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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
díky zatím příznivému počasí se
našim technickým službám daří
dělat práce,
na které jindy moc času
není.
Zaasfaltovali jsme
výkop po havárii vody u
silnice II/229
před č. p.
305. Vyčistili
jsme
zanesené okapy na budově MěÚ a vysekali řadu
přerostlých křovin
v parcích.
Podařilo se také s pomocí techniky Vodárny Plzeň vyčistit odpadový kanál z budovy našeho úřadu
a zamezit tak zaplavování sklepů.
Začátkem měsíce jsme obálkovou metodou prodali jednu ze
dvou garáží v č. p. 387. Zbývá už
pouze jedna, která bude opět nabídnuta nejdříve majitelům bytů
v bytovce. Na prodej také zbývá
byt 4+1, který se bude prodávat
ve veřejné dražbě dne 8. 2. 2012.
Všechny případné zájemce o byt
chci tímto na dražbu pozvat.
Dne 9. ledna se v zasedací síni
MěÚ konalo vyhodnocení cenových
nabídek na akci čištění Vožehova
rybníka. Z deseti nabídek byla vybrána firma s nejnižší cenou. Je to
firma Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o. Po uplynutí lhůty na
námitky bude s firmou uzavřena
smlouva a akce, která se připravuje již řadu let, může začít. Určitě se bude jednat o nejdůležitější
investiční akci tohoto roku. Pravděpodobné zahájení prací bude
v květnu.
Přípravné práce však
budou muset začít už dříve. Jedná
se o kácení stromů na hrázi, rozebrání pódia a terasy u restaurace a
další.
Do finále se také blíží nový
územní plán města Kožlany. Ve
středu 11. ledna proběhlo veřejné
projednávání ÚP a poslední fází by
www.kozlany.cz

mělo být schválení ÚP zastupitelstvem města.
Protože jsme v minulém roce
nedostali od kraje dotaci na opravu
chodníku v Jasmínové ulici, rozhodli jsme se podat žádost znovu.
Oprava by měla stát přes 800 tisíc
a žádáme o 500 tisíc korun. Výsledek bude záležet na rozhodnutí zastupitelstva a rady Plzeňského kraje.
Veškeré akce vyžadují přípravu
ve formě projektů. Jeden takový
připravujeme na připojení budovy
pošty na vodovodní řad a na kanalizaci. Další projekt na kanalizaci a
vodovod v Polní ulici je již projektantem připravován.
K negativním událostem minulého měsíce patřil požár trafostanice,
který způsobil nemalé problémy
občanům Kožlan a také objevení
velké černé skládky stavebního
materiálu u lesní cesty ve Dřevci.
Po oznámení této skutečnosti PČR
se ještě týž den policistům podařilo
přistihnout pachatele přímo při činu. Byl to jeden občan z Kralovic,
který do našeho lesa navezl minimálně 10-12 valníků stavební sutě. Celou záležitost prošetřuje PČR
a za jejich rychlou a dobrou práci
jim chci touto cestou poděkovat.
Na úřad v tomto měsíci přišla také jedna stížnost. Je to stížnost na
kvalitu cesty k Cukrovic mlýnu.
Pravdou je, že tato cesta není kvalitní. Opravy, které jsme prováděli
v minulosti, řešili pouze akutní
problémy. V každém případě je to
otázka financí. Snad zastupitelstvo
najde ve svém rozpočtu peníze na
opravu.
Na minulé zasedání rady města
byl pozván ředitel naší školy. Ředitel seznámil radu se současnou situací ve škole a ve školce a
s výhledem na nejbližší roky. Došlo
ke shodě v otázkách zajištění
možností většího počtu žáků. Bylo
konstatováno, že vzhledem ke
změnám ve financování regionálního školství je rada připravena pro-

vést taková opatření, která i nadále zajistí kvalitní výuku i předškolní
výchovu v naší škole. Současné
plány ministerstva školství totiž
ohrožují samu existenci menších
škol nejenom v Kožlanech, ale v
celém státě.
Ze spolkového dění mi dovolte
připomenout výroční schůze hasičů
v Hodyni a v Kožlanech. Zvláště ti
kožlanští se mohli pochlubit výsledky své práce na hasičské
zbrojnici a novém vozidle T815
CAS32, které jsme zhodnotili díky
dotaci od Plzeňského kraje a příspěvku z rozpočtu města.

