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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
naše technické služby se
v minulém měsíci věnovaly poslednímu sekání
trávy a běžnému úklidu veřejných
prostranství. Mimo
toho také opravily čtyři rozbité
kanalizační
vpustě a cestu
od
silnice
k vodojemu. Jejich úkolem je také v nejbližší době instalovat nový
turistický informační systém, na
který jsme získali od Plzeňského
kraje dotaci.
Již měsíc chodí naše děti po
prázdninách
opět
do
školy.
V mateřské škole jsme díky drobným stavebním úpravám a vybavením nové třídy nábytkem získali
možnost přijmout celkem až sedmdesát dětí. Rozhodnutím zastupitelstva jsme našim dětem zaplatili školkovné. Tento krok pomůže
naší příspěvkové organizaci získat
více financí v novém školním roce.
Žáci první třídy základní školy dostaly díky rozhodnutí zastupitelstva
tzv. pastelkovné, tj. příspěvek na
zakoupení
školních
pomůcek.
V minulých letech tyto pomůcky
dostávaly od státu.
U bytovky č.p. 366 jsme upravili
parkovací plochu a udělali vodoměrnou šachtu s uzávěrem vody
pro tuto bytovku. Nově je vybudována parkovací plocha za bytovkami č.p. 368 a 385. Věřím, že

tímto zmizí chaotické parkování
v sídlišti.
Opravena
je
také
cesta
k Laipertovic mlýnu. Na tyto akce
jsme využili frézovanou drť, kterou
jsme měli od realizace nového průtahu deponovanou v lomu firmy
Bergr a také materiál, který nám
zůstal po úpravách v Jasmínové
ulici.
Na přelomu měsíce září a října
bude provedena v Kožlanech plošná deratizace. Tímto opatřením
chceme zamezit zvýšenému výskytu nežádoucích hlodavců v naší
kanalizační síti.
Realizace staveb se neobejde
bez projektů.
V současné době
máme již hotový projekt na komunikace, kanalizace a vodovod
v ulicích Větrná, Luční a Polní.
K jejich realizaci bude docházet
postupně podle finančních možností města.
Na základě podnětu občanů
z veřejného zasedání zastupitelstva města jsme začali intenzivně
jednat o možném omezení dopravy
kamionů na silnici III. třídy
Hodyně - Dřevec – Kožlany.
Zastupitelstvo města mimo jiné
rozhodlo o snížení ceny prodávaného bytu č. 9 v bytovce 387.
Nabídková cena je 399.000,- Kč.
Byt bude nabízen v dražbě dne
31.10.2012.
Bližší
informace
k dražbě najdete na webových
stránkách města. Podrobnější informace o jednání zastupitelstva
najdete na jiném místě našeho
zpravodaje.

Jednu z posledních dotací tohoto
roku jsme získali od Plzeňského
kraje jako příspěvek na zabezpečení sociálních služeb pro DPS a to
ve výši 35.800,- Kč.
V současné době
intenzivně
pracuji na přípravě dotace na
opravu fasády kaple sv. Jana Křtitele v Hodyni. Tuto dotaci budeme
podávat přes MAS Světovina v její
5. výzvě. Na podporu opravy kaple se bude konat 6. října první ze
dvou koncertů zde plánovaných.
Pozvánku najdete na jiném místě
našeho zpravodaje.
Z agendy úřadu je třeba zmínit
proběhlou kontrolu vodovodu od
Krajské hygienické stanice, která
neshledala žádné závady. Od projektantů
zabezpečujících
KPÚ
v Hedčanech jsme převzali naše
nově vytýčené pozemky. Ty, na
kterých se bude moci hospodařit
na základě výběrového řízení, zemědělcům opět pronajmeme.
Náš městský úřad také zabezpečuje volby. Ve dnech 12.-13. října
2012 proběhnou krajské a senátní.
Okrsková volební komise již zasedala a věřím, že organizace a průběh voleb jako vždy proběhne bez
problémů.
Na závěr mi dovolte upozornění
všem občanům na nebezpečí konzumace „podezřelého“ alkoholu.
Zkušenosti z minulých dnů a týdnů
by měli být varováním každému
zodpovědnému občanovi. Zdraví a
život máme jen jeden.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 13. zasedání konaném dne 03.09.2012
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty;
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 13. zasedání rady města
Kožlany; termín a program 10. zawww.kozlany.cz

sedání zastupitelstva města Kožlany; 7. rozpočtové opatření 2012;
smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12- 0006897VB/001 na
části pozemku p.č. 3623/86 z důvodu zemního kabelového vedení
NN se společností ČEZ Distribuce
a.s.; uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene č. IV-12-0007828/VB/1 na

části pozemku p.č. 4155/2, 4912 v
k.ú. Kožlany z důvodu kabelového
vedení NN se společností ČEZ Distribuce, a.s.; smlouvu o dílo se
společností Galileo Corporation
s.r.o. k výrobě internetové prezentace a smlouvu o provozu internetové prezentace a
poskytování
webhostingových služeb; dodatek
č. 9 k pojistné smlouvě majetku
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města č. 7720133897, který se týká turistického orientačního systému.
Rada pověřuje:
Ing. Václava Dubského k jednání s
Pozemkovým fondem ČR ohledně
prodeje pozemku p.č. 28/2 v k.ú.
Hedčany.

Výsledky

projednání

rady

za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty;
diskusní příspěvky členů rady města

Rada souhlasí:
se zhotovením přípojky vody a kanalizace pro část pozemku p.č.
3700/22 v k.ú. Kožlany s tím, že
přípojka kanalizace bude provedena dle požadavků a dispozic
města.
Rada doporučuje:
zastupitelstvu města odložit projednání dodatku ohledně navýšen

města

na 14. zasedání

Rada schvaluje:
program 14. zasedání rady města;
smlouvu o umístění stavby vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.č. 4287/3
v k.ú. Kožlany s paní E.V. z důvodu stavby
rodinného domu; přechod města

í příspěvku na zabezpečení pečovatelských služeb v DPS Kožlany
na rok 2013 po vyúčtování služeb
za II. pololetí 2012.
Rada odkazuje:
na usnesení zastupitelstva města
č. 62/12 ze dne 01.02.2012 ve věci žádosti o vydání souhlasu s
umístěním větrné elektrárny na
pozemku p.č. 2584/1 v k.ú. Kožlany.

