723 483 314 p. Vorlíková nebo na MÚ Kožlany p. Plačková
www.kozlany.cz
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Tři hodiny práce a příkopy z Hedčan do Kožlan jsou (vlastně byly) čisté
Než se PET lahev sama od sebe
rozloží, trvá to až 200 let. Plechovka od piva či energetických drinků
odolává zničení až 100 let, o polovinu méně igelitový sáček. Smutná
čísla, na která jsme se obrazně řečeno už nechtěli dívat.
Zkrátka po roztání letošní sněhové nadílky na nás v příkopech
podél silnice z Kožlan do Hedčan
vykoukl neskutečný nepořádek. A
tak jsme vybaveni rukavicemi a
pytli vyrazili uklízet. Převážnou
část tvořily zmíněné PET lahve a
další plastové věci, druhou příčku
obsadily plechovky a třetí krabičky
od cigaret. Našly se ale i poklady
jako utržené zrcátko od auta a
disk, dětská panenka rozbitá na

desítky kousků nebo železný materiál.

Úklid trval tři hodiny a výsledkem bylo pět plných pytlů. To vše
na trase z Hedčan ke kožlanskému
hřbitovu a zpět. Smutný pohled a
vlastně důkaz toho, že nepořádek
jen tak sám od sebe nezmizí, jsme
viděli právě u kožlanského hřbito-

va, kde kdysi bývala skládka. Na
přilehlém poli se neustále objevují
igelity a bůhví co ještě. Strašný
pohled, který teď na chvíli zmizel
pod rostoucím obilím.
Pytle, které jsme nechávali v
příkopech, v následujících dnech
odvezli na likvidaci zaměstnanci
kralovické správy a údržby silnic,
za což jim moc děkujeme.
Náš uklízecí den se uskutečnil
poslední březnovou neděli. Bohužel, neuběhl ani měsíc, a věci, které lidi jen tak vyhodí z auta, se na
cestě objevily znovu. Děti, jenž se
do uklízení s nadšením vrhly, to
jen zklamaně okomentovaly: „No
to si dělají srandu.“
Valentýna Bílá

Pohár pro nejlepší bowlingový tým patří Černíkovicím
V nervy drásající souboj se proměnil bowlingový turnaj mezi Hedčany a Černíkovicemi. Téměř dvacet
hráčů bojovalo první dubnový pátek o titul nejlepší obce jak o život.
Sice se některým během dvou her
povedlo i několikrát zahrát žlábek
a nezískat tak žádné body, na druhou stranu maximální počet bodů
za shození všech deseti kuželek se
na displeji bowlingu v Kralovicích
objevoval také poměrně dost často. Možná, že ke skvělým výkonům
V minulých měsících se událo ve
sboru spoustu nových věcí. První
zásah jednotky byl v pondělí 25. 3.
v 4:35 hodin. Jednalo se o požár
dopravního automobilu na silnici č.
229 v ulici Pražská na výjezdu
z Kožlan směrem na Kralovice.
Oheň zachvátil celý motorový
prostor, který se poté šířil do kabiny vozu. Hasičům se povedlo zachránit zbytek automobilu. Na zásahu se podílely tři hasičské jednotky (HZS Plasy, JSDH Kožlany,
JSDH Kralovice).

Druhý zásah následoval v sobotu
20. 4. v 14:17 hodin. Jednalo se o
požár lesa mezi Kožlanami a Čistou. Díky pozornosti kralovických
www.kozlany.cz

dopomohl doping v podobě vydatné večeře, na které si všichni v restauraci Bílý beránek pochutnali.
Z vítězství se nakonec radovali
hráči z Černíkovic. Nutno ale dodat, že prvenství získali rozdílem
jednoho bodu. Uvidíme, kdo pohár, který je putovní, vyhraje příště. Medaile, byť čokoládové, získali
i nejlepší muž a žena. Těmi jsou
opět zástupci černíkovického týmu.