Beze sporu největší společenskou
událostí měsíce byl ples města Kožlany. Tentokrát byl program obohacen o vystoupení kouzelníka.
Tradičně vystoupili mladí tanečníci
z Kožlan a s novou choreografií také „Osm tet“. Ples se vydařil i díky
velké návštěvnosti a dobré kapele.
Chtěl bych tímto poděkovat za organizaci a přípravu plesu kulturní
komisi a hlavně pí Haně Tupé.
Závěrem mi dovolte jednu poznámku. V poslední době se objevují častější dotazy na možnost
uspořádat
soukromé
oslavy
v zasedací
místnosti
v muzeu.
Z provozních důvodů není toto
možné. Jedná se o zařízení, které
není na takové akce zařízené, a
proto zde nebudou povolovány.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta
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Výsledky projednání rady města na 2. zasedání konaném dne 09.01.2012
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 2. zasedání rady města
Kožlany

Rada souhlasí:
s vyloučením uchazeče Lesní stavby, s.r.o., Nýrsko, z důvodu nesplnění podmínek zadavatele pro
zpracování nabídky;
s výběrem
nejvhodnější nabídky uchazeče
Šindler, důlní a stavební společnost s r.o., Praha 5, IČ 00204382,
jehož nabídka byla vyhodnocena
jako nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou.

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.

Z programu vybíráme např.:
- Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
- Projednání finančního zajištění
stavby „Rybník Vožehák“
- Projednání smlouvy o dílo na
stavbu „Rybník Vožehák“

- Možnosti výstavby větrné elektrárny
- Majetkové a ostatní záležitosti
města
- Rozprava ke zprávám
- Usnesení - závěr

do konce února 2012. Poté budou
rozeslány složenky.
Poplatek za svoz odpadu pro
rok 2012 také zůstává ve stejné
výši. Pro trvale bydlící osoby je to
500 Kč za jednu osobu. V domě,
který není trvale obydlen, zaplatí
jeho majitel také 500 Kč. Trvale
bydlící občané v rodinných domech
obdrží známky na popelnice, majitelé rekreačních objektů pytle na
svoz odpadu. V případě zájmu si
mohou majitelé nemovitostí bez
trvalého pobytu doplatit do výše
ceny známky, o kterou by měli zájem. Bližší informace budou po-

skytnuty na MÚ Kožlany. Poplatek
za svoz odpadu mohou občané platit hotově v pokladně MÚ Kožlany v
úřední dny do 29. 2. 2012. Po
tomto datu budou rozeslány složenky a poté budou známky a pytle na svoz odpadu vydávány na
základě předložení zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje 2012
je 96,- Kč a je možné jej uhradit
rovněž v pokladně města. Zpravodaj by měl být zaplacen do konce
ledna 2012. V následujícím měsíci
obdrží Zpravodaj pouze občané,
kteří jej budou mít zaplacený.

Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 1. 2. 2012
od 18:00 hod.
se koná
7. zasedání zastupitelstva
MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční v
zasedací místnosti Městského
úřadu v Kožlanech

Informace pro občany
Poplatek za psa pro rok 2012
zůstává ve stejné výši jako v minulých letech. To znamená, že
obyvatelé Kožlan zaplatí za 1. psa
v rodinném domě 50 Kč, za dalšího
200 Kč a za psa v domě o více bytových jednotkách (bytovky) 200
Kč a za každého dalšího také 200
Kč. Za psa, kterého vlastní obyvatelé přilehlých obcí (Buček, Hedčany, Hodyně a Dřevec), je poplatek
30 Kč, za dalšího 50 Kč, v bytovce
50 Kč a za dalšího také 50 Kč. Poplatek za psa lze zaplatit hotově v
pokladně MÚ Kožlany v úřední dny

Město Kožlany
oznamuje konání veřejné dražby dobrovolné
Předmět dražby:
Bytová jednotka č. 9 v domě č.p. 387, Větrná ulice, Kožlany, na st.p.č. 628 v k.ú. Kožlany - byt 4 + 1
umístěný v 3. podlaží, celková plocha s příslušenstvím je 77,56 m2
Místo, datum a čas zahájení dražby:
Místo zahájení dražby: zasedací místnost MěÚ Kožlany, na adrese Kožlany, Pražská 135
Datum zahájení dražby: 8. února 2012 Čas zahájení dražby: 16,00 hod. (po ukončení zápisu účastníků dražby)
Zápis účastníků do dražby:
Místo zápisu účastníků do dražby: zasedací místnost MěÚ Kožlany /1. patro/, na adrese Kožlany, Pražská 135. Čas zápisu účastníků do dražby: od 15,30 hod. do 16,00 hod.
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby:
Prohlídky předmětu dražby se uskuteční v níže uvedených termínech vždy v místě, kde se nachází nemovitost,
která je předmětem dražby. Sraz zájemců o prohlídku je před budovou Městského úřadu Kožlany, Pražská 135.
1. prohlídka: dne 30.01.2012 v 16,30 hod.
2. prohlídka: dne 01.02.2012 v 16,30 hod.
Nejnižší podání: 535 976,- Kč, minimální příhoz 10.000,- Kč
Dražební vyhláška je zveřejněna na úřední desce města Kožlany, na internetových stránkách města
www.kozlany.cz, nebo je k nahlédnutí na MěÚ Kožlany.
Oznámení
V budově Městského úřadu v Kožlanech byla na chodbě za vstupními dveřmi umístěna schránka na použité baterie. Tuto schránku mohou využívat všichni občané.
www.kozlany.cz
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HISTORIE
Kožlanští faráři, děkani a sluhové boží
V dobách husitských válek je městečko Kožlany, pro
svoji příznivou polohu na cestě z prahy do Plzně,
opravdu až příliš často obraceno v plén. A to nejen
v roce 1424 a 1425, ale i v roce 1430, kdy Kožlany
dostávají poslední ránu, když táhne husitské vojsko o
velké síle proti křižácké výpravě, která se valí z Bavor do Čech. Při této příležitosti napadají a plení husitská vojska u nás také statky horlivých katolíků pánů z Kolovrat. Hanuše na Krašově a Bedřich na Libštejně, který se ale po dlouhém obléhání poddává a
přestupuje k husitům. Stává se dokonce husitským
hejtmanem a táhne společně s nimi k bitvě u Domažlic.
Kožlany jsou totálně vypleněny ohněm a mečem
včetně kostela a manského dvora nad Kožlany (na
Homoli). Kostel je pobořen a zůstávají z něho jen základní zdi lodi a presbytáře a v tomto stavu se nachází
později celých 140 let. Teprve v roce 1571 nový patron a vrchnost Jošt Týřovský kostel opravuje a zřizuje
si v něm rodinnou hrobku, v které je také roku 1574
Jošt pochován (deska uprostřed pod vítězným obloukem).
Na žádost bratrů Jošta a Jiříka Týřovských je po
dlouhé době do Kožlan dosazen opět katolický farář
Vít Kandidus Kouřimský. V roce 1573 je ale kožlanská
farnost povýšena na děkanství, které zahrnuje až třetinu dřívějšího děkanátu rakovnického a Vít se tak
stává prvním děkanem. Ke kožlanskému děkanátu
v té době patří 6 far katolických a 3 fary podobojí. Ale
bez fary v Rousinově a ve Vysoké Libyni, z kterých si
mezitím pán z Kolovrat stačil udělat hospody.
Roku 1583 ale přichází do Kožlan farář Matheol (Matěj) – všichni faráři si v té době dávali latinská jména.
Hlásí se sice za Kotalíka, ale katolictví ke cti moc neslouží. Proto si kožlanští na něho již brzy stěžují, a to
až u arcibiskupa, že Matheol se před květnou nedělí
v Plzni opil, až v noci se vrátil, v neděli spal, přestože
spousty lidí chtělo k přijímání přistoupit. Kostelníci
museli faráře vzbudit a napomenout ho, aby k oltáři
šel. Často se opíjel, v hospodě dveře vyrazil, stolicemi házel a pro časté opilství mši sloužit nemohl a lehké ženštiny u sebe přechovával. Školnímu rektorovi
stravu nedával, a proto do kostela zpívat nechodil.