konaném

dne

24.09.2012

Kožlany z DDM Radovánek Kaznějov pod nově vzniklou příspěvkovou organizaci DDM Kralovice, a to
od 01.01.2013.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 10. zasedání
konaném dne 12.09.2012
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty
diskusní příspěvky členů
zastupitelstva
Zastupitelstvo určuje:
č. 78/12 - ověřovateli zápisu Luboše Kulhánka, Hanu Tupou, návrhovou komisi ve složení předseda Václav Kratochvíl, členové
František Kotěšovec, Milan Konopásek.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 79/12 - program 10. zasedání
zastupitelstva; č. 80/12 - změnu
rozpočtu města na rok 2012 - 8.
rozpočtové opatření; č. 82/12 schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 4150/45 v k.ú.
Kožlany o výměře 57 m2, č.
83/12 - odkoupení pozemku p.č.
28/2 o výměře 223 m2 v k.ú. Hedčany od Pozemkového fondu ČR
do vlastnictví města, č. 85/12 -

snížení vyvolávací ceny za byt č. 9
v č.p. 387 Kožlany ze současných
495.000,- Kč na 399.000,- Kč.
Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 81/12 - neschvaluje prodej pozemku p.č. 1901 o výměře 660 m2
v k.ú. Hodyně manželům V.V. a
M.V.
Zastupitelstvo odkládá:
č. 84/12 - projednání dodatku o
navýšení příspěvku na zabezpečení
pečovatelských služeb v DPS Kožlany pro Centrum pečovatelských
a ošetřovatelských služeb Město
Touškov na 1. zasedání zastupitelstva v roce 2013, po vyúčtování
nákladů na pečovatelské služby za
II. pololetí 2012.
Zastupitelstvo pověřuje:
č. 86/12 - finanční a kontrolní výbor provedením inventarizace lesů
ve vlastnictví města Kožlany za rok
2012.

Zastupitelstvo určuje:
č. 87/12 - komisi ve složení Ing.
Václav Dubský, Hana Tupá, Václav
Kratochvíl pro stanovení
podmínek zveřejnění záměru pronájmu
pozemků ve vlastnictví města po
provedených KPÚ Hedčany, určení
kritérií hodnocení a následné vyhodnocení podaných nabídek.
Pozn.: Zveřejněna je upravená
verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s §
16, § 17, § 95 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v
platném znění, k nahlédnutí v zápisu
na
Městském
úřadě.

Důležité upozornění
Oznamujeme občanům, že začátkem měsíce října proběhne v Kožlanech
celoplošná deratizace.
Žádáme proto občany, aby věnovali zvýšenou pozornost při procházkách s malými
dětmi a se psy. Hrozí nebezpečí otravy z položených návnad či uhynulých zvířat.
Vodné a stočné 2012 v Kožlanech
V prosinci 2012 opět proběhnou odečty vodného
(bližší termín bude upřesněn). Odečty budou použity i
pro výpočet stočného, které bude v letošním roce
spolu s vodným vybírat Město Kožlany.
Připomínáme majitelům rodinných domů, kde je
možnost odebírání vody ze studny, že v případě, kdy
odečet na vodoměru bude menší než paušál na osobu

x počet osob v domácnosti, bude použit uvedený paušál, který pro letošní rok činí 36 m3/osobu a rok
v rodinném domě (viz. příloha č. 12 k vyhlášce č.
428/2001 Sb.).
Tento paušál, který je platný od 1.1.2012, slouží i
pro výpočet vodného a stočného pro nemovitost, kde
není vodoměr.

Mimořádná změna otevírací doby Sběrného dvora Kožlany
www.kozlany.cz
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v sobotu 6. října bude zavřeno - náhradní termín: neděle 7. října od 9 - 12 hod.

Oznámení
o době a místě konání voleb

Starosta města Kožlany podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje a volby do senátu Parlamentu ČR
dne
12. října 2012 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a dne 13. října 2012 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

se uskuteční

2. Místem konání voleb 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 nebo cestovním pasem České republiky).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Kožlanech dne 27. 09. 2012
Mgr. Vladimír Přibyl
starosta
ČASOVÝ
HARMONOGRAM
SVOZU NEBEZPEČNÝCH
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU sobota 20. 10. 2012
Buček (náves)
8,00 - 8,15 hod.
Hodyně (náves)
8,20 - 8,40 hod.
Dřevec (náves)
8,45 - 9,00 hod.
Dřevec (KD)
9,05 - 9,15 hod.
Hedčany (náves)
9,45 - 10,00 hod.
Kožlany (proti MÚ)
10,10 - 10,40 hod.
Kožlany (křižovatka u Sparu)
10,45 - 11,05 hod.
Časy jsou orientační

SLOŽEK

KOMUNÁLNÍHO

ODPADU

A

UPOZORNĚNÍ !!!
Tento svoz nebezpečného odpadu není určen
pro podnikatele a podniky !!!
Na místo svozu odvážejte odpad až při příjezdu
svozové služby.
Je zakázáno tvořit skládku před svozem !!!

Mezi nebezpečný odpad patří např.: zářivky, pneumatiky, akumulátory, znečištěné obaly, lednice, televizory,
elektrošrot, motorové oleje apod.
Zase ty psí …….
Uplynul rok a nejen, že je opět
období všech možných poplatků,
ale s počasím se vrátil i „náš problém“ – psí výkaly. Neuplyne den,
aby si při placení poplatků někdo
nestěžoval na své spoluobčany,
kteří vlastní psy a při jejich venčení zapomenou po nich uklidit hromádky. Pokud je sníh, tak se

všechno schová, ale běda, když
sníh roztaje. Co všechno se nám
potom ukáže! Odhozené papírky,
nedopalky… Ale nejhorší jsou
opravdu ta místa, kde se nahromadily ty psí ……Taky Vám vadí, že
se jim ani nestihnete vyhýbat? Tak
nebuďte lhostejní, napište kde a
kdo. Nestyďte se. Nestydí se ani

Ti, kteří je neuklízí.
Teď víme, že nejhorší je to u bytovek. Ať se jedná o bytovky ZD
nebo Na Výfuku. A někteří z nás
jsou tak rozčilení, že se chystají
nám poslat fotografie a snad i konkrétní jména. Pak můžeme začít
jednat a předat celou věc přestupkové komisi.

