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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
na začátku svého úvodníku
se zpravidla zmiňuji o práci našich
technických
služeb a o
nástrahách
počasí
v minulém
měsíci. Dovolte
mi
udělat
změnu.
Akce Vožehák byla
úspěšně
ukončena. Dne 30. 9. 2013 byly
ukončeny stavební práce a 14. 10.
2013 byla stavba dodavatelem
předána Městu Kožlany. Po následné kontrole ze strany SFŽP dne
24.10.2013 se přesně ve 13:30
hod. začalo s napouštěním rybníka.

Proces napouštění bude trvat
zhruba jeden měsíc. Záležet bude
hlavně na velikosti průtoku Javornice. Také je důležité postupně zavodňovat zhutněnou hráz tak, aby
nedošlo k jejímu poškození. Dodavatelská firma Šindler, důlní a stavební spol. s.r.o. odvedla vynikající
práci. Většina z vás již zřejmě na
vlastní oči stavbu viděla a moje
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slova určitě potvrdí. Tato akce byla
připravována již celou řadu let.
Začalo se vykupováním nemovitostí, zpracováním studie a celou řadou složitých jednání a vyjednávání na různých úřadech a institucích. Obrovské úsilí jsme museli
vyvinout na shánění financí z
vhodného dotačního titulu a také
uspořit peníze na vlastní podíl na
akci. Vše začalo na začátku tohoto
tisíciletí, kdy zastupitelstvo v čele
s bývalým starostou p. Oldřichem
Mudrou začalo s výkupy pozemků
a zpracováním studie. Pomyslnou
štafetu převzalo v r. 2006 nové zastupitelstvo, které pokračovalo ve
výkupech pozemků a výběrem projektanta celé akce. Po dlouhém
úsilí, které jsme spolu s tehdejším
místostarostou p. Ing. Šapovalovem a zastupiteli města akci věnovali, se nám podařilo vysoutěžit
projekt od firmy Aquatest. Zbývalo
jen sehnat peníze. Od roku 2007
jsme díky dobrému hospodaření
našetřili dostatek finančních prostředků na vlastní podíl. Zbytek
jsme si půjčili úvěrem od České
spořitelny. Dotaci od SFŽP jsme
získali až na druhý pokus. Po výběrovém řízení jsme mohli začít
s realizací celé akce na jaře 2012.
Na začátku nás půl roku zdrželo
administrativní jednání se SFŽP
ohledně výběrového řízení. Nepřálo nám také počasí a povodeň
v roce 2013 nás rovněž zdržela,
ale nezastavila, a proto můžeme
dnes říci, že dílo je úspěšně dokončené. Na tomto místě je třeba
poděkovat také užšímu realizačnímu týmu, který intenzivně pracoval na celé akci.
Místostarosta
Václav Kratochvíl, člen rady Ing.
Václav Dubský a starosta byli za
město každodenně v úzkém kontaktu s dodavatelem, projektantem
a s dalšími zainteresovanými institucemi.
Po celou dobu stavby
jsme řešili vzniklé problémy a operativně spolu s radou města, popřípadě se zastupitelstvem, jsme

reagovali a rozhodovali o těchto
řešeních.

Na závěr mi dovolte konstatovat.
Akce Vožehák je kolektivním dílem
nás všech. Věřím, že rybník, který
vybudovali naši předkové v 19.
stol. a my ho „jenom“ opravili, bude dobře sloužit nám všem ještě
po řadu dalších budoucích generací.
V minulém měsíci se nám také
podařilo opravit cestu k Paškovic
mlýnu v Hodyni, která byla vodní
erozí již značně poškozena. Budova muzea v Kožlanech je velmi
stará a není odizolována. Odvětráním a odvedením vlhkosti pomocí drenáží, nopové folie a kačírku
jsme částečně tento problém vyřešili. Příští rok na jaře ještě opravíme poškozené barevné omítky
na soklu budovy. Vyřešit bylo třeba také špatně odtékající kanalizaci z budovy bývalého pivovaru.
Oprava se podařila. Původní rozbitá a mělce položená kanalizace byla nahrazena novou plastovou, položenou v odpovídající hloubce pod
povrchem.
Velmi výrazným počinem bylo
provedení zateplené fasády na přístavbě Sokolovny. Dlouhá léta byla
tato budova bez fasády a teprve
nyní se dočkala nového kabátu.
Kožlanský zpravodaj 11 /2013
strana - 1 -

Tato akce má velký význam. Jednak to bude znamenat výraznou
úsporu energií, částečné odhlučnění a je to také významný příspěvek
k lepšímu vzhledu našeho města.
Je důležité říci, že se jedná o první
etapu rekonstrukce. V plánu máme novou fasádu na celé zbývající
budově Sokolovny. Snad se to podaří uskutečnit v příštím roce
2014.

Z drobných akcí je třeba ještě
připomenout
opravu
jednoho
z balkonů na bytovce č. p. 456 a
monitoring spojený s čištění kanalizace v Kralovické ulici od křižovatky s Japonskou po křižovatku
s Nádražní ulicí. Tento monitoring
se dělal pro zhotovení projektu na
rekonstrukci chodníku, kanalizačních vpustí a výstavbu nového vodovodního řadu, který zde chybí.
V současné době připravujeme
také výběrové řízení na dodavatele
akce výměny oken ve zdravotním
středisku, výběr dodavatele na vybudování kanalizace a vodovodu
v Polní ulici a výběr dodavatele na
akci „Venkovní omítky kaple sv.
Jana Křtitele v Hodyni“.
V měsíci říjnu se uskutečnila celá
řada důležitých jednání.
Jednal

jsem se zástupci Plzeňského kraje,
POVEDu a dopravců o zrušení vlakových spojů z Kralovic do Čisté.
Jednání byla dvě. Nejdříve v Čisté
a potom v Kralovicích. Zdá se, že
nastal posun v postoji Plzeňského
kraje a budou snad zachovány po
vzájemné dohodě alespoň víkendové popř. páteční vlakové spoje.
Ostatní vlakové spoje nahradí autobusové linky. Vše je zatím jen
předběžná informace. Další důležité jednání proběhlo s DK zemědělská a.s. ohledně směny pozemků a
podílu na KD ve Dřevci s budovou
školy v Hedčanech. Zdá se, že po
letech
dojde
k narovnání
a
s výsledkem budou spokojeny obě
strany. Cílem bude, mimo jiné,
získání budovy hedčanské školy,
kde místní hasiči již provedli změnu a za finanční pomoci města (krbová kamna, nové lino) si upravili
novou místnost s restaurací. Za tuto iniciativu jim patří poděkování.
Finanční prostředky získané za podíl na KD ve Dřevci budeme po dohodě s místními občany investovat
v jejich obci.
Minulý měsíc jsme měli několik
kontrol najednou. Finanční audit
z Plzeňského kraje dopadl velmi
dobře, stejně jako kontrola matriky. Za dobrý výsledek kontrol je
třeba poděkovat všem pracovnicím
městského úřadu Kožlany. Aby toho nebylo málo, tak inspekce proběhla i v námi zřizované příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ dr. E. Beneše Kožlany.
Městský úřad se velmi dobře
zhostil úkolu pořádání voleb do PS
ČR ve dnech 25. - 26. 10. 2013.
Volby proběhly v důstojném prostředí a bez problémů. Výsledky
voleb najdete na jiném místě našeho zpravodaje.