Hasiči města Kožlan
hasičů, kteři právě vykonávali
kondiční jízdy, byl požár včas zastaven a po přivolání okolních jednotek uhašen. Na zásahu se podílely čtyři jednotky(HZS Rakovník,
JSDH Kožlany, JSDH Kralovice,
JSDH Čistá). U zásahu asistovaly
Policie ČR, starosta města Kožlan a
starostka obce Čistá.
Naše hasičská zbrojnice také
prošla změnou. V místnosti kuchyně a klubovny proběhla izolace
podlahy a byla položená zbrusu
nová podlaha. Svépomocí byla vyrobená zbrusu nová kuchyňská linka, nový bar se stylovým nápisem
a nové skřínky s regály na různé
poháry a ocenění. Po této montáži
se zorganizovala brigáda, kde byl
proveden generální úklid a odvoz
odpadů ze staré provizorní kuchyně.
Vše můžete zhlédnout na nejbližší akci v hasičské zbrojnici na
slavnosti vítání jara (tzv. pálení čarodejnic), kde se bude opět stavět
májka a bude zajištěno občerstvení. Velké poděkování patří Truhlář-

Za pořádající SDH Hedčany Valentýna Bílá

ství Urban, Radovanovi Kratochvílovi, Vláďovi Klausovi, Jirkovi
Švambergovi, Mírovi Benešovi a
ostatním, kteří se podíleli na mnohahodinové realizaci nábytku a
podlahy do hasičské zbrojnice.
S pozdravem
Vaši Hasiči

Fotodokumentace pro hasiče města Kožlan
Vážení spoluobčané, hasiči města Kožlan shánějí veškerou fotodokumentaci, která se týká sboru
dobrovolných hasičů města Kožlan.
Máme na mysli fotografie z dob
minulých (minulý režim, první republika, Rakousko-Uhersko), kde
jsou zdokumentováni hasiči např.
při hašení požáru, výročních oslav,
kulturních akcí anebo společné foto.
Fotografie sbíráme pro úplnou
dokumentaci
historie
hasičů
z Kožlan. Jestli něco máte, prosím
zavolejte na číslo 774597417(p.
Pova) anebo napište na email ladapova@seznam.cz.
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MĚSTSKÉ MUZEUM
vás zve dne 11. 5. 2019 od 14 hodin na přednášku, kterou povede p. Hana Šnajdaufová pod názvem "Čeští
námořníci na Jadranu za císaře pána a po vzniku ČR". Srdečně vás všechny zveme na promítání a povídání.
Marie Matějovská - IC a Městského muzea Kožlany

KNIHOVNA
Děti s přineseného materiálu tvořily různé skřítky. TaPřehled činnosti městské knihovny za první
to práce je moc bavila a vznikaly krásné postavičky.
čtvrtletí 2019
Ze statistického výkazu – od 1. ledna bylo zaregistrováno 162 čtenářů. Počet návštěvníků knihovny byl
639. Registrovaní čtenáři si zapůjčili 2840 knih a časopisů, což je o 234 více než za stejné období minulého roku.
V rámci jarního úklidu bylo vyřazeno 188 zastaralých, opotřebených knih a duplikátů. Do fondu přibylo
48 knih beletrie a 5 naučných. Na chodbě byla instalována výstavka ke 100 letům republiky a výstavka
velikonoční, která byla kladně hodnocena jak dětmi ze
školky, tak dospělými. K vylepšení prostředí knihovny
přispěla sedačka a nábytek z kanceláře starosty.

Letos se děti velmi brzy zajímaly, kdy už půjdou spát.
Na dobrou noc jsme si pustili Ronju ve filmu. Většina
dětí viděla konec až ráno. Nejlepší spáči byli Helenka
Macháčková a Tomáš Hluchý. Za splněné úkoly dostávaly děti body. Nejlepší výsledek měla Natálka Lehnerová. Na památku si děti odnesly pohlednici Noci
s Andersenem 2019. Pohlednici jsme poslali panu starostovi i panu řediteli ZŠ.
Velké poděkování patří paní učitelce Berbrové, se
kterou celou akci připravujeme, dále paní učitelce Urbanové za odpolední doprovod a Jaroslavu Berbrovi za
vzorné připravení tábořiště a rozdělání ohýnku. Nemalé poděkování patří i dětem, které si letošní noc
užívaly a byly fajn (na závěr napsaly krásné hodnocení celé akce) a také jejich maminkám za napečené
dobroty.

Velikonoční setkání s tvořením v knihovně
Kožlanská knihovna přilákala i nečtenáře. V úterý 16.
dubna se konalo Velikonoční setkání, na kterém si jak
děti tak dospělí mohli vyrobit slepičku, kohoutka,
ovečku, nebo velikonočního panáčka, ozdobit perníček, velikonoční vajíčko voskovou technikou, nebo se
naučit uplést pomlázku. Akce, která je zaměřena na
tvoření a ukázky, se zúčastnilo přes padesát návštěvníků.