Muzeum Kožlany
Dne 22.9. 2012 nám byl do muzea přivezen kroj, který nám darovala
paní Vlasta Krupková, roz. Růžová, která žila v Kožlanech v domě s č.
p. 113. Tímto bychom jí chtěli poděkovat za to, že nám ho darovala a
mohla tak přispět do sbírky, kterou bychom rádi rozšířili.
Proto bych ráda oslovila touto cestou spoluobčany, pokud budete vyklízet domy či chalupy a naleznete něco, co by poukazovalo na věci,
které by měly úzký vztah k našemu městu, abyste je nevyhazovali.
Dříve než se rozhodnete nějakou věc vyhodit, tak popřemýšlejte, zda
by se mohla hodit třeba do muzea. Možná darovaným předmětem bude
v budoucnu obohacena expozice muzea.
Marie Matějovská městské muzeum
www.kozlany.cz
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I čísla mohou být zajímavá...
Přinášíme vám některá fakta a čísla o našem městě a
lidech zde žijících:
- Víte, že k 31.12..2011 měly Kožlany 1384 trvale
bydlících občanů?V Kožlanech žije 1082 obyvatel (
z toho 877 dospělých a 205 dětí),v Bučku 56 obyvatel
( z toho36 dospělých a 20 dětí), ve Dřevci 112 obyvatel( z toho 88 dospělých a 24 dětí), v Hedčanech 42
obyvatel (z toho 35 dospělých a 7 dětí), v Hodyni 92
obyvatel( z toho 71 dospělých a 21 dětí).Z celkového
počtu 1384 občanů je tedy 1107 dospělých a 277
dětí.
- V roce 2011 se narodilo 11 dětí, zemřelo 13 občanů.
- V průběhu roku 2011 byl zaznamenán dost velký
pohyb obyvatel: Odstěhovalo se 39 občanů, přistěhovalo se 18 občanů.
- K našemu životu neodmyslitelně patří láska. Naši
mladí občané uzavřeli v r. 2011 celkem 10 sňatků,
někteří v Kožlanech, ostatní v jiných místech, např.:v
Kralovicích, Manětíně, Jesenici, Plasích, Šťáhlavech,
v Praze apod.
- Nezaměstnanost v Kožlanech včetně obcí je proměnlivá, jako obvykle bývá nejvyšší v zimě, nejnižší
v letních měsících. Roční průměrná nezaměstnanost
v r. 2011 byla 7,83 %, což představuje průměrně
59,67 osob. Ve srovnání s 5,97 procentní nezaměstnaností v roce 2010 byla vloni nezaměstnanost vyšší.
Městská kronika sleduje také počasí. Výčet počasí po
měsících ukazuje, že se klima mění. Ani ne tak
z hlediska teploty a srážek, ale z hlediska jejich rozložení v průběhu roku. Počasí je nevyrovnané, hovoří se
o „ klimatickém guláši“. Důvody pravděpodobně spočívají v kombinaci lidských a přírodních faktorů. V Kožlanech byla v r. 2011 průměrná roční ranní teplota
6,89 st. C a průměrná odpolední 13,49st. C.
Některé výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011
v ČR
Jistě si vzpomínáte, že vloni v březnu proběhlo celostátní sčítání lidu, domů a bytů, které prováděl Český
statistický úřad (ČSÚ). Výsledky sčítání uveřejňuje
ČSÚ postupně po čtvrtletích až do roku 2013.
Přinášíme těm, kdo nemají přístup k internetu, některá fakta o výsledcích sčítání. Ukazují se tyto trendy
v naší společnosti:
- Roste počet obyvatel ČR, především díky cizincům.
- Česká populace stárne
- Roste počet vzdělaných lidí
- Přibývá lidí, kteří nemají vůbec žádné vzdělání
- Roste počet rozvedených i svobodných
- K víře a národnosti se lidé vyjadřovali méně než v
minulosti
- Rychle roste počet bytů v soukromém vlastnictví
- Mění se způsob vytápění
Počty obyvatel:
Proti předchozímu sčítání se zvýšil počet obyvatel ČR
o 332 tisíc na 10 562 214 lidí.
1)V posledních letech je vyšší porodnost
2) V ČR žije o 261% více cizinců než před 10 lety, jejich počet se blíží k půl milionu.
- Nejpočetnější skupiny cizinců v ČR jsou:
www.kozlany.cz

Ukrajinci 117 810, Slováci 84 380, Vietnamci 53 110,
Rusové 36 055, Němci 20 780, Poláci 17 865.
- Skupiny cizinců, které se nejvíce rozrostly:
Němci - nárůst o 504%, Ukrajinci o 471%, Rusové o
368%, Slováci o 249%, Vietnamci o 192%.
V ČR byli sečteni lidé 182 zemí světa.
Národnost
Lidé se přestávají hlásit ke své národnosti. Jednou
z výjimek jsou však Moravané, jichž se hlásí ke své
národnosti 522 474.
- Nejčetnější národnosti v ČR:
česká 6 732 104, moravská 522 474, slovenská
149 140, polská 39 269, německá 18 772, romská 13
150 (včetně romská + kombinace romské a další národnosti).
Náboženství
Na tuto dobrovolnou otázku neodpovědělo 4,8 milionu
lidí (v r. 2001 neodpovědělo pouze 902 tis. obyvatel).
Církve s největším počtem příznivců:
1)Římskokatolická církev
2)Českobratrská církev evangelická
3)Církev československá husitská
Celkem 708 tis. obyvatel odpovědělo, že jsou věřící,
ale nehlásí se k žádné církvi.
Bez náboženské víry je 3 612 804 obyvatel.
Vzdělání
Roste počet vysokoškoláků. V r. 2001 – 762 459 VŠ
vzdělaných, v r. 2011 již 1 117 530 – tzn. nárůst o
46,6 %.
-Nejvíce lidí s VŠ diplomem žije v Praze (249 714),
v Jihomoravském
kraji
(143 968),
v Moravskoslezském (120 668 ) a Středočeském kraji
(120 467).
Největší podíl obyvatel s VŠ : Praha 22,5% (každý pátý člověk v Praze vystudoval VŠ). Nejmenší podíl obyvatel s VŠ má Karlovarský kraj 7,2%.
-Roste také počet lidí bez vzdělání. V roce 2001 bylo
bez vzdělání 37 932 lidí, v r. 2011 47 253 obyv., tj.
nárůst o 24,6%. Nejvíce lidí bez vzdělání je
v Moravskoslezském kraji (6 536), Ústeckém kraji (6
335), Středočeském kraji (5 372) a v Jihomoravském
kraji (4 283).
Největší podíl lidí bez vzdělání mají Ústecký a Karlovarský kraj (skoro 1% obyvatel daného kraje).
Rodinný stav
V ČR roste počet rozvedených a svobodných lidí a klesá počet těch, kteří žijí v manželství.
U mužů vzrostl počet rozvedených o 37,7%, počet
svobodných o 10,4%, počet ženatých klesl o 6,3%.
U žen vzrostl počet rozvedených o 33,4 %, počet svobodných žen o 9,9%, počet vdaných žen klesl o 7,1%.
Největší podíl rozvedených mužů má Karlovarský kraj
11,9% a Ústecký kraj 11,2%. Největší podíl rozvedených žen má Karlovarský kraj 14,1%, Ústecký kraj
13,4%.
Nejmenší podíl rozvedených je na Vysočině - muži
7,3% a ženy 8,5%.
K registrovanému partnerství se přihlásilo 2055 osob.
S využitím městské kroniky a materiálů ČSÚ
zpracovala: I. Mostýnová
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Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Z naší školy a školky
Školní rok se pomalu rozbíhá, žáci si začínají zvykat na své rozvrhy a vše dostává běžný řád. Škola
však není pouze o učení,
ale měla by žákům nabídnout i něco navíc. Kožlanská škola v rámci volnočasových aktivit nabízí ve
spolupráci
s kaznějovským Radovánkem mnoho kroužků.
Při nabídce kroužků pro
děti vycházíme z jejich
zájmu a z časových, personálních a finančních
možností. Bohužel zájem dětí o kroužky poslední dobou klesá. Hlavním důvodem je změna životního stylu. Při malém počtu dětí ve třídách je potom obsazení
kroužku (pro děti věkově patřící do jedné kategorie)
prakticky nemožné. Mnoho kroužků se pro malý zájem nerozběhne nebo zanikají během prvního měsíce
činnosti. Proto bych rád na začátku roku chtěl objasnit
několik „mýtů“ o kroužcích.
Zájem dětí – děti by zájem měly, ale oni neví… váhají… a když je kroužek zrušen, přijdou, že se chtěly
přihlásit. Potom nám vyrůstá generace, která neumí
kopnout do míče nebo kotrmelec dozadu. Žádná třetí
hodina tělocviku tohle nespraví. Dnes totiž skoro polovina dětí necvičí, protože je omluvena od rodičů, a
s tou druhou, odvážnější polovinou, se učitel bojí cvičit, aby tito žáci nedopadli jako polovina první. Jak
dnešní děti budou jednou sportovat s dětmi svými?
Nebo už rekreační sport zanikne? Bohužel se to netýká pouze sportu, ale živoří i další kroužky.
Časové důvody – většina vedoucích přizpůsobí časový rozvrh volnu dětí. Přihlášení se sejdou a domluví
nejvhodnější dobu. Když jim vše vyhovuje, dostává se
na řadu zaplacení.
Radovánek – tato organizace pracuje na naší škole
už čtvrtý rok a do budoucna chystáme výrazné změ-

