LISTOPAD 2020

Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
celou naši zem zaplavil coronavirus a s tím, ruku
v ruce s postupnými vládními restrikcemi, utichl i kulturní, sportovní a společenský život. Opatření v současné době zaváděná zatím nepřinášejí potřebné výsledky a my marně čekáme na zlepšení situace v šíření
nákazy.
Přesto život jde dál. Na začátku října proběhly volby
do krajského zastupitelstva. Dále pokračují práce na
průtahu městem. Do půlky listopadu by měla firma
Robstav dokončit veškeré práce v ulici Na Drahách, doladit drobné nedodělky na ulici Kralovická a poté předat
dílo do užívání. Ve spolupráci se zhotovitelem, se nám
podařilo položit i nový asfaltový koberec na komunikaci
k Agrowestu. Začíná podzim a naše technické služby
uklízely spadané listí, naposledy sekaly trávu, prováděly drobné údržbářské práce. Drobně se upravily také

úřední hodiny na úřadě v souvislosti s usnesením vlády
ČR, ale jinak úřad pracuje dál.
Během října se na polích v katastru Kožlan „vyrojilo“
i mnoho geodetických kolíků. Jde o výsledek komplexních pozemkových úprav, kde někteří vlastníci pozemků si nechali vytýčit hranice svých nových pozemků. To je i případ „nové“ cesty vyznačené od pískovny k Výfuku. Zde by obec v příštím roce ráda vysázela nové stromořadí.
Na závěr bych Vás rád poprosil, vzhledem k vývoji
nákazy v republice, dodržujte a řiďte se nařízeními a
příkazy vlády. Ne se vším, co je nám nařizováno musíme souhlasit, ale teď je důležité tato nařízení dodržovat. Buďte k sobě ohleduplní, buďte optimističtí a
věřme, že už brzo se vše zlepší.
Václav Kratochvíl, starosta

Výsledky projednání rady města na 12. zasedání konaném dne 29. 9. 2020

Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady
města, zaslané informace.

Rada schvaluje:
č. 108/20 - program 12. zasedání
rady města; č. 109/20 - propachtování
zemědělských
pozemků
uvedených v příloze č. 2 zápisu DK zemědělské a.s. od 01.10.2020
na dobu 5 let za cenu 4200,Kč/ha/rok a uzavření příslušné
pachtovní smlouvy; č. 110/20 znění a podmínky výzvy k předložení cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební
úpravy Základní školy Kožlany – rekonstrukce šaten; vyzvání 3 firem:
JIPS stavební firma, s.r.o, IČ
29090989; KRÁL PM Centrum
s.r.o., IČ 25220799; Petr Helebrant
– Střechy Helebrant, IČ 76300013
www.kozlany.cz

k podání cenové nabídky, a hodnotící komisi pro vyhodnocení podaných nabídek ve složení předseda
Ing. Oldřich Mudra, členové Luboš
Kulhánek, František Kotěšovec; č.
112/20 - vyhlášení ředitelského
volna ve dnech 21. a 22. prosince
2020 v Základní škole Kožlany; č.
113/20 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-0016832/VB1 na
pozemcích ve vlastnictví města p.č.
4287/3, 4287/15, 6045 vše v k.ú.
Kožlany se společností ČEZ Distribuce, a.s.; č. 115/20 - uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-0016406/SOBS VB/01 na
pozemku ve vlastnictví města p.č.
1127 v k.ú. Buček se společností
ČEZ Distribuce, a.s.; č. 116/20 uzavření smlouvy o právu provést

stavbu domovní čističky odpadních
vod na pozemku p.č. 16/1 a p.č.
17/1 vše v k.ú. Buček pro stavbu
rodinného domu na pozemku p.č.
16/1 v k.ú. Buček; č. 119/20 zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 5900 o výměře cca 43
m2 a části pozemku p.č. 5909 o výměře cca 4 m2 v k.ú. Kožlany; č.
121/20 - zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 4924/9 k.ú.
Kožlany o výměře 57 m2, nově odděleného od pozemku p.č. 4294/8
k.ú. Kožlany a pozemku 3993/7
k.ú. Kožlany, nově odděleného od
pozemku p.č. 3993/1 k.ú. Kožlany.
Rada doporučuje:
č. 111/20 – zastupitelstvu zvýšení
neinvestičního příspěvku zřizovatele pro Základní školu a Mateřskou
školu dr. Eduarda Beneše Kožlany
na rok 2020 o částku 100 tis. Kč; č.
120/20 - zastupitelstvu prodej
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pouze části pozemku p.č. 4912,
která není dotčena stavbou garáží z
důvodu zajištění přístupu ke garážím; záměr prodeje bude zveřejněn
po předložení geometrického plánu.
Rada souhlasí:
č. 114/20 - se stavbou nové elektropřípojky včetně pokládky nového
zemního kabelového vedení NN
„Kožlany, PS, Buček, p.č. 32, kNN“
v obci Buček a nemá ke stavbě