Vzhledem k tomu, že 28. 10.
2013 uplynulo 95 let od vzniku našeho samostatného státu položil
jsem ke všem pomníkům v našich
obcích kytice na uctění památky
těch z nás, kteří při bojích za naši
svobodu a nezávislost položili svoje životy.
Protože naše technické služby
mají nyní nejvíce práce se sběrem
listí, chtěl bych poprosit občany o
trochu trpělivosti. Nejde všechno
uklidit najednou. Těm z vás, kteří
nečekáte a uklidíte sami, chci poděkovat. Najdou se ale tací, kteří
stále zcela úmyslně znečišťují naše
životní prostředí. V okolí lomu se
objevili hned tři skládky plastů a
pneumatik z rozebraných aut. Také
se opakuje ukládání plastů a skla
vedle kontejnerů na tříděný odpad.
Svozová firma poté takto uložený
odpad nerada uklízí a nám tím
vznikají velké problémy a další náklady. Naše technické služby upravili několik svozových míst na tříděný odpad a je jenom na vás občanech jaký udržíte v jejich okolí
pořádek.
Na závěr mého úvodníku mi dovolte jedno vysvětlení. V minulém
čísle našeho zpravodaje je uvedeno v usnesení zastupitelstva, že
„zastupitelstvo odvolává p. Petra
Babušku z funkce předsedy kontrolního výboru“. Na dotazy občanů
co provedl, že jsme ho odvolali,
vysvětluji. Pan Babuška sám požádal o zproštění z funkce, ale pouze
zastupitelstvo může v tomto případě jmenovat či odvolávat. Formulace „odvolává“ je tedy přesně
v souladu se zákonem o obcích a
jiná formulace není přípustná. Pan
Babuška i nadále zůstává členem
kontrolního výboru.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 14. zasedání konaném dne 7. 10. 2013
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
- zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města, zprávu o městských lesích
9/2013
Rada schvaluje:
program 14. zasedání rady města;
8. rozpočtové opatření 2013; převod částky 110 000,- Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ Kožlany, na
provozní výdaje; objednávku ročního předplatného časopisu Historický
kaleidoskop
pro
místní
knihovnu v částce 350,- Kč;
smlouvu o dílo uzavřenou s M.Š.
www.kozlany.cz

na opravu balkónu v č.p. 456 byt
č. L7; smlouvu o zřízení věcného
břemene č. IV-12-000434/01 na
část pozemků p.č. 4183, 4207/1 v
k.ú. Kožlany, se společností ČEZ
Distribuce, a.s.
Rada neschvaluje:
poskytnutí finančního příspěvku
pro SDH Hedčany s tím, že nelze
investovat veřejné prostředky do
nemovitosti, která není ve vlastnictví města.
Rada souhlasí:
se zápisem R.S. do seznamu zájemců o přidělení bytu v Domě s
pečovatelskou službou Kožlany s

tím, že v současné době není volný
žádný byt.
Rada doporučuje:
zastupitelstvu navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ a MŠ
dr.Eduarda Beneše, Kožlany o 300
000,- Kč.
Rada nemá námitek:
k udělení kázeňské odměny pro
L.B. ve formě krátkodobého přerušení výkonu trestu odnětí svobody
do místa bydliště jeho otce v Kožlanech, k umístění zastávek ve
městě a trase linky č. 460831 Kralovice-Chříč-Kralovice.
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Výsledky projednání rady města na 15. zasedání konaném dne 21. 10. 2013
za účasti všech členů rady města
Rada schvaluje:
program 15. zasedání rady města;
dodatek č. 3 k veřejnoprávní
smlouvě uzavřené mezi městem
Kralovice a městem Kožlany na
výkon přenesené působnosti na
úseku přestupků; dodatek č. 2 ke
smlouvě uzavřené mezi městem
Kožlany a Sdružením garážníků
Kožlany o pronájmu pozemků v

Bioodpad
Upozorňujeme občany, že biopopelnice budou v letošním
roce naposledy vyvezeny ve
čtvrtek 21.11.2013 (pokud
bude příznivé počasí). V případě
nepříznivého počasí bude změna oznámena na našich webových stránkách a ve vývěskách.

ulici Na Výfuku, Kožlany s tím, že
platnost nájemní smlouvy se prodlužuje do 31.12.2014; dodatek č.
1 ke smlouvě uzavřené mezi městem Kožlany a Sdružením řadové
12-ti garáže Kožlany o pronájmu
pozemků v ulici Větrná, Kožlany s
tím, že platnost nájemní smlouvy
se prodlužuje do 31.12.2014.

Pozn.: Zveřejněna je upravená
verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s §
16, § 17 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, k nahlédnutí na Městském
úřadě.

Vodné a stočné v Kožlanech
Oznamujeme občanům, že odečty vodného a stočného budou
v Kožlanech probíhat ve dnech 12. – 15. 12. 2013. Proto žádáme občany,
aby v této době zpřístupnili vodoměry, aby pověření pracovníci odečty mohli
provést.
Popřípadě lze odečet odevzdat přímo na MÚ Kožlany nejpozději do
17. 12. 2013. Faktury budou občanům doručovány po 2. 1. 2014.

O pečovatelskou službu je stále zájem
V týdnu od 7. do 13. října 2013 proběhl týden
sociálních služeb. I Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Města Touškov se zapojilo do této
akce
a
8. října
otevřelo
prostory
domů
www.kozlany.cz

s pečovatelskou službou veřejnosti. A zájemců nebylo
málo. Přicházeli si pro informace přímo do domů
s pečovatelskou službou, telefonovali, někteří si nás
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dokonce zvali domů a chtěli se dozvědět co nejvíce o
naší službě.
Lidé se zajímali především o to, za jakých podmínek
mohou získat byt v domě s pečovatelskou službou,
jaké kroky učinit pro získání bytu a jaké služby můžeme jim samotným nebo jejich blízkým poskytnout.
Někteří si ještě téhož dne podali žádost o přidělení bytu na příslušný obecní úřad, který o dané věci rozhoduje.
Nezapomeňme však, že Centrum pečovatelských
a ošetřovatelských služeb nabízí především te-

rénní službu. Uživatel tak může čerpat naše služby
v teple a pohodlí svého domova, v blízkosti své rodiny, přátel, sousedů. Naše pečovatelky Vám mohou
donést oběd až domů, pomoci uklidit, vyprat či vyžehlit nebo dojít nakoupit – pomohou Vám s chodem Vaší
domácnosti. Lidem se zdravotním omezením dále nabízíme pomoc s denní hygienou, doprovod k lékaři
nebo dohled. Naše služby tak můžete využívat
v bezpečí svého domova a dopřát si radost z každého
dne.
CPOS MT

Informovaný senior
Bezpečnostně informační projekt, který je zaměřený
zejména na seznámení starších spoluobčanů se základními pravidly bezpečného chování. Cílem je zvýšit
celkovou informovanost seniorů.
Finanční gramotnost:
 Uzavírání spotřebitelských smluv
 Účast na předváděcích zájezdech
 Splácení dluhů za své děti a vnoučata
 Nerozvážné převádění majetku
 Hospodaření s penězi
Informační gramotnost:
 Co je informační gramotnost
 Jak informace vyhledat, vyhodnotit, využít
 Praktické využití informací
Sebeobrana:
 Jak předcházet riziku napadení
 Jak případný konflikt řešit
 Reálné modelové situace a ukázky

DPS Kožlany
Finanční gramotnost + Sebeobrana
12. 11. od 15.30 hod.
Informační gramotnost + První pomoc
19. 11. od 15.30 hod.