Rychtář kožlanský si na faráře rovněž stěžoval, že
desátku jeho (každý třetí snop) nepřijal, vyběhl z fary
s kordem a s jeho pacholkem se popral a jeho čeládku
z fary vyhnal. Za oddavky 1 kopu grošů žádá, od křtu
½ kopy a sáh dříví, za pohřeb 3 kopy grošů. Proto ho
kožlanští za faráře v Kožlanech trpěti nechtí.
Kožlanský farář Matheol se ale u arcibiskupa omlouval: „….. že v kožlanské farnosti se kacířství rozšířilo,
lidé cizí kněze luteránské do domů volají, kteří tu křtí
a oddávají. Ze hřbitova a z farské štěpnice si kožlanští
obecní pastviště dělají a při mši mnohdy místo lidí
krávy, prasata a koně se derou. Faru, která je horší
než ovčácká chalupa a pastuška mi osadníci opraviti
nechtějí. Farní polnosti musím ve dne hlídat, ale zase
v noci mi je spasou. Osadníci desátku neplatí a přijdou-li na faru, mne tupí. Purkmistr kožlanský vyslal
ke mně lidi se vzkazem, že osadníci jen poloviční desátek mně budou dávat a vyzval mne, abych se z fary
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odstěhoval. Kožlanští mají 92 korců obilí (85 q) desátku dávat, z Hedčan pak poddaný 1 korec, ale nikdo
mně zatím ani zrna nedal. Také čistečtí, kterým přisluhuji, jsou kacíři a o papeži potupně mluví. Prosím
proto Vaši Milost arcibiskupskou o radu, mám-li se vystěhovati nebo co mám vůbec dělati.
Proto roku 1585 farář Matheol z Kožlan odchází na
farnost do Předměřic, ale představuje se tam hned
výtržnostmi a na mol opilý, a proto ho na faru ani nepouští. Kožlanští osadníci si po této roztržce s farářem
Matheolem rozebrali se souhlasem pan Týřovského
všechny zádušní dědiny, 7 lánů (129 ha), sami sobě
k užívání a později i do knih si je zapsat dali.
V roce 1585 po Matheolovi přichází na farnost do Kožlan Diviš Hostouňský, dřívější děkan rokycanský, katolík, ale podobojí zároveň. Ten ale podstupuje
k výběru všechny své desátky svému patronu a vrchnosti Ladislavovi z Lobkovic a na Zbirohu, za 120 kop
ročního platu. Patron desátky vybírá, ale ani groše mu
nedává. Proto také roku 1593 Baltazar odchází
s pohledávkou 230 kop grošů u pana z Lobkovic.
Po Baltazarovi přichází do Kožlan Václav Rakovnický, také někdejší děkan rokycanský. Je to ale kněz
pochybné pověsti. V Rokycanech se jako děkan oženil,
a proto musel odejít. A protože i podobojí v Kožlanech
podával, byl roku 1598 do Drahoňova Újezdu přeložen. Na jeho místo je do Kožlan jmenován Jakub
Lehman, řeholník z Plas. Ale protože ten dobře znal
kožlanské a jejich patrona pana Týřovského jako odpadlíky víry, místa se hned vzdal. A tak Jan Týřovský
roku 1603 píše arcibiskupovi, že Kožlany jako ovce
bez pastýře jsou a prosil, aby do Kožlan alespoň faráře Václava Rakovnického, který již jednou v Kožlanech
byl, znovu dosadil. Přestože je starý a nemocný, stačil
by jim.
Ale arcibiskup, když kožlanští se tak bez faráře
opuštěni cítili, jako ovce bez pastýře, dobrého faráře
jim dosaditi chtěl. A tak posílá do Kožlan faráře Petra
Hostiniusa, katolíka, dobrého kněze a správce duchovního a ještě k ruce kaplana Ondřeje Maleziusa
Střebského mu dává, aby kožlanským se mohl více
věnovati. Ale kožlanští brzy i jeho z fary vyhání a ani
desátky mu neodvádí. Farář Petr si proto i na patrona
pana Týřovského stěžuje a když nemůže pořídit a
k nápravě nedochází, dává roku 1609 výpověď. Petr
Hostinius asi opravdu dobrým knězem a katolíkem
byl, a proto se kožlanským luteránům moc nehodil.
Po těchto zkušenostech dosazuje konzistoř roku
1616 do Kožlan pro jistotu již jen faráře podobojí, a to
Tobiáše Kryštofora Montapenického, dřívějšího faráře
v Potvorově. V té době po vydání Majestátu o náboženských svobodách (1608) císařem Rudolfem II. se
již nejméně dvě třetiny obyvatel v českých zemích a
většina českého panstva hlásí k protestanství.
Majestát o náboženských svobodách vydaný pod
silným talkem českého stavovského sněmu, se tak
stává jen časovou rozbuškou k otevřenému nepřátelství českých stavů proti katolickému panovnickému
rodu nenáviděných Habsburků.
Bohumil Vondrášek
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Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2012/2013
se koná dne 7.března od 14:00 do 16:00 hod.
Pravidla pro přijímání dětí do mateřské školy
1) přednostně děti předškolní
2) děti s nástupem v září 2012
3) děti zaměstnaných rodičů na celodenní docházku
4) děti neplně tříleté pouze v případě volného místa
MŠ a zdravotní zralosti dítěte
S sebou rodný list dítěte.