Největší
akcí
tohoto
čtvrtletí
byla
Noc
s Andersenem, které se zúčastnili děti ze čtvrté třídy.
Tato noc byla již devátou v pořadí. Letošním tématem
jsme si zvolili Ronju, dceru loupežníka od Astrid Lindgrenové. Děti se s knihou seznamovaly již ve škole.
Prvním úkolem bylo loupežnické oblečení. Většina dětí
přišla v pěkných slušivých kostýmech. Pohádková hrdinka se narodila na starém hradu a tak jsme začátek
putování směřovali na Angerbach. Některé děti zde
byly poprvé. Na hradě jsme zazpívali písničku a najednou se mezi námi ocitla malá Ronja. Protože to bylo dítě přírody, musely i naše děti plnit po cestě různé
úkoly, zaměřené na přežití v lese. Podle vyplněných
dotazníků se dětem procházka a hlavně následné
opékání buřtů líbilo. Do knihovny jsme se vrátili po
sedmé hodině. Čekal nás teplý čas a další úkoly. Děti
se seznámily se spisovatelkou a jejím dílem. Následující kvíz byl zaměřen právě na Astrid Lindgrenovou a
ukázku z knihy Ronja. Následovala večeře a tvoření.

Hana Tupá

HISTORIE
Historie pamětní desky věnované Edvardu Benešovi na domě čp. 101
Chodíme kolem ní a málokdo si jí všimne. Málokdo
by dovedl říci, co je na pamětní desce, umístěné na
čp. 101, kde stál původně rodný dům dr. Edvarda Beneše, napsáno. Málokdy se při výročích spojenými
s osobou dr. Edvarda Beneše zastaví u desky skupina
lidí, kteří by zde zavzpomínali a připomněli si jeho dě-
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jinný význam alespoň položením malé kytičky. (A teď
nemyslím loňský 28. říjen.)
Když 28. října roku 1918 vznikla Československá
republika, stal se dr. Edvard Beneš jejím prvním ministrem zahraničí a po abdikaci presidenta T. G. Masaryka v roce 1935 jejím druhým presidentem. Což byla
pro chlapce z malého městečka úžasná kariéra!
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Po první světové válce měli lidé v Kožlanech, stejně
jako i jinde, především ekonomické starosti, a tak teprve v roce 1924, v roce výročí Benešových narozenin, uvažovali místní, jak by svého slavného rodáka
návštěvníkům Kožlan připomněli.

Pohlednice s kresbou rodného domu
dr. Edvarda Beneše
V červnu 1924 byl na obci vysloven souhlas
s návrhem osvětové komise, aby byla na dům čp. 101
umístěna pamětní deska. Na počátku října (E. Beneš
má narozeniny 28. května) projednávalo městské zastupitelstvo konkrétní návrh komise, aby obec opatřila
na (rodný) dům ministra zahraničí pamětní desku a
aby obecní rada převzala nad touto akcí protektorát.
Většinou 18 hlasů bylo usneseno, že se nechá zhotovit
kamenná deska z černého syenitu o velikosti cca 50 x
80 cm u firmy Havlíček sochař v Rakovníku za maximálně 900 korun s tou podmínkou, že deska bude
osazena na dům čp. 101 několik dnů před svátkem
28. října.
Mezi vedením obce panovala i shoda
nad textem, který by měl být na desku vyryt: „Zde se
narodil a mládí své prožil spoluzakladatel naší republiky a první ministr zahraničí dr. Edvard Beneš“. Zároveň bylo odsouhlaseno, aby městská rada převzala
protektorát nad slavností a aby byl na slavnost 28.
října pozván adekvátní řečník z Československé obce
legionářské z Prahy.
Podrobnosti programu celého slavnostního dne projednala kožlanská osvětová komise ve čtvrtek 22. října, následujícího dne byl program zaslán ke schválení
Okresní politické správě v Kralovicích. Po drobných
korekcích měla být slavnost zahájena o půl desáté
průvodem od radnice, kde se před tím měli shromáždit v hojném počtu zástupci všech spolků, delegace
z okresu, zástupci politických stran, místní občanstvo,
žáci místní školy s pedagogy i návštěvníci z okolí.
S hudbou v čele měl průvod kráčet k domu čp. 101,
kde měl o desáté promluvit dr. L. Sychrava z obce legionářské, Benešův spolupracovník, který se měl dopravit ráno vlakem z Rakovníka, k čemuž byla určena
i vítací delegace, která měla hosta na kožlanském nádraží očekávat. Poté by následovalo slavnostní odhalení desky a průvod k radnici. Informace o akci byla
rozeslána do redakce Národní politiky, Národních listů,
Českého slova, Práva lidu, Venkova, Nové doby, Plzeňského kraje, Směru, Legionářského směru a Lidového deníku. Program byl vytištěn a dán všem na vědomí.
Počasí 28. října sice nebylo přívětivé, ale to nikoho
neodradilo. Vše od rána běželo jako na drátkách,
přesně podle pečlivě připraveného scénáře. Dr. L.
www.kozlany.cz