První pomoc:
 První pomoc, volání za ZS, neodkladná resuscitace
 Bezvědomí, zotavovací poloha
 Krvácení, zlomeniny, poleptání
 Epileptický záchvat, infarkt myokardu

Z poštovní schránky
Tento nádherný dub se nachází v Kožlanech,
v soukromé zahradě mezi ulicemi Zahradní a
V Ouvoze. 14. 10. 2013 mě majitel požádal o odstranění části oplocení mého pozemku, které mu překáží
při ořezání větví tohoto dubu. Dozvěděl jsem se, že
tomuto starému dubu zbývají poslední dny jeho života. Majitel pozemku se rozhodl ho odstranit v souladu
s vyhláškou z pera bývalého ministra životního prostředí Mgr. Tomáše Chalupy (ODS). Na likvidaci tohoto stromu se nebudu podílet ani tím, že jakýmkoliv
způsobem usnadním jeho kácení.

Teprve až pokácíte poslední strom, až otrávíte poslední řeku, až ulovíte poslední rybu, teprve tehdy přijdete na to, že peníze se nedají jíst.
(Indiáni kmene Cee)
www.kozlany.cz

Pokud máte zájem pokochat se naposledy krásou tohoto skvostného stromu, jednoho z nejhezčích ve
městě, učiňte tak co nejrychleji.
Ing. Pavel Šapovalov
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Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY

Z mateřské školy…
Nově v letošním roce zařadila mateřská škola do svého programu zdravotní pobyty v solné jeskyni
v Kralovicích.
Dvě skupiny dětí zde absolvují 10 ozdravných lekcí.
Před první návštěvou (proběhla 2. října) měly některé
děti obavy z neznámého prostředí, ale po pár minutách v jeskyni byly velmi spokojené. Mají zde možnost
relaxovat a pohrát si se solnými krystaly, které nabírají lopatkami do kyblíků a formiček. Program je obo-

www.kozlany.cz

hacen o jógové prvky, dechová cvičení a drobné pohybové hry.
Věříme, že „Solnička“ přinese pozitivní změnu
v podobě nových zážitků a kladně ovlivní zdravotní
stav našich dětí.
Učitelky 1. třídy Štěňátek
Koncem měsíce proběhla v mateřské škole kontrola
České školní inspekce, která shledala provoz a výchovnou činnost bez závad.

Kožlanský zpravodaj 11 /2013
strana - 5 -

SPOLKY
ZAHAJOVACÍ ZÁVOD 42. ROČNÍKU HRY PLAMEN
V sobotu 12. října se v Kožlanech uskutečnil zahajovací závod okresního kola hry mladých hasičů Plamen, který má již více jak čtyřicetiletou tradici. Kožlanský sbor dobrovolných hasičů byl spolupořadatelem této okresní akce, které se zúčastnilo 27 hlídek
starších hasičů, 33 hlídek mladších hasičů, více jak 40
rozhodčích a náš sbor zajišťoval organizační a technickou část soutěže v počtu téměř 30ti členů. Na vysvětlenou – hlídka má 5 členů, tj. 60 hlídek a tím vychází, že v Kožlanech soutěžilo 300 mladých hasičů
okresu Plzeň – sever z celkem 21 sborů, nejvzdálenějšími byli kolektivy ze Zbůchu, Kyšic a Dýšiny.

Páteční počasí nevěstilo nic příjemného – déšť a
chlad nadělali nám pořadatelům vrásky na čele i na
duši. Sobotní ráno bylo sice bez deště, ale bez teplého
oblečení to zkrátka nešlo! Zima byla velká a foukal ledový vítr. U hasičské zbrojnice mladí hasiči soutěžili
ve štafetě požárních dvojic a pak je čekal závod požárnické všestrannosti, jehož start i cíl byl v ulici
K Hájku. Na hasiče po uběhnutí cca 300 metrů směrem k Hájku čekala střelba ze vzduchovky, následovala zdravověda na horizontu louky a pak se hasiči rozběhli po naučné stezce kolem mlýna U Vamberských,
kde prokazovali znalosti z požární ochrany a vázání
základních uzlů.

Na cestě od lomu je čekal přesun po vodorovném
laně a nad cihelnou u křížku základy topografie a určování azimutu. Celá trasa měřila cca 3 kilometry a
nejlepší hlídka (z SDH Manětín) ji uběhla i s plněním
všech disciplín za 21 minut a 22 sekund! V kategorii
www.kozlany.cz

starších vyhrálo družstvo z SDH Nevřeň a v kategorii
mladších SDH Horní Bělá. Ani naši mladí hasiči se
nemusí za výsledky stydět.

Tým starších tzv. postavil dvě hlídky, těm „starším
mladším“ ve složení Barča Špačková, Jirka Hudousek,
Míra Beneš, Terka Černá a Vašek Pícl se moc nedařilo,
trasu uběhli za 33 minut a nasbírali 30 trestných minut, ti zkušenější ve složení Jirka Švamberg, Petr Kuchař, Rozárka Slabá, Nikolka Švambergová a Lenka
Zímová trasu zvládli za 28 minut a trestných bodů nasbírali 19. Do závěrečných výsledků se počítá čas lepší
štafety
(kožlanští skočili na 8. místě) a lepší hlídky,
což tým starších v konečném pořadí zařadilo na krásné 7. místo z celkových 21 družstev. V kategorii
mladších máme pro letošní ročník pouze jedno družstvo mladších ve složení Alenka Klausová, Markétka
Tomešová, Lucka Hudousková, Kuba Pova a Pepa Horák, kteří na štafetě požárních dvojic skončili devátí a
v závodě požárnické všestrannosti v čase 40 minut
plus 48 trestných bodů čtrnáctí. V konečném pořadí je
součet z obou disciplín zařadil na 10. místo
z celkových 18ti družstev. Kožlanským mladým hasičům gratulujeme a věříme, že při závěrečném kole,
které se bude konat v květnu příštího roku, předvedou skvělé výkony a poskočí v pořadí družstev na
okrese Plzeň – sever aspoň o stupínek výš!

Pro dospěláky ze sboru byla organizace soutěže zápřahem jak na trati, tak také ve zbrojnici, kde se tým
žen pod vedením Milana Konopáska staral o přísun
Kožlanský zpravodaj 11 /2013
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teplého
čaje,
párků
v rohlíku
a
především
v nekonečném smažení nadýchaných palačinek, které
měly obrovský úspěch jak u hasičské mládeže tak u
rozhodčích a ostatních dospělých! Děvčata a Milane –
díky!
Okresní soutěž mladých hasičů se v Kožlanech konala po deseti letech a myslím si, že se povedla po
všech stránkách. Jen to počasí mohlo být přívětivější,
snad to nikdo vážně neodstonal! Z Okresního sdružení
hasičů a z odborné rady mládeže přišlo poděkování za
perfektně připravenou a zvládnutou soutěž – moc to
potěšilo!
Teď děti čeká 2. 11. další závod požárnické všestrannosti, který má název Nevřeňské bloudění, jede
se tedy do Nevřeně a běží se v noci. Na trase závodu
děti potkají pohádkové bytosti od bílé paní, čerta až
po vodníka. Druhou listopadovou sobotu kolektivy

mladých hasičů čeká slavnostní setkání, tentokrát
v obci Hromnice, kde se předají ocenění za nejlepší
výsledky za uplynulý rok a rovněž se předají trička
dětem, které přecházejí do dorostu – u nás je to Natálka Součková. Děti se pochopitelně nejvíce těší na
diskotéku! Poslední soutěží v roce 2013 bude v neděli
1. prosince mikulášská střelba na čerta v Ledcích, kde
soutěžící střílí ze vzduchovky, z luku a z foukačky! Věřím, že děti navážou na dobré výsledky a přivezou si
hodně krásných zážitků a také body do pohárových
soutěží za skvělé umístění.
Závěrem mi dovolte poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli organizačně nebo technicky na bezchybném zajištění okresní akce a také
Městu Kožlany za posekání prostoru u hasičské zbrojnice!
Alena Foldová, SDH Kožlany

Hasiči města Kožlan
Dne 2. října ve 15.36 hodin byl
vyhlášen požární poplach operačním důstojníkem KOPIS naší zásahové jednotce.

