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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
velké mrazy nám umožnily nastříkat led na hřiště u školy, kde si děti i dospělí
celých 14 dní
dobře
zabruslili.
Na
druhou stranu
velký
mráz a prudká
obleva
znamenaly
nebezpečí
pro poruchy
na vodě. To se také vyplnilo a naše technické služby ve spolupráci s
firmou
PM Centrum a Vodárny
Kralovice opravili poruchu ve Větrné ulici a čeká nás oprava jedné
skryté poruchy, kterou se nám již
podařilo částečně lokalizovat. Zima
sice ještě neskončila, ale sněhu
bylo zatím podstatně méně než loni. To je důvod, že se na údržbě
chodníků a místních komunikací
zatím ušetřilo. Některé místní komunikace jsou ale ve špatném stavu a bude je třeba, podle finančních podmínek, začít opravovat.
Zastupitelstvo města na svém
zasedání 1. února rozhodlo o podepsání smlouvy o dílo s firmou
Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o. na opravu a vyčištění

rybníka Vožehák. Zároveň rozhodlo
o zajištění vlastních prostředků
formou úvěru u České spořitelny
a.s. ve výši 6,5 mil. Kč na dobu
15-ti let.
Další týden ve středu 8. února
bylo firmě předáno staveniště a
nejvýznamnější investiční akce tohoto a příštího roku může začít.
Stavební práce sice začnou podle
smlouvy až v květnu, ale již nyní
začali práce přípravné. Byly vykáceny stromy na hrázi a v části odtokového koryta. Dále se rozebrala terasa mezi fotbalovými kabinami a hrází. Firma si připravuje
stavební zázemí, kvůli kterému si
od města pronajala některé pozemky. O průběhu prací budete
pravidelně informováni.
Vyčištění rybníka otevřelo možnost
vyzvednutí zbytků německého letadla, které tam spadlo 19. listopadu 1944. Celá záležitost je řešena ve spolupráci s archeology a
odborníky na tuto tématiku a bude
provedena na profesionální úrovni.
Tímto chci varovat všechny „amatérské“ hledače pokladů, že jejich
případné aktivity v této oblasti by
byly protizákonné.
V době vegetačního klidu jsme
začali s každoroční údržbou stromů. Stará a velmi poškozená alej

ořešáků v Pražské ulici bude nahrazena novou výsadbou, která
bude navazovat na již počatou rekonstrukci z let minulých. Dále budou odstraněny dvě břízy u zdravotnického střediska, které jsou
poškozené, nahnuté a ohrožují
zdraví a životy návštěvníků dětského lékaře v Kožlanech. Za
všechny poražené stromy bude
provedena náhradní výsadba po
konzultaci s odbornou firmou.
Na konci měsíce se dočkali obyvatelé DPS vymalování společných
prostor. Je to další malý krůček ke
zlepšení prostředí, ve kterém žijí
naši senioři.
Ve středu 8. února měla proběhnout dražba bytu 4 +1 v č. p. 387.
Ačkoliv se na prohlídce bytu byli
vážní zájemci podívat, na dražbu
nikdo nepřišel. O dalším postupu
rozhodne zastupitelstvo na svém
březnovém zasedání.
Ze společenských akcí mi dovolte zmínit setkání Klubu šikovných
žen dne 18. února v zasedací
místnosti našeho muzea. Další významnou akcí byl Myslivecký ples
a hlavně tradiční Masopust, který
se podle mého názoru velmi povedl. Více najdete na jiném místě našeho zpravodaje.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 3. zasedání konaném dne 23. 01. 2012
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 3. zasedání rady města
Kožlany; termín a program 7. zasedání zastupitelstva města Kožlany; smlouvu č. CES-15/2012 o
bezúplatném převodu movitého
majetku do vlastnictví města Kožlany; přiznání odpočtu na stočném za vodu neodvedenou ve výši
72 %
na rok 2012, 2013 pro
KERAMO, družstvo umělecké výroby; zadání zpracování projektové
dokumentace na výstavbu inžewww.kozlany.cz

nýrských sítí a místní komunikace; zadání zpracování projektové dokumentace na vodovodní a
kanalizační přípojku budovy pošty
č.p. 38, Kožlany
Rada neschvaluje:
poskytnutí finančního příspěvku
pro občanské sdružení Aragonit,
Cheb
Rada souhlasí:
s vymalováním DPS Kožlany, se
zakoupením žehličky,
vysavače,
záclon v úhrnné částce 7.000,- pro
DPS Kožlany; se stavbou vrtané
studny na pozemku p.č. 15/1 v
k.ú. Buček; s uzavřením podnájemní smlouvy na nebytové pro-

story restaurace „U radnice“, v
souladu s nájemní smlouvu ze dne
27.04.2010
Rada doporučuje:
provedení místního šetření a dle
výsledků tohoto šetření dále rozhodne o povolení úpravy lesní cesty na pozemcích p.č. 320, 815/1,
816/1 v k.ú. Bohy.
Rada nedoporučuje:
zastupitelstvu
města
schválení
prodeje
části
pozemku
p.č.
3623/59 z důvodu plánované výstavby komunikace v dotčené oblasti; zastupitelstvu města schválení prodeje pozemku p.č. 88 v
k.ú. Dřevec.
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Výsledky projednání rady města na 4. zasedání konaném dne 13. 02. 2012
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty;
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 4. zasedání rady města
Kožlany; termín a program 8. zasedání zastupitelstva města Kožlany; smlouvu o uzavření smlouvy
budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemku p.č. 4179/2 v k.ú. Kožlany z důvodu vedení NN a přípojkové skříně; plán preventivně
výchovné činnosti na rok 2012;
uzavření pojistné smlouvy pro havarijní pojištění CAS 32 T 815 s
roční výší pojistného 21 630,- Kč
při spoluúčasti 5%, min. 5 000,-

Kč; uzavření dodatku č. 1/2012 ke
Smlouvě o poskytnutí finančního
příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje; návrh rozpočtu
příspěvkové organizace na rok
2012; prominutí povinnosti úhrady
stočného pro č.p. 285 Kožlany do
doby sjednání nápravy současného
stavu.
Rada souhlasí:
s výstavbou čističky odpadních vod
na pozemku p.č. 15/1 v k.ú. Buček; s postupnou opravou a zpevněním cesty k bývalému Cukrovic
mlýnu na p.č. 4238/1 k.ú. Kožlany.

Rada ukládá:
lesníkovi zajistit upřesnění platebních podmínek u volně loženého
klestu a klestu svezeného na hromadu.
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.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 7. zasedání
konaném dne 01.02.2012
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva
Zastupitelstvo určuje:
č. 58/12 - ověřovateli zápisu Petra Babušku, Miroslava Fišara, návrhovou komisi ve složení předseda Václav Kratochvíl, členové František Kotěšovec, Luboš
Kulhánek

Zastupitelstvo schvaluje:
č. 59/12 - program 7. zasedání
zastupitelstva, č. 60/12 - uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši
6,5 mil. Kč na dobu 15 let u České
spořitelny, a.s.; k podpisu smlouvy zastupitelstvo pověřuje starostu
města, č. 61/12 - smlouvu o dílo
na realizaci stavby „Rybník Vožehák“
a
její
uzavření

s firmou Šindler, důlní a stavební
společnost s r.o.; k podpisu
smlouvy zastupitelstvo pověřuje
starostu města
Zastupitelstvo souhlasí:
č. 62/12 - s možností přípravy
záměru výstavby větrného parku v
katastru města Kožlany a dále
souhlasí s tím související případnou
změnou územního plánu na náklady investora

Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 14. 3. 2012
od 18:00 hod.

se koná
8. zasedání zastupitelstva
MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti Městského
muzea v Kožlanech

Z programu vybíráme např.:
- Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
- Zpráva o činnosti rady města
- Změna rozpočtu na rok 2012 – 1.
rozpočtové opatření
- Vydání „Územního plánu města
Kožlany“

- Zpráva o činnosti finančního a
kontrolního výboru za rok 2011
- Majetkové a ostatní záležitosti
města
- Zpráva starosty města
- Usnesení - závěr

Naše cena vodného je v roce
2012:
23,-- Kč + 14% DPH a stočného
26,39 Kč + 14% DPH. Celkem tedy 49,39 Kč + 14% DPH.
Pro obce, které spadají pod Vodárenskou a kanalizační a.s. Plzeň je vodné 44,10 Kč + 14% DPH
a stočné 29,16 Kč + 14% DPH.
Celkem 73,26 + 14% DPH.
Aktuální ceny ze stránek Středočeských vodovodů a kanalizací, které jsou v Kladenském a
Mělnickém regionu: vodné 42,70 +
14% DPH, stočné 31,40 + 14 %
DPH. Celkem 74,10 Kč + 14%
DPH.

Vodovody a kanalizace Beroun
v Hořovicích má podle svých internetových stránek pro letošní rok
cenu vodného 42,50 Kč + 14%
DPH a stočného 30,20 Kč + 14%
DPH. Celkem 72,70 Kč +14%
DPH.

Informace pro občany
Informace – smlouvy o vodném, porovnání cen vodného a
stočného
Na začátku letošního roku mělo
Město Kožlany uzavřeno s 90%
občanů smlouvy o odběru vody a
odvádění odpadních vod. Touto
cestou bychom chtěli připomenout
i těm, kteří tyto smlouvy neodevzdali, že je třeba to udělat to co
nejdříve.
Pro porovnání bychom chtěli informovat dříve, než budeme všichni platit jistě nemalé částky, o
tom, jaké ceny vodného a stočného jsou v našem městě a jaké jsou
jinde.
www.kozlany.cz

Upozornění na odvoz odpadu
Občané, kteří bydlí v rodinných
domech a své odpady ukládají do
popelnic, že pokud nezaplatili
nebo nevylepili známku na vývoz odpadu pro letošní rok, od
čtvrtka 22.března 2012 jim tyto popelnice nebudou vyvezeny.
Kožlanský zpravodaj 3/2012
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HISTORIE
Kožlanští faráři, děkani a sluhové boží – II.část
Po nešťastné bitvě na Bílé hoře roku 1620 nastává
násilná reformce a rekatolizace. Místodržící kníže Karel z Lichtenštejna vydává roku 1624 přísný list proti
nekatolíkům. Rovněž kardinál Harrach napomíná roku
1624 kapitulu, aby kacířství bylo kořeněno a ovečky
z dravých pazourů vlčích do pravého ovčince navráceny byly. A protože se tak stále neděje, nařizuje, aby
každý věřící nejméně jednou o Velikonocích
k přijímání přistoupil a farář mu vydal o zpovědi cedulku. Kdo by nařízení nedbal, nesmí býti na hřbitově
pochován a bude dle práva trestán.
V tu dobu je v Kožlanech již zase farář, a to Tomáš
Pedander, který ale roku 1624 zase odchází za děkana
do Rakovníka a osiřelou faru kožlanskou na čas spravuje čistecký farář Nejedlý. Ale roku 1633 nastupuje
již zase nový farář Jakub Popelius Ždánický, na kterého již dříve ale stížnost byla, že při vpádu Sasů v roce
1631 k nepříteli směřoval a cizího člověka na faře
přechovával. Kantor Jakub ze Zlonic mu pak roku
1633 psal: „…. moje manželka Vás tisíckrát pozdravujíc, jiné služby sobě nežádá, než v domě farním při
Vaší Milosti sloužiti žádostiva jest….“ Jaký to úpadek
mravní. Roku 1638 Popelius ale z Kožlan zase odchází.
Mezi tím kardinál Harrach roku 1631 ruší děkanáty
a rozděluje Čechy na 23 vikariátů. Tím Kožlany ztrácí
děkanát a dostávají se pod dozor rakovnického vikáře.
Všichni nekatoličtí kněží jsou vypovězeni ze země a
jako duchovní a kněží jsou do Čech vysíláni řeholníci
z Polska a Uher. Ale byli to všichni kněží zchátralých
mravů a ti reformaci moc neposloužili. Aby ale více
úspěchů měli, dali jim k ruce dragouny, kteří se usadili v domech nekatolíků a hospodáře vyjídali tak dlouho, až buď ke katolictví přistoupil nebo z gruntu utekl.
Kdo utekl z Kožlan není doloženo, ale z Čisté 16 usedlých uteklo a Zuzana Rusá pak odcházejíc z města dokonce sama grunt si vypálila.
Po odchodu faráře Popeliusa přichází do Kožlan farář Matyáš Veselský, který ale v Kožlanech sotva půl
roku pobyl. Po té kožlanskou farnost spravuje čistecký
farář Stanislav Trochius, který kromě toho přisluhuje
ještě v Miličově a v Dolanech. V roce 1641, když se
farář Trochius s čisteckým
primasem popral kvůli
starému zvyku na městské shromáždění zvoniti, odchází do Kožlan, kde dva roky pobyl. Po něm přichází
na kožlanskou farnost farář Matěj Němec z Bavor,
který ale hned poté Matěj Nemeus Bavorský se píše.
Bavorský ale již roku 1645 z Kožlan do Čisté odchází a
běduje, že z Kožlan odchází ještě k větším divochům
daleko od zákona Kristova se odchylujících.
Po Bavorském přichází na kožlanskou faru farář Jakub Propetius, pravděpodobně jako poslední, neboť
roku 1648 bylo městečko Kožlany více než zpola,
včetně fary, vypáleno. Osadníci dílem sběhli a dílem
pobiti byli. Nebylo rozdílu mezi svými císařskými a
pluky švédskými, všichni plenili městečko stejně. Poslední ránu ale Kožlanům zasadila švédská armáda
generála Konigsmarka, která vtrhla do Kožlan, všechno pokradla, obilí právě dozrávající podupala a zničila.
Poddaným ani zrna na chléb nezbylo. Kontribuci na
nich tvrdě vymáhali a kožlanští nemajíce jiných prostředků, kalich z kostela faráři prodati museli.