ny. V současné době nám však chybí k činnosti to
hlavní – děti. Zájem je malý, i když kroužky i vedoucí
se již několik let nemění. Ve spolupráci s Radovánkem
nabízíme osvědčené kroužky pod vedením většinou
kožlanských vedoucích, jejichž kompletní nabídku přinesly vaše děti domů. Některé kroužky však z největší
pravděpodobností otevřeny nebudou. Děti na ně mohou dojíždět do sousedních Kralovic, ale to je spojeno
s časovou a finanční náročností.
Peníze – ano, kroužky se platí. Co je ale v dnešní
době zadarmo? Je 250,- Kč za pololetí drahé? Za tyto
peníze tráví vaše dítě účelně svůj volný čas. Kroužky
jsou pojištěné. Děti mají v kroužku kvalitní dozor a
kvalitní vybavení pro činnost. A to vše jenom za 250,Kč za pololetí. Podle mě by tyto služby měly být dražší. Ani se mi nechce dělat tolik oblíbený přepočet na
krabičky cigaret nebo piva… Umožněme tedy našim
dětem na kroužky docházet a vybrat si právě ten
svůj.
Naši žáci mohou dále navštěvovat kroužek hasičů,
fotbalistů a myslivecký, které si vedou jednotlivé organizace sami. O jejich činnosti nejsem kompetentní
se vyjadřovat a jistě se o ní dočtete na jiném místě
zpravodaje.
Na začátku září proběhl „adaptační kurz pro 6. ročník“. Děti pod vedením třídní učitelky Bc. Sixtové odjely na dva dny na Sklárnu, kde se věnovaly různým
kolektivním hrám a činnostem. Cílem bylo poznání
třídního kolektivu mimo budovu školy a prevence patologických jevů. Akce byla povedená, ohlasy dětí
jsou na jiném místě zpravodaje.
Co chystáme do budoucna? V listopadu proběhne
tradiční přijímání prvňáčků, které bychom letos chtěli
otevřít i veřejnosti. V prosinci se budeme snažit uspořádat pro děti s rodiči tvořivou dílnu se zaměření na
vánoční ozdoby a dekorace.
Mgr. Jaroslav Švarc
ředitel ZŠ a MŠ Kožlany

Adaptační kurz
Dne 10. a 11. září proběhl ke
spojení a přijmutí nových žáků
ADAPTAČNÍ KURZ 6. třídy na
Sklárně u Žihle.

Ráno se celá naše třída sešla
před školou a jeli jsme minibusem
do Žihle. Na konci Kožlan si paní
učitelka vzpomněla, že nemá peníze, takže jsme se museli vracet.
Když jsme dojeli, všichni jsme byli
překvapení z obrovského areálu a
malých králíčků, kteří pobíhali všuwww.kozlany.cz

de kolem. Rozdělili jsme se po
čtyřech a šli si najít pokoj.

Skoro všechny hry probíhaly
v lese. První den byl hodně na seznámení a naučení se k sobě chovat, komunikovat, a proto jsme
den začali POZNÁVAČKOU. Sedli
jsme si do kruhu a řekli si něco o
sobě, co nikdo nevěděl. Dostali
jsme papírky a běhali jsme spolu
za ruce.

GORDICKÝ UZEL. Stoupli jsme si
do kruhu, ale hodně blízko k sobě.
Zavřeli jsme oči a natáhli levou ruku. Chytli jsme se a to samé jsme
udělali s druhou rukou. Pak jsme
se museli rozmotat. Musíme vám
říct, že to bylo těžké. LANO. Lano
bylo natáhnuté na zemi, my jsme
si na něj stoupli a pak jsme se museli seřadit podle velikosti a podle
abecedy. RANGEROWER. Odpoledne jsme se vydali na výlet. Byla to
asi 4 km dlouhá cesta. Sebou jsme
táhli terénní vozidlo – lavičku. Bylo
vedro a my šli lesem a do kopce.
Asi tak po hodině si někteří začali
říkat: „Kdo tohle vymyslel, oni nás
snad chtějí zabít.“ Chodili jsme
podle mapy a museli jsme najít 4
stanoviště a tam jsme měli připravené úkoly. Hledali jsme přísloví,
dělali dřepy ve čtyřech. Po únavné
cestě jsme byli všichni „vyřízení“.
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Tak dlouhá cesta a veliký déšť,
který nás přepadl. Po převléknutí
jsme šli na večeři – byly buchtičky
se šodó.

