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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
vánoční svátky a konec roku 2012
se velice rychle blíží. Podzimní měsíce znamenají
pro naše technické
služby
hlavně
intenzivní úklid listí.
V tomto směru
nás
překvapil
první sníh letošní zimy, který přišel nečekaně brzy. Sníh velmi ztížil úklid
listí, které navlhlo a tím pádem se
dala obtížně využít naše technika.
K obtížím se přidal i nedostatek
pracovních sil z důvodu nemoci.
Přesto jsme úkoly zvládli dobře.
Bylo to také díky přístupu občanů,
kteří nám pomohli a listí hrabali
sami. Co se ještě nestihlo uklidit,
bude uklizeno během měsíce prosince.
Tímto chci poděkovat všem a
hlavně občanům ve Dřevci, kteří
nám svojí pomocí práci velmi
usnadnili. Na zimu jsme připraveni dobře. Na náš víceúčelový traktůrek jsme zakoupili kabinu. Řidiči již nebudou muset mrznout při
úklidu sněhu z chodníků a komunikací.
Poslední stavební akcí roku 2012
byla oprava cesty k hájovně a zhotovení nové kanalizační vpustě u
bytovky č. p. 366. Do konce roku
se snad podaří udělat nové osvětlení u garáží za bytovkami ve Větrné ulici.
Podle rozhodnutí rady města ze
dne 26. 11. budou opět rozsvíceny
všechny lampy veřejného osvětlení. Úspory elektrické energie budeme hledat cestou investic do
modernějších
technologií
nebo
přechodem k jiným dodavatelům
a v jiných tarifech.
Koncem měsíce byl odebrán poslední kontrolní vzorek pitné vody
v tomto roce. Výsledky najdete na
našich webových stránkách.
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Velmi sledovaná akce Vožehák
se konečně posunula kupředu. Jak
jsem již zmínil v minulém čísle našeho zpravodaje, byly obnoveny
práce. V zátopové části dodavatelská firma Šindler začala hloubit
odvodňovací péra a hromadit bahno za účelem jeho odvodnění. Dne
28.11.2012 byly objeveny a poté i
částečně vyzvednuty zbytky německého vojenského letadla z II.
světové války. Dlouholeté tajemství rybníka Vožeháku bylo odhaleno. Archeologický výzkum ještě
nějakou dobu potrvá, ale stavbu to
nijak neohrozí. Ve zbytcích letadla
byla nalezena munice do leteckých
kulometů. Z těchto důvodů byl
k vraku letadla povolán také pyrotechnik. K vyvážení bahna bude
využita stará vozová cesta vedoucí
lesem nad rybníkem. Tímto opatřením se minimalizuje zatížení komunikace II/229 znečištěním, které by bylo zvláště v zimních měsících velmi nebezpečné. Práce na
hrázi rybníka budou zahájeny na
jaře příštího roku, podle toho jak
dovolí počasí.

Již přesně rok našim hasičům a
nám všem slouží nová TATRA CAS
32.
Krajský úřad minulý měsíc
provedl kontrolu vyúčtování svojí
dotace na její rekonstrukci a neshledal žádné závady. Kontrolu
jsme měli i na matriku a FÚ nám
kontroloval dotace na volby. Ani

v jednom případě nebyly nalezeny
nedostatky. Poděkování za to patří všem odpovědným pracovnicím
na Městském úřadě.
Řada dotazů na úřadě je zaměřena na novou vyhlášku o odpadech.
Novou vyhlášku bude
schvalovat zastupitelstvo města na
svém zasedání 12. 12. 2012. Rada
města bude zastupitelstvu při této
příležitosti doporučovat ponechání
dosavadní výše poplatku, čili nezvyšovat cenu. Rozhodnutí však
bude jen a pouze na zastupitelstvu. Od nového roku chceme začít třídit i bioodpad. Tímto rozhodnutím se nám podaří, jak předpokládáme, udržet stávající cenu.
Přecházíme také na platby svozové
firmě za množství odpadu složené
na skládky. Od roku 2014 se bude
muset třídit bioodpad již ze zákona.
Minulý měsíc se konala celá řada
kulturních, společenských a pracovních akcí. 27. listopadu jsme
pořádali schůzi správního výboru
SMO PK. Projednávali jsme za přítomnosti zástupců všech okresů
Plzeňského kraje a primátora města Plzně celou řadu aktuálních otázek, které trápí obce v našem kraji. Patří mezi ně nebezpečí rušení
škol v menších obcích, převod majetku ČD (nádraží a pozemky) do
majetku obcí, reforma veřejné
správy a řada dalších. O den později měli naši důchodci setkání
v rekreačním středisku „Ve mlejně“, kde hodnotili svoji bohatou
celoroční práci. V pátek 30. listopadu se uskutečnila již tradiční akce rozsvícení vánočního stromu.
Letos jsme spolu s kulturní komisí
přichystali řadu změn. Páteční odpoledne začalo malým jarmarkem,
kde například děti z naší školy
prodávaly svoje výrobky. Představil se i klub šikovných žen a hrnčířské řemeslo předvedl p. Hofman. Zajištěno bylo i občerstvení a
reprodukovaná hudba. Překvapením byla i nová výzdoba vánočního
Kožlanský zpravodaj 12/2012
strana - 1 -

stromu a hlavně vysazený nový
vánoční stříbrný smrk. Děti ze ZŠ
a MŠ se postaraly o kulturní vystoupení, které se početným divákům velmi líbilo. Touto akcí jsme
v Kožlanech zahájili advent.
V prosinci vás chci upozornit na
několik připravovaných akcí. Nejprve je to 6. 12. veřejné projednávání strategického plánu LEADER
MAS Světovina. Dále se uskuteční
12. 12. zasedání zastupitelstva a
29. 12. se v kapli sv. Jana Křtitele
v Hodyni
uskuteční
druhý

z benefičních koncertů zde pořádaných. Tento koncert je dotován
Plzeňským krajem. Na všechny akce budete upozorněni pozvánkami
a plakáty.
Na zasedání zastupitelstva města bude jmenován nový velitel zásahové jednotky našeho SDH. Bude jím pan Michal Šot. Pan Jiří
Švamberg, který tuto dobrovolnou
práci vykonával dlouhé roky, se
rozhodl ve funkci skončit. Dovolte
mi, abych mu tímto za sebe i za
všechny občany poděkoval a po-

přál mu mnoho úspěchů v dalším
osobním životě.
Do Vánoc už zbývá jen pár týdnů, a proto vám chci popřát klidný
a pohodový předvánoční i vánoční
čas. Užijte si svátky v klidu a ve
štěstí se svými nejbližšími. Do nového roku 2013 Vám přeji pevné
zdraví a také štěstí, spokojenost a
hodně úspěchů v osobním i profesním životě.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 16. zasedání konaném dne 05.11.2012
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 16. zasedání rady města;
10. rozpočtové opatření 2012; složení ústřední inventarizační komise, dílčích inventarizačních komisí
a likvidační komise k provedení inventury majetku a závazků města
za rok 2012; převod peněz z rezervního fondu do investičního
fondu v částce 9 153,- Kč; rozdělení hospodářského výsledku z
vedlejší hospodářské činnosti ZŠ a
MŠ dr.E.Beneše Kožlany za rok