Jednalo se o hořící autobus Rakovnické dopravní společnosti na autobusové zastávce v Kralovicích.

Těsně po příjezdu JSDH Kralovice
dorazila naše jednotka na místo
zásahu, kde byl zjištěn požár
v motorovém prostoru autobusu.
Hasiči dohašovali a ochlazovali motor, který z většiny uhasil sám řidič
autobusu práškovým přístrojem
ještě před příjezdem hasičů. Naše
jednotka vyjela z CAS 32 Tatra
815 ve složení Šot M.(v), Kratochvíl R.(s), Švamberg M., Fiala, P.
Na místě zásahu byly také HZS
Plasy, policie ČR, záchranná služba
Kralovice a vyšetřovatel požárů
HZS Plzeň.
Nadále naši hasiči doplňovali nádrže na hřbitovech a studánku na
fotbalovém hřišti.

S pozdravem
Vaši Hasiči

Šikulky z Kožlan

Měsíc říjen se nám ukázal
opravdu jako podzimní měsíc.
Scházíme se každý týden a máme
nápady, jak se zabavit. Korálky
nás baví a pod vedením p. Dyršmídové vznikají nové předlohy a
podle nich krásné, korálkové soupravy. Máme první vánoční dárky,
pro naše blízké. Paní Martina Braná
nám ukázala, jak decoupage ozdobí „obyčejný“ dřevěný rámeček a
vzniknou třeba báječné stylové
hodiny. Vyrábíme milé dárky, které
udělají určitě radost. Paní Vlková
nám ukazuje nové výrobky, které
se dají vyrábět z papírových ruliwww.kozlany.cz

ček. Jsou příjemné do ruky, pevné
a určitě najdou doma uplatnění.
Také jsme dostaly pozvání do
Kozojed na akci „Podzimní dýhování“. Ti, kdo přišli si vytvořit dekorovanou dýni, ochutnat pochoutky, které se dají z ní uvařit,
vymalovat dýně ze sádry, strávili
určitě příjemné odpoledne. My
jsme připravily pro děti vyrobení
dýně z filcu, která se dá použít i
jako jehelníček. Děti si jí samy ušily.
Těšily jsme se na podzimní Farmářský trh na Farmě Hedecko.
Konal se 28. října, počasí se pěkně
předvedlo - byl krásný teplý podzimní den. Lidé si užívali příjemné
setkání. Děti se mohly projet na
koni, podívat se na zvířátka, která
se chovají na farmě. Ochutnat plno
dobrot, pečivo, výrobky z medu,
ovoce, uzeniny, sýry, mošty, výbornou polévku. Kdo měl zájem,
mohl si také vybrat z nabídky tradičních výrobků ze dřeva, keramiky, proutí, pedigu. Pletené věci z

papíru, korálky, ozdoby z drátu,
perníčky, dekorace z textilu, podzimní dekorace z farmy Hedecko.

V listopadu se opět po roce
sejdou „Motalinky“, které tvoří
krásné výrobky z papírových ruliček. Protože máme s tímto klubem
přátelské vztahy, moc se na ně těšíme. Setkání pořádá p. Jiřina Vlková.
A další pěkná akce v Kožlanech –
Rozsvícení
vánočního
stromu.
Krásná atmosféra se pořádá na začátku Adventu.
Přejeme vám hezký barevný listopad a těšíme se na setkání pod
Vánočním stromečkem.
Kožlanský zpravodaj 11 /2013
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Zájezdy kožlanských seniorů
Chodsko
Kožlanští senioři se vydali 2. října v 7:00hod. na
druhý zájezd v letošním roce, a to na Chodsko. Ranní
mrazík věštil krásné a slunné počasí. Slunečné počasí
zajišťuje polovinu úspěchu zájezdu. Senioři sledovali
sílu mrazíku, hlavně však úklid v obcích a srovnávali
úpravnost a barevnost domů. První zastávkou byly
Krchleby, kde je vítali dva labradoři před upraveným
domem s nápisem Cukrárna. Kdo by odolal, při vstupu
do cukrárny nás vítala milá paní a hlavně krásně nazdobené koláče. Židle byly rychle obsazeny, koláče a
káva voněly a žaludky si přicházely na své. Po takovém osvěžení bylo
pokračováno
v cestě do Domažlic.
Při vstupu do
náměstí zaujala
seniory věž válcovitého
tvaru,
která sloužila jako hláska. Původně stála samostatně, časem splynula s kostelem. Kdo chce vystoupit na ochoz, musí zdolat 194 schodů. Výška věže
je 96 metrů. Na věži jsou čtyři zvony: Zikmund, Adventík, Poledník a Hodinka. Náměstí je lemováno domy s podloubím. V roce 1975 bylo náměstí vyhlášeno
městskou památkovou rezervací. Chodský hrad byl
založen Přemyslem Otakarem II. Sídlil zde soud domažlických Chodů. V roce 1592 vyhořel a byl ruinou.
V 18. Století byl přestavěn na solnici. Vystřídala se
v něm řada institucí, v současné době v něm sídlí muzeum Chodska, které senioři navštívili. Zhlédli: kroje,
svatbu, nábytek, keramiku, světničku, ve které se
odehrával tehdejší život. V budově je archeologická
expozice milavečské kultury. Domažlice se staly oblíbeným místem českých spisovatelů: B. Němcová,
J. Vrchlický, K. J. Erben, A. Jirásek. Jejich dávnou přítomnost připomínají busty a desky na domech. Po
obědě se odjíždělo do Kolovče.
Muzeum techniky a řemesel bylo dalším cílem naší
návštěvy. Rodina Volfových toto muzeum vlastní a
stále jej rozšiřuje. Při vstupu nám byl promítnut film,
ve kterém se
přemílalo
sedm starých
bab na jednu
krásnou mladou dívku.
Sláva
mlýna
se brzy rozšířila a k mlýnu
putovaly
zástupy bab doprovázených manžely. Nastaly však neshody, sedm opuštěných manželů se hlásilo o jednu

lepou dívku. Větší problémy nastaly při přemílání dědků. Místo švarných mladíků vycházela jateční prasata.
Muzeum u Volfů začalo sběrem starých hodin, spolu
s nimi dostával p. Volf jiné předměty. Bylo nashromážděno více jak čtyři tisíce rozličných předmětů,
které představují průřez techniky 19. st. a 1. pol.
20. st. Exponáty byly často ve špatném stavu a jejich
oprava zabrala desítky hodin práce. Zmiňme: věžní
hodiny, kočárky, bicykly, kočáry, zemědělské stroje a
jiné. Dále je to: tkalcovská dílna, kadeřnický salon
z r. 1920, zubařská ordinace, hospoda, kompresor na
tlakování piva, ševcovská dílna, protézy končetin,
prádelna, sbírka cukrářských a bábovkových forem.
Dále invalidní trojkolka, Zetka 125, motorka
s lodičkou (sajdkárou) aj.
Kolovečská keramika – v 15. st. se v Kolovči vyráběla keramika, největší rozmach byl v 2. pol. 19. st.,
kdy v Kolovči pracovalo 43 hrnčířských dílen. Tovární
konkurence výrobků omezila výrobu. Vyrábí se pouze
u Volfů.