www.kozlany.cz

Švédský generál Bruckhausen, který na Křivoklátě
seděl, rovněž proviant na kožlanských žádal, a to :
po libře (libra = 0,514 kg) pepře, zázvoru, hřebíčku,
šafránu, skořice, muškátového květu a hrozinek, 2
libry mandlí, 6 liber lojových a 15 liber voskových svíček, 20 pint octa vinného a 20 pint octa pivního (pinta
= 1,78 litru), po půl libře hořčice, oleje olivového a
kaparů, 10 liber másla a cukru, 3 korce ovsa. Dále 10
liber slaniny, 2 kuřata, 2 holuby, 30 vajec a korec
mouky. Kolik toho kožlanští mlsným Švédům skutečně
dali, není však známo, neboť na podzim roku 1648 byl
konečně uzavřen Westfálský mír a Švédové odešli
z Čech. Ale část našeho císařského Gallasovského
pluku leželo v Kožlanech dál.
Kožlanští byli řadu let pro chudobu dlužni extraordinarium (zvláštní dávky). Později se ale domluvili
s panem Lažanských, že něco za ně zaplatí, když dovolí mu v Panském domě v Kožlanech (pravděpodobně v domě u Kučerů čp. 24) panské pivo čepovati.
Třicetiletá válka přinesla pro České země katastrofální důsledky, ohromné a nedozírné škody materiální
a morální. Bylo zničeno a vypáleno 278 zámků, 102
měst a 1.145 vesnic a zbylý majetek pak přešel většinou do rukou cizí šlechty.
Z tehdejších 3 milionů obyvatel v Českých zemích
klesl poválečný stav na pouhých 800.000 obyvatel.
Generace, které vyrůstaly během válek, bez vzdělání
a bez morálky, nepoznaly za svůj život nic než vraždy
a loupeže. Zchudlí venkované utíkali ze svých zničených nebo zadlužených usedlostí do lesů, kde žili jako
divoká zvěř, dorozumívající se jen posunky, nemajíce
již někdy ani ponětí o lidské řeči. Totálně zničené oblasti zvláště kolem hlavních tahů a komunikací, a to
bylo i městečko Kožlany s okolím, to všechno byl výsledek třicetileté války. A tak konečně roku 1652 nastupuje zase po dlouhé době do Kožlan farář Šimon
Hildebrant a píše, že fara je vniveč obrácena, dědiny
(pozemky) k faře náležící se neosívají a pusté jsou.
Ale již v roce 1638 Šimon odchází a přichází farář Matyáš Laetus (Veselý), který již v roce 1638 pod jménem Veselský byl. Ale ani ten v Kožlanech dlouho nepobyl, neboť již roku 1655 uvádí se, že farnost spravuje farář čistecký Jan Procerius.
V témže roce zasílá paní Eva Erosina Týřovská, rozená hraběnka z Klenové, arcibiskupovi osvědčení, že
celá její rodina a všichni poddaní v Kožlanech jsou náboženství katolického a o Velikonoční pondělí na mši
byli. Přesto ale v roce 1657 rakovnický děkan Maříček
žádá na konzistoři o misionářskou pomoc s tím, aby
zvlášť na paní Erosinu Týřovskou a kožlanské poddané
si pozor dali. V roce 1663 spravuje kožlanskou farnost
farář kralovický, v letech 1664-67 pak plasský řeholník Kryštofor Teugler, roku 1667-1703 Benedikt Holibergius rovněž řeholník z Plas a od roku 1704 slouží
v Kožlanech již zase trvale jen faráři světští.
Roku 1717 stěžuje si ale kožlanský farář Tatíček, že
u kožlanské fary 7 lánů (129 ha) kněžských bylo, ale
nyní kožlanští osadníci sami jich užívají. To opravdu
bylo, ale při roztržce s farářem Matheolem roku 1585
si kožlanští všechny zádušní pozemky rozebrali a později si je i do knih zapsat dali, a tak z kdysi rozsáhlé a
bohaté farnosti kožlanské zbyly jen ubohé trosky.
Bohumil Vondrášek
Kožlanský zpravodaj 3/2012
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Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Zima v mateřské škole
V únoru se děti dočkaly sněhové nadílky a tak mohly konečně využít uměle vytvořený kopec na zahradě
mateřské školy. A že to jezdilo!
Také jsme ve školce přivítali Divadlo Kolem s herci
Lucií Medovou a Tomášem Stolaříkem. Velmi příjemnou a zábavnou formou se pobavili malí i velcí při po-

hádce „ Pravá zimní“. Těšíme se na jejich další pohádky v příštím školním roce.
V březnu nás čeká zápis dětí do mateřské školy, divadlo Z bedny a výlet do Plzně, kde navštívíme Dům
pohádek.
L.Kozlerová

LVK Telnice 2012

Již od listopadu se naši sedmáci
nemohli dočkat lyžařského kursu.
Při každé naší společné
hodině
došlo vždy na téma“ HORY“. A den
“D“ skutečně přišel! V neděli 12.
února ve čtrnáct hodin jsme naplnili autobus bagáží, zamávali rodičům a vyjeli směr Telnice v Krušných horách. Termín 12. 2. - 19.
2. se ukázal jako výborný, neboť
nás přivítala Telnice bez arktických mrazů, se všemi vleky v provozu a nejméně metrem upraveného sněhu na sjezdovkách. Také
sluníčko se snažilo a hřálo nás, ve
středu jsme zažili nefalšovanou
horskou bouři s bílou tmou a také
jsme i trošku zmokli, zkrátka powww.kozlany.cz

časí se vyřádilo. Vedoucími kurzu
byli učitelé Mgr. Jaroslav Berbr a
Mgr. Jan Kotěšovec, kteří měli na
starost deset sedmáků, čtyři šesťáky a tři deváťáky na sjezdovkách
i mimo ně.

Lyžařský výcvik začal hned v
pondělí dopoledne rozdělením do
družstev a po obědě se už lyžovalo. V prvním družstvu bylo pět relativně dobrých lyžařů a v druhém
dvanáct úplných začátečníků, kteří

museli postupně překonat strach z
lyžařské výstroje, ze sněhu, z vleku, ze svahu a z pohybu na lyžích.
Někteří odolávali snahám instruktorů ještě v úterý, ale od středečního dopoledne se počty v družstvech úplně obrátily a po sjezdovce se proháněli už jen lyžaři. Po
obědě jsme jeli všichni relaxovat
do Děčína. Nejdříve jsme byli v
akvaparku, kde jsme dali odpočinout unaveným tělům, vydováděli
se na tobogánech, vyhřáli kosti ve
vířivkách a pak nám otevřelo své
brány děčínské nákupní centrum.
Zde každý s hodinou volna naložil
jak chtěl: nákupy oblečků, pamlsků, občerstvení nebo jen proKožlanský zpravodaj 3/2012
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hlížení nabízeného zboží. Od čtvrtka už všichni bez problémů vládli
svými „prkénky“ a vlek je dovezl
až na konec, včetně Aleše Hofmana, který dorazil kvůli nemoci na
hory až v úterý. Páteční ráno nás
čekaly velké závody, kdy každý
prodal to, co se na svazích naučil.
Učitelé postavili trať, zajistili časomíru a pak už se závodníci postavili na trať obřího slalomu a všichni ji
projeli skoro bez pádu. V součtu
časů obou kol zvítězila v dívkách
Markéta Bílková a za hochy Jára
Berbr. Sobota byla teplá a slunečná, podmínky pro lyžování byly
těžké. Proto jsme více odpočívali,

utráceli poslední peníze, ale i přesto jsme si poslední den lyžování
opravdu skvěle užili.
Volné chvíle na chatě jsme vyplnili přednáškami, zpěvem, společenskými hrami, fandili plzeňským
fotbalistům nebo zkrátka jen odpočívali. Poslední večer jsme celý
kurz zakončili slavnostním vyhlášením vítězů „obřáku“, pořádku na
pokojích a celkovým zhodnocením
pobytu. Na rozdíl od loňska nastoupili všichni v maskách, včetně
učitelů. Ve společenské místnosti
chaty Tereza se objevili Marťané,
dvě umělkyně, zvlášť vyvinutá stopařka, Šmoulové i s taťkou a

magistři se proměnili v „taťku
Šmoulu a mamku Šmoulovou“.
Všichni se náramně bavili při hudbě do pozdních večerních hodin.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
žákům za perfektní chování a
hlavně majitelům penzionu Vasilovi
a Šárce Kušejovým, kteří se starali
o naše žaludky a naše celkové pohodlí.
Vše ukončíme slovy některých
účastníků: „ZA ROK JEDU ZNOVU
!!!“
TAŤKA ŠMOULA A
MAMKA ŠMOULOVÁ