2011 a jeho převod do rezervního
fondu; odpisový plán ZŠ a MŠ
dr.E.Beneše Kožlany pro rok 2013;
změnu systému plateb za komunální odpad a zavedení nádob na
třídění bioodpadu.
Rada souhlasí:
s vyhlášením ředitelského volna v
Základní škole a Mateřské škole
dr.E.Beneše Kožlany ve dnech
03.01. a 04.01.2013 s podmínkou,
že bude zajištěn běžný chod školní
družiny pro děti rodičů bez možnosti zajištění dohledu; s tím, aby
finanční náklady na vybudování
veřejného osvětlení ve Větrné ulici
byly zahrnuty do tvorby rozpočtu
města na rok 2013; se zahrnutím

nákladů na opravu cesty k č.p. 12
Buček a č.ev. 3, č.ev. 4 Hodyně do
rozpočtu města na rok 2013.
Rada neschvaluje:
poskytnutí finančního příspěvku
pro Domov sv. Josefa.
Rada doporučuje:
zastupitelstvu schválení navýšení
neinvestičního příspěvku zřizovatele ZŠ a MŠ dr.E.Beneše Kožlany o
115 000,- Kč pro rok 2012.
Rada pověřuje:
starostu města ke sjednání osobní
schůzky se zástupci společnosti
Vodárna Plzeň, a.s. k projednání
návrhu ceny za čištění a odvádění
odpadních vod na rok 2013.

Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 12. 12. 2012
od 18:00 hod.

Z programu vybíráme např.:
-Zpráva o činnosti rady města Kožlany
-Změna rozpočtu na rok 2012 - 11. rozpočtové opatření
-Rozpočet města na rok 2013
-Rozpočtový výhled města 2014 - 2015
-Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o míst. poplatcích
-Majetkové a ostatní záležitosti města
-Zpráva starosty města
-Jmenování velitele jednotky SDH Kožlany

se koná
11. zasedání zastupitelstva
MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti
Městského úřadu v Kožlanech

Informace
Odečty vodného a stočného v Kožlanech

Poplatky na rok 2013

proběhnou ve dnech 14. - 16. 12. 2012. Žádáme občany, aby v těchto dnech zpřístupnili vodoměry pro
pracovníky pověřené MÚ Kožlany k odečtu stavu vody. V případě, že v těchto dnech nebude vodoměr přístupný, žádáme o nahlášení stavu na MÚ Kožlany do
20. 12. 2012. Faktury budou postupně rozesílány na
začátku ledna 2013. Úhrady je možné provést až po
obdržení vyúčtování.

mohou občané začít platit hotově v pokladně MÚ Kožlany od pondělí 7. ledna 2013.

Oznamujeme občanům, že dne 31. 12. 2012
bude MÚ Kožlany uzavřen.

SPOLKY
Šikulky z Kožlan
Jak přežít „depku“ z listopadového počasí? Něco dělat, co člověku udělá radost. Chodit mezi milé lidi, bavit se, koupit si třeba maličkost, která potěší.
My jsme si udělaly radost a jely nakupovat (ne,
všechny najednou) do kreativních krámků v okolí a
www.kozlany.cz

tam jsme si „krásně“ popovídaly s prodavačkami.
Prostě, když narazíte na „stejně postiženého tvořícího
člověka“, už vám to hnusné počasí venku nevadí.
V galanterii nám ukázaly nové pomůcky na vytváření. Sice je to malý obchod, ale těch úžasných věcí, co
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tam mají. A nakupovat tam chodí maminky s dětmi,
babičky, ale i muži. Tam se nám potvrdilo, že lidé se
čím dál tím víc zabývají tvořením, co potěší dušičku.
Dnešní uspěchaný stresující styl života, vás k tomu
donutí. Zastavit se, sednout si k něčemu, co budu dělat. Určitě si po delší době uvědomíte, že jste klidnější, vydržíte sedět a zaměstnáte ruce, aby pořád nesahaly po něčem dobrém, když už máte čas se „konečně
najíst“(a cpete se třeba brambůrky,…).
V našem úterním klubu jsme se připravovaly na Vánoce a vyráběly malé dárečky. Vyráběly jsme andělíčky z korálků, drátků, papíru, látek. Krásné jsou upaličkované, nebo háčkované. Obrázky na kamenech,
krabičkách, nebo hodinách vytvořená –decoupage.

Připravovaly jsme se na předvánoční akce v Kožlanech, na kterých budeme společně vyrábět s dětmi.
Máme pro ně připravené tradiční zdobení perníčků,
vyrábění vánočních ozdob z papíru, ořechů, z filcu.
Nebo výrobu vánočního přání, kde také použijeme decoupage-ubrousková technika.
Chceme vás pozvat k vytváření 4. 12. odpoledne v
knihovně. Přijďte s dětmi mezi nás a knihy. 30. 11. od
15 hod. na Vánoční jarmark ke stromečku.
7. prosince na zahájení výstavy do muzea v Kožlanech. 1. prosince do Mariánské Týnice. Všechny akce
jsou plakátovány.
Hezký ADVENT
Vám přejí Šikulky z Kožlan

Pravá hasičská zábava
Poslední říjnová sobota 27. byla
sice sychravá a také nám napadlo
plno sněhu, ale ve večerních hodinách jste mohli všichni navštívit
„Pravou hasičskou zábavu“, kterou
pořádal Sbor dobrovolných hasičů
města Kožlany. Na kožlanském sále se celý večer bavili příznivci
místního hasičského sboru, ale i
členové. Naše „Hasičská děvčata“

si ve spolupráci s zásahovou jednotkou připravili krásné vystoupení, které pobavilo každého návštěvníka této akce. Za doprovodu
písničky jsme viděli hasičskou rozcvičku, ale také i zásah na záchranu kočičky, který dopadl šťastným
koncem.
Mimo příjemného posezení s
přáteli a poslechu či tance na živou

hudbu, na všechny také čekala
velká tombola, kde bylo nachystáno plno krásných i praktických cen.
Vrcholem celého večera bylo losování o hodnotné ceny. Po vylosování a rozdání všech cen zábava
pokračovala a protáhla se až do
brzkých ranních hodin.

klad: motání hadic, zdravověda,
určení věcných prostředků a jiné.
Pro navození volnější atmosféry
soutěžících jsou připravené i disciplíny jakou je například: stříkání
džberovou stříkačkou na poskládané plechovky nebo z trefování se
do kuželek pomocí hadice C. Při
Nevřeňské bloudění si tým B z kategorie mladší vybojoval 29. místo.
Oproti tomu mladší děti z týmu A
vystoupaly až na 5. místo. Starší
děti z Kožlan si do cíle doběhly pro
18. místo.
10. listopadu se v KD Manětín
sešli družstva všech mladých hasičů z širého okolí, aby si zde vyslechli závěrečné vyhlášení z celé
série soutěží O pohár okresní odborné rady mládeže Plzeň – Sever.
Kožlanské děti z týmu B kategorie
mladší si za celý uplynulý ročník

2011/2012 přivezli 33. místo. O
velkou radost se však zasloužilo
„Áčko“, které se umístilo na krásném 4. místě z celkových 61 družstev z kategorie mladší a domu si
přivezlo pomyslnou bramborovou
medaili. Během tohoto slavnostního dne byli také slavnostně vyřazováni děti, kteří již přesáhli hranici patnáctého roku života a tudíž
již nemohou startovat za mládež v
dalším ročníku. Z našeho kolektivu
mladých hasičů z Kožlan se této
události dočkali dva členové najednou. Prvním členem je Michal
Perner a následovala ho Kristýna
Zímová. Oba vyřazení si domu na
památku odvezli trika s ročníkem
ukončení soutěžní kariéry u mladých hasičů.
Ondra Holeček