Večer začala další POZNÁVAČKA
našich schopností, které by pomohly třídě. Bylo to těžké, ale my
jsme se s tím vypořádali. Pak jsme

se všichni rozprchli do pokojů. Byla
volná zábava, takže jsme se vyřádili. Večerka byla kolem 11. hodiny.
Druhý den na nás hned po snídani čekalo ŠPLHÁNÍ PO LANECH.
Lana byla natažená mezi stromy a
my po nich museli lézt. Nejprve
jsme „krotili koně“ a potom „jezdili
na lyžích“. Byla to největší zábava.
CESTA DO ŽIHLE. Po cestě na
autobus jsme ještě hráli hry a postavili dvě vesnice v lese. Každý
z nás si vymyslel roli, jakou ve
vesnici má. Měli jsme hrobníka,
švadlenu, vězně i biologa.
ADAPŤÁK se nám moc líbil a chtěli
bychom tam jet znovu.

Napsali: Adéla Kleisslová, Anežka
Sixtová a Jan Valach

Pozn. třídní učitelky:
Nedošlo
k žádným ztrátám na životech a
majetku a opravdu jsme si kurz
všichni, včetně mne, užili.

Z naší školky . . .
Mateřská škola má od září 3 třídy:
Štěňátka – nejmladší

Delfínci- prostředňáci

Sluníčka – předškoláci

Nahlédněte

A ještě dobrá zpráva pro maminky – už nikdo nepláče  .

www.kozlany.cz
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SPOLKY
Šikulky o prázdninách
Poprvé jsme se zúčastnily jarmarku v Malesicích u
Plzně. I když počasí mu moc nepřálo, lidé přišli. Nejen
děti, i dospělí se zastavili u naší korálkové dílny, kde
si vyráběli náramky, korále nebo šité šperky. Návštěva byla velká. Přes šedesát dětí i jejich maminek si
vyráběly dárek, který jim udělal radost. Nás zase potěšilo, když jsme si povídaly s dětmi, které vytvářely
dárek pro maminku. Děti se snažily, aby se dárek
mamince líbil.

V září jsme se zase scházely každé úterý v knihovně a v sobotu v krámku u Topinků. Vyráběly jsme
šperky z korálků, dekorovaly jsme lepením ubrousků
(decoupage) na různé předměty ze dřeva, papíru. To
nás opravdu baví, to je vidět na výrobcích, které dekorujeme.

www.kozlany.cz

Také se připravujeme na Vánoce (předběhly jsme
supermarkety). Krásné paličkované ozdůbky na vánoční stromek. Vyráběly jsme obrázky pomocí voskovek a žehličky (enkaustika).
Chtěly bychom poděkovat všem milým dárkyním,
které nám darovaly pletací vlnu, látky, knoflíky, bavlnky na vyšívání a papírové ubrousky. Chceme je
použít na různé akce, které pořádáme v Kožlanech.
Látky jsme již použily na ušití prostírání a tašek, které
si děti dekorovaly, když jsme o pouti otevřely výtvarné dílny. „Milé dámy, děkujeme Vám!“
Začíná podzim a my se těšíme, že 20. října pojedeme na Farmu Hedecko, kde odpoledne budeme mít
také naší výtvarnou dílnu.
Hezký podzim Vám přejí „Šikulky“
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Hasiči Kožlany
V sobotu 22. září se mladí hasiči
města Kožlany účastnili soutěže O
pohár mladých hasičů, jenž se
odehrál ve Všerubech na Plzni severu. Tato soutěž byla letos poslední a tím tedy kompletně zakončila sérii pohárových soutěží za
roky 2011 / 2012. Ve Všerubech si
soutěžící prošli disciplínami jako je
štafeta CTIF, uzlovou štafetou a
během na 60m s překážky. Uzlové
štafety se také s dětmi účastnili
vedoucí kolektivu. O poznání bylo
znát, jak se rozšířily řady dětí. Kolektivy se totiž rozrostly jak v kategorii starších, tak i v kategorii
mladších účastníků.
Ve Všerubech si družstvo starších obhájilo 8. místo a v běhu na
60m s překážkami skončilo na
bramborovém 4. místě. Tým mladších „A“ skončil na 9. místě a
mladší „B“ na 17. místě. Velkou
radostí pro vedoucí se stali naše
dvě závodnice Nikola Švambergová, která se umístila na 3. místě v
kategorii mladších dívek v běhu na
60 metrů a o stupínek výše na

krásném 2. místě, ale v kategorii
starších dívek se umístila Rozárka
Slabá. Ze součtů všech pohárových
soutěží tým mladších „A“ skončil
na 4. místě a mladší „B“ na 33.
místě. Starší družstvo letošní ročník zakončilo celkově na 12. místě.
Soutěží ve Všerubech zakončili
svoji soutěžní kariéru v kolektivu
mladých hasičů dva členové, kteří
již dosáhli věku 15 let a tudíž nemůžou nastoupit za tým mladých
hasičů. Tito dva členové, kterými
jsou Kristýna Zímová a Michal Perner, budou slavnostně vyřazeni
10.11.2012 v KD Manětín.
Na další pohárovou soutěž, která
odstartuje již 41. ročník hry Plamen, se můžete přijít podívat dne
13. října tohoto roku do obce Tlučná. Zde uvidíme startovat družstva
v novém obsazení, tudíž jim společně držme palečky a popřejme
mnoho úspěchů a krásná umístění.
O. Holeček

KULTURA
Kulturní komise Kožlany na své poslední schůzce
připravila program na poslední část roku, a to následovně. 14. října se uskuteční zájezd do Komorního divadla v Plzni na nově nastudovanou operetu Růže
z Argentiny.
V pátek 30. listopadu se opět sejdeme u vánočního
stromečku. Letos bychom chtěly tuto akci pojmout
v jiném duchu. V prosinci si tvořivé ruce budou moci
vyzkoušet různé výtvarné a kreativní techniky
v městské knihovně na Adventním odpoledni (datum
bude upřesněn). Zatím zvažujeme další návštěvu divadelního představení.
Hned po Novém roce se můžete těšit na již V. Ples
města, který se uskuteční v pátek 25. ledna 2013.
V období od 1.10 – 7.10. proběhne Týden knihoven.
Letošní moto: Čti, žij zdravě! Čtenáři budou seznámeni hlavně s oddělením naučné literatury.