připomínek; č. 117/20 - se záborem chodníku před č.p. 100, Pražská ul., Kožlany z důvodu stavby
vodovodní přípojky pro rodinný
dům č.p. 100 Kožlany v termínu od
17.10. do 25.10.2020 za podmínky
zajištění bezpečnostních opatření;
č. 122/20 - s výpovědí části nájemní smlouvy bez výpovědní doby
týkající se pronájmu pozemku p.č.
1028 v k.ú. Buček z důvodu závažného
porušení
účelu
nájmu

uvedeného v uzavřené nájemní
smlouvě a uzavřením příslušného
dodatku k nájemní smlouvě s účinností od 01.10.2020.
Rada odkládá:
č. 118/20 - projednání žádosti o
nastavení nových platebních podmínek za svoz kontejnerů na textil
do dalšího jednání rady.

Výsledky projednání rady města na 13. zasedání konaném dne 20. 10. 2020

Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, informace ředitelky Základní
školy a Mateřské školy dr.Eduarda
Beneše Kožlany,
diskusní příspěvky členů rady města, zaslané
informace.

Rada schvaluje:
č. 123/20 - program 13. zasedání
rady města; č. 124/20 - změnu
platového výměru ředitelky Základní školy a Mateřské školy
dr.Eduarda Beneše Kožlany s účinností od 01.11.2020; č. 125/20 zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 5900 o výměře cca 27
m2 a revokuje usnesení č. 119/20
ze dne 29.09.2020; č. 126/20 poskytnutí dotace z rozpočtu města
na rok 2021 ve výši 20 000 Kč pro
SDH Hedčany za účelem dokončení
stavby miniatury Jubilejního muzea
a uzavření příslušné veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí účelové dotace s tím, že účelu poskytnutí

dotace
bude
dosaženo
do
31.08.2021 dle žádosti; č. 127/20
- zveřejnění záměru změny nájemních smluv na pronájem částí pozemku p.č. 815/1 v k.ú. Bohy přilehlých k rekreačním objektům E25
o výměře 50 m2 , E14 o výměře
45+53 m2 , E13 o výměře 36 m2 ;
a částí pozemku p.č. 4146/1 v k.ú.
Kožlany přilehlých k rekreačním objektům E 15 o výměře 187 m2, E 14
o výměře 260 m2; č. 128/20 zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 4988 v k.ú. Kožlany o
výměře 1378 m2 a stanovuje cenu
na 5 Kč/m2/rok a dobu pronájmu
na pět let; č. 132/20 - návrh ceny
za čištění a odvádění odpadních vod
na rok 2021 ve výši 10,97 Kč bez
DPH za m3; č. 133/20 - stavbu
dřevěné pergoly na pozemku p.č.
4390 v k.ú. Kožlany dle návrhu žadatele s tím, že na užívání této části
pozemku bude uzavřena nájemní
smlouva; č. 135/20 – uzavření dodatku k nájemní smlouvě na

pronájem části pozemku 815/1 v
k.ú. Bohy přilehlé k rekreačnímu
objektu E2 Bohy.
Rada neschvaluje:
č. 129/20 - dodatek ke Smlouvě o
spolupráci se společností DIMATEX
CS s.r.o. týkající se platby za svoz
kontejnerů na textil; č. 134/20 financování výstavby nové autobusové zastávky v Hodyni a zbourání
původní zděné zastávky.
Rada souhlasí:
č. 130/20 - bez připomínek se
stavbou domovní čističky odpadních vod pro rodinný dům č.p. 9 v
Bučku na st.p. 6 k.ú. Buček; č.
131/20 - s opravou zatékající střechy v č.p. 456 Kožlany nad bytem
L6 a opravou poklopu v půdních
prostorách; na další opravy není
dostatek finančních prostředků v
rozpočtu.