Chudenice patří k nejstarším obcím v České republice, patří od 13. st. až do r. 1945, tedy přes 700 let
jednomu rodu, a to Černínům. Zajímavá je nejen historie, ale i architektura a krajina. Od r. 1996 je chráněno jako krajinná památková zóna. Najdete tu staré
černínské sídlo, lidovou architekturu, přímo nad obcí
rozhlednu a nedaleko Chudenic Americkou zahradu
s arboretem založenéou v 1. pol. 19. st. Zámek má
dnes barokní podobu získanou v r. 1776. Zajímavý je
Andělský pokoj, k jehož názvu se váže pověst. Zde
prožil posledních 11 let svého života Josef Dobrovský
jako vychovatel černínských dětí.
Pivovar – v Chudenicích zašli senioři do místní restaurace, zda by nebylo něco na zub. Jídlo nebylo, ale
pití ano. V budově restaurace byl malý pivovárek. Vařil zde mladý sládek. Ochotně seniory provedl a vysvětlil taje vaření piva. Vařil několik druhů piv neobvyklých jmen. Pivovarnické zařízení stálo 2.000.000,Kč.
R. Fujanová

Návštěva Nižboru a Křivoklátu
Předposledním říjnovým dnem zakončil Klub důchodců v Kožlanech zájezdovou činnost návštěvou
Nižboru a Křivoklátu. Cesta vedla kouzelným údolím
Berounky přes Zvíkovec, Slabce, Roztoky u Křivoklátu
do Nižboru. Zde nás čekala prohlídka sklárny rodinné
firmy Rúcklových. Průvodkyně nám přiblížila technologický proces výroby a broušení skla. Prohlédli jsme
www.kozlany.cz

si provoz od prvopočátku tavení, foukání, chlazení a
úpravy výrobků, přes broušení a leštění.
Nádherné výrobky jsme obdivovali v podnikové
prodejně, kde každý z nás dostal od firmy dárek.
Po exkurzi následovala návštěva hospody Zastávka
Nižbor. Chátrající dřevěný železniční sklad z roku
1893 se herec pražského divadla Sklep Tomáš Hanák
Kožlanský zpravodaj 11 /2013
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rozhodl zachránit a proměnit - ač sám abstinující alkoholik - v nádražní hospodu. S pomocí architektů
vznikl objekt, nabízející celkem sedm možností posezení, na nákladových rampách, dlážděných či dřevěných, na peronu, před jedním ze tří starých vagonů, v
lokále, který je připomínkou nejen Rakouskouherských železnic, ale i vagonových kupé, která někteří z nás ještě pamatovali.
Pozdravili jsme se s majitelem a bylo nám nabídnuto občerstvení. Z oken lokálu jsme mohli obdivovat
panorama protějšího nižborského zámku, tyčícího se
na kopci nad řekou.
Další zajímavostí Nižboru byla restaurace Keltovna, kde jsme poobědvali. Tato restaurace byla navržena v duchu keltské kultury. Místní zámek této kultuře poskytuje rozsáhlé expozice, přibližující toto období naší historie.

Naše další cesta vedla na hrad Křivoklát, kde jsme
byli okouzleni úpravou jak vnitřku, tak okolím hradu.
Paní průvodkyně nám poskytla zajímavé informace
týkající se historie i současnosti. Majitelé
Fürstenbergové hrad Křivoklát prodali v roce 1929 státu v
přepočtu na dnešní dobu za 3 miliardy Kč. Budeme
doufat, že tento skvost zůstane trvale zachován a
přístupný pro příští generace.
Krásný slunný den, dobrá nálada a posezení v cukrárně v Rakovníku byly zakončením letošního cestování klubu důchodců. Moje poděkování a obdiv patří
všem, kteří i přes vysoký věk touží po poznání a zážitcích. Budu se těšit, že se příští rok na cestách opět
setkáme.
Iva Vorlíková

DDM KOŽLANY

KULTURNÍ KOMISE
Rozsvícení vánočního stromečku v kožlanském
parku 29. listopadu 2013 s prodejním jarmarkem od
15,00 hodin. Vystoupení dětí Základní a mateřské
školy v Kožlanech od 17,00 hodin.

Předvánoční výlet do Prahy spojený s návštěvou
Národního divadla tentokrát pro děti a rodiče.
Zájezd se uskuteční 14. prosince 2013.

Citát měsíce
“Pochybovat o všem a věřit všemu jsou dvě stejně pohodlná

řešení, obě se obejdou bez přemýšlení.“

Henri Poincaré

www.kozlany.cz
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SPORT
FC Olympie Kožlany
Výsledky - říjen:
Muži:
Kožlany - Dolní Bělá 0:2 (0:0)
Kozolupy – Kožlany 0:6 (0:4)
branky: Šimek 2, Šnajdr,
J.Švamberg st., Kulhánek, Kříž
Kožlany – Ledce 4:2 (2:1)
branky: V. Švamberg 2, J. Švamberg st., Koura
Plasy – Kožlany 2:4 (2:1)
branky: Šnajdr 2, Šimek,
V. Švamberg
Kožlany - Vejprnice B 5:1 (5:1)
branky: Šimek, J. Švamberg st.,
V. Švamberg, Tupý, Šnajdr

Dorost:
Kožlany - Plasy
4:0 (0:0)
branky: Šofranko 2, Fröhlich, Melichar
Kaznějov – Kožlany 3:7 (0:4)
branky: Kříž 3, Šofranko, P. Pánek,
Folk, Tupý
Kožlany - Břasy
8:1(6:0)
branky: Tupý 3, P. Pánek, Fröhlich,
Hach, Hromada, Herynk
Bezdružice – Kožlany 0:2 (0:2)
branky: Kříž, V. Švamberg
Kožlany - Dolní Bělá 5:1 (4:0)
branky: Hromada 2, V. Švamberg,
P. Pánek, Kříž

Žáci:
Kožlany - Plasy
4:0 (0:0)
branky: Šofranko 2, Holeček, Truong Cong
Kožlany - Dolní Bělá 11:0 (5:0)
branky: Šofranko 3, O. Berbr 2,
Truong Cong, Hurt, J. Švamberg
ml., J. Berbr, Pánek, Dibelka
Kožlany – Kralovice 7:2 (3:0)
branka: Šofranko 6, Truong Cong
Žihle – Kožlany 3:1 (2:1)
branka: Truong Cong
Kožlany - Heřm. Huť 2:1 (0:0)
branka: Šofranko 2

Program - listopad:
Muži (sobota):
2.11. Nýřany B - Kožlany
9.11. Kožlany - Líně
16.11. Manětín - Kožlany

14:00 hod.
14:00 hod.
13:30 hod.

Dorost (neděle):
3.11. Všeruby - Kožlany
Žáci (neděle):
3.11. Hadačka - Kožlany

10:00 hod.
11:30 hod.