Mladí hasiči
První listopadová sobota, to byl
datum určený pro pořádání další
hasičské soutěže s názvem Nevřeňské bloudění. Soutěž probíhala
v obci Nevřeň, konkrétně v místních lesích. Tato soutěž je vždy také pro děti takovou malou zkouškou odvahy, jelikož celá akce probíhá v noci a trasa je osvícena
drobnými světýlky, které pouze
naznačují směr. Děti se musí sami
orientovat v lesním terénu, po tmě
a to bez jakékoliv baterky či jiného
zdroje světla. Na děti na každém
stanovišti mimo určité disciplíny
čekají různé pohádkové postavy.
Na trase se občas schovává také
nějaké to strašidlo, které však nemůže zaskočit ty, kteří mají pro
strach uděláno. Trasa o délce přibližně tří kilometrů obsahuje plno
hasičských disciplín, jako je napří-
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Hasiči Kožlany
Dne 3. 11. 2012 vyjela zásahová jednotka na příkaz
operačního HZS v 20:57 k požáru dřevěné boudy
(kůlny) na záhumence v Kožlanech. Naše jednotka
vyjela z CAS 32 Tatrou 815 a k požáru přijela první a
hned začala s hašením s jedním c proudem. Požár se
podařilo dostat během chvíle pod kontrolu. Po té následoval příjezd SDH Kralovice z CAS 25 Š706 RTHP a
HZS Plasy z CAS 24 Tatra Terno1. Naše zásahová se
vrátila na základnu v 22:00hod. Jednotka zasahovala
v 5 členech.
Našim hasičům se v minulém měsíci podařilo zabudovat nové vchodové hlavní dveře a okno vedle těchto

dveří. Dveře a okna byly v žalostném stavu a bylo je
na čase vyměnit.
Na žádost starosty města vyjeli hasiči 22. 11. čistit
ucpanou kanalizaci v ulici Na Výfuku v části u nových
garáží. Při čištění kanalizace byla použita technika
CAS LIAZ 706.
Kožlanští hasiči přejí všem dětem velkou Mikulášskou nadílku a všem lidem příjemné prožití vánočních
svátků.
S pozdravem
Vaši hasiči

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Podzim v mateřské škole
Děti v mateřské škole se rozloučily s podzimem
společně s rodiči BUBÁKOVINAMI. Povedl se nám jeden z posledních nedeštivých dnů. Při kratší procházce
dětí s rodiči se plnily úkoly u bubáků, kterých se ale
děti vůbec nebály. Na zahradě i cestou svítila dýňová
strašidla, která jsme s dětmi v předchozích dnech vyráběli. Pod střechou terasy si všichni prohlédli nádherná podzimní strašidýlka. Ta byla součástí předchozí
soutěže, kterou jsme vyhlásili pro rodiče s dětmi. Překvapili nás všichni svými nápady a zpracováním. Bylo
vidět, že si vyhrály nejen děti, ale i dospělí. Protože se
nedalo vybrat nejhezčí strašidýlko, dostali všichni
účastníci soutěže sladkou odměnu. Na závěr pěkného
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odpoledne, již skoro potmě, jsme si opekli buřtíky a
popíjeli teplý čaj. Výstavu strašidýlek si zájemci mohli prohlédnout v následujících dnech na školní zahradě.
Nyní již začínáme prožívat předvánoční radování. V
KD v Kralovicích si užijeme pekelné řádění s čerty a
čerticemi na představení „S čerty je legrace“. Po rozsvícení vánočního stromu se připravujeme na vánoční
besídku 18. prosince, kde předvedeme dospělým, jak
šikovné jsou naše děti a co se všechno naučily.
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a radostné hvězdičky v očích všech dětí.
J. Mrzenová, uč. MŠ
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Listopad ve škole
V rámci většího „otevření se“ naší školy veřejnosti jsme letos naplánovali několik akcí. První z nich
proběhla v pátek 16.11. a bylo to
vítání prvňáčků. Druhou akcí bylo
vánoční tvoření s učiteli a pracovníky DDM Kralovice. Vše vyvrcholí
jarmarkem u vánočního stromečku, kde bychom se rádi prezentovali výrobky dětí a nabídli je rodičům.

Na vítání prvňáčků se tradičně
připravujeme již od konce září. Letošní scénky jednotlivých tříd měly
společné téma – škola. A tak jsme
mohli vidět školu historickou i budoucí, různé scénky ze školního
prostředí, vtipy nebo taneční vystoupení. Všemu přihlíželo asi 50
rodičů a příbuzných našich dětí. Po
pestrém programu jsme přikročili
k přivítání a oficiálnímu přijetí prvňáčků do naší školy. Každý se nám
křídou podepsal na starou tabulku,
dostal tričko s kozlíkem, drobný
dárek a na závěr složil slib školáka.
Myslím, že se všichni přítomní
dobře bavili a už se těším, čím nás
třídy překvapí příští rok.

jsme upekli perníčky, které ještě
ozdobíme.
V pondělí 26.11. proběhlo ve
škole společné odpoledne pro rodiče a děti. Tvořilo se hned
v několika třídách a každý si mohl
vybrat tu svoji oblíbenou činnost.
V jídelně se zdobily perníčky, v 1.
třídě se lepily dekorace z těstovin,
ve druhé třídě děti vystřihovaly
z papíru a tvořily voskové dekorace, různé vánoční ozdoby se vyráběly ve třetí třídě. Akce se setkala
s poměrně slušným zájmem rodičů
a myslím, že splnila naše očekávání.

Během listopadu se pilně připravujeme na jarmark u vánočního
stromečku, který se letos bude konat 30. 11. a naše škola by se tam
chtěla od odpoledních hodin prezentovat výrobky žáků a nabídnout
je rodičům a veřejnosti. Výtěžek
této akce bychom chtěli použít na
nějaké překvapení pro děti. Ve
škole už také na toto téma probíhá
anketa, která nám pomůže vybrat
to, co si děti opravdu přejí. Vše záleží i na „štědrosti“ našich rodičů.
A aby bylo z čeho vybírat, proběhly
ve škole na prvním stupni pod vedením pracovníků DDM Kralovice
keramické dílny, kde děti vyráběly
andělíčky, komety a vánoční stromečky.
I v hodinách Výtvarných výchov
pracují děti na výrobcích, které
chystáme na vánoční trh. Dále

V těchto akcích pro širší veřejnost bychom chtěli pokračovat i do
budoucna a přimět tak rodiče
k větší spolupráci a zájmu o činnosti předkládané jejich dětem.
Zároveň bych chtěl na tomto
místě poděkovat všem učitelům a
zaměstnancům, kteří se na přípravě a průběhu těchto časově náročných akcí podíleli a pevně věřím,
že i nadále podílet budou.
Mgr. Jaroslav Švarc

Citát měsíce
„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne“
Mark Twain
www.kozlany.cz
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Sport ve škole
Jak se rozběhl nový školní rok, tak se pomalu rozběhly sportovní soutěže mezi školami na okrese Plzeň-sever. Mezi prvními bývá Kralovický pohár
v basketbale (1.11.). Tato soutěž je určena pro žáky
8.-9.tříd. Jako obvykle se zúčastnila družstva Kralovic
A a B, Gym.Plasy, Žihle a Kožlan. Hrálo se každý
s každým 2x10 minut. Utkání na malém prostoru
v tělocvičně ZŠ Kralovice byla velice tvrdá a nepřinesla pěkný basket, přesto naši hoši obsadili třetí místo
za kralovickými družstvy.
Dalším sportovním kláním byl celorepublikový Orion
Cup ve florbale vyhlášený pro žáky 6.-7.tříd a 8.9.tříd. Turnaj mladších žáků se uskutečnil 6.11.