Informace
Odečty vodného

Svoz bio odpadu

v Kožlanech proběhnou od pátku 11. 12. 2020 do
pátku 18. 12. 2020

Žádáme občany, aby v těchto dnech zpřístupnili vodoměry, abychom mohli odečty provést. V případě, že nebude vodoměr přístupný, žádáme o nahlášení stavu na
MÚ Kožlany do pondělí 14.12.2020. A to p.Plačkové na
telefon 373396613, 721545142 nebo na mail
plackova@kozlany.cz Faktury za vodné budou postupně rozesílány na začátku ledna 2021. Majitele rekreačních objektů žádáme o nahlášení stavu po ukončení sezony.

Oznamujeme občanům sdělení svozové firmy Marius
Pedersen a.s.:
Svoz bio odpadu bude probíhat do 30.11.2020, s ohledem na počasí a dle stanoveného intervalu. Při výrazném poklesu teploty se svoz nebude moci uskutečnit z
důvodu ničení nádob. Odpad přimrzá k nádobě a ta při
výsypu praská.

Kulturní komise

Tradiční rozsvícení vánočního stromečku a jarmark se letos z důvodu epidemické situace konat nebudou.
Do konce roku 2020 jsou zrušené všechny kulturní akce. O případných změnách se bude rozhodovat během
následujících týdnů. Nové informace o konání dalších akcí budou zveřejněny na webových stránkách a facebooku
města Kožlany.

www.kozlany.cz
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Plavci na rozbouřeném moři
Ještě před měsícem jsme všichni doufali, že se to nestane. Že i přes všechna možná omezení nám na výuku
nikdo nesáhne a budeme společně s dětmi v naší budově základní školy. Mraky se nad normálním (rozuměj
prezenčním) vzděláváním stahovaly už od září, ale nikdo si to nechtěl připustit: „Přece se nemůže opakovat
situace z jara?“ Také jste si to mysleli? My ve škole ano.
Bohužel se naše kotliny změnily v rozbouřené moře.
Nečekané dávky opatření plynoucích z nesčetných
usnesení vlády se na školu hrnuly v nepravidelných vlnách. Některé jsme nedokázali ani sledovat. Za první
vlnou se přihnala jiná, která byla náhle vystřídána vlnou další. Byly takové, které se přiblížily ke škole pozvolna a nejprve vyslaly signály na sociální sítě, zřejmě
abychom si na jejich záplavu zvykli. Jiné se přiřítily
v pátek v noci a převalily se přes nás během víkendu.
Jako v každém rozbouřeném moři změny na školu mířily z několika směrů a bylo těžké připravit se na ně
včas. Ta poslední vlna všech vln školu zaplavila, rozlila
se po celé budově, vyhnala z ní všechny žáky a její následky vydržely až do dnešních dní.

A tak nyní všichni plaveme. Učitelé v prázdných třídách a naši žáci doma. Někteří sami bez možnosti dospělácké pomoci zvládají tu rozbouřenou hladinu rychlými tempy, vyskakují nad hladinu a klidně si i lehnou
na záda a nechají se konejšivě kolébat. Bohužel jsou
doma i neplavci, kteří to sami zvládnout nemohou.
Ztěžka se drží nad hladinou, sotva se stíhají nadechnout a občas se nalokají.
Naším úkolem je nyní především ukazovat směr
v bouři a pomáhat. Potřebujeme zjistit, zda u vás doma
není zrovna nějaký ten neplavec, který se skoro topí.
Dejte nám to prosím do školy vědět, my se pokusíme
hodit záchranný kruh, nebo vyšleme člun s plavčíkem.
Všichni musíme tu bouři přestát ve zdraví a v klidu doplout až ke slunným břehům.
Bohužel ani my ve škole ještě nevíme, jak dlouho to
bude trvat. Doufám, že ne až do zámrazu. To bychom
si museli všichni nasadit brusle.
Mgr. Eva Sixtová

Krátké zprávy z MŠ

20. října jsme si s dětmi připomněli den stromů.
Ti nejmenší pozorovali, prostředňáčci pokusně sázeli jádra hrušně a šišku, a předškoláci vyráběli ze dřeva a přírodnin stromů skřítky.
L.Kozlerová

SPOLKY
www.kozlany.cz
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Spolek sochaře Václava Levého z.s.