DBK Kožlany – Kralovice
V říjnu začala i poslední soutěž našich družstev a
tou je Oblastní přebor žen. Družstvo žen začalo svojí
druhou sezónu v menším počtu, než končilo minulou.
Oproti loňsku je žen méně, neboť některé hráčky
z pracovních důvodů nestíhají, a tak se bude hrát
v minimálním počtu. Z tohoto důvodu jsme na soupisku žen dopsaly všechny hráčky ročníku 98. Sice za
ženy sehrají jen málo zápasů z důvodu souběhu OP
žen a DL U19, ale alespoň jim pomohou v rotaci na
hřišti a soupeřům budou dělat trochu starostí svou
rychlostí a tahem do koše. To ukázal již jejich první
zápas proti Sokolu Toužim, když daly dohromady více
než polovinu bodů družstva. U družstva žen máme
angažovaného nového kouče – na zápasy i na tréninky chodí Monika Kůsová, která je v rekonvalescenci
po operaci kolena. Věříme, že její zkušenosti pomohou a ženy to vezmou vážně, potrénují nejen techniku, ale hlavně fyzičku a konečně se dočkají výhry.
Tu mají na kontě již juniorky – jejich soutěž bude
těžká a cíl udržení ligy v těžké konkurenci bude velice
náročný. Hráček je celkem k dispozici devět (včetně
mladších U17) a každá absence bude znamenat pro
zbytek týmu zvýšenou zátěž. Bohužel tomuto družstvu
nemohou
pomoci
hráčky
U15,
jelikož
v basketbale není možné hrát za starší družstvo „ob
kategorii“ bez postaršení a tím ztráty možnosti hrát ve
vlastní kategorii. Devět statečných to bude muset vybojovat samo. Věříme, že se podaří vyhrát ještě nějaké zápasy a ligu udržet i pro příští rok.
Stejný úkol a stejně těžká dřina čeká i družstvo kadetek U17. Kategorie U17 je určena pro hráčky ročníku 97/98. A tady je náš kámen úrazu. Počet hráček
ročníku 97 – 0. Počet hráček ročníku 98 – 3. Zbytek
družstva 99, a když se povede hrát ve stejné hale i ŽL
U14 tak si můžeme pomoci ještě hráčkami ročníku
2000. Takže jsme v celé lize nejmladší družstvo. Tento fakt můžeme pouze konstatovat a pokusit se volit
takovou taktiku a takový herní styl, který bude takto
mladému družstvu vyhovovat a soupeře nějak přewww.kozlany.cz

kvapí. Tímto stylem je agresivní celoplošná obrana a
zakončování z rychlého protiútoku. Tento náročný
herní projev musí být založen na dobré fyzické kondici. Tu jsme budovali na soustředění a zatím hráčky
stíhají. Uvidíme, jaké to bude dále v sezóně, ale přístup hráček k tréninkům je příkladný, tak nám snad
nedojde.
Starší žákyně budou mít po prvním listopadovém
víkendu polovinu soutěže za sebou. Co se dá
z odehraných zápasů vyčíst? Družstva Slovanky a
Mostu jasně míří do extraligy a doplní je další dvě
družstva z trojice BLK Slavia Praha, HBB a DBaK. My
jsme s oběma soupeři hráli na jejich palubovkách a
oba zápasy prohráli těsně o 4 resp. 3 body. Takže
šance na extraligu tady je. Samozřejmě nesmíme
podcenit ani číhající Strakonice - s těmi hrajeme právě o víkendu 2.-3.11. dvojičku. Takže až budete tyto
řádky číst už budeme vědět, jestli jsme je nepodcenili.
Družstvo „B“ starších žákyň hraje opět divizi. Toto
družstvo máme stejně jako loni nasazené do této soutěže pro hráčky, které nemají výkonnost hrát za tým
A žákovskou ligu. Navíc zde hrají hráčky, které patří
do mladší kategorie a tuto soutěž hrají jako svou druhou mimo své soutěže (U14). Výsledky u tohoto družstva pro nás nejsou důležité. Zde je opravdu kladen
důraz na to, aby se na hřiště dostala celá lavička a
hráčky si vyzkoušeli to, co trénují na trénincích a získali co nejvíce herních zkušeností.
Mladší žákyně U14 mají zcela jiný úkol a tím je postup do extraligy a do play off, kde se chtějí poprat o
postup na MČR. Tento cíl se jim v první polovině základní části daří plnit. Jedna smolná prohra na „HBčku“, ale jinak výhry. I když s herním projevem nejsou
často trenéři spokojeni, tak to na výhry stačí. Problémy jsou hlavně v obranné fázi, kde nejsme schopni
hrát aktivně hráče bez míče a takzvaným boxout. Ale
máme ještě celou druhou polovinu základní části na
pilováni a trénink uvedených herních činností. A pak
když nás budou prověřovat soupeři v extralize, tak už
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to budou hráčky dělat správně ke spokojenosti trenérů a počty bodů do našeho koše se sníží.
Nejmladším družstvem v letošní sezóně, které nasazujeme do bojů pod vysoké koše, je smíšené družstvo nejmladšího minižactva U11. Družstvo je složené
jak z hráček a hráčů, kteří již loni hráli OP jako družstvo U12, tak ze začínajících adeptů basketbalu, kteří
začali chodit na tréninky letos v září. U tohoto družstva nejsou výsledky také vůbec důležité. Důležité je
to, jak zvládají věci, které se učí na trénincích a hlavně to, aby je sport bavil. Velice potěšující je účast na
trénincích jak v Kralovicích, tak v Kožlanech. Do tělocvičen v obou městech chodí cca 15-20 hráček a hráčů. Jestli jim to vydrží, tak nemusíme mít o budoucnost basketu v DBK strach.
Minižactvo od letošní sezóny hraje, kromě klasického basketu, nový formát, a to zápasy s menším počtem hráčů na hřišti. V každém soutěžním kole sehrají
jeden zápas klasicky a dva zápasy „3x3“. V čem se
tento formát liší? Hraje se 6x5 minut hrubého tři na
tři na jeden koš, přičemž se hrají dvě období hry na-

jednou
na
obou
stranách
hřiště.
Skóre
v jednotlivýchch obdobích se započítává ve formě setů, tj. za výhru v období získává družstvo 2 body a za
remízu 1 bod, takže maximální skóre v celém zápasu
je 12:0. Každý hráč může nastoupit maximálně ve
dvou hracích obdobích. Nejdůležitější změnou pravidel, kromě menšího počtu hráčů, je nutnost alespoň
jedné přihrávky ve hřišti při změně držení míče. Takto
je zaručeno zapojení všech hráčů do hry, kdy se
k míči velice často dostávají i hráči, kteří si ve velkém
basketu skoro nesáhnou na míč. Uvidíme, jak se tato
novinka osvědčí a zda si najde místo v herním zatížení
nejmladších zájemců o basketbal. V lednu se chystá
na ČBF první vyhodnocení novinky. My budeme další
pokračování tohoto projektu podporovat, jelikož se
nám tato forma basketu líbí a vidíme herní pokrok u
hráček a hráčů.
Na závěr mi dovolte pogratulovat Natálii Krlišové.
Navázala na nominaci našich dvou hráček do loňského
repre výběru U15, a letos byla do tohoto výběru nominována také. První kemp má již úspěšně za sebou.