LVK Telnice 2012 – očima Šmoulů
Dne 12.2 se konal sraz žáků sedmé třídy, které
doplňovalo několik žáků šesté a deváté třídy. Žáci
naší základní školy za doprovodu svých rodičů dorazili
ke školní budově, kde čekal autobus, aby nás
přepravil do Telnice v Krušných horách. Po rozloučení
s rodiči se nastoupilo do autobusu a mohlo se vyjet. V
autobuse nebylo o zábavu nouze. Za hodinu zastavil
autobus v Mostě. Vystoupili jsme a rozdělili se na
menší skupinky, které se úprkem vrhli do obchodního
domu, aby si mohli zakoupit několik limonád.
Zanedlouho se všichni opět sešli a jelo se dál. Pouhá
hodina jízdy nás dělila od našeho cíle, ale sníh stále
nikde. Druhá část cesty nebyla tak zábavná jako ta do
Mostu. Někdo hrál hry na telefonu, jiní si jen povídali
a našli se i tací, co si spokojeně spinkali. Po několika
kilometrech bylo už znát, že se blížíme do cíle,
protože sněhu přibývalo víc a víc. Po zastavení
autobusu a vystoupení se někteří spolužáci zabořili po
kolena do sněhu. U autobusu na nás čekal majitel
chaty a vzal nám naše objemná zavazadla na korbu
svého auta. My si přehodili lyže přes ramena a do
rukou pobrali méně těžké batohy. Později jsme uklidili
lyže do lyžárny a šli ubytovat.
Naše chata se jmenovala Tereza. V prvním patře se
ubytovali kluci a učitelé a na děvčata připadlo
podkroví. Po
rozdělení pokojů a ubytování,
následoval průzkum chaty. Druhý den dopoledne se
šlo poprvé na sjezdovku. Ona to byla skoro rovinka,
ale byly stále nějaké problémy. Na začátku nás učitelé
naučili otáčet se. Ale problémy nastaly, když jsme
měli sjet rovinku pluhem. Někteří dělali pluh patami k
sobě místo špičkami, jiné zase bavilo válení sudů a
někdo jezdil pluhem i když nemusel. Ale nakonec
uspěli všichni a tak se šlo odpoledne na cvičnou louku.
A další překážkou byl vlek! Shodil několik lidí, kteří to
pak museli šlapat pěšky a zrovna malý kousek to
nebyl. Potom se dorazilo na křižovatku, kde nám bylo
oznámeno, že musíme sjet Macháčka. To bylo celkem
v pohodě. Po dojezdu na cvičnou louku se pokračovalo
ve výuce, ale čekalo tam na nás další překvapení. Na
cvičné louce nebyly talíře, jak jsme byli zvyklí z Mevy,
ale kotvy. Nakonec i to jsme překousli. Tak úspěšně
skončil náš první den na sjezdovce.

V úterý dorazil náš spolužák a na sjezdovce se nic
zajímavého nestalo. Zato ve středu se jelo do
Děčínského akvaparku. A tam byla pěkná zábava.
Tobogány a mořský příboj to bylo něco pro nás,
abychom se pěkně vyblbli. A pak se jelo nakupovat a
pak domů. Doma nás v osm hodin večer svolal pan
učitel a zpívalo se a hrály hry. Čtvrtek byl proježděn
na cvičné louce. Zato v pátek se konaly závody v
obřím slalomu. A dokonce i to večerní lyžování bylo.
To se nám podařilo zkoulovat učitele, kteří nám to
náležitě opláceli. V sobotu se lyžovalo jako každý den,
ale večer byl karneval. My byli za šmouly, šesťáci za
mimozemšťany a deváťáci měli také masky. Byly
rozdány diplomy ze slalomu a zmrzlinové poháry
pokoji, který vyhrál bodování v úklidu. Pokoj, který
prohrál, musel uklidit celou chatu. Tento poslední
večer v Telnici jsme si pěkně užili.
V neděli ráno jsme odjížděli, ale nikomu se
nechtělo. Padali i takové dotazy, jestli nás tam
nechtějí zapomenout. Bohužel nechtěli. Cesta byla
ospalá a počasí nevlídné. Kožlany nás přivítali
nepěkným a deštivým počasím. Rozloučili jsme se a
šli s rodiči domů. Následovali týdenní prázdniny.
Všichni jsme se shodli na tom, že bychom si ten to
pobyt rádi zopakovali.
šmoulové

Citát měsíce:
„Víme co jsme, ale nevíme co můžeme být.“
William Shakespeare
www.kozlany.cz
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Masopust v 5. třídě
Do průvodu se však převlékli jen někteří z nás, proto jsme přizvali i spolužáky z jiných tříd. Nutno dodat, že Sněhurka byla ráda, že trpaslíků bylo jen 7,
protože i tak je celý průvod těžko naháněla.

Vzhledem k tomu, že letošní Masopust vyšel na období jarních prázdnin, probíhaly v naší třídě pouze
přípravy na průvod masek.
V rámci pracovních činností jsme šili masky pro 7
trpaslíků a také přemluvili pana učitele Berbra, aby
nám dělal Sněhurku. Tuto masku (a mnohé další) ušila p. Tupá. DĚKUJEME!
Mgr. Dana Berbrová

Vybíjená
Ve středu 29. 2. se družstvo žáků a žákyň 4. a 5.
třídy zúčastnilo v Plasích okresního kola ve vybíjené.
Do soutěže se zapojilo celkem 8 týmů a nám se podařilo vybojovat pěkné 6. místo.

Hrálo se ve dvou skupinách a hra trvala 2 krát 7 minut. První zápas byl pro naše hráče spíše „ masakrem“, protože se poprvé setkali s rovnocenným soupeřem, jiným prostředím a trochu nás překvapila i
pravidla. Druhý zápas, Kožlany : Kralovice, byl vyrovnanější, ale bohužel jsme zase prohráli. Ve třetím
již přišlo očekávané vítězství, nálada se zlepšila a s
chutí jsme nastoupili do boje o 5. a 6. místo se Zručí.
Tento zápas probíhal v úžasné atmosféře, míč létal
neuvěřitelnou rychlostí i silou a konečně jsme naplno
ukázali své schopnosti. První polovinu jsme vyhráli,
druhou prohráli a v celkovém součtu nám bohužel
chyběl 1 život.
Přestože jsme se po tomto urputném boji neubránili
pocitu zklamání i slzičkám, zvítězila opět radost ze
hry, ze sportu a chuť trénovat na příští rok.
Ráda bych všem poděkovala za jejich sportovní výkony, chuť reprezentovat naši školu a ocenila výkony
Míry Součka, Ondry Berbra a Tomáše Soukupa, kteří
byli určitě velkou oporou našeho družstva.
Mgr. Dana Berbrová

KULTURA
DDM Radovánek Kožlany
pořádá

Dětský maškarní bál
25.3.2012 od 14:00 hod.
Sokolovna Kožlany

ŠIBŘINKY
31.3.2012 od 20:00 hod.
Sokolovna Kožlany
téma

„Westernové šibřinky
aneb Limonádový Joe“
vstupné 100,-Kč
hudba Šlapetón
Dobové oblečení vítano

Kulturní komise připravila zájezd
do Komorního divadla v Plzni na
novou inscenaci Antonína Procházky Kouzlo 4 D. Akce se uskutečnila
v neděli 4. března.
Další zájezd na divadelní představení plánujeme na květen. Bližší
informace v knihovně.