Letošní rok je zvláštní... Náš spolek připravoval dvě
velké akce a byli jsme rádi, že se nám je společně
s Městem Kožlany podařilo uskutečnit. V příštím roce
bychom chtěli zase pořádat Kožlanský jarmark, a to začátkem června.
Teď jsme zase v tom šíleném období a já jsem přemýšlela, co budu, budeme, budete dělat. Na jaře se šily
roušky (a budeme zase), ale co teď? Někdo musí zaměstnat ruce, aby zase neskončil u otevřené ledničky?
Třeba také nad tím přemýšlíte? Určitě také něco vymyslíte. Možná se už dlouho chystáte něco vyrobit ze

dřeva, ušít, uplést, opravit staré hodiny, postavit pro
své děti skluzavku, udělat album, atd. Zeptat se táty,
jak něco vyrobil, maminky jak to upekla, nebo babičky,
jak třeba udělala tu dobrou marmeládu? Nebo něco vánočního? Vánoce totiž určitě budou!!!
A až bude další Kožlanský jarmark, tak bychom mohli
společně udělat výstavu věcí, co jsme vyráběli…?
Nechcete se také přidat? Těšíme se na Vás, s čím přijdete? Na jarmarku bude příští rok Soutěž o nejlepší
štrúdl. Tak můžeme trénovat. Co vy na to?
Přejeme všem pohodu, klid a PEVNÉ ZDRAVÍ.

HISTORIE
8. listopad 1620, smutný den na Bílé hoře,
počátek třísetleté decimace českého národa

Dne 8. listopadu 2020 uplyne kolem poledne 400 let
od osudné bitvy na Bílé hoře. Známe ji snad všichni i
ti, kteří se ve škole nenadchli pro dějepisná studia. Tato
bitva bývá spojována s počátkem těžké katolizace, germanizace a všestranného, především hospodářského
úpadku Čech. Pochopitelně měla dopad i na hospodářskou stagnaci či recesi malých poddanských měst,
k nimž patřily i Kožlany, a ohromné ožebračení jejich
obyvatel. Dnes tuto bitvu připomíná na Bílé hoře nenápadná kamenná mohyla. Ale od začátku.
Na návrší zvaném Bílá hora (které tehdy zdaleka nebylo součástí Prahy) se utkala vojska českých stavů
(respektive a především jimi zaplacených žoldnéřů) a
dvou armád katolických – císařské a německé Katolické
ligy. Bitva začala kolem poledne a trvala cca jedna a
půl až dvě hodiny. Císařská a ligistická vojska zvítězila,
přičemž mělo padnout cca 1 600–5 000 vojáků stavovské armády a cca 500–1 000 vojáků protistrany (bylo
jich zřejmě více). Následoval úprk poražených, drancování Prahy vítězi a útěk českého krále Fridricha Falckého s manželkou, synem, nejbližšími a svatováclavským archivem z Hradu. Prohraná bitva a následné
události zpečetily osud českého stavovského povstání
a ukončily tzv. českou válku, první fázi války třicetileté
(1618-48). Útěk zbabělého „cizáckého krále“, který nechal zemi, jež si ho zvolila do svého čela, na holičkách,
jen posílil odhodlání vítězů a v lidu vyvolal zoufalství.
Odplata na odbojném národě měla být – a skutečně i
byla – krutá. Ferdinand II. Habsburský byl bigotní katolík a rozhodl se s proradnými, věrolomnými nepřáteli
Habsburků a katolické církve na dlouho skoncovat.
Skončila doba hospodářského rozkvětu českých zemí
i náboženská tolerance, změnila se národnostní a sociální skladba šlechty. Už od podzimu 1620 se pilně činily
krajské konfiskační komise, které zabavovaly majetky
vzbouřenců, po popravách 21. června 1621 přišly na
řadu další a další konfiskace představitelů rebelů a
těch, kteří uprchli k protestantským kurfiřtům do Německa. Třetí, nejničivější vlna konfiskací přišla v únoru
1622. Konfiskační komise zničily jen v Čechách 680
hlavně nižších šlechtických rodin a bezpočet měšťanů.
Tato zvůle byla taková, že komise v čele se Slavatou a
Lichtenštejnem musela být v roce 1623 na nátlak ze
zahraničí, pokud šlo o šlechtu, zrušena. Města však
byla ožebračována pod nejrůznějšími záminkami i nadále a záhy bylo jedno, jakého náboženského vyznání
obyvatelé jsou. Obnovené zřízení zemské vydané pro
české země v roce 1627 upevnilo moc Habsburků
v zemi, instalovalo katolicismus, zničilo politickou moc
www.kozlany.cz

měst. Důsledkem byl opět exodus dalších mnoha lidí,
hlavně nekatolické inteligence, drobné šlechty, měšťanů i poddaných.