Sychrava byl vyzvednut představenými města na nádraží, zajištěno jeho pohoštění i květiny. Už po deváté
se sešlo před radnicí velké množství slavnostně oblečených lidí, okrojovaní zástupci místních i okolních
spolků, kteří si tuto významnou událost nechtěli nechat ujít. Deska již byla na domě osazena před dvěma
dny a připravena k odhalení. Slavnost doprovázely
národní písně a vyvrcholením byl vzpomínkový projev
dr. L. Sychravy a československá státní hymna Kde
domov můj.
Na počátku listopadu 1924 však pamětní deska ještě nebyla zaplacena. Opatrné zastupitelstvo se usneslo, že „sochaři Havlíčkovi se dopíše, že se mu zadrží
200 – 300 korun jako záruka, že vyzlacení písmen
provedeno bylo skutečně odborně“. Doplatek za pamětní desku byl poukázán až v prosinci, když se sochař Havlíček zavázal opravit špatně provedené vyzlacení písmen. Kamenná deska byla zcela jednoduchá,
písmo zlacené, obvod desky bez dalších zdobných
prvků. Deska s nápisem na čtyřech řádcích vydržela
na domě čp. 101 bez větších změn (krátce po zasazení k ní přibyl polorám s listovým dekorem) až do roku
1936.

Odhalení doplněné pamětní desky na čp. 101 v roce
1936. Fotografie zapůjčena z rodinného archivu paní
A. Urbanové.
Poté co se stal E. Beneš presidentem Československé republiky, uvažovalo obecní zastupitelstvo v lednu
1936 o doplnění nápisu na desce, popřípadě o výměně
stávající desky za novou. Dne 17. ledna 1936 byl
schválen na schůzi zastupitelstva návrh tehdejšího
starosty Václava Klíra, aby byl stávající nápis doplněn
textem: „ a druhý náš president“. Stará deska měla
být podle návrhů zastupitelů nejspíše přeleštěna a
nápis vyhotoven včetně dodatku celý nově. Sochař
Havlíček z Rakovníka vypracoval návrh na nový
vzhled desky (který se dochoval v plaském archivu)
včetně rozpočtu. Pouhé doplnění textu by přišlo na
150 korun, přeleštění a nový nápis na 400 korun. Zastupitelé také původně souhlasili, aby byl kolem desky
upevněn kamenný rám, „nebude-li to vyžadovat
značného nákladu“. Pro případné zhotovení nové desky (rámečku?) přiložil sochař Havlíček i vzorky dvou
hornin – hrubozrnné tmavě šedé a červené žuly. Cena
za novou desku by činila včetně osazení do zdi 879
korun. Protože kamenný rám by skutečně vyžadoval
„značného nákladu“ 829 korun, tak se zastupitelstvo
usneslo, že rám kolem desky bude upraven
z cementové nebo nastavené malty a stará deska
pouze upravena. Rám (nakonec patrně z umělého
kamene) zhotovil místní zedník František Šott za 130
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korun, jak vysvítá z celkového vyúčtování oslav dne
27. května 1936. Podoba rámu je zachycena na několika dobových fotografiích před 2. světovou válkou či
po ní. Text na nové desce byl rozdělen do šesti řádků.
Ale nápis je přeci jen trochu jiný, než původně měl
být. Z doplňku vypadlo slovo „náš“.
Den před zahájením vlastní slavnosti (dne 27. května 1936) se ráno sešlo na radnici zastupitelstvo obce,
aby zaslalo E. Benešovi telegram s následujícím textem: „Ve slavnostní své schůzi konané u příležitosti
52. narozenin Vašich, prvých to narozenin v období
nejvyšší státní funkce Vaší, tiskneme v duchu
s nelíčenou radostí ruku Vaší a přejeme Vám, vážený
pane presidente, pevného zdraví do druhé padesátky,
a abyste byl na svém místě pro stát náš ještě dlouhou
řadu let zachován.
Za vděčné a upřímně Vám oddané obyvatelstvo Vašeho rodiště Kožlan: obecní zastupitelstvo, Václav
Klír“(starosta obce). Pod text dále připojili své podpisy
následující obecní zastupitelé:
Rudolf Klár, ? Hoffman, Arnošt Rabštejnek, Bohumil
Šnajdr, Josef Staněk, Bedřich Kožíšek, Celestyn Nový,
Josef Mudra, Robert Kratochvíl, Josef Jindra, Antonín
Straka, Josef Péc, Arnošt Vožeh, František Ipolt, František Hanzlíček.
Slavnost odhalení nově upravené desky se pak
uskutečnila 28. května v mnohem skromnějším duchu, než tomu bylo v říjnu roku 1924.
Dnes je deska doplněna bronzovým nadstavcem
s portrétem E. Beneše a „ohrádkou“ na květiny z doby
po skončení 2. světové války.