Městská knihovna připravuje do konce roku dvě výstavky. Na první se seznámíte s významnými kožlanskými rodáky, kteří se zapsali do povědomí svou literární činností.
Výstavka bude otevřena od 16. října a zřejmě bude
patřit ke stálé výzdobě knihovny. Od 4. prosince bude v knihovně nainstalována malá výstavka betlémů.
Ještě bych chtěla připomenout a požádat spolky a
organizace, které připravují různé kulturní či sportovní
akce – využívejte prosím webové stránky města. Jednak je to i vaše reklama a usnadníte tím práci ostatním, aby neplánovali akce na stejné termíny. Stačí
poslat info o Vaší akci na email Kožlanského zpravodaje (kozlansky.zpravodaj@seznam.cz), nebo přineste
do knihovny, pomohu vám to zprostředkovat.
H. Tupá

Akce v muzeu Mariánská Týnice:
Výstava České mariánské nebe – devoční grafika ze 17.-19. století . Výstava potrvá do 2.11.2012.
Ukončení sezóny 27.10. 2012.

Moštování
Zahrádkáři Kožlany oznamují, že
od 1.října 2012 bude zahájeno moštování jablek v moštárně
(vchod za knihovnou).
V případě zájmu kontaktujte
pana Josefa Petelíka, Kožlany (telefon 724 220 875).

www.kozlany.cz
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Dvaasedmdesát hodin proti lhostejnosti
Může jít třeba o uspořádání hudebního vystoupení v domově pro
seniory, o zorganizování sportovního klání pro děti z dětského domova, o úklid parku. Nebo o vyčištění potoka, o obnovu studánky, o
opravu dětského hřiště, o nový nátěr zdi počmárané sprejery... Když
se rozhlédnete po svém okolí, jistě
vás samotné napadne, co se tu dá
změnit k lepšímu. Chtělo by to
vlastně jen pár lidí, kteří nejsou
lhostejní. A trochu toho času. Řekněme tak tři dny. Neboli 72 hodin.
Zmíněných dvaasedmdesát hodin
uplyne od 12. do 14. října. Během
této doby proběhne v naší republice řada dobrovolnických akcí. Kdykoliv ve výše uvedeném termínu –
a zároveň jakkoliv dlouho v takto
daném časovém rozmezí – se obětaví lidé v Čechách, na Moravě i ve
Slezsku pustí do činností, jimiž
pomohou druhým, přírodě, zkrátka
okolí.

A nebudou v tom sami. Tou dobou
totiž přiloží ruku k svému vyhlédnutému dílu i jejich neznámí kolegové v partách nadšenců na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku,

ve Slovinsku či v Bosně a Hercegovině. Zmíněný projekt probíhá
v některých evropských zemích už
více než deset let a za tu dobu se
do
něj
zapojilo
přes
200
000 dobrovolníků. U nás zvedla
pomyslnou pořadatelskou rukavici
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)
a povědomí o projektu šíří pod názvem „72 hodin – Ruku na to!“
„Smyslem projektu je zapojit během dvaasedmdesáti hodin co nejvíce dobrovolníků a ukázat jim, že
stačí málo, aby dokázali mnoho!
Přesvědčit je, že jsou sami schopni
změnit věci, které se jim nelíbí,“
vysvětluje místopředseda ČRDM
Ondřej Šejtka, hlavní koordinátor.
Pokud vás myšlenka 72 hodin zaujala, vše potřebné snadno zjistíte
na webu www.72hodin.cz.
Pro případ, že by snad nadšencům
nechyběl elán, ale netušili by, do
čeho konkrétně se pustit, inspiraci
jim nabídne databáze na webu příbuzného projektu ČRDM „Nelíbí se
mi to“ (www.nelibisemito.cz).
Oč se jedná? Komu není lhostejné,
jak jeho okolí vypadá, má nyní k
dispozici nový nástroj, jehož pomocí může na zanedbaný kout naší
republiky alespoň upozornit. Prostřednictvím Facebooku pak může
databázi míst nevábného vzhledu
sdílet poměrně široká komunita;
může o ní vést diskusi, hodnotit
jednotlivé její položky a snažit se o
dílčí nápravu.
„K dispozici je již také aplikace pro
mobilní telefony,“ doplňuje Ondřej
Šejtka. „Majitelé telefonů s ope-

račním systémem Android mohou
jednoduše vyfotit například posprejovanou zeď a její obrázek
pomocí mobilního telefonu ihned
umístit do interaktivní mapy,“ vysvětlil, jak může přidání nového
záznamu také fungovat.
Text na internetových stránkách
projektu „Nelíbí se mi to“ je vcelku
výmluvný: Máš plné zuby rozmlácených a zanedbaných míst, špíny
a neochotných lidí? Nemůžeš se na
to již více dívat? Ukaž, co se ti nelíbí, a označ to na mapě. Ať to
všichni vidí! Na webu také probíhá
hlasování o nejodpudivější kout v
ČR: každý uživatel může přidat
svůj záporný hlas – a tímto „lajkováním naruby“ ukázat ostatním, že
ani jemu se dané místo vůbec nelíbí.

Na monitorech svých PC si mohou
mapu s rozrůstající se databází
zobrazit – stejně jako každý jiný –
odpovědní magistrátní úředníci a
další činitelé místních samospráv,
respektive majitelé daných objektů. Databáze může být užitečná
jednak jim, a jednak i případným
dobrovolníkům, kteří by se chtěli
na odstranění některé z „vad na
kráse“ – byť té sebenepatrnější –
sami podílet...