Od 1.3.2012 je v Kralovicích, Manětínská ul. 404 (objekt bývalých kasáren)
nově otevřena provozovna SKLENÁŘSTVÍ, která nabízí tyto služby: zasklívání oken a dveří, řezání skel, řezání zrcadel, broušení a vrtání skel, prodej polykarbonátů, rámování obrazů apod.
www.kozlany.cz
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SPOLKY
Šikulky

v únoru 2012

Zimu nemáme rády a tak si vymýšlíme, co uděláme, čím se zabavíme. V klubu jsme každé úterý
a jsme rády, že mezi nás chodí nové šikulky. Jsme rády spolu a nápady máme opravdu tvořivé. Miluška Dyršmídová ve svém kurzu
zdobení kraslic Madeirou naučila i
ty šikulky, které tvrdily, že to neumí a to se nemůžou naučit. Po intenzivním snažení to šlo opravdu
všem. Prostě máme dobrou lektorku.
Dost nás chytla také práce
s papírem - kusudama. Skládaly
jsme kytky pod vedením paní Kratinové. I z jednoduchého papírového kapesníčku, se dá vytvořit pěkná kytka, přesvědčila nás paní
Martina Braná.

Pozvání na Farmu Hedecko, jsme
nemohly odmítnout. Některé z nás

se poprvé v životě pokoušely o
draní peří a čekaly jsme taky, co
s námi udělá alergie na peří. Dobrý, přežily jsme. Pod vedením paní
Nadi Topinkové, jsme dosahovaly
dobrých výsledků, sedrané peří
pod miskou a binec na zemi pod
nohama.
Datum 18. 2. 2012 bylo akční na
přesuny autem, stihnout vše, co se
ten den děje. Šikulky z Kozojed
ten den naplánovaly zdobení perníčků na tradiční Včelařský bál.
Pod vedením Vendulky Peřinové se
sešlo 16 žen a zdobilo se, zdobilo a
zdobilo. Odpoledne jsme přejížděly
do Kožlan, do muzea. Bylo tam
první setkání Motalinek, šikulek, co
pletou z papíru. Je to úžasné, co se
všechno dá uplést z papírových ruliček. Děvčata přijela z celé republiky a předváděla různé finty, jak
vyzrát na papírovou ruličku a donutit jí, aby se vytvarovala, jak
zručná motalinka potřebuje. Motalinky se sdružují pomocí svých
stránek, pořádají srazy opravdu po
celé republice a mají i mezinárodní
účast. V Kožlanech jejich sraz organizačně zajistila Jiřinka Vlková.
S webem motalinek jsme byly ve
spojení díky Jiřince již v srpnu loňského roku. V té době jsme pořá-

daly akci „Dobrý skutek“. Pletly
jsme a vybíraly od šikovných maminek a babiček malé ponožky a
čepičky pro předčasně narozené
děti. Vybraly jsme 90 soupraviček
a dovezly jsme je do porodnice v
Plzni. Motalinky pletené soupravičky doplnily ještě o šité rychlozavinovačky. Měly jsme z toho radost,
že jsme našly mezi motalinkami
spřízněné šikovné ženské, které
nejsou lakomé a rády ten dobrý
skutek udělají.
V únoru jsme se setkaly zase s
děvčaty z Radovánku a plánovaly
březnovou akci – Kreativní odpoledne v LD v Kralovicích.
Spolu se šikulkami z Rakovníka,
Kožlan, Kralovic a Žihle připravujeme na sobotu 10.března 2012 od
13:00 hod. předvádění kreativit s
možností si je vyzkoušet. V Radovánku jsme si vyzkoušely zdobení
textilních výrobků pomocí razítek a
sítotiskových šablon.
NEZAPOMEŇTE - zveme maminky,
babičky a děti, přijďte se pobavit a
vyzkoušet si tvoření, co vám udělá
radost.
Přejeme Vám hezký sluníčkový
a třeba také tvořivý březen.
KŠŽ Kožlany

V Kožlanech měly sraz „MOTALINKY“
18. února 2012 se sešly v kulturní místnosti Muzea
Kožlany„ motalinky“. Tak si říkají ženy, které mají
velkého koníčka – pletení z papíru.

Kdo propadne tomuto motání, tak má o zábavu postaráno. Využíváme většinou papír, který by se hodil
již pro kontejner, např. telefonní seznamy, reklamní
noviny. Z pásů papíru se umotají ruličky, ty se potom
nabarví a máme připravený materiál na pletení. Z ruliček se dají uplést košíky, misky, koše na prádlo, do
www.kozlany.cz

skříní. Pleteme také různá zvířátka. Teď na velikonoční výzdobu zajíce, slepičky, beránky. To vše jsme přivezly do Kožlan a ukázaly, jak se co vyrábí. Přijely
jsme ze všech možných koutů naší republiky. Bylo nás
22 motalinek. Chceme poděkovat za pěkné místo setkání Jiřince Vlkové, která si to vzala celé na starost.
Také Městu Kožlany a paní Marii Matějovské z Městského muzea v Kožlanech. Pan starosta Přibyl a paní
Matějovská nám umožnili toto setkání uskutečnit.
V sobotu odpoledne se mezi nás přišly podívat ženy
z kožlanského Klubu šikulek. Ukázaly nám dekorování
kraslic – vrtáním a zdobením voskem. Paní
M.Dyršmídová nám kraslice nejen ukázala, ale také
nás to učila. Paní Jarka Marková zase kraslice malovala voskovými barvami a ukazovala tradiční chodské
dekorování.
Do Kožlan jsme přivezly také pletené čepičky a bačkůrky pro předčasně narozené děti. Rychlozavinovačky, které ušila jedna motalinka, určitě zahřejí malé
dětičky v inkubátorech.
Navázaly jsme na akci Šikulek z Kožlan, které v roce 2011 vybraly od šikovných maminek a babiček
přes 90 soupraviček. My jsme ukázaly Šikulkám také
pletení volánkových šál a předaly si praktické zkušenosti.
V Kožlanech se nám líbilo a těšíme se na další setkání.
Motalinky z papíru
Kožlanský zpravodaj 3/2012
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Vzpomínka na našeho režiséra
Když v roce 1987 dával po delší době dohromady ochotnický divadelní soubor, lákal budoucí ochotníky na
hru, při které si zařádí. V Kožlanech již delší dobu ochotníci nehráli, naposledy v 60. letech. Z původního souboru se v novém obsazení objevili manželé Hurtovi a on, náš režisér, pan Miroslav Straka.
Byl to můj první režisér a co umím, to jsem se naučila pod jeho vedením. Když jsme s ním studovali hru od
Jana Wericha-Teta z Bruselu, tak jsme si opravdu zařádili. Dvacet let se na jevišti divadlo sice nehrálo, ale každým rokem se nacvičoval Silvestr. Kožlany chodily na jeho Silvestry, lidé se chtěli pobavit a určitě se bavili. Při
Werichově hře jsme pod vedením našeho režiséra připravili „revuální scénu“, jak nám v roce 1988 řekla odborná porota z Divadla J.K.Tyla. V té době se na divadelních prknech používali jako kulisy – krabice a bedny. My
jsme měli krásné malované kulisy, propadliště a schodiště, až do prvního patra sokolovny. Hráli jsme v kostýmech, na scéně jsme jedli krásně upečené kuřátko, pili „šampus“ a pochutnávali jsme si na štrúdlu (tedy, když
na nás zbyl, občas nám ho snědli inspicienti). Prostě náš rejža nechtěl používat žádné atrapy, měli jsme „sponzory“ a on je uměl „ukecat“. My herci jsme si užívali a snažili se od něj naučit, co máme na jevišti dělat, jak
mluvit, jak se pohybovat a co je to vlastně hraní.
Děkujeme „ rejžo „.
Za Divadelní soubor Kožlany V.Kobyláková