Detail pamětní desky na domě čp. 101. Fotografie zapůjčena z rodinného archivu paní A. Urbanové.
Jitka Vlčková

Výběr významných historických událostí (především z národních dějin) - květen
*1. květen – Svátek práce, vyhlášený již v roce
1889 na počest stávkujících chicagských dělníků;
2004 – připojení České republiky k EU
*2. květen (1945) – Rudá armáda dobyla Berlín a sovětští vojáci vztyčili vlajku nad Reichstagem
*4. květen – Mezinárodní den hasičů, svátek má
sv. Florián, který je jejich patronem
*5. květen (1945) – květnové povstání českého lidu
proti německým okupantům, začalo ale již 1. května v
Přerově
*8. květen – Den vítězství, (1945) – konec 2. světové války v Evropě
*11. květen (1889) – Klub českých turistů vytvořil
první značenou cestu
*12. května – Den matek (pohyblivý svátek, druhá
neděle v květnu; poprvé se slavil v roce 1908 v USA)
*13. květen (1911) – let Jana Kašpara z Pardubic do
Velké Chuchle, počátek českého letectví
*14. květen (1948) – vznikl stát Izrael; (1955) – podepsána Varšavská smlouva jako reakce na již existující NATO
*16. květen (1868) – položen základní kámen Národního divadla v Praze
*18. květen (1923) – v Praze bylo zahájeno pravidelné vysílání československého rozhlasu
*23. květen (1618) – druhá, respektive třetí pražská
defenestrace, jíž začala třicetiletá válka v Evropě

www.kozlany.cz

*25. květen (1872) – bouře a přívalové deště na severním Plzeňsku, při nichž došlo m.j. k protržení hráze Mladotického rybníka a velkým záplavám, při nichž
zemřelo 337 lidí; v Kožlanech způsobily deště a bouře
ohromné škody – strženo několik domů, zničeno koryto potoka a mosty a poškozeny mlýny v údolí
*27. květen (1942) – Jan Kubiš a Jozef Gabčík provedli úspěšný atentát na zastupujícího protektora R.
Heydricha (operace Anthropoid)
*28. květen (1884) – narozen Edvard Beneš, první
československý ministr zahraničí a druhý československý president, jeden ze zakladatelů československého státu
*29. květen (1453) – turecká vojska dobyla Konstantinopol (Cařihrad, Istanbul) a zanikla tak Byzantská
říše
*30. květen (1434) – proběhla bitva u Lipan, jíž skončily de facto husitské války v Čechách, radikální husitská strana byla poražena umírněným křídlem Pražanů
a katolíky, v bitvě padl kněz a vůdce radikálních husitů Prokop Holý; (1918) – byla podepsána Pittsburská
dohoda o společném státě Čechů a Slováků)
*31. květen (1950) – v Praze začal zinscenovaný soud
s Miladou Horákovou a dalšími dvanácti osobami
Jitka Vlčková
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SPORT
TJ Olympie Kožlany
Výsledky - duben:
A-mužstvo:
Kožlany – Blatnice 4:1 (0:0)
Branky: J.Hromada 2, O.Berbr, V.Švamberg
Kaznějov B – Kožlany 2:0 (0:0)
Dolní Bělá – Kožlany 3:1 (3:0)
Branka: J.Špaček
Kožlany – Líně 0:4 (0:1)
Křelovice – Kožlany 1:0 (1:0)

Plasy – Kožlany 10:0 (4:0)
Dobříč – Kožlany 9:0 (6:0)
Starší přípravka:
Mladotice – Kožlany 18:0 (8:0)
Kralovice – Kožlany 14:2 (8:1)
Branky: Kašpar, Michalovský
Kožlany – Kaznějov 3:18 (1:6)
Branky: D.Špaček, V.Babuška, M.Koura
Hadačka – Kožlany 12:1
Branka: Martin Beneš