Kamenný památník na Bílé hoře, který v roce 1920 postavila
Sokolská župa podbělohorská na památku padlým vojákům
bojujícím proti katolickým vojskům. Fotografie převzata z
Wikipedie.

Mnoho lidí své majetky opustilo a uteklo ze země
v důvěře, že jednou se budou moci vrátit. Mnozí to zkusili v roce 1631 s vojsky saského kurfiřta, ale byli poraženi a jejich druhý odchod byl definitivní. V Rakovnickém kraji, do něhož patřily Kožlany, bylo z 56 statků
zkonfiskováno 17, tj. 30 %, v Plzeňském kraji z 54
statků 26, tj. 48 % a v Žateckém kraji z 62 statků 45,
tj. 73 %. Zcela narušena byla cechovní společenstva,
obchod i zemědělská výroba. Noví majitelé panství,
mnohdy nejenom cizinci, ale i česká katolická šlechta
světská a církevní, nerespektovali staré urbariální povinnosti, ale zaváděli pro poddané stále tvrdší a tvrdší
bezplatné pracovní povinnosti a vedení státu pak daně.
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Tyto události se pochopitelně dotkly i Kožlan. Majitel
chříčského panství, jehož byly v této době Kožlany součástí, Jindřich Jakub Týřovský, podpořil v roce 1618 vojenskou pomocí české protestantské stavy (4 jezdce a
26 pěších ozbrojenců), avšak ještě téhož roku 20.
června zemřel. Zanechal po sobě vedle dcery Doroty
Polyxeny syna Adama Jindřicha, který byl kvůli otci pohnán před konfiskační komisi. Protože ale nebyl zletilý,
nemohl se ke komisi podvakráte dostavit; plnoletost
nabyl v roce 1627. Nakonec v roce 1629 byl od konfiskace osvobozen, neboť v době, kdy jeho otec stavy
podpořil, nebyl „právně odpovědný“. Panství však bylo
velmi zadlužené a majitel zchudlý. Když v roce 1631
vtrhli do Rakovníka Sasové, přidal se Adam Jindřich na
jejich stranu. Jeho majetek málem propadl konfiskaci,
ale zachránili ho rakovničtí měšťané. A tak mu byla
v roce 1638 uložena pokuta „pouze 3 000 zlatých“,
které si musel vypůjčit. Když v roce 1652 zemřel, jeho
panství bylo zdecimované, statek s tvrzí v Chříči téměř
neobyvatelný a na jeho majetku vázl dluh 11 500 zlatých.
Zhoubu panství představovaly „štráfující partaje“, čili
různé armády a skupiny vojáků, které panství vyjídaly
a decimovaly i jinými způsoby. Už v říjnu 1620 se tudy
ubírala císařská vojska z Plzně na Prahu, loupila a pálila, v únoru 1634 tudy postupoval se svojí armádou Albrecht z Valdštejna, 1636 hrabě Colloredo, 1639 Švédové v čele s generálem Bannerem, 1641 vyloupilo
panství opět císařské vojsko. Nejhorší byl snad rok
1648, kdy tudy dvakráte prošli Švédové a dragouni
Dona Felixe. Vojsko generála Königsmarka vyplenilo
Kožlany a nenechalo na polích ani žádnou úrodu. Na
konci roku se v městečku ubytovali vojáci z císařského