Leden – únor mezi mladými hasiči
7. 1. 2012 jsme zhodnotili na
výroční valné hromadě naší činnost
za minulý rok. Krátkým vystoupením mladí hasiči pod vedením Aleny a Hanky zpestřili večer všem
zúčastněným.
Celý leden se děti připravovali
na únorový závod v Oboře. Na
pondělních schůzkách jsme pilovali
znalosti z topografie, zdravovědy,
ale především v dovednosti vázání
uzlů. Kromě této činnosti se vybrané děti připravovali na splnění
odznaků odbornosti.
11. 2 2012 jsme s rodiči a ostatními účastníky zimního hasičského
pochodu sešli před hasičskou
zbrojnicí a vyrazili jsme k ČistecHasiči Kožlany
Dobrý den,
od nového roku se u našich hasičů
udála spousta nových věcí.
Na začátku ledna jsme vyjeli s
naší Tatrou čistit ucpanou kanalizaci. Čištění probíhalo u sokolovny
a pak u radnice.
Zásahová jednotka 15. ledna
provedla cvičení s naší technikou v
areálu zemědělského družstva Kožlany. Simuloval se požár vozidla,
kde probíhalo samotné hašení a
pak dohašování. Následně byl proveden výstup po žebříku s hadicí.
Cvičení probíhalo v dýchacích přístrojích jako u opravdového požáru.
Zimní hasičský pochod
Dne 11. 2. 2012 přijali pozvání
od SDH Kožlany všichni příznivci
zdravého pohybu a sešli se u
hasičské zbrojnice. Sešlo se kolem
30-ti účastníků všech generací. Poslední dny jsme čekali, zda povolí
vysoké mrazy.

www.kozlany.cz

kému mostu. Po cestě plnily děti
tajné úkoly. Na konci trasy si každý opekl uzeninu na ohníčku, který
připravili kamarádi hasiči. Byla to
příjemná tečka v mrazivém počasí.
Další pokračování pro dospělé bylo
v příjemně vytopené restauraci.
18. 2. 2012 jsme s pomocí rodičů vyrazili auty na závody do Obory. Měli jsme přihlášená dvě družstva mladších a jedno družstvo
starších. Pro pětičlenná družstva
bylo připraveno 17 stanovišť s různými úkoly. Rodiče a vedoucí si
trasu také prošli za jednotlivými
družstvy. Na konci čekalo pro
účastníky občerstvení v Obořišti.
Čekala nás ještě cesta zpět k au-

tům do Obory. Cestou se probralo,
co se povedlo a co ne. O to více
jsme se radovali z celkových výsledků. Mladší družstvo A, ve složení Nikolka, Baruška, Ondra, Petr
a Jirka, skončilo celkově na pěkném čtvrtém místě z 34 družstev.
Druhé družstvo mladších bylo neúplné a šlo mimo soutěž. Velice se
snažili, ale přitížily jim trestné body za chybějícího člena. Starší také
velice dobře zabojovali a skončili
na 12. místě z 30-ti družstev.
Po jarních prázdninách se budeme připravovat na další závod v
Úněšově.

Před nastupujícím mrazem naši
hasiči zaledňovali sportovní hřiště
u základní školy. Zaledňování probíhalo necelý týden.

Naše zásahová jednotka se
schází každý týden, kde probíhá
zdravověda a teoretické školení při
zásahu. Při zdravovědě se učíme
poskytnutí první pomoci při lehkých i těžkých úrazech do příjezdu
rychlé záchranné služby.
Dne 21. února, kdy se konal v
našem městě masopustní průvod,
kožlanští hasiči v obou směrech
zabezpečovali dopravu.
Na naší Tatře 815 pořád dochází
k dolaďování detailů výzbroje a
samotné techniky.
S pozdravem Vaši hasiči

Mladí hasiči

Teploměr sice ukazoval -10°C, ale
sluníčko vše nahradilo.
Sníh příjemně chrupal pod nohama a my jsme společně vyrazili
do okolí Kožlan. Tentokrát byl naším cílem železniční most na trati
Kralovice – Čistá, tzv. Čistecký
most. Je to významná ojediněle
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kombinovaná konstrukce mostu ve
středních Čechách.
Na mladé hasiče čekalo cestou
plnění několika úkolů v rámci přípravy na nadcházející závody. Některé úkoly hravě zvládly i kamarádi „nehasiči“. Na každého, po
splnění úkolu, čekala sladká odměna.

Trasa pochodu byla všem známa
a ti zdatnější dorazili do cíle dříve
než ostatní. Nikdo se cestou neztratil. V cíli cesty, ve dvoře restaurace U Radnice, čekal na
účastníky teplý čaj a ohníček na
opečení uzenin. Byla to příjemná
tečka. Později jsme se zahřáli při
příjemném posezení v restauraci.

Děkujeme touto cestou všem
účastníkům pochodu a všem, co se
podíleli na jeho zajištění. Již nyní
připravujeme trasu pro příští pochod.
Těšíme se za rok na viděnou !!!!
SDH Kožlany

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zpráva o knihovně za rok 2011
Městská

knihovna
sídlí
v Kožlanech,
Pražská 278. Zároveň knihovna
obsluhuje pobočky
v Základní
škole
Kožlany,
v Hedčanech,

Dřevci a Bučku.
Knihovna je otevřena v úterý od
9,00 – 11,30 a od 14,00 -18,00,
v pátek od 9,00-11,30 a od 14,0017,00 hod. Knihovna v Základní
škole je otevřena v pátek od
11,45-12,15 hod. Knihovny na
vesnicích 1x za čtrnáct dnů v pátek
– Hedčany 17,00-17,30, Dřevec
17,45 -18,45 a Buček 19,00-20,00
hod. Příspěvek na provoz z obce
činil 188.972,- příspěvek Městské
knihovny Plasy 141.360,- tržby
z vlastní činnosti 3.790,- Kč. Na
knihy a časopisy byla vynaložena

částka 45.793,- Kč. Bylo pořízeno
368 knih. Z části jsou to i dary od
čtenářů. V loňském roce bylo odepsáno 25 zastaralých a opotřebovaných knih.
V současné době je knihovní
fond naší knihovny 14.690 svazků.
10.938 je krásné literatury a 3.744
literatury naučné. Další knihy pro
naše čtenáře jsou poskytovány regionální knihovnou v Kralovicích
prostřednictvím výměnných souborů.
V roce 2011 využívalo knihovnu
304 zapsaných čtenářů, kteří si
vypůjčili 10.851 knih a časopisů.
Celkem knihovnu navštívilo 3.782
návštěvníků (čtenáři, internet, kulturní a vzdělávací akce). Na pobočkách činily výpůjčky 1.987 knih
a časopisů.
Knihovna spolupracuje se Základní a mateřskou školou Kožla-

ny. Děti z mateřské školy navštěvují knihovnu 2x ročně. Jednotlivé
třídy základní školy navštěvují
knihovnu individuálně po domluvě
s učiteli.
Pravidelně
chodí
do
knihovny školní družina a to každý
měsíc.
V loňském
roce
děti
v knihovně dokonce přespaly. Připojili jsme se tak k celostátní akci
Nos s Andersenem.
Knihovna slouží také k setkávání
obyvatel při různých kulturně společenských akcích, jako jsou Velikonoce, nebo Advent v knihovně.
Pravidelně se schází každé úterý
Klub šikovných žen, pro svoje
schůzky ji využívá také klub důchodců. Společenská místnost byla
v loňském roce vybavena deseti
novými židlemi a dětské oddělení
dostalo nová křesílka.
Hana Tupá