Přehled výsledků – září, říjen
Ženy - OP
BSK Tatran Kraslice vs DBK K-K
84 : 33 (18:6/34:8/60:24)
Houšková A. 8, Urbanová L. 6, Vršecká
R. 6, Bihariová Mi 5/1, Kulhánková V.
4, Biháriová Ma 2, Hurtová K. 2, Kulhánková K. 0
F: 13–23 * 5CH: 0–0 * 3: 1-1 * TH:
28/19-7/2
DBK K-K vs Sokol Toužim
61 : 71 (17:13/35:29/50:48)
Buňková K. 23/3, Kyselová D. 13/1,
Biháriová Ma 11, Houšková A. 6, Halamová D. 3, Kulhánková V. 3, Urbanová
L. 2, Hurtová K. 0, Kulhánková K. 0
F: 28-27 * TCH: 0–3 * 5CH: 1-1 (Kyselová D.) * 3: 4-6 * TH: 32/15-29/15

U19 – juniorky - DL
Basket Poděbrady vs DBaK
64 : 40 (15:7/37:19/53:27)
Buňková K. 12/1, Kyselová D. 10, Salfická P. 9, Halamová D. 5, Eretová L. 2,
Smolíková M. 2, Maroušková M. 0
F: 17-16 * 5CH: 0-0 * 3: 2-1 * TH:
16/8-21/9
Sokol H. Králové "B" vs DBaK
90 : 45 (25:13/48:29/72:36)
Buňková K. 16/1, Halamová D. 10, Kyselová D. 7, Smolíková M. 6, Eretová L.
2, Maroušková M. 2, Salfická P. 2
F: 9-15 * 5CH: 0-0 * 3: 5-1 * TH:
17/11-9/6
DBaK vs TJ Bižu Jablonec n. N.
60 : 86 (17:17/36:36/44:65)
Kyselová D. 15, Buňková K. 13/1, Eretová L. 7/1, Štorchová A. 7, Maroušková M. 5, Salfická P. 5, Halamová D. 4,
Smolíková M. 4
F: 23-23 * 5CH: 2–1 (Smolíková M.,
Maroušková M.) * 3: 2–4 * TH: 26/1430/20
DBaK vs Sokol Nová Paka
75 : 55 (16:12/36:27/59:43)
Body: Buňková K. 20/1, Kyselová D.
15, Smolíková M. 13, Maroušková M.
10, Halamová D. 9/1, Eretová L. 6,
Salfická P. 2, Štorchová A. 0
www.kozlany.cz

F: 17-19 * 5CH: 0-1 * 3: 2–5 * TH:
19/11-22/14

U17 – kadetky - DL

DBaK vs TJ Bižuterie Jablonec
45 : 65 (10:17/30:35/38:42)
Kyselová D. 17/1, Kapitánová M. 7,
Buňková K. 6, Halamová D. 6, Jílková
T. 5, Krlišová N. 4, Bílá T. 0, Svobodová K. 0, Živná A. 0
F: 17-19 * 5CH: 0-0 * 3: 1 – 0 * TH:
12/6-15/7
DBaK vs BK Brandýs n. L.
55 : 73 (25:26/29:41/41:51)
Buňková K. 19/1, Kyselová D. 11, Halamová D. 6, Kapitánová M. 6, Krlišová
N. 5, Jílková T. 2, Slabá R. 2, Svobodová K. 2, Živná A. 2, Bílá T. 0
F: 20-21 * 5CH: 1-0 * 3: 1–0 * TH:
18/10-20/9
DBaK vs BK Prosek
49 : 59 (14:13/24:22/38:36)
Buňková K. 21/1, Krlišová N. 11, Kyselová D. 4, Slabá R. 4, Živná A. 4, Halamová D. 2, Kapitánová M. 2, Svobodová K. 1, Bílá T. 0, Jílková T. 0
F: 22-17 * 5CH: 1-2 * 3: 1-1 * TH:
23/18-27/16
DBaK vs HB basket Praha
65 : 48 (17:13/27:30/48 : 42)
Kyselová D. 14, Halamová D. 10, Krlišová N. 10, Buňková K. 9, Kapitánová
M. 7, Svobodová K. 7, Bílá T. 4, Slabá
R. 2, Živná A. 2, Jílková T. 0, Marková
A. 0
F: 16-18 * 5CH: 0-0 * TCH: 0-2 * 3:
0–2 * TH: 22/5-14/8
DBaK vs SOKOL Nusle
53 : 71 (2:16/14:37/27:52)
Kapitánová M. 18, Buňková K. 12/1,
Jílková T. 5, Kohoutová N. 5, Svobodová K. 5, Kyselová D. 3, Halamová D. 2,
Krlišová N. 2, Sklenářová S. 1, Bílá T.
0, Slabá R. 0, Živná A. 0
F: 17-22 * 5CH: 1–1 (Svobodová K.) *
3: 1–0 * TH: 19/10–17/9
DBaK vs TJ Slovan Litoměřice
92 : 73 (21:20/41:38/71:51)
Buňková K. 21, Kohoutová N. 15, Kyselová D. 14, Svobodová K. 9, Kapitá-

nová M. 8, Živná A. 8, Slabá R. 6,
Sklenářová S. 5, Krlišová N. 4, Halamová D. 2, Bílá T. 0, Jílková T. 0
F: 20-27 * 5CH: 0–1 * 3: 0–2 * TH:
31/16–25/17

U15 – starší žákyně - ŽL
BLK Slávia Praha vs DBaK
77 : 73 (16:8/36:24/55:49)
Greschlová D. 22/1, Krlišová N. 11,
Kapitánová M. 10, Kohoutová N. 8,
Svobodová K. 8, Fialová A. 4, Jílková T.
4, Sklenářová S. 4, Slabá R. 2, Peteříková T. 0, Živná A. 0
F: 27-17 * 5CH: 3-0 * 3: 1-1 * TH:
20/10-35/14
Basket Slovanka vs DBaK
83 : 57 (17:13/37:31/64:39)
Jílková T. 16, Greschlová D. 10/1, Bělohlavá K. 6, Kohoutová N. 6, Kapitánová M. 4, Sklenářová S. 4, Slabá R. 4,
Svobodová K. 4, Krlišová N. 3, Fialová
A. 0, Živná A. 0
F: 17-18 * 5CH: 1-0 * 3: 2-1 * TH:
15/9-10/6
USK Praha vs DBaK
88 : 96 (20:30/45:47/69:69)
Sklenářová S. 26, Kohoutová N. 23,
Juhászová N. 19, Kapitánová M. 12,
Svobodová K. 6, Krlišová N. 4, Slabá R.
2, Živná A. 2, Bílá T. 1, Jílková T. 1
F: 42-27 * 5CH: 4-1 (Sklenářová S.) *
3: 0-0 * TH: 23/10-56/34
HB Basket vs DBaK
78 : 75 (14:16/43:35/63:56)
Kohoutová N. 22/1, Kapitánová M. 14,
Krlišová N. 11, Juhászová N. 10, Sklenářová S. 8, Svobodová K. 5, Slabá R.
3, Bílá T. 1, Živná A. 1
F: 28-25 * 5CH: 1-3 (Krlišová N.,
Sklenářová S., Svobodová K.) * 3: 11* TH: 26/13-25/16
DBaK vs BK Lokomotiva K. Vary
94 : 53 (28:17/49:30/66:40)
Greschlová D. 24/2, Sklenářová S. 21,
Kapitánová M. 15, Svobodová K. 15,
Krlišová N. 7, Bílá T. 4, Jílková T. 4, Fialová A. 2, Živná A. 2, Slabá R. 0
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F: 13-19 / 5CH: 0-0 * 3: 2-2* TH:
18/14-10/3