v Horní Bříze a náš tým doplněný o žáky 5.třídy si vedl velice dobře. Vyhrál skupinu a v utkání o postup do
finále prohrál 4:2 s pozdějším vítězem Třemošnou.
Poslední zápas o bronz kluci již nezvládli psychicky a
prohráli 4:1 se Žihlí a skončili čtvrtí. Přesto předvedli
krásný florbal a Ondřej Berbr s osmi vstřelenými
brankami patřil mezi nejlepší hráče turnaje. Starší hoši už tak úspěšní nebyli. Jejich turnaj se hrál o týden
později a opět v Horní Bříze. Ze šesti zápasů získali
pouze bod za jednu remízu a skončili hluboko v poli
poražených bez nároku na postup do dalších bojů. I
jim patří dík za reprezentaci naší školy.
Mgr.Jaroslav Berbr

KULTURA
POZVÁNKA NA VÝSTAVU
VÁNOČNÍCH DEKORACÍ A RUČNÍCH PRACÍ
VYROBENÝCH NAŠIMI SPOLUOBČANY,
KTERÁ SE OTEVÍRÁ 7.12. 2012 V 15:00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MUZEA KOŽLANY
A TRVÁ do 15.12. 2012
(KROMĚ NEDĚLE A PONDĚLÍ)
Pokud máte zájem o vystavení Vašich výrobků, přineste je do
muzea do 6.12.2012.
NA VÝSTAVU VÁS ZVE MĚSTO KOŽLANY, KLUB ŠIKOVNÝCH ŽEN A
OSTATNÍ PŘISPĚVOVATELKY
Pozvánky a přehled kulturních akcí:
30. listopadu od 15:00 hod. vánoční jarmark v kožlanském parku, od 17:00
hod. rozsvícení vánočního stromečku, vystoupení dětí (foto).
1. prosince od 14:00 hod. Adventní odpoledne v muzeu Mariánská Týnice, od
16:00 koncert
4. prosince Advent v knihovně. Odpolední setkání plné vánočních nápadů a vůně skořice. Začátek ve 14,00 hod.
15. prosince zájezd do Komorního divadla v Plzni na nově nastudovaný muzikál Nine.
Po celý listopad v městské knihovně malá výstavka Kožlanští spisovatelé od 1. prosince Výstavka betlémů
otevřeno v úterý a pátek od 9:00-11:30 a od 14:00-17:00

www.kozlany.cz
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HISTORIE
Jak se mění židovský hřbitov
Pod Šibeničním vrchem, stranou od cesty z města
k lesu je umístěn starý židovský hřbitov. Snad každý
jej zná a kdo chtěl, cestu si k němu vždy našel, o
čemž svědčily kamínky položené na korunách stél.
Lehce pochmurná atmosféra břečťanem a barvínkem
zarostlého a časem zanedbaného hřbitova a polorozvalené márnice u vstupu ještě donedávna vyvolávala
dojem skutečně zapomenutého místa. Většina z těch,
kteří by se o hroby svých blízkých starali, zahynula
v nacistických koncentračních táborech. Smutný dojem umocňovalo ještě zcela zdevastované okolí hřbitova. Z jedné strany lom, z druhé strany pozůstatky
betonových základů bývalých lomových provozů a ze
třetí strany vršící se skládka všeho možného harampádí. Tak tomu bylo před třemi roky a je to tak i dnes.
Situaci nezměnilo ani osazení tabule kožlanské stezky.
Jediné, co se změnilo, je samotný hřbitov. Nechci zde
psát o jeho historii, ani o těch, kteří hřbitov zřídili a
posléze užívali, ale o těch, kteří jej dnes po mnoha letech zachraňují.

Zrestaurované stély v západní části hřbitova

Židovský hřbitov na fotografii z 1. pol. 40. let 20. stol.

Federace židovských obcí v České republice zahájila
před třemi roky prostřednictvím firmy MATANA postupnou obnovu celého areálu. Nejdříve byly restaurátorem Milanem Šturmem obnoveny náhrobníky,
v letošním roce k tomu přibyla i důkladná obnova
márnice, kterou provádí firma KRÁL PM Centrum,
s.r.o. Hřbitov je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České
republiky pod rejstříkovým číslem 19880/4-1313, a
proto musí být práce podřízeny přísnému režimu památkového zákona.
V průběhu tří let prošly všechny náhrobníky
v celkovém počtu 175 kusů restaurátorským zásahem. Povalené stély byly znovu vztyčeny, poškozené
v mezích možností slepeny a doplněny, všechny pak
očištěny, zbaveny mikrovegetace, nakonzervovány a
jejich okolí náležitě upraveno. Většina stél je zhotovena z žuly, několik z pískovce nebo mramoru. Nejstarší
pochází z roku 1717, nejmladší pak z roku 1936.
Márnice je zachycena na svém místě již na mapě stabilního katastru z roku 1839 jako nespalný objekt.
Z období 1. poloviny 40. let 20. století se dochovalo
několik fotografií, které umožňují vzhled objektu relativně dobře rekonstruovat. Zub času zcela zdolal střechu a korunu obvodového zdiva, a co nezmohl on,
stačil dokonat pád stromu rostoucího těsně před
vchodem.

www.kozlany.cz

Proto bylo nutné celou jednu stěnu vyzděnou
z kamene snést a znovu postavit. Nová bude i střecha, která bude opět kryta štípaným šindelem, jako
tomu bylo v minulosti. Úpravy se dočká i interiér
márnice, v němž se dochoval kamenný rituální omývací stůl a základ topeniště. To bude také znovu vyzděno a komín vytažen nad střechu tak, jak je to patrné ze starších fotografií. Cihelná podlaha se dočká
vyčištění a přeložení. Interiér márnice nebude uzavřen
dvoukřídlými dveřmi, ale do kamenného ostění budou
vsazeny železné mříže, aby mohl každý návštěvník
hřbitova nahlédnout dovnitř.

Pohled na částečně obnovený objekt márnice

Restaurování náhrobků si vyžádalo celkově 1 116 138
Kč, z toho bylo 680 000 Kč poskytnuto z dotačního titulu Ministerstva kultury České republiky z Programu
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností. Opravu márnice financuje celou Federace židovských obcí.
A ještě pár slov na závěr, než si půjdete obnovený
hřbitov prohlédnout. Važme si židovských spoluobčanů, a to nejen pro jejich tragickou minulost a ctěme i
Kožlanský zpravodaj 12/2012
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jejich kulturu a tradice. Jejich i naši předkové spolu
běžně nažívali v míru a navzájem se respektovali.
Proto bychom ani mi dnes neměli znevažovat židovské
svátky, kdy je vstup na hřbitov zakázán či omezen.
Ctěme tak alespoň šabat (začíná v pátek večer se zá-

padem slunce a končí v sobotu večer při východu první hvězdy) a vyberme si pro návštěvu hřbitova jiný
den.
Jitka Vlčková