30. března 2012
se uskuteční další

Noc s Andersenem.
Pro děti budou připraveny hry, pohádky, čtení a překvapení.
Tento den bude knihovna Kožlany uzavřena.
3. dubna Vás zveme na Velikonoce v knihovně. Uvidíte výrobky šikovných rukou našich žen, možná i mužů. Můžete načerpat velikonoční náměty, něco si vyrobit,
vyzkoušet, nebo zakoupit. Pro děti bude připraveno tvoření s Radovánkem. Akce se
uskuteční od 14,00 hodin. Další informace budou plakátovány.
www.kozlany.cz
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SPORT
FC Olympie Kožlany
Přestože tomu počasí příliš nenasvědčuje, jaro klepe na dveře a pro naše fotbalová mužstva tak přichází čas zúročit zimní dřinu v přípravných a mistrovských utkáních. Přijďte nás opět povzbudit!!! Děkujeme.
Výsledky přípravných utkání
mužů:
Stochov – Kožlany 3:2 (2:1)
branky: Kožíšek, Šnajdr

Muži program - březen:
Příprava:
10.3. Kozojedy - Kožlany
místo a čas jsou zatím v jednání
18.3. Zavidov - Kožlany
16:00
hřiště Tatranu Rakovník

Mistrovská utkání:
24.3. Tlučná – Kožlany
31.3. Kožlany – Křelovice

15:00
16:00
J. Švamberg

DBK Kožlany - Kralovice
Základní části soutěží se již blíží ke konci (dorostenky a minižactvo) nebo již začaly nadstavbové části (žákyně). Před koncem základních částí je již jasně, že obě dorostenecká družstva budou hrát skupiny o udržení –
družstva na 8.-11. místě hrají dvoukolově každý s každý se započítáním výsledků ze základní části o dvě místa,
která znamenají udržení se v soutěži. Naším cílem je udržení alespoň jedné a tu druhou se pokusíme vybojovat
zpět v jarní kvalifikaci.
Starší žákyně již dohrávají svojí soutěž bez pomoci mladších – ty se soustředí na odehrání extraligy. Bohužel
už nyní víme, že udržení žákovské ligy U15 na příští rok bez kvalifikace je v oblasti teorie – v posledním kole
bychom museli porazit bezkonkurenční Slovanku a vrátit Brandýsu hloupou porážku z jeho palubovky. To první
je skoro sen, to druhé se pokusíme splnit. Věříme, že zkušenosti získané v letošní sezóně zúročíme v kvalifikaci
o ŽL U15 a nebudeme chybět mezi elitou ani příští rok.
Minižactvu začíná nadstavbové playoff, kde se pokusíme dát dohromady s BaKem kvalitní družstvo žákyň, které
si dává za cíl postoupit na Mistrovství České republiky a i tam využít zkušeností z kategorie U14 a získat pro
náš kraj nějaké dobré umístění a navýšení koeficientu pro další roky.
Výsledkový servis – únor
U19 - juniorky
BK Kralupy junior vs DBaK
58 : 42 (19:5/32:19/44:31)
Body: Loukotová M. 9, Eretová L.
7, Vršecká R. 7, Houšková A. 6,
Papežová V. 4, Urbanová L. 3,
Berklaunová K. 2, Bihariová M. 2,
Krumposová L. 2
F: 16–16 * 5CH: 0–0 * 3: 1–3 *
TH: 15/11-14/7
Sokol Kladno vs DBaK
84 : 56 (24:9/47:24/69:39)
Body: Papežová V. 21, Berklaunová K. 15, Houšková A. 9, Bihariová
M. 5, Eretová L. 2, Urbanová L. 2
F: 15-24 * 5CH: 0-0 * 3: 1–2 *
TH: 35/23-12/5
DBaK vs BSK Č. Budějovice
60 : 77 (13:19/27:43/43:63)
Body: Vršecká R. 19, Papežová V.
12, Loukotová M. 11, Urbanová L.
8, Berklaunová K. 4, Bihariová M.
4, Eretová L. 2
F: 20-15 * 5CH: 1-0 * 3: 3–4 *
TH: 12/5-26/19
DBaK vs BK Klatovy
62 : 70 (20:17/27:40/46:59)
Body: Papežová V. 24, Vršecká R.
20, Berklaunová K. 9, Bihariová M.
3, Eretová L. 2, Krumposová L. 2,
Loukotová M. 2
F: 22-21 * 5CH: 0-0 * 3: 4–3 *
TH: 12/5-26/19
U17 - kadetky
Bižuterie Jablonec vs DBaK
80 : 35 (26:14/48:19/54:25)

www.kozlany.cz

Body: Berklaunová K. 16, Feštrová
N. 9, Salfická P. 4, Balíková V. 2,
Krumposová L. 2, Šliková A. 2
F: ??-21 * 5CH: ?-1 * 3: ?–3 * TH:
?/?-28/10
Basket Poděbrady vs DBaK
58 : 50
(11:12/28:18/43:35/47:47)
Body: Feštrová N. 20, Eretová L.
11, Krumposová L. 6, Berklaunová
K. 5, Balíková V. 2, Maroušková M.
2
F: 14-14 * 5CH: 0-0 * 3: 4–3 *
TH: 14/9-7/3
DBaK vs BK Kralupy junior
71 : 63 (21:16/44:34/51:51)
Body: Feštrová N. 17, Berklaunová
K. 12, Kyselová D. 11, Krumposová L. 10, Buňková K. 9, Eretová L.
4, Šliková A. 4, Salfická P. 2, Maroušková M. 1, Štorchová A. 1
F: 20-17 * 5CH: 0-2 * 3: 2 – 2 *
TH: 19/9-11/5
DBaK vs Aritma Praha
46 : 57 (19:11/26:32/35:46)
Body: Feštrová N. 16, Berklaunová
K. 13, Krumposová L. 5, Eretová L.
4, Maroušková M. 4, Buňková K. 2,
Štorchová A. 2
F: 30-20 * 5CH: 3–0 * 3: 2-1 *
TH: 22/12-43/20
Slovanka Praha "B" vs DBaK
83 : 25 (20:7/40:17/65:17)
Body: Feštrová N. 13, Eretová L.
4, Krumposová L. 4, Berklaunová
K. 2, Salfická P. 2
F: 16-10 * 5CH: 0-0 * 3: 3-1 *
TH: 13/6-17/6