Zápis dětí do první třídy

Ve středu 18.ledna 2012 proběhl ve škole zápis žáků, kteří po prázdninách v září nastoupí do 1. třídy. K
zápisu se dostavilo 18 dětí. Čtrnáct jich bylo z naší
školky a zbytek ze školky na Chříči. Letošní rok se
obešel bez četných odkladů, takže by k nám mělo nastoupit 16 prvňáčků. Protože odchází ještě „silná devítka“, stavy se prakticky vyrovnají. Již od příštího
roku však očekáváme postupný nárůst počtu žáků,
které budeme při změně financování škol potřebovat.
Ještě něčím je letošní zápis zvláštní. Poprvé nemůžu
zveřejnit seznam přijatých dětí. Každé dítě dostalo číselný kód, pod kterým bude zveřejněno. Tak alespoň
– přijata byla Lucie Švarcová a dále Z1/2012-ZŠ,
Z2/2012-ZŠ ,…….
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Celý seznam bude zveřejněn na chodbě ve školce a
na http://zs.kozlany.cz/. Nezasvěceným však
mnoho neřekne.
Další novinkou je platba předškoláčků – „školkovné“. Tyto děti už budou mít ze zákona školku zdarma
pouze 12 měsíců. Děti s letošním odkladem budou
tedy od 1.1.2013 školku platit. Kdo dostane odklad u
zápisu v roce 2013, si už zaplatí celý rok.
I když se zákony mění, my zůstáváme normální a
už se na nové žáčky moc těšíme.
A POZOR – už 7. března bude zápis do školky. Tak
doufáme, že si vyberete právě tu naší v Kožlanech.
Mgr. Jaroslav Švarc
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KULTURA
Ohlédnutí za IV. Plesem města Kožlany