Zahrádkáři Kožlany
pořádají
PŘEDVÁNOČNÍ MOŠTOVÁNÍ PRO OBČANY
v moštovně za knihovnou
v úterý 18. 12. a ve středu 19. 12. 2012
do váhy 35 kg ovoce
Přihlášky přijímá ihned p.Petelík Josef – telefon 724220875
SPORT
FC Olympie Kožlany
V uplynulém měsíci ukončila všechna naše mužstva podzimní
část sezóny. Žákům se po počáteční šňůře těsných porážek podařilo několikrát zabodovat, naopak suverénní dorostenci mají v
prořídlém startovním poli našlápnuto k postupu. Stará garda
ukončila letošní soutěž (hraje se systémem jaro-podzim) v „lepším“ středu tabulky a A-mužstvo se pak ve velice vyrovnané tabulce drží na dostřel vedoucím příčkám.
Jiří Švamberg
Výsledky - listopad:
Muži:
Kaznějov – Kožlany 4:4 (2:2)
branky: Šimek 3, Tupý
Kožlany – Líně 3:2 (1:1)
branky: Tupý 2, Lehner
Tabulky po podzimu
Muži:
1.
Kaznějov
2.
Třemošná
3.
Nečtiny
4.
Kožlany
5.
Bezvěrov
6.
Dolní Bělá
7.
Vejprnice „B“
8.
Líně
9.
Ledce
10.
Kozolupy
11.
Plasy
12.
Manětín
13.
Kam. Újezd
14.
Úlice
Dorost:
1.
Kožlany
2.
Žihle
3.
Sulkov
4.
Plasy
5.
Dolní Bělá
6.
Heř. Huť
7.
Tlučná

www.kozlany.cz

38:12
52:25
42:29
40:20
32:23
22:25
19:19
31:33
33:31
27:38
25:35
26:47
19:41
16:44

32
28
24
23
22
22
21
20
17
16
13
12
11
9

36:4 18
43:8
12
18:10 12
16:11 9
9:8
6
11:37 6
3:58 0

Nečtiny – Kožlany 1:1 (1:1)
branka: Šimek
Žáci:
Plasy – Kožlany 6:4 (2:1)
branky: Šofranko 3, Souček

Žáci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Stará
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kralovice
Úněšov
Tlučná
Kaznějov
Chotíkov
Plasy
Žihle
Horní Bříza
Kozolupy
Kožlany
Dolní Bělá
Trnová
garda:
Zruč „B“
Tlučná
Třemošná
Úlice
Kožlany
Plasy
Blatnice
Kozolupy
Líně
Hvozd
Všeruby

47:18
69:20
52:29
49:27
33:19
35:30
29:24
35:27
25:33
39:38
21:50
0:119

28
27
25
19
18
18
18
15
13
10
7
0

77:34
71:46
63:51
70:51
71:63
58:56
55:51
44:61
48:80
29:57
47:83

47
42
37
36
31
31
26
24
15
14
14
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FBC Hippos
Kožlanské áčko má za sebou již tři kola ligy a
předvádí zatím stabilní výkony s drobnými výkyvy. I
přes to se drží na špici ligy a stejně jako v loňské sezóně bude bojovat o postup.
Výsledky zápasů:
1. kolo, 14. 10. 2012, Tlučná
TJ Durango Zruč 1:6 FBC Hippos Kožlany
FBC Hippos Kožlany 8:3 FbC Panthers
Diablos "B" 2:7 FBC Hippos Kožlany
2. kolo, 27.10. 2012, Tlučná
FBC Hippos Kožlany 4:6 FBC Strašice
FBC Hippos Kožlany 7:5 Párátka
FBC Hippos Kožlany 8:3 FBC Draci Dobřany "B"
3. kolo, 18. 11. 2012, Nezvěstice
FBC Hippos Kožlany 5:6 Kronplatz Warriors
FBC Hippos Kožlany 4:4 Fakta X
Podzimní turnaj ve Florbale v Kožlanech
Dne 23. 9. se konal v Kožlanské tělocvičně již tradiční
turnaj, ve kterém “A“ tým obhájil vítězství Vánočního
turnaje, když ve finále porazil v dramatickém závěru
tým FbC Lenochods Plzeň 3:2 a turnaj vyhrál již potřetí v řadě. V turnaji si premiérově zahrálo béčko,
které skončilo na pěkném 5 místě.
Vánoční turnaj ve Florbale
A na závěr bychom chtěli všechny sportovní příznivce
pozvat na Vánoční florbalový turnaj, který se odehraje
29. 12. 2012 v tělocvičně ZŠ a MŠ Kožlany. Turnaje
se zúčastní 12 týmů z Kožlan a blízkého okolí. Těšíme
se na vaší účast. Občerstvení je zajištěno.
Tomáš Moučka

Florbalový tým FBC Hippos Kožlany B
Vážení příznivci kožlanského florbalu, jak již jistě víte, naše béčko hraje 4. ligu BLMF. Po 7 zápasech
máme 9 bodů za 4 vítězství, 1 remízu, 2 porážky a
skóre 31 : 25 po třech odehraných kolech.
Zatím jsme na 6. místě z 15 účastníků. Naším cílem
je v této sezóně skončit do 5. místa. Dále se soustředíme na stabilizaci kádru, je nás zatím málo a tak si
musíme vypomáhat hráči z A – týmu. Stávající kádr
tvoří : Roman Moučka (vedoucí mužstva), Tomáš Bílek (kapitán), Pavel Stuš, Lukáš Správka, Pavel Fiala,
Saša Novák. Novými posilami jsou Adam Babor a Jarda Spurný. Věříme, že další hráči budou následovat a
náš tým bude silnější. Zatím se sehráváme a ladíme
formu na další zápasy. Přijďte nás podpořit na Vánoční turnaj v Kožlanech 29.12.2012.
Výsledky:
1. kolo, 20. 10. 2012, Horšovský Týn
FBC Hippos Kožlany 5:2 FBC Pinkers
FBC Hippos Kožlany 6:2 SKMG Staňkov
2. kolo, 4. 11. 2012, Horšovský Týn
FBC Hippos Kožlany 3:3 AC Pošta Strašice "B"
FBC Hippos Kožlany 5:6 Netopýr FBC Lenochods "B"
FBC Hippos Kožlany 4:7 FBC Carlsbad
3. kolo, 25. 11. 2012, Bílovice
FBC Hippos Kožlany 6:4 FBC PPL Plzeň
FBC Hippos Kožlany 2:1 FBC Rakovník
Roman Moučka

Stolní tenis
A mužstvo hraje divizi ve složení Lehner, Gorner,
Šapovalov a Sebránek. Po sedmi odehraných
zápasech jsme na čtvrtém místě, když jsme 3x
vyhráli, 3x remizovali a jednou prohráli.
Kožlany-SKUŘ Plzeň 10:8, Kožlany-Domažlice 9:9
Kožlany-Nýřany
6:10,
Horažďovice-Kožlany
9:9
Klatovy-Kožlany 9:9, Zbiroh-Kožlany 3:10, BřasyKožlany 2:10 V sobotu 24.11.2012 se konal okresní
přebor jednotlivců.
Ve dvouhrách se okresním přeborníkem stal Lehner
a Šapovalov obsadil 3. místo. Oba si zajistili postup na
krajský přebor, kterého se mohou zúčastnit nejlepší
čtyři hráči z našeho okresu. Ve čtyřhře se okresním
přeborníkem
stala
kožlanská
dvojice
Lehner,
Šapovalov. Je to poprvé v historii, že máme titul v
obou kategoriích na úkor hráčů z Nýřan.
25. prosince pořádáme vánoční turnaj ve stolním
tenisu za účasti ligových hráčů. Občerstvení je
zajištěno po celou dobu turnaje v tělocvičně ZŠ
Kožlany.