SŠB Pardubice vs DBaK
37 : 68 (14:15/18:36/25:54)
Body: Feštrová N. 20, Berklaunová K. 16, Eretová L. 8, Štorchová
A. 8, Krumposová L. 6, Maroušková M. 4, Šliková A. 4, Salfická P. 2
F: 16-18 * 5CH: 0-0 * 3: 0-1 *
TH: 13/7-19/7
U15 – starší žákyně
DBaK vs BK Tábor
42 : 74 (8:22/14:41/27:56)
Body: Kapitánová M. 12, Obermajerová V. 12, Smolanová T. 7,
Marcelová N. 5, Krlišová N.e 2,
Marková A. 2, Zárubová A. 2
F: 14-?? * 5CH: 0–? * 3: 0–? *
TH: 11/6-??/ ??
30 : 75 (6:7/16:35/22:56)
Body: Smolanová T. 10, Neprašová K. 6, Zárubová A. 6, Brabcová
M. 2, Marcelová N. 2, Marková A.
2, Obermajerová V. 2, Kašeová V.
0
F: 17-?? * 5CH: 0-? * 3: 0-? * TH:
2/0–??/??
BSK Č. Budějovice vs DBaK
79 : 51 (24:12/34:32/51:45)
Body: Kyselová D. 17, Greschlová
D. 16, Marcelová N. 6, Neprašová
K. 4, Smolanová T. 4, Brabcová M.
2, Obermajerová V. 2
F: 10-16 * 5CH: 0-0 * 3: 0-1 *
TH: 22/7-10/5
76 : 62 (29:15/43:26/58:52)
Body: Greschlová D. 18, Kyselová
D. 13, Obermajerová V. 13, Brabcová M. 6, Smolanová T. 6, NepraKožlanský zpravodaj 3/2012
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šová K. 4, Marcelová N. 2, Marková A. 0
F: 9-13 * 5CH: 0-0 * 3: 0-1 * TH:
12/5-10/5
U14 – mladší žákyně
BK Brandýs n. L. vs DBaK
44 : 27 (9:13/21:18/29:22)
Body: Buňková K. 8, Svobodová K.
6, Krlišová N. 4, Sklenářová S. 3,
Živná A. 3, Greschlová D. 1, Halamová D. 1, Slabá R. 1
F: 17-25 * 5CH: 0–2 * 3: 0–0 *
TH: 39/10-18/9
Basket Slovanka vs DBaK
121 : 57 (37:7/59:29/91:40)
Body: Buňková K. 15, Halamová
D. 11, Živná A. 8, Greschlová D. 5,
Sklenářová S. 5, Jílková T. 4, Svobodová K. 4, Krlišová N. 3, Kapitánová M. 2
F: 22-25 * 5CH: 0–0 * 3: 0–2 *
TH: 37/21-19/9
DBaK vs ŠBK Sadská
52 : 91 (18:20/32:37/42 : 63)
Tabulky soutěží
U19 – juniorky- liga
1. Basket Poděbrady 23
2. BK Loko K. Vary
22
3. Sokol Nusle
22
4. BA Sparta Praha 22
5. BK Klatovy
22
6. Aritma Praha
23
7. Sokol Kladno
23
8. BSK Č. Budějovice 23
9. TJ Loko Liberec
22
10. BK Kralupy junior 22
11. DBaK
22
12. BK Ústí n. L.
23
13. Slovan Litoměřice 23

20 3
21 1
18 4
16 6
14 8
11 12
10 13
10 13
10 12
9 13
5 17
2 21
0 23

43
43
40
38
36
34
33
33
32
31
27
25
23

Body: Buňková K. 12, Svobodová
K. 10, Greschlová D. 8, Sklenářová
S. 5, Halamová D. 4, Krlišová N. 4,
Kapitánová M. 3, Kyselová D. 2,
Slabá R. 2, Živná A. 2
F: 22-16 * 5CH: 0–0 * 3: 0–1 *
TH: 18/8-28/14
DBaK vs BK Studánka PCE
75 : 48 (9:18/33:30/47:37)
Body: Kyselová D. 19, Buňková K.
13, Kapitánová M. 11, Halamová
D. 7, Sklenářová S. 6, Živná A. 6,
Krlišová N. 5, Svobodová K. 4,
Greschlová D. 2, Slabá R. 2
F: 17-20 * 5CH: 0–0 * 3: 2–0 *
TH: 21/11-13/4
BK Studánka PCE vs DBaK
93 : 47 (20:13/44:16/73:33)
Body: Buňková K. 13, Greschlová
D. 8, Svobodová K. 6, Jílková T. 5,
Kyselová D. 5, Kapitánová M. 3,
Halamová D. 2, Sklenářová S. 2,
Živná A. 2, Krlišová N. 1
F: 22-16 * 5CH: 0–0 * 3: 2-1 *
TH: 15/7-24/10

ŠBK Sadská vs DBaK
68 : 61 (20:17/36:29/53:45)
Body: Buňková K. 19, Kyselová D.
13, Halamová D. 10, Krlišová N. 6,
Sklenářová S. 6, Živná A. 5, Jílková T. 2
F: 12-23 * 5CH: 0–2 * 3: 3–5 *
TH: 34/19-7/4

U17 – kadetky - liga
1. BA Sparta
20
2. Bižuterie Jablonec 20
3. Slovanka B
20
4. Aritma Praha
19
5. Sokol Nusle
20
6. TJ Sokol Kladno
20
7. Basket Poděbrady 18
8. DBaK
20
9. USK Praha B
20
10. BK Klatovy
20
11. BK Kralupy junior 19
12. SŠB Pardubice
20

U14 – mladší žákyně
1. Basket Slovanka
2. ŠBK Sadská
3. BK Pardubice
4. Sokol Kladno
5. BK Loko K. Vary
6. Slovan Litoměřice
7. DBaK
8. BK Brandýs n. L.

19 1
17 3
15 5
14 5
12 8
11 9
11 7
6 14
5 15
5 15
3 16
0 20

39
37
35
33
32
31
29
26
25
25
22
20

U15 – starší žákyně - divize
1. BK Tábor
8 7 1 15
2. DBaK
10 4 6 14
3. BSK Č. Budějovice 10 3 7 13

U13 – starší minižactvo
BK Loko K. Vary vs DBK K-K
44 : 63 (20:6/25:23/42:34)
Body: Fialová A. 18, Sklenářová S.
5, Kulhánek J. 11, Schreiber P. 9,
Berbr O. 4, Slabá R. 2, Hynková V.
2, Lang M. 2
F: 14-14 * 5CH: 1-0 * TH: 17/821/6
62 : 57 (15:15/33:25/49:35)
Body: Kulhánek J. 20, Fialová A. 9,
Sklenářová S. 8, Slabá R. 6, Berbr
O. 5, Schreiber P. 4, Špačková B.
2, Zeman M. 2, Berbr J. 1
F: 19-26 * 5CH: 1 – 2 * TCH: 0–1
* TH: 37/18-28/7

- extraliga
12 12 0
12 8 4
12 7 5
12 6 6
12 5 7
12 4 8
12 3 9
12 3 9

24
20
19
18
17
16
15
15

U13 – minižactvo – Oblastní přebor
1. BaK Alkal Plzeň
18 18 0 36
2. DBK BECKER K-K 18 15 3 33
3. BK Loko K. Vary 20 11 9 31
4. BK Klatovy
20 8 12 28
5. Slavoj Tachov
20 4 16 24
6. BSK Kraslice
20 2 18 22
Jiří Buňka

Zveme všechny volejbalisty na 4. dubna, kdy se v tělocvičně základní školy uskuteční Velikonoční volejbalový turnaj smíšených družstev. Přijďte si zahrát i pobavit. Začátek je v 18,00 hodin.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA Diakonie Broumov a MÚ Kožlany
16., 20. a 23. 3. 2012 od 15:00 – 17:00 hod - Kulturní dům Kožlany „Pod věžičkou“
Do sbírky je možné donést věci, které nám pomáhají:
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (min. 1m2)
Domácí potřeby-nádobí, skleničky- vše jen funkční
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – pouze nepoškozenou
Věci, které opravdu brát nemůžeme! Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé.
Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.
www.kozlany.cz

Prosíme o zabalení darů pro transport do igelitových
pytlů nebo papírových krabic.
Děkujeme za Vaši pomoc
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní
na trhu práce.
Více na www.diakoniebroumov.org
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ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V únoru jsme se
Vás ptali, zda se Vám líbí tradiční Masopust
v Kožlanech.
Anketní otázka měsíce března zní:
Patříte mezi kuřáky?

Výsledky únorové ankety:
(nová anketa byla spuštěna 2.3.)

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.

www.kozlany.cz
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