Citát měsíce:
„Ti zhloupnou, které štěstí příliš rozmazlí.“
Publilius Syrus

SPOLKY
Šikulky
Je leden nového roku a my máme plno nápadů a plánů. Hledáme
novinky v kreativní tvorbě, pomáhá nám internet, knihy a časopisy.
Občas také televize a jejich speciální hobby pořady.
Domlouváme akce na rok 2012 a
těšíme se na setkání se šikulkami
ze širokého okolí. Spolu s děvčaty,
která vedou různé kurzy v Radováncích v Kralovicích, Kožlanech a
Žihli, připravujeme opravdu velkou
akci na měsíc březen.
V prostorách sálu Městského kulturního střediska v Kralovicích bude 10. března 2012 od 13 hod. K r
e a t i v n í o d p o l e d n e. Máme přislíbenou účast už 15 „ šikulek “, které budou předvádět kowww.kozlany.cz

lem 20 druhů kreativních činností.
Návštěvníkům můžeme již teď nabídnout pletení z papíru, pedigu,
dekorování textilu razítkováním,
malování hedvábí, dekorování velikonočních kraslic několika způsoby. Paličkování, výtvarné práce
z papíru - technika quilling, Kusudama (Origami). Výroba šperků Fimo, korálkování, smaltové šperky. Eukaustika – dekorování papíru. Drátkování – dozdobení šperků,
kamenů a jiných předmětů. Plstění. Výroba textilních přívěsků na
klíče. Potahování a zdobení dortů.
Když jsme hledaly prostory pro toto kreativní setkání, tak jsme chtěly prostor nejen velký, ale také
světlý, aby tam bylo dobře vidět.

Světlo je pro vytváření nutné. Návštěvníci si mohou tyto kreativní
činnosti vyzkoušet. Jsme rády, že
nám v Městském kulturním středisku vyšli vstříc a děkujeme paní
Beranové a paní Hauznerové.
Náš klub se schází každé úterý v
Městské knihovně v Kožlanech, od
14 hodin v kulturní místnosti a
spolu s kulturní komisí připravujeme společné akce v Kožlanech.
Nejbližší akce bude v březnu před
velikonocemi. Termín bude ještě
upřesněn.
Máte-li zájem, přijďte mezi nás,
se pobavit a třeba vyzkoušet nějaké výtvarné kreativní způsoby. Těšíme se na vás.
KŠŽ Kožlany
Kožlanský zpravodaj 2/2012
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TJ Kožlany
zve sportovce a jejich příznivce na valnou hromadu
10. února 2012 od 19:00 hodin
v restauraci U radnice
Mladí hasiči Kožlany
pořádají
TRADIČNÍ ZIMNÍ HASIČSKÝ POCHOD
Přijďte všichni, kteří se s námi chcete projít Kožlanským okolím!
Sraz v sobotu 11. 2. 2012 ve 13:00 hodin
u hasičské zbrojnice.
S sebou uzeninu na opékání a dobrou náladu.
TEPLÝ ČAJ ZAJIŠTĚN!
TJ Kožlany
pořádá
v úterý 21.února 2012

Masopust
Od 9:30 hod. pozvánka
Od 16:15 hod. průvod městem od sokolovny
Od 19:00 hod. taneční rej v sokolovně,
hudba Šlapetón
vstup 50,-Kč, masky zdarma

Městská knihovna Kožlany
oznamuje, že bude uzavřena
ve dnech 20. – 24. 2. 2012
z důvodu čerpání dovolené.