Výsledky : Divize (6. a 7.kolo):
Město Zbiroh A – TJ Kožlany A 3:10
Sokol Břasy A – TJ Kožlany A 2:10
Tabulka
1. TJ Slavoj Stod A
7
2. Dioss Nýřany A
7
3. TJ Union Plzeň C 7
4. TJ Kožlany A
7
5. TJ J. Domažlice A 7
6. TJ Sokol Břasy A 7
7. TJ Město Zbiroh A 7
8. TJ Klatovy A
7
9. TJ Sokol Plzeň V. B 7
10. SKUŘ Plzeň A
7
11. TJ S. Horažďovice 7
12. TJ Sokol Bor B
7

7
5
5
3
4
4
3
2
2
2
1
0

0
0
0
3
1
0
1
2
0
0
1
0

0
2
2
1
2
3
3
3
5
5
5
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

70:33
63:44
61:41
63:50
58:47
53:51
51:59
55:60
47:62
42:56
42:64
32:70

21
17
17
16
16
15
14
13
11
11
10
7

Jiří Šapovalov

STOVKA
Dlouholetí volejbalisté, vodáci, táborníci a fandové plzeňského hokeje a fotbalu oslavili 24.11. společné 100té
narozeniny se svými přáteli jak jinak, než u táboráku.

www.kozlany.cz
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DBK Kožlany – Kralovice
Soutěže se blíží do polovin svých základních částí a
již je možné odhadovat naše šance na umístění, postup případně sestup. Ale začněme popořadě.
Nový tým žen, kde hrají hráčky úspěšného družstva
„92“ spolu se svými předchůdkyněmi v klubu, se seznamuje se ženským basketem. A hráčky, které nikdy
neokusily ligová kolbiště v mladších kategoriích, zjišťují, že je to na palubovce občas pěkný tanec. Projev
družstva je zápas od zápasu a trénink od tréninku
lepší. V domácím zápase proti Sokolu Toužim jsme
dokonce v poločase vedly, sice nakonec prohrály, ale
už to nebyl rozdíl 50 bodů. Cílem po zbytek sezóny
bude pokusit se alespoň jednou vyhrát a udržet družstvo i pro další sezónu.
Juniorky (U19) těsně před závěrem první poloviny
základní části drží v klidném středu tabulky. Naším cílem bude tento střed okupovat i na konci, neboť postavení do 8 místa zajišťuje klid pro příští rok – nebudeme hrát play-out o udržení. Věříme, že zopakujeme
dobré výkony a tento cíl splníme.
Kadetky (U17) – zde je to přesný opak – jsme na
chvostu s jedním vítězstvím a tady zase doufáme, že
budeme hrát alespoň play-out a nesestoupíme přímo
z posledního místa. Na hráčkách ročníku 96 a 97 je
vidět, že nemají herní zkušenosti z těžkých ligových
zápasů, ale je dobré, že se alespoň snaží hrát a doplněné o hráčky z U15 a U14 tyto zkušenosti sbírají.
Vždyť příští rok budou hrát o kategorii výše.
Starší žákyně (U15) – po KRA-KOŽ CUPu, kde nás
ve finále jednoznačně přehrálo družstvo Proseka, o
kterém jsme po rozlosování ŽL předpokládali, že bude
v lize na chvostu, jsme jen v nejkrásnějších snech
předpokládali, že by se nám povedlo postoupit do extraligy. A ONO JE TO TADY!!! Krok první – porazit ve
dvojičce BK Klatovy – splněno již minulý měsíc. Krok
druhý – vrátit Proseku porážku a doma ho porazit –
splněno. Krok třetí – urvat nějaké nečekané vítězství
– splněno, doma jsme v říjnu porazili K. Vary, ale co
nám přineslo jistotu, byla výhra nad ŠBK Sadská. Ta
sice přijela oslabena o 3 hráčky základu, ale na to se
historie neptá – výhra o 21 bodů nám v součtu všech
výsledků dala již před posledním víkendem vstupenku
do elitní 12 družstev v ČR. K radosti z postupu je však
třeba také dodat, že extraliga v této kategorii nebude
levnou záležitostí. Výjezd 2x na Moravu (Brno, Prostějov, Javorník a ještě jednou Brno) a do východních
Čech (Trutnov, Pardubice, Hradec a někdo z trojice Litoměřice - HB Basket – Brandýs) spolyká něco našich
finančních zdrojů a to ještě nejsme s úspěchy a výjezdy na konci…
Mladší žákyně (U14) – loňský postup na MČR nás
pasoval v této kategorii na jistého postupujícího ze
skupiny A do extraligy – tyto předpoklady plníme a po
polovině soutěže se držíme na špici s jedinou smolnou
porážkou od Slovanky, ale té to určitě před vánoci
vrátíme. Na hráčkách této kategorie je vidět, že již

mají za sebou loňskou sezónu v družstvu letošních
U15 a samozřejmě zkušenosti ze sezóny letošní.
Vždyť základ tohoto družstva je do U15 doplněn pouze
třemi hráčkami ročníku 98. A nabité zkušenosti jsou
znát. Cílem je stále postup do extraligy a zde umístění, jež nám umožní hrát play-off o postup na MČR (do
5. místa v extralize), tak abychom obhájili s tímto
ročníkem loni dobyté pozice.
Starší žákyně U15 – družstvo „B“ – zde hrají všechny hráčky, jež nemají výkonnost na družstvo U15,
doplněné o mladší ročníky. Tuto soutěž bereme jako
nutnou pro další rozvoj a sbírání herních návyků u
těchto hráček. Bohužel se v Plzeňském kraji nehrají
krajské soutěže kategorií U14 a U15, takže je tato
soutěž pro nás jedinou možností, kde si tyto hráčky
můžou zahrát, a tak se cestuje po Čechách od Liberce
přes Prahu a Strakonice až do Českých Budějovic. Velice potěšitelné je, jak se v tomto družstvu prosazují
hráčky věkově patřící ještě do minižactva. Zde je perspektiva, že letošní plně obsazená ligová sezóna nemusí být poslední.
Mladší minižactvo (U12) – jediná kategorie, kde
hrajeme zcela samostatně. Sice v projektu a pod názvem DBaK, ale bez účasti BaKu, naopak Bak je jedním z našich soupeřů. Ač jsme měli na soustředění
strach z obsazení tohoto družstva dětmi – bylo nás
málo, tak otevření přípravek nás mile potěšilo a na
zápasy jezdíme s plnou lavičkou – někdy se na ni dokonce nevejdeme. Zkušenost starších hráček a hráčů
se skloubí s entuziazmem začátečníků a k překvapení
většiny z toho dokonce jsou i výhry. Velice překvapivá
byla výhra ve druhém zápase proti klukům z Domažlic
– soupeř měl jenom 10 hráčů a náš běhavý basketbal
ho doslova utahal. Elitními „snajpery“ v tomto družstvu jsou Nikola Švambergová a Jirka Buňka, které
doplňují Ondra a Jára Berbrovi, Ondra Staněk
s Pavlem Schreiberem a ostatní méně zkušení se přidávají a na hřišti makají, učí se a dokonce dávají i koše. Zde to určitě není o výhrách, ale o tom, že děti
předvedou, co už umí. Trenérům ukážou, že splní, to
co se po nich chce a to co trénují na trénincích. Jestli
je chcete vidět, tak jste zváni na jejich zápasy.
V prosincovém čísle je třeba také poděkovat všem
rodičům, hráčkám a hráčům, sponzorům a příznivcům
DBK a popřát všem krásné Vánoce, splněná přání a
šťastný nový rok.
A taktéž nesmí chybět pozvánka na první zápas
roku – SUDÁ vs LICHÁ - proběhne již tradičně 1. ledna s rozskokem v 13:13 hod. Kritériem pro rozdělení
do družstev bude Vaše staří ve dnech v den konání
zápasu. Aplikaci pro určení vašeho týmu si můžete
stáhnout
z webu
DBK
Kožlany-Kralovice
(www.basket.kozlany.cz). Těšíme se na Vaši aktivní
účast.
J. Buňka