DBaK vs BK Most
49 : 86 (17:17/36:42/44:65)
Greschlová D. 11/1, Juhászová N. 11,
Slabá R. 6, Kapitánová M. 5, Kohoutová N. 4, Krlišová N. 4, Sklenářová S. 4,
Svobodová K. 2, Živná A. 2, Bílá T. 0,
Fialová A. 0
F: 12-15 * 5CH: 0-2 * 3: 1-4 * TH:
9/4-11/4

U15 „B“ – starší žákyně - divize
Levhartky Chomutov vs DBaK
84 : 36 (22:11/51:17/71:26)
Feiferlíková D. 10, Dvořanová A. 8,
Mojseňuková A. 8, Shánělová M. 4,
Staňková E. 4, Löwy L. 2
F: 15-18 * 5CH: 0-0 * 3: 0-0 * TH:
23/14-7/2
DBaK vs Sokol Kladno
62 : 70 (14:14/32:31/55:50)
Staňková E. 22, Froňková B. 11, Dvořanová A. 8, Fialová A. 7/1, Feiferlíková
D. 6, Löwy L. 3, Mojseňuková A. 3,
Hrbková E. 2
F: 24-26 * 5CH: 2–3 (Dvořanová A.,
Mojseňuková A.) * 3: 1–0 * TH: 29/936/14
DBaK vs Aritma Praha
42 : 50 (9:10/15:26/24:38)
Pletichová K. 21, Dvořanová A. 6, Bílá
T. 4, Shánělová M. 4, Feiferlíková D. 2,
Krásná K. 2, Staňková E. 2, Löwy L. 1,
Fastnerová E. 0, Kahraman E. 0, Mojseňuková A. 0
F: 22-13 * 5CH: 1-0 (Feiferlíková D.) *
TCH: 1-0 (trenér domácích) * 3: 0-0
Slovan Litoměřice vs DBaK
104 : 25 (27:4/52:13/73:21)
Fialová A. 13/1, Löwy L. 3, Mojseňuková A. 2, Peteříková T. 2, Pletichová K.
2, Staňková E. 2, Feiferlíková D. 1,

F: ??-14 * 5CH: ?-1 (Peteříková T.) *
3: ?-1
DBaK vs BK Kralupy junior
39 : 77 (13:10/22:33/33:58)
Slabá R. 14, Fialová A. 8, Löwy L. 5,
Mojseňuková A. 4, Šimsová K. 3, Dvořanová A. 2, Peteříková T. 2, Krásná K.
1
F: 20-8 * 5CH: 1-0 * 3: 0-0

U14 – mladší žákyně - ŽL
BK Strakonice vs DBaK
54 : 77 (10:19/26:41/48:57)
Juhászová N. 20, Greschlová D. 16/1,
Sklenářová S. 11, Kohoutová N. 10/1,
Mojseňuková A. 4, Peteříková T. 4, Fialová A. 3, Froňková B. 3, Feiferlíková
D. 2, Krásná K. 2, Pletichová K. 2
F: 16-16 * 5CH: 0-1 (Mojseňuková A.)
* 3: 1-0 * TH: 8/3-20/7
BA Sparta vs DBaK
64 : 72 (14:10/28:33/47:58)
Kohoutová N. 20, Sklenářová S.18,
Greschlová D. 17, Pletichová K. 9, Fialová A.6, Švambergová N. 2
F: 15-17 * 5CH: 1-0 * 3: 0-2
USK Praha vs DBaK
42 : 82 (9:25/14:42/30:59)
Greschlová D. 17/1, Sklenářová S.
12/1, Juhászová N. 11, Kohoutová N.
10, Fialová A. 9, Peteříková T. 6, Hrbková E. 5/1, Feiferlíková D 4, Mojseňuková A. 4, Froňková B. 2, Löwy L. 2
F: 15-18 * 5CH: 0-0 * 3: 0–3
HB baseket Praha vs DBaK
72 : 70 (22:18/39:40/61:56)
Kohoutová N. 16, Greschlová D. 15,
Sklenářová S. 14, Juhászová N. 12, Peteříková T. 6, Fialová A. 4, Mojseňuková A. 3
F: 24-23 * 5CH: 0-1 (Peteříková T.) *
3: 0-0 * TH: 28/14-35/16
DBaK vs BK Most
80 : 43 (19:17/44:20/60:32)
Juhászová N. 18, Kohoutová N. 12/1,
Sklenářová S. 12, Krásná K. 6, Mojse-

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.
V říjnu jsme se Vás ptali:Co si myslíte, že je třeba
nejvíce zlepšit v Kožlanech a v obcích?

ňuková A.6, Feiferlíková D. 5/1, Fialová
A. 5, Froňková B. 5, Hrbková E. 5/1,
Peteříková T. 4, Pletichová K. 2, Kapitánová L. 0, Ovsjanniková A. 0, Švambergová N. 0
F: 10-18 * 5CH: 0–0 * 3 – 0 * TH:
15/5–11/3
DBaK vs BK Lokomotiva K. Vary
112 : 67 (30:9/64:28/85:48)
Sklenářová S. 28, Pletichová K. 16,
Fialová A. 10, Mojseňuková A. 10, Feiferlíková D. 8, Peteříková T. 7, Švambergová N. 7, Juhászová N. 6, Kohoutová N. 6, Ovsjanniková A. 6, Froňková
B. 5, Kapitánová L. 3, Krásná K. 0
F: 24-28 * 5CH: 0–2 * 3: 0– 0 * TH:
35/20–26/11

U11 – nejmladší mini - KP
BKK Holýšov vs DBaK K-K (mix)
87 : 27 (22:5/9:15/65:15)
Houska P. 16, Poslední K. 4, Veruňková
A. 3, Staňková V. 2, Šimandlová V. 2
F: 12–9 * 5CH: 0-0 * TH: 7/1-2/1
9 : 3 (8:0/6:2/11:0/6:0/6:8/2:2)
8 : 4 (10:4/0:2/2:4/2:0/7:0/8:0)
DBaK (Plzeň) vs DBaK K-K (mix)
79 : 40 (18:4/36:16/61:24)
Staňková V. 18, Veruňková A. 6, Poslední K. 4, Šimandlová V. 4, Voleský
A. 4, Vaník J. 4
F: 3–7 * 5CH: 0-0 * TH: 7/3-1/0
3 : 9 (4:4/4:10/2:0/4:6/0:6/4:6)
8 : 4 (6:8/12:4/16:2/10:0/6:16/8 : 2)
DBaK K-K (mix) vs 26. ZŠ Plzeň
51 : 49 (13:11/27:25/38:39)
Veruňková A. 14, Staňková V. 13,
Šimandlová V. 9, Poslední K. 8, Houska
P. 4, Vaňková B. 23, Popelová E. 1
F: 8-27 * 5CH: 0- 2 * TH: 29/3-10/3
2 : 10 (0:2/0:4/3:6/0:2/4:0/0:10)
8 : 6 (10:0/0:2/6:3/0:6/4:0/0:2/2:4)
Jiří Buňka

Výsledky ankety za měsíc říjen:

Anketní otázka na listopad zní:
Jste spokojeni s provedením opravy Vožehova rybníka
v Kožlanech?

Nová anketa byla spuštěna 1. 11. 2013
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.

www.kozlany.cz
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Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako přílohu Vašeho příspěvku (nikoli vložené do wordu).Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře.
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