Stará garda:
Chrást – Kožlany 1:3 (0:0)
Branky: Běláč 2, Kotěšovec
Kožlany – Plasy 3:0 (0:0)
Branky: Purkar, Kotěšovec, Běláč

Mladší přípravka:
Mladotice – Kožlany 26:2 (18:0)
Branky: T.Lehner, Jar. Švarc
Kralovice - Kožlany 2:20 (1:12)
Branky: V.Koura 8, Jar.Švarc 7, T.Lehner 2, Adámek
2, Danielovský
Hadačka – Kožlany 6:4 (4:2)
Branky: V.Koura 3, Jar.Švarc

Mladší žáci:
Hadačka – Kožlany 5:0 (2:0)
Kožlany – Mladotice 0:8 (0:4)
Kožlany – H. Bříza 2:8 (2:6)
Branky: Bajger, M.Berbr
Program - květen:
A-mužstvo (sobota):
4. 5. Kožlany - Nečtiny
12. 5. H. Bříza B – Kožlany
18. 5. Kožlany - Nýřany
25. 5. Úlice - Kožlany

Stará garda (pátek):
3. 5. Druztová - Kožlany
10. 5. Kožlany - Třemošná
17. 5. Zruč - Kožlany
24. 5. Kožlany - Manětín
31. 5. Kožlany - ???

17:00
17:00 (neděle)
17:00
17:00

Mladší žáci (sobota):
4. 5. Kožlany - Kaznějov
11. 5. Žihle - Kožlany
18. 5. Kožlany - Kralovice
25. 5. ??? - Kožlany

14:30
10:00
14:30
10:00

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Přípravka (pátek):
3. 5. Kožlany - Manětín
7. 5. Plasy - Kožlany
10. 5. Trnová - Kožlany
15. 5. Kožlany – H. Bříza
17. 5. Kožlany - Žihle
22. 5. D. Bělá - Kožlany
29. 5. ??? - Kožlany

17:00
17:00 (úterý)
17:00.
17:00 (středa)
17:00
17:00 (středa)
17:00 (středa)

23. ročník Velikonočního volejbalového turnaje
Kožlanská tělocvična hostila již 23. ročník velikonočního turnaje ve volejbale. Celkem se zúčastnilo 20 velmi
vyrovnaných hráčů, kteří se rozdělili do tří družstev. Hrálo se na dva sety každý s každým.
1

2

3

body

pořadí

1

xxxxx

15:25
25:22

21:25
28:26

2

2

2

25:15
22:25

xxxxx

25:13
25:15

3

1

3

25:21
26:28

13:25
15:25

xxxxx

1

3

Družstvo č. 1
Družstvo č. 2
Družstvo č. 3
Lehnerová M.
Tupá H.
Berbr V.
Danielovská A.
Tupý Z.
Hromada A.
Ryšicová L.
Knot M.
Valach J.
Šofranková A.
Biersaková D.
Pícl Z.
Urbanová L.
Růžek S.
Šofranková
Tupý Zd. ml.
Houdová I.
Spurný Š.
Štruncová A.
Rajský R.
Poděkování patří sestrám Hoffmanovým, které se bravurně ujaly organizace celé akce
www.kozlany.cz
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Zpráva stolního tenisu za sezonu 2018-2019
Družstvo stolního tenisu TJ Kožlany hrálo v této sezoně okresní
přebor l. třídy a umístilo se na 6.
místě
z deseti
účastníků.
Z osmnácti zápasů 7x vyhrálo,
jednou remizovalo, 10x prohrálo a
získalo celkem 33 bodů.
Nejúspěšnějším hráčem byl Rudolf Vojáček, který měl úspěšnost
62%, následuje Robert Hoffman
58%, Vladimír Mudra 51%, Jan
Sixta 38%, Jindřich Hoffman 36%,

Milan Konopásek 30%, Jiří Kubát
18% a Jaromír Votýpka 10%.
Slibně se rozvíjí práce s mládeží,
kterou trénuje Vladimír Lehner a
Jarda Sebránek. Uvažujeme o založení B mužstva, za které by hrály
právě děti. Více informací o mládeži naleznete ve vývěsce stolního
tenisu u kadeřnictví.
Další hráči z Kožlan hrají vyšší
soutěže za jiné oddíly. Lehner hraje v Břasích divizi, kde má úspěšnost 75% a je hodnocen na 8. mís-

tě z 87 hráčů. Šapovalov hraje za
Hředle krajský přebor II. třídy a
má úspěšnost 62% a je hodnocen
na 25. místě ze 104 hráčů.
Pro
sezonu
2019-2020
se
z hostování vrací Šapovalov, který
bude velkou posilou kožlanského
pinčesu a v této sezoně budeme
hrát o přední místa okresního přeboru a pravděpodobně o postup do
krajské soutěže.
Předseda oddílu stolního tenisu
TJ Kožlany