Výsledkový servis - listopad
Ženy – Oblastní přebor
DBK K-K vs Sokol Toužim
43 : 51 (12:11/26:18/34:40)
Body: Šnajdrová I. 11, Hynková B. 6,
Levá A. 5, Urbanová L. 5, Bihariová Mi
5, Kulhánková V. 4, Kožíšková M. 3,
Hurtová K. 2, Holubičková J. 2

www.kozlany.cz

F: 17-17 * 5CH: 1-0 * TCH: 0-1 * 3:
2–6 * TH: 15/5-18/7
BK Klatovy vs DBK K-K
74 : 47 (22:7/41:16/52:26)
Body
Hurtová K. 10, Šapovalová Z.
9, Vršecká R. 9, Bihariová M. 8, Urbanová L. 4, Levá A. 2, Bucková Z. 2,
Kulhánková K. 2, Kožíšková M. 1

F: 14-18 * 5CH: 0-0 * 3: 1-5 * TH:
24/13-12/8
U19 – Dorestenecká liga
Sokol Kladno vs DBaK
65 : 91 (21:18/42:39/55:64)
Body: Papežová V. 36, Feštrová N. 14,
Vršecká R. 14, Loukotová M. 8, BihariKožlanský zpravodaj 12/2012
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ová M. 7, Krumposová L. 6, Eretová L.
4, Bernklauová K. 2, Maroušková M. 0,
Salfická P. 0
F: 20-18 * 5CH: 0-0 * 3: 2-5 * TH:
27/15-25/16
BK Kralupy junior vs DBaK
66 : 46 (15:8/31:24/58:34)
Body: Papežová V. 11, Feštrová N. 10,
Vršecká R. 8, Bernklauová K. 4, Eretová L. 4, Loukotová M. 4, Krumposová
L. 3, Bihariová M. 2
F: 19-17 * 5CH: 0-0 * 3: 4-1 * TH:
15/6-17/7
DBaK vs TJ Loko Liberec
102 : 56 (24:13/46:27/76:39)
Body: Papežová V. 31, Vršecká R. 21,
Feštrová N. 15, Eretová L. 7, Krumposová L. 6, Salfická P. 6, Bihariová M.
5, Bernklauová K. 4, Loukotová M. 4,
Maroušková M 3
F: 24-20 * 5CH: 0-0 * 3: 7-0* TH:
22/13-30/16
DBaK vs Jablonec nad Nisou
60 : 73 (21:27/30:36/46:52)
Body: Papežová V. 18, Feštrová N. 11,
Vršecká R. 9, Bernklauová K. 7, Loukotová M. 7, Eretová L. 4, Bihariová M. 2,
Krumposová L. 2, Salfická P. 0
F: 18-16 * 5CH: 0-0 * 3: 4-0 * TH:
10/6-22/15
U17 – Dorostenecká liga
DBaK vs USK Praha "B"
58 : 44 (13:10/34:21/40:33)
Body: Kyselová D. 15, Buňková K. 13,
Bernklauová K. 10, Salfická P. 4, Krlišová N. 3, Stanislavová L. 3, Šliková A.
3, Štorchová A. 3, Kapitánová M. 2,
Maroušková M. 2, Halamová D. 0, Marcelová N. 0
F: 14-18 * 5CH: 0-2 * 3: 4-1 * TH:
18/12-10/3
DBaK vs Sokol Nusle
96 : 52 (27:14/60:22/76:39)
Body: Buňková K. 15, Bernklauová K.
9, Maroušková M. 7, Kyselová D. 4,
Salfická P. 4, Halamová D. 2, Krlišová
N. 2, Stanislavová L. 2, Kapitánová M.
0, Marcelová N. 0, Šliková A. 0, Štorchová A. 0
F: 19-20 * 5CH: 0-0 * 3: 1-0 * TH:
20/10-30/16
DBaK vs BK Prosek
65 : 73 (21:21/36:38/48:57)
Body: Kyselová D. 25, Buňková K. 17,
Bernklauová K. 10, Krlišová N. 9, Halamová D. 2, Salfická P. 2, Kapitánová
M. 0, Marcelová N. 0, Maroušková M. 0,
Šliková A. 0
F: 24-26 * 5CH: 1-1 * 3: 4–2 * TH:
32/19-25/13
DBaK vs Basket Slovanka
71 : 93 (17:21/25:31/29:48)
Body: Bernklauová K.18, Halamová D.
11, Kyselová D. 10, Buňková K. 7, Kapitánová M. 7, Šliková A. 7, Krlišová N.
6, Maroušková M. 4, Salfická P. 1, Stanislavová L. 0
Tabulky soutěží
Ženy
1. Slavoj Tachov
2. BK Sokolov
3. BSK Tatran Kraslice
4. BaK Plzeň "B"
www.kozlany.cz

5
4
4
4

4
4
2
2

1
0
2
2

F: 20-16 * 5CH: 0-0 * 3: 4-3 * TH:
26/11-22/12

F: 12-26 * 5CH: 0-1 * 3: 0-0 * TH:
30/13-10/3

U15 – Žákovská liga
Sokol Kladno vs DBaK
53 : 58 (22:17/37:22/43 : 40)
Body: Greschlová D. 10, Halamová D.
10, Kapitánová M. 10, Sklenářová S.
10, Buňková K. 9, Krlišová N. 6, Jílková
T. 3, Živná A. 0
F: 22-18 * 5CH: 3-0 * 3: 0-1 * TH:
22/7-18/11
Basket Slovanka vs DBaK
117 : 54 (29:14/62:29/88:39)
Body: Buňková K. 25, Halamová D. 6,
Krlišová N. 6, Greschlová D. 5, Sklenářová S. 5, Slabá R. 4, Jílková T. 2, Kapitánová M. 1, Živná A. 0
F: 20-13 * 5CH: 0-1 * 3: 4–3 * TH:
19/7-16/7
DBaK vs ŠBK P-H Sadská
91 : 70 (19:19/44:31/68:49)
Body: Buňková K. 39, Krlišová N. 13,
Halamová D. 12, Sklenářová S. 9, Kapitánová M. 6, Kyselová D. 6, Živná A.
4, Fialová A. 2
F: 19-13 * 5CH: 1-0 * 3: 5–1 * TH:
12/6-20/11
DBaK vs BK Prosek
65 : 60 (20:18/41:26/49:40)
Body: Buňková K. 18, Halamová D. 15,
Kyselová D. 13, Krlišová N. 6, Sklenářová S. 6, Kapitánová M. 3, Jílková T.
2, Živná A. 2, Slabá R. 0
F: 19-15 * 5CH: 1-0 * 3: 3–2 * TH:
15/10-22/12