Gallasovského pluku. Kožlany byly zničené, stejně jako
celá země. Zchudla obec, zchudli její obyvatelé. Hospodářský rozkvět městečka, nastartovaný na konci 15.
století, ustrnul. Vždyť v roce 1648 musela obec dokonce prodat kalich z kostela sv. Vavřince, aby mohla
zaplatit za požadovaný proviant. V roce 1651 zde zůstalo pouze 35 domů obydlených, 22 spálených a dva
mlýny. Ubyli pochopitelně i obyvatelé. Naopak se
v městečku podle berní ruly z roku 1653 objevují obyvatelé noví. Pustá byla řada gruntů – Prokopovský,
Šusterovský, Křesalovský, Lampachovský, Bruskovský, Fialovský, Haratovský, Šnajdrovský, Vrabcovský –
a chalup. Téměř všichni obyvatelé panství se hlásili v
roce 1651 až na výjimky (např. Annu, manželku mlynáře Vožeha) úředně ke katolickému vyznání. Mnoho
věcí se změnilo. Volnou půdu po zběhlých hospodářích
či u pustých gruntů zabrala šlechta, některá polnosti
osadila novými hospodáři, jiné připojila ke svým majetkům – dvorům (v Kožlanech na místě dnešního čp.
14). Daně však obyvatelům zůstaly stejné.
Hospodářský a politický útlak a náboženská nesvoboda po roce 1627 vedly k tomu, že období po těchto
událostech bývalo dříve nazýváno dobou temna. Na
rozdíl od hospodářského rozvratu se ale rozvíjelo umění
i stavitelství. Už během války či těsně po jejím skončení
v roce 1648 začaly vznikat i v okolí Kožlan významné
barokní světské i církevní stavby, které obdivujeme dodnes, ale na chříčském panství, které zůstalo chudé i
nadále, tomu tak nebylo. Kdo tyto stavby všechny platil, není snad nutné ani psát.
Jitka Vlčková

Přísloví na téma lidská hloupost

Vážení čtenáři, pro následující školní rok vám budu vybírat tematická přísloví z celého světa. Můžete posoudit,
jak se v nich odráží národní mentality.
Nemáme nikdy tak potřebu důvtipu, jako když jednáme s hlupákem (čínské přísloví).
Před lidskou hloupostí jsou i bohové bezmocní (české přísloví).
Bohatství tu vlastnost má, že z moudrého hlupce udělá (polské přísloví).
Čas dovede často i vyléčit hlupáka (původ neznámý).
Člověk musí být velmi hloupý, aby o tom nevěděl (české přísloví).
Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu a hlupák ze všech stran (židovské přísloví).
Chytrý se učí pět let, hlupák to stihne za den (vietnamské přísloví).
Hlupák říká, co ví, moudrý ví, co říká (romské přísloví).
Hlupák blábolí a blbec mu věří (perské přísloví).
A na závěr ještě dva úžasné citáty:
Jen dvě věci jsou nekonečné – vesmír a lidská hloupost. Tím prvním si ovšem nejsem tak jist (Albert Einstein).
Hlupák se nemění, protože čas ho míjí a zkušenost se mu vyhýbá (Alexandr Sergejevič Puškin).
Jitka Vlčková

SPORT
TJ Olympie Kožlany

Podzimní část fotbalové sezóny se v uplynulém měsíci přehoupla do své druhé poloviny a je nutné říct, že
naše mužstva tentokrát výsledkově nijak nezazářila.
Co však bylo horší, neustále narůstající počty lidí nakažených koronavirem nevěstily nic dobrého a 12. října
skutečně přišel po půlroce další „blackout“, když FAČR
v souladu s vládními nařízeními přerušila všechny soutěže. Nejprve jen do 3. listopadu, ale protože se situace
nelepšila, bylo rozhodnuto, že letos se už hrát nebude.
www.kozlany.cz

Připojujeme tedy malou říjnovou rekapitulaci. Áčko
dvakrát vyhořelo, když se naplno projevila absence několika klíčových hráčů a chabá fyzická kondice některých jejich náhradníků. Po neúplném podzimu (a s jedním zápasem k dobru) tak okupuje nelichotivou
11. příčku. Stará garda jako jediná stihla odehrát
kompletní porci zápasů a přezimuje na 4. pozici s těsnou ztrátou na nejlepší. I starší žáci by měli odehráno
vše, ale kvůli nemocem a i jiným (?) důvodům museli
dva zápasy odložit. Na zápas do Dobříče se mužstvo
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nedalo dohromady ani napodruhé, takže se odehrál jen
na „papíře“, zápas v Chotíkově už pak zhatil koronavirus. Výsledky týmu sice nejsou nijak povzbudivé, ale
horší je přístup některých kluků. Na pořadu dne je tak
bohužel i varianta odhlášení ze soutěže. Starší přípravce zbývají z podzimní porce odehrát tři venkovní
zápasy. V říjnu si po dvou debaklech trochu zvedla sebevědomí po přestřelce se Žihlí, tak uvidíme, jak naváže po opětovném startu soutěže.
Momentálně nám tedy nezbývá než čekat, jak se
bude situace v našem státě vyvíjet dál, a věřit, že se

na jaře soutěže opět rozběhnou. Bohužel jsme navíc
byli nuceni z předstihem zrušit mikulášskou taneční zábavu plánovanou na 4. prosince, která se tak stala po
Šibřinkách další kulturní „obětí“ řádění koronaviru. A
tak do podzimních a zimních měsíců přejeme všem hráčům i fanouškům pevné zdraví a těšíme se na jaře
(snad) opět nashledanou.
J. Švamberg