Regionální přebor I. třídy - výsledky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PU
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

TJ SHM Heřmanova Huť
TJ Baník Líně
SDH Hadačka
Sokol Vysoká Libyně
TJ Sokol Vejprnice A
TJ Kožlany
TJ Sokol Horní Bělá D
DDM Kaznějov A
TJ Trnová A
TJ Sokol Kralovice B

V
16
16
13
12
11
7
6
5
2
0

R
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0

P
2
2
5
6
6
10
11
12
16
18

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

skóre body
220:104 50
227:97
50
217:107 44
190:134 42
198:126 41
142:182 33
139:185 31
135:189 29
91:233
22
61:263
18

DBaK
A zazněl klakson a sezóny 2018/19 je skoro konec.
Ve skutečnosti ještě ne, zbývají dohrát festivaly mini
žactva a poslední turnaj přípravky a sezóna bude
opravdu odpískaná. Částečné hodnocení všech týmů
jste si mohli přečíst v minulém čísle a tak nyní jen doplníme to, co se v dubnu odehrálo a nahlédneme za
dveře sezóny příští.
Na úvod je třeba říci, že všechny kategorie udržely
své soutěže, takže ošidné kvalifikace se nás týkat nebudou. Je to dobrá zpráva s ohledem na to, že pro
družstva, která kvalifikaci budou absolvovat, to znamená prodloužení sezony o měsíc a hrát důležité zápasy do půlky června je náročné jak fyzicky tak psychicky. Tento čas můžeme věnovat jednak odpočinku,
jednak přípravě na příští sezónu a samozřejmě hráčky
budou bojovat o co nejlepší známky na vysvědčení.
Počet tréninků již omezíme a změníme jejich náplň.
Na řadu příjde všemi oblíbená atletická příprava a také jiné hry než basketbal.
Ženy končí ve své skupině A2 na krásném druhém
místě, když zvládly vítězně obě dohrávky s HB Basket
i venkovní zápas v Jičíně. Nad jejich síly bylo jen
družstvo Litoměřic, ale i prohra o tři body hovoří o
rostoucí kvalitě tohoto týmu. Poslední zápas se již ani
nehrál, neboť Jičín se po domácí prohře z dohrávky u
nás omluvil a kontumačně prohrál 20:0. Celý kádr
ženského družstva by se mělo podařit udržet i pro následující sezónu a možná i doplnit o studentky, které
přijdou studovat na ZČU. Na stanovení cílů je ještě
brzy, ale proč se nekoukat po možnosti zahrát si finálovou skupinu.
Juniorky U19 nakonec obsadily ve finálové skupině
DL 4. místo. S ohledem na to, že jsme neměli v týmu
žádnou hráčku ročníku 2000, tak je toto umístění považováno za velký úspěch a hlavně příslib do další sewww.kozlany.cz