SPORT
FC Olympie Kožlany - Výsledky - září:
Muži:

Vejprnice B – Kožlany 2:0 (1:0)
Kožlany – Třemošná 2:2 (1:2)
branky: Šimek, Šnajdr
Kožlany – Bezvěrov 1:1 (1:0)
branka: Šnajdr
Kožlany - Dolní Bělá 2:2 (1:1)
branky: Koura, Šnajdr
Kozolupy – Kožlany 1:6 (1:2)
branky: Šnajdr 3, V.Švamberg, Štrunc, Tupý

Dorost: Kožlany – Žihle 3:2 (2:0)
branky: V.Švamberg 2, Melichar
Kožlany - Dolní Bělá 1:0 (1:0)
branka: Tupý
Sulkov – Kožlany 1:6
branky: V.Švamberg 4, Kazda 2

www.kozlany.cz

Žáci:

Kožlany – Chotíkov 1:2 (1:1)
branka: Šofranko
Horní Bříza – Kožlany 7:2 (3:0)
branky: Šofranko, Souček
Kožlany - Dolní Bělá 1:2 (0:1)
branka: Šofranko
Kožlany – Žihle 2:3 (1:2)
branky: Dibelka, Souček
Kozolupy – Kožlany 2:5 (0:1)
branky: Šofranko 3, Kos, Karlíček

St. garda:Třemošná – Kožlany 4:2 (1:1)
branky: V.Kulhánek, Kotěšovec
Kožlany – Tlučná 8:4 (5:2)
branky: Bílek 3, Roučka 3, Kotěšovec, Vališ
Líně – Kožlany 2:6 (1:3)
branky: Šnajdr 2, Bílek 2, Kotěšovec,
L.Kulhánek
Kožlany - Zruč B 0:4 (0:2)
Kožlanský zpravodaj 10/2012
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Program - říjen:
Muži (sobota):
6.10. Ledce - Kožlany
16:00
13.10. Kožlany - Kam. Újezd 16:00
20.10. Plasy - Kožlany
15:30
Dorost (sobota):
7.10. Kam. Újezd - Kožlany 10:00 (neděle)
13.10. Kožlany - Heřm. Huť
13:30
21.10. Tlučná - Kožlany
10:00 (neděle)

Žáci (sobota):
6.10. Trnová - Kožlany
13.10. Kožlany - Úněšov
20.10. Kralovice - Kožlay
27.10. Kožlany - Kaznějov

10:00
10:00
10:00
10:00

Stará garda (pátek):
5.10. Kožlany - Plasy
12.10. Všeruby - Kožlany
19.10. Kožlany - Úlice
26.10. Kozolupy - Kožlany

17:00
17:00
17:00
17:00

Zhodnocení sezony 2011/2012 FBC Hippos Kožlany
Florbal v Kožlanech funguje již třetím rokem a sklízíme velké úspěchy, máme za sebou úspěšnou druhou
sezónu a vybojovaný postup do 3. ligy, a to ze druhého místa, což je pro náš tým obrovský úspěch, ale zároveň i zklamání.

Celou základní část, až do posledních dvou kol,
jsme se drželi na špici tabulky.
Bohužel, na poslední dvě kola jsme neměli kompletní
kádr, což nás zřetelně poznamenalo a důležitá utkání
jsme nezvládli.

Konečná tabulka 4. ligy, II. Divize

Statistika hráčů:
Jméno a příjmení
Ondřej Jaroš
Jaromír Správka
Luboš Tupý
Ondřej Fišer
Matouš Mejtský
Lukáš Hruška
Tomáš Moučka
Martin Karlík
Lukáš Správka
Roman Moučka
Tomáš Veselý
Tomáš Bílek
Lukáš Karlík

Odehrané zápasy
19
27
23
18
12
16
19
3
6
20
9
4
3

Vstřelené góly
44
23
13
18
9
2
4
1
2
0
2
1
2

Dosažené úspěchy našeho týmu:
Vícemistr 4. ligy BLMF (2011/2012)
3. místo na turnaji v Kožlanech (září 2011)
2. místo na turnaji v Rakovníku (září 2011)
1. místo na turnaji v Kožlanech (prosinec 2011)
1. místo na turnaji v Kožlanech (duben 2012)
Aktivita našeho týmu:
Snažíme se co nejvíce propagovat florbal v Kožlanech
a okolí a to zejména pořádáním turnajů v Kožlanech,
které jsou velice populární a přinášejí samé pozitivní
věci pro náš tým.
Založení B-týmu:
Jelikož chceme začlenit do našeho týmu mladé perspektivní hráče, tak jsme se rozhodli založit B-tým,
www.kozlany.cz

Asistence
39
12
13
10
2
9
4
3
1
4
5
1
0

Trestné minuty
1
7
1
2
1
1
2
1
0
1
2
0
0

který bude pod vedením Romana Moučky a Tomáše
Bílka. Pro příští sezónu bude B-tým startovat ve 4. lize.
Doufáme, že se nám podaří vychovat kreativní hráče,
kteří budou za pár let součástí A-týmu.
Nábor hráčů
hledáme nové hráčepro A-tým a B-tým
věk: 15 – 40 let
Tímto bychom rádi vyzvali především patrioty z Kožlan. Chceme, aby za náš tým hráli především domácí
hráči. Pokud máte zájem, napište na e-mail: FBCKozlany@seznam.cz.
Jaromír Správka, Tomáš Moučka
Kožlanský zpravodaj 10/2012
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DBK Kožlany – Kralovice – KRA-KOŽ CUPy 2012
Začátek basketbalové sezóny je pro náš klub již 18
let spojen s pořádáním KRA-KOŽ CUPu a jeho mladšího bratříčka MINI KRA-KOŽ CUPu. Ani letošní září nebylo výjimkou. O dobrém jménu našich turnajů svědčí
to, že ač byla uzávěrka přihlášek do konce července,
byly oba turnaje naplněny do počtu devíti účastníků
již dávno před koncem školního roku a další zájemce
jsme museli odmítat. Jelikož turnaje pořádáme vždy
jako přípravu našich hráček a hráčů na sezónu, tak se
kategorie u jednotlivých turnajů mění. Letošní KRAKOŽ CUP byl vypsán pro kategorii U15 – starší žákyně
a MINI KRA-KOŽ CUP pro kategorii U12 – mladší minižactvo jako turnaj pro družstva dívek a mix.
Na KRA-KOŽ CUPu jsme o víkendu 7. - 9. září přivítali ligová i divizní družstva a to konkrétně: USK Praha, HB Basket, Sokol Kladno, DDM Česká Lípa, BK
Kralupy junior, Slovan Litoměřice, Sokol Nusle a BK
Prosek. Systém turnaje je osvědčený, dvě skupiny po
4 resp. 5 účastnících a pak play off o umístění. Letos
jsme závěrečné boje rozšířili o čtvrtfinále, kdy vítěz
skupiny postupoval přímo do semifinále a o zbylá dvě
místa si zahrála družstva křížem umístěná na 2. a 3.
místě základních skupin.
A jak se nám vedlo? Naše družstvo vyhrálo svou
základní skupinu, kdy jsme postupně porazili týmy:
Sokola Kladno 35:23, DDM Česká Lípa 36:33, USK
Praha 43:17 a Sokola Nusle 43:29. Přímým postupujícím z druhé skupiny bylo družstvo BK Prosek. Ve
čtvrtfinále si proti sobě zahrála družstva DDM Česká
Lípa a Slovanu Litoměřice a Sokola Kladno a HB Basket. Obě čtvrtfinále vyhrála lépe umístěná družstva
základních skupin. Což nám přineslo jako soupeře pro
semifinále „starého známého z kvalifikace o ŽL“ pražský HB Basket. Druhou semifinálovou dvojici vytvořily
týmy BK Prosek a DDM Česká Lípa.
Družstvo HB Basket se po kvalifikaci posílilo o hráčky USK Praha, jejichž tým se do ŽL neprobojoval. Zároveň jim však na turnaji chyběla stěžejní hráčka Kretíková. Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř. Zápas
se pro nás vyvíjel velice dobře. Rychle jsme si vybudovali několika bodový náskok a ten s přehledem udržovali až do konce, kdy na světelné tabuli svítilo skóre
30:21. A bylo jisté, že si odneseme medaili. O její
barvě se mělo rozhodnout v závěrečném finále, kam
zcela přesvědčivě postoupil BK Prosek.
Zápas byl bohužel vyrovnaný pouze v první čtvrtině
a poté již fyzicky vyspělejší soupeř, jehož celé družstvo bylo narozené v ročníku 1998, ovládl palubovku.
Z nepříjemné zatažené obrany vyrážel do rychlých
protiútoků, které bezpečně proměňoval. V polovině
zápasu jsme již dali prostor lavičce a závěrečné skóre
se zastavilo na hodnotě 23:41.
Kromě úspěchu družstva si odnášíme i ocenění individuální: MVP turnaje se stala Daniela Kyselová, kterou do ALL STAR doprovodila Klára Buňková. Titul
nejlepší střelkyně trojek si odnesla Daniela Greschlová. Na Prosek si odváží titul nejlepší smělkyně Anna
Smetanová, TH ovládla Bára Šimonová (HBB) a bo-