U14 – Žákovská liga
DBaK vs Slovan Litoměřice
82 : 58 (9:21/39:28/64:41)
Body: Sklenářová S. 26, Greschlová D.
16, Kapitánová M. 12, Krlišová N. 9,
Živná A. 6, Slabá R. 4, Jílková T. 3, Bílá
T. 2, Kohoutová N. 2, Svobodová K. 2,
Fialová A. 0, Mojseňuková A. 0, Peteříková T. 0
F: 18-15 * 5CH: 0-1 * 3: 0-0 * TH:
15/6-23/10
DBaK vs BK Ústí nad Labem
71 : 43 (17:10/39:18/50:27)
Body: Greschlová D. 14, Krlišová N.
14, Živná A. 8, Sklenářová S. 7, Bílá T.
6, Kapitánová M. 6, Kohoutová N. 6,
Fialová A. 2, Jílková T. 2, Peteříková T.
2, Slabá R. 2, Svobodová K. 2, Bělohlavá K. 0, Mojseňuková A. 0
F: 19-18 * 5CH: 0-1 * 3:1-0 * TH:
15/4-15/7
BK Klatovy vs DBaK
34 : 106 (11:20/15:56/19:84)
Body: Greschlová D. 24, Sklenářová S.
14, Krlišová N. 13, Jílková T. 12, Kapitánová M. 10, Živná A. 10, Svobodová
K. 9, Kohoutová N. 6, Fialová A. 4,
Slabá R. 4, Peteříková T. 0
F: 16-19 * 5CH: 0-0 * 3: 0-0 * TH:
15/4-14/6
DBaK vs BK Klatovy
89 : 53 (24:12/45:23/69:37)
Body: Greschlová D. 20, Svobodová K.
14, Živná A. 14, Slabá R. 12, Krlišová
N. 8, Sklenářová S. 8, Kapitánová M. 6,
Kohoutová N. 4, Fialová A. 2, Jílková T.
1, Peteříková T. 0
F: 22-22 * 5CH: 1-0 * 3: 1-0 * TH:
26/10-17/3

U15 „B“ - Divize
Jablonec vs DBaK
105 : 60 (28:6/52:26/82:42)
Body: Kohoutová N. 27, Bělohlavá K.
10, Svobodová K. 8, Cimická B. 6, Bílá
T. 5, Dvořanová A. 2, Fialová A. 2, Kašeová V. 0, Marková A. 0
F: 14-20 * 5CH: 0-1 * 3: 0-0 * TH:
22/5-17/8
TJ Loko Liberec vs DBaK
84 : 28 (18:1/40:13/62:23)
Body: Bělohlavá K. 10, Cimická B. 8,
Svobodová K. 5, Fialová A. 4, Dvořanová A. 1, Bílá T. 0, Kašeová V. 0, Kohoutová N. 0, Marková A. 0
F: 21-10 * 5CH: 1-0 * 3: 0-0 * TH:
14/4-25/4
BK Strakonice vs DBaK
99 : 17 (30:1/48:6/72:10)
Body: Svobodová K. 8, Staňková E. 5,
Bělohlavá K. 2, Bílá T. 2, Dvořanová
A.0, Gajdošová T. 0, Pavlovičová K. 0
F: 10-17 * 5CH: 0-1 * 3: 0-0 * TH:
12/5-13/5
Č. Budějovice vs DBaK
121 : 71 (37:22/66:40/103:55)
Body: Kohoutová N. 23, Heroutová A.
17, Staňková E. 8, Bílá T. 7, Bělohlavá
K. 4, Heiclová K. 4, Svobodová K. 4,
Dvořanová A. 2, Gajdošová T. 2, Pavlovičová K. 0

9
8
6
6

5. Sokol Toužim
6. BK Klatovy
7. DBK BECKER K-K

U12 – Oblastní přebor
DBaK K-K vs Jiskra Domažlice
59 : 79 (18:18/40:30/46:59)
Body: Buňka J. 22, Švambergová N.
17, Berbr O. 7, Berbr J. 6, Schreiber P.
6, Šofránková Š. 1
F: 20-12 * 5CH: 1-0 * TH:15/7-17/7
81 : 59 (25:16/43:34/58:51)
Body: Buňka J. 37, Švambergová N.
22, Berbr O. 9, Berbr J. 9, Veruňková
A. 4
F: 16-16 * 5CH: 0-2 * TH: 18/11-12/3
DBaK K-K vs Slavoj Tachov
52 : 49 (14:8/28:23/46:29)
Body: Buňka J. 15, Švambergová N.
13, Berbr O. 8, Staněk O. 6, Berbr J. 6,
Staňková V. 2, Špačková B. 2
F: 12-19 * 5CH: 0-0 * TH: 16/2-10/3
67 : 55 (10:20/38:34/53:42)
Body: Švambergová N. 23, Berbr O.
12, Buňka J. 11, Staněk O. 10, Berbr
J. 7, Špačková B. 2, Houska P. 2
F: 10-14 * 5CH: 0-0 * TH: 14/7-11/3
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2
1
0

2
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5

6
5
5
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U19
1. Aritma Praha
2. BK Kralupy junior
3. Basket Poděbrady
4. TJ Biž. Jablonec
5. DBaK
6. Tigers Č. B.
7. BK Klatovy
8. Sokol Nusle
9. BC Benešov
10. Sokol Kladno
11. BK Teplice
12. BK Ústí n/L
13. TJ Loko Liberec

10
10
10
10
11
10
11
8
10
10
10
10
10

U17
1. Bižuterie Jablonec
2. Basket Slovanka B
3. TJ Sokol Kladno
4. ŠBK Sadská
5. BK Chomutov
6. Sokol Nusle
7. Slovan Litoměřice
8. BK Prosek
9. Basket Poděbrady
10. BK Klatovy
11. USK Praha B
12. DBaK

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

U15
1. Basket Slovanka
2. BK Loko KV
3. DBaK

12
12
12

10
9
8
7
6
5
4
5
3
3
3
1
1
0
5
5
5
5
4
4
4
4
2
1
1

0
1
2
3
5
5
7
3
7
7
7
9
9

0
3
3
3
3
4
4
4
4
6
7
7

12
9
8

20
19
18
17
17
15
15
13
13
13
13
11
11
16
13
13
13
13
12
12
12
12
10
9
9

0
3
4

24
21
20

4.
5.
6.
7.
8.

ŠBK Sadská
BK Klatovy
BK Prosek
BK Baník Most
TJ Sokol Kladno

12
11
11
11
11

7
5
4
1
0

5
6
7
10
11

19
16
15
12
11

U15“B“
1. BK Strakonice
2. Tigers Č. Budějovice
3. Bižu Jablonec n.N.
4. Aritma Praha
5. Loko Liberec I.
6. DBaK "B"

8
8
6
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6
10

6
6
6
2
4
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2
2
0
8
2
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14
14
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12
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10

U14
1. BK Baník Most
2. DBaK
3. Basket Slovanka
4. Slovan Litoměřice
5. BK Strakonice
6. BK Loko K. Vary
7. BK Klatovy
8. Slovan Ústí n.L.

8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
7
4
4
2
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U12
1. BK Loko Plzeň
2. BK Klatovy (žci)
3. Jiskra Domažlice
4. DBaK Kožlany
5. DBaK Plzeň
6. Slavoj Tachov
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8
8
8
8

8
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ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.
Anketní otázka na prosinec zní:
Jaké investici v Kožlanech byste dali v současnosti
přednost?
Nová anketa byla spuštěna 1. 12. 2012

PF
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.
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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