zóny, kdy bude hrát stejný kádr stejnou soutěž a budeme koukat po možnosti opět zkusit baráž o extraligu.
Kadetky U17 měly před sebou v dubnu těžkou
práci s nutností vyhrát maximum zápasů pro udržení
soutěže i pro další rok. Protože již neprobíhaly lyžařské kurzy a taneční také skončily, začali jsme se
scházet na trénincích ve větším počtu než šesti a méně hráček a výsledek se dostavil. Zápasy na Nuslích a
na Slovance, které jsme potřebovali nutně vyhrát,
jsme rozhodli ve druhé polovině zápasů a pro soupeře
je ovládli až krutým rozdílem 30 bodů. Tyto vysoké
výhry v kombinaci s ostatními výsledky předposledního hracího víkendu nám daly jistotu udržení v soutěži
již před posledními domácími zápasy sezóny. Ale ani
ty jsme nechtěli podcenit a cílem bylo zakončit částečně nevydařenou sezónu dobrými výkony a výhrou
pro dobrý pocit, že to hrát umíme a výpadky byly dány okolnostmi, které se špatně ovlivňují. HB Basket
nás poprosil o možnost předehrávky a místo neděle
sehrát zápas v pátek. Neboť opravdu o nic nešlo a
vznikla tím i možnost mít volnu neděli, tak jsme soupeři vyhověli. Všechny zápasy v sezóně s tímto týmem jsme prohráli, ale vždy o pár bodů, takže cílem
bylo konečně vyhrát. Soupeř dorazil v plné síle a
„HBéčko“ se vždy prezentuje rychlým a přímočarým
basketem, což je i naším cílem, takže se hrál dobrý,
rychlý basket. Od začátku zápasu jsme tahali za delší
konec my. Plná lavička umožňovala střídání
v krátkých intervalech a tím plnit požadavek trenérů
na maximální intenzitu pohybu hráček v poli. Bylo nás
plné hřiště a na konci zápasu další výhra o třicet bodů.
Sobotní poslední zápas soutěže v kožlaské hale přinesl možnost ověřit si herní zlepšení proti družstvu
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Sokola Kladno, které v základní části až do poslední
vteřiny bojovalo o možnost hrát finálovou skupinu. A
nás si v této části soutěže dvakrát hravě „naložilo na
lopatu“. Opět s plnou lavičkou a tím i danou taktikou
běhavého basketu jsme se do soupeře zakousli. Ale
kvalitní hráčky Kladna se jen tak podat nechtěly.
Skóre se přelévalo z jedné strany na druhou a nikdy
nebyl rozdíl větší než 5 bodů. Na začátku poslední
čtvrtiny jsme vedli o 4. Padl pokyn, ať ještě zvýšíme
agresivitu v obraně. Rozhodčí, kteří toho v zápase
moc nepískli, nám to umožnili a náš náskok se nakonec zastavil na dobrých 13 bodech a tím i čtvrté výhře
v řadě. Ještě jednou musím konstatovat, že je škoda,
že jsme k tréninku a zápasům nepřistoupili v celé sezóně tak zodpovědně jako v jejím závěru.
Starší žákyně U15 v lize v posledních zápasech
nejprve podlehly družstvu BŠ Praha 39 : 66, ale pak
si spravily chuť na Tygřicích z Českých Budějovic a
výhra 128:15 jim zajistila konečné třetí místo.
Tým B starších žákyň U15 své dva poslední zápasy v NRL ve Slaném a na Kladně nezvládl a končí svoji
soutěž na předposledním místě.
Mladší žákyně U14 bojovali až do posledního zápasu o možnost postoupit na MČR, avšak prohra s BA
Spartou jim dveře k velkému úspěchu zavřela. Škoda,
neboť všechna postoupivší družstva ze „západni“ skupiny hrala na MČR o přední příčky. Tak snad se to povede příští rok, kdy se hraje extraliga již najednou
s týmy z Moravy. Avšak bude třeba napřed postoupit

do Extraligy s těžké základní skupiny. Uvidíme, jak
nám bude nebo nebude přát los.
Starší minižákyně U13 bojovaly v kvalifikaci o
MČR, avšak „výběr Karlovarského kraje“, hrající pod
hlavičkou BK Loko KV, byl nad síly našich děvčat. Potěšitelná je ale výhra nad BK Klatovy a i výkon
v posledním zápase proti K. Varům, kdy nám bojovnost nescházela.
Mladší minižákyně U12 se bohužel na Národní finále také neprobojovaly, ale chopili jsme se možnosti
uspořádat festival, takže si svůj vrchol sezóny užijí o
víkendu 3 . -5. května v Plzni.
Nejmladší minižákyně U11 bojovaly o posledním
dubnovém víkendu na Národním finále v K. Varech.
Bohužel prohry v základní skupině s BŠ Tygři Praha
42:56 a BK Strakonice 38:69 nás nepustily do bojů o
medaile. V zápasech o 9. - 12. místo prohráváme
s BK Žabiny 46 : 63 a zápas o konečné 11. místo nám
přináší první a jedinou výhru. Slunetu Ústí nad Labem
porážíme 61 : 41 a vezeme domů 11. místo.
V sobotu 11. května pořádáme v kožlanské tělocvičně turnaj přípravek. Soupeři nám budou družstva Sokola Toužim, BA Plzeň a pražského Porgu. Určitě budeme nejmladší, ale slibuji za hráčky a hráče,
že budeme bojovat a pokusíme se urvat první výhru.
Termín předposlední basketbalové akce sezóny
Memoriálu Katky Šlikové je 15. června a pak již jen
vybrané hráčky našeho klubu čeká účast na LODM
v Liberci a Jablonci a sezóna bude opravdu u konce.
J. Buňka

Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: denkova@kozlany.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné formě
na MěÚ Kožlany, telefon 373 396 613 (A. 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, IČO 00257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273.
Vychází 11x ročně jako měsíčník – obecní zpravodaj. Cena výtisku 8,- Kč. Vychází 2. 5. 2019.
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