jovnice turnaje (s největším počtem faulů) je kladenská Dominika Šliková.
Následující týden již patřila tělocvična minižactvu a
zápasy na turnaji hrála družstva: DBaK Plzeň (BaK Plzeň je naším partnerem v projektu DBaK), Slavoj Tachov, USK Praha, BK Prosek, BK Strakonice, Sokol
Kladno, BKK Holýšov a HB Basket. Systém turnaje byl
stejný jako na KRA-KOŽ CUPu.
Naše družstvo bylo jedno z nejmladších, a ač je tato
kategorie vypsána pro ročník 2001, hrála za nás děvčata i ročníků 03, 04 a 05. V prvním zápase jsme přehráli partnera z projektu DBaK – BaK Plzeň vysoko
51:37 v sobotu jsme pak porazili BKK Holýšov 51:43
a ve velice vyrovnaném zápase o bod USK Praha
36:35. Bohužel v posledním zápase skupiny se na nás
projevil malý počet našich hráček a hráčů. Více než se
soupeřem jsme bojovali s únavou a BK Strakonice nás
porazily 36:31. Situace v naší skupině se zamotala
zápasem USK - Strakonice, kde USK Strakonice porazilo. Vzájemné zápasy s USK a Strakonicemi nás tak
zařadili i přes jedinou porážku až na 3. místo, které
znamenalo semifinále proti HB basket.
Lepe fyzicky vybavený soupeř, který odehrál ve
skupině „pouze“ tři zápasy a měl plnou lavičku hráček, nás měl podle předpokladů zcela „rozdrtit“. Jaké
však bylo překvapení, když jsme mu stačili ve všech
herních činnostech a dokud nám stačili síly tak i bodově. Bohužel sil již bylo málo a tak jsme museli střídat
a poslat do boje „mimina“. Ty se sice rvaly jako lvi,
ale když se hrálo ve výšce, kam naše mladé hráčky
nedosáhnou, bylo o vítězi rozhodnuto – 33:44 a nedělní zápas o 5. místo. Soupeřem nám bylo opět
družstvo BK Strakonice. Do zápasu jsme vstoupili
s odhodláním vrátit soupeři porážku ze základní skupiny. Zápas to byl opět vyrovnaný, ale se smutným
koncem pro nás. Prohra o bod 35:36 znamenala, že
na turnaji skončíme na 6. místě.
Ač na místě šestém, máme hráčku v ALL STARS –
Nikola Švambergová se v hlasování trenérů a hráček
dostala do vybrané společnosti. Jirka Buňka
v hlasování o MVP skončil na druhém místě za Lucií
Sůvovou (HBB). Další individuální ocenění putují do
Strakonic – střelkyně Nikola Drnková, Tachova – bojovnice Dagmar Hrabovská a na HBB, kam si ocenění
za nejlepší střelkyni TH odváží L. Hoffmanová.
Na závěr mi dovolte poděkovat vedení ZŠ Kožlany,
že nám pronajímá školu pro ubytování hráček na
těchto turnajích. Kuchařkám za to, že se starají o žaludky hráček a uklízečkám, že pak zvládnou připravit
školu do provozuschopného stavu po nájezdu basketbalového mládí.
Poděkování patří také všem sponzorům, kteří se
podílejí na zajištění turnaje jak po stránce finanční,
tak společenské. Věříme, že nás všichni podpoříte
v nastávající sezóně a na dalších ročnících našich turnajů.
J. Buňka

Výsledkový servis – září
ženy – OP
BSK Kraslice – DBK
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96 : 42

U19 – DL
BK Klatovy – DBaK
70 : 68
DBaK - Slovan Ústí n. L. 108 : 59
DBaK - BK Teplice
71 : 57

U15 – ŽL
DBaK - Basket Slovanka 52 : 129
DBaK - Sokol Kladno
110 : 47
BK Prosek – DBaK
52 : 39
ŠBK P-H Sadská - DBaK 82 : 51
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U15 – Divize
DBaK "B" –Loko Liberec
DBaK "B" - Biž. Jablonec
DBaK "B" - Tigers Č. Budějovice
DBaK "B" - BK Strakonice

39
34
43
49

: 91
: 93
: 112
: 112

Podrobnosti, tabulky a další informace o družstvech
přineseme v dalším čísle zpravodaje.
J. Buňka

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě všimli,
že její součástí je i anketa.V září jsme se Vás ptali:Myslíte
si, že vzdělání je v současné době předpokladem pro získání lepší práce či lepšího společenského uplatnění?
Anketní otázka na října zní:
O aféře s metylalkoholem v České republice jsem informován.

Výsledky ankety měsíce září:

Stav k 27.9. 11:00
Nová anketa bude spuštěna 1.10.2012

Citát měsíce:
„Lepší je udělat málo věcí dobře než hodně věcí špatně.“
Sokrates
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).

Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře.
Vydává Městský úřad 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.
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