Výsledky – říjen
A-mužstvo:
Tlučná – Kožlany 8:0 (3:0)
Kožlany – H. Bříza B 1:4 (1:0)
Branka: Kříž
Starší žáci:
Kožlany – Dobříč 1:11 (0:6)
Branka: Šot
Dobříč – Kožlany 6:0 (3:0)

Stará garda:
Kožlany – Manětín 4:5 (1:3)
Branky: Kratochvíl 2, J.Švamberg st., Sebránek
Starší přípravka:
Kožlany – H. Bříza 0:28 (0:10)
Kralovice – Kožlany 35:1 (17:0)
Branka: J.Švarc
Kožlany – Žihle 12:12 (6:4)
Branky: J.Kašpar 3, J.Švarc 3, S.Catuna 3, T.Lehner 2,
J.Adámek

DBaK
Tak už zase nehrajeme – stejně jako všechny stránky
jednotlivé kategorie (U10, U11, U12, U13, U14, U15,
života zasáhla i basketbal druhá vlna coronaviru. S vyU17, U17B, U19) a také samozřejmě trenéři. Zvolená
hlášením vládních opatření byly všechny soutěže předisciplína pro tuto soutěž je BĚH / CHŮZE. Výzva odrušeny. Zápasy, které se měly odehrát v termínu platstartovala 26.10. a bude trvat celkem 3 týdny, tedy do
nosti těchto opatření, byly (zatím) odloženy. Rozhod16.11. Podmínky soutěže: Po vašem výkonu vyfoťte
nutím vlády z pátku 30. 10. minimálně do 20. 11. STK
sebe nebo screen vaší mobilní aplikace (např. EndoČBF však začíná zpracovávat možnosti se začátkem domondo, Nike Run apod.), nahrajte ji do vašeho stories
hrávek po Novem roce. Oblastní soutěže pak budou kona Instagramu, označte tam náš instagramový účet
pírovat ty celorepublikové.
@dbak_basketbalovyklub přidejte #sportujsdbak a
Toto rozhodnutí samozřejmě ovlivňuje i případné
připište, které kategorii své kilometry darujete. Sakempy a turnaj Regionálních výběrů U14. Podzimní
mozřejmě je důležité, aby byl vidět počet uběhnutýchn
kemp jsme ani nestačili zorganizovat a na turnaj před
/ nachozených kilometrů. Pokud nemáte instagramový
Vánocemi asi ani nedojde. Snad se dívky ročníku 2007
účet, vaše výsledné kilometry i s kategorií nám můžete
sejdou alespoň na kempu na jaře.
zasílat na email: sportujsdbak@seznam.cz. Celkovým
vítězem soutěže bude ta kategorie, která uběhne/nachodí nejvíce kilometrů. Odměnou bude společná zážitková akce pro dané družstvo.
Během prvních pěti dnů jsme do výzvy naběhali nebo
nachodili 2425 km. Jednotlivé výkony účastníků se po
dobu 24 hodin zobrazují na instastories našeho klubu.
Takže kdo je zvědavý, začněte sledovat Instagram
DBaK (@dbak_basketbalovyklub). V neděli se pak budou zveřejňovat průběžné výsledky.
A to důležité na závěr – výzva je otevřená. Takže
všichni, kteří chodíte či běháte, máte možnost darovat
své kilometry nějaké kategorii (dovoluji si drobně lobovat za trenéry
). A vy, kdo v této době dumáte, co
s volným časem, nazujte boty a hurá do akce. Těšíme
se na Vaše kilometry.
Jelikož nejsou povoleny ani tréninky, tak jsme vymýšleli způsob, jak „donutit“ hráčky k nějaké fyzické
aktivitě. A vyšla z toho výzva „Sportuj s DBaK“.
O co se jedná? Ve výzvě budou mezi sebou soutěžit

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. 11. 2020.
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