SPORT
DBK Kožlany - Kralovice
Basketbalové soutěže běží na plné obrátky a hrajeme na všech frontách.
Žákovské ligy dohrály své základní části, po kterých
se rozdělují družstva do extraligové elity, případně
postupují do ligy z divizí. V těchto soutěžích máme
rozdílná postavení. Zatímco kategorie U14 si opravdu
vybojovala nejvyšší soutěž a poprvé v historii klubu
budeme hrát extraligu, jejich starší spoluhráčky nedokázali dobře zahájenou divizi dovést do postupového
úspěchu a dohrají letošní sezónu v nižší republikové
soutěži. Postup v kategorii U14 je velikým úspěchem
a
můžeme
pouze
litovat
domácí
prohry
s Litoměřicemi, která nás nakonec posílá do extraligy
s poměrem 2 vítězství a 4 proher. Dobré je, že za
bezkonkurenčním družstvem Slovanky jsou všechna
družstva nad námi srovnána v poměru 3 vítězství a 3
prohry. Takže nás od této skupiny děli pouze 1 prohra. Cíl tohoto družstva je umístění do 6 místa, které
zajišťuje jistu Žákovské ligy i pro příští sezónu. Soupeři v extralize budou následující: již jmenovaná Slovanka Praha, Studánka Pardubice, ŠBK Sadská a BK
Brandýs nad Labem. Domácí zápasy se Sadskou a
Pardubicemi
sehrajeme
o
víkendu
11.-12.2.
v kožlanské tělocvičně a domácí zápasy proti Slovance
a Brandýsu pak o víkendu 10.-11.3. v tělocvičně ZŠ
Chválenická v Plzni.

Dorostenky hrají své soutěže v „patrech tabulek“,
kam svou výkonností patří a jejich cílem je udržení ligy pro příští ročník. Přesto se nám podařilo vyrobit
překvapení v DL kategorie U17, kdy jsme dokázali po
velice dobrém výkonu vyhrát na palubovce USK Praha. Důležité bylo také vítězství v domácí odvetě proti
BK Klatovy. Zvláště, když den předtím, v zápase
v Klatovech nás domácí družstvo za výrazné pomoci
hostujících hráček z extraligových Strakonic doslova
smetlo z palubovky. K odvetě na Chválendu již přijela
pouze klatovská děvčata a ačkoliv pokračovala
v úspěšně aplikované zónové obraně, tak se nám podařilo zápas obrátit a vyhrát o deset bodů.
Minižactvo čekají poslední dvě kola před play off –
jedeme do K. Varů a doma hostíme „spřátelený“ BaK
Plzeň. Potěšením je, že se do družstva daří zapojit i
nováčky. V zápase s Tachovem se dokonce naše mládí
zapsalo do statistik body. Budou to potřebovat v příští
sezóně, kdy plánujeme do Oblastních přeborů nasadit
družstvo U12, tj. ročníky narození 2001 a mladší. Tam
se již nebudou moci schovávat za starší spoluhráče a
spoluhráčky, ale tíha zápasů začne ležet na nich. Věřím, že pro to, aby tuto tíhu unesli, udělají maximu a
budou „makat“ na tréninkách se stejnou intenzitou jako dosud.

Výsledkový servis – prosinec, leden
U19 - juniorky
73 : 42 (23:11/41:22/56:37)
Basket Poděbrady vs DBaK
www.kozlany.cz

Body: Urbanová L. 14, Papežová
V. 12, Vršecká R. 8, Houšková A.
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4, Berklaunová K. 2, Bihariová M.
2
F: 14–15 * 5CH: 0-0 * 3: 1–1 *
TH: 12/10-6/3
ARITMA Praha vs DBaK
78 : 60 (16:16/35:31/62:50)
Body: Papežová V. 13, Vršecká R.
10, Loukotová M. 9, Berklaunová
K. 8, Bihariová M. 4, Eretová L. 3,
Urbanová L. 3
F: 15–14 * 5CH: 0-0 * 3: 2–2 *
TH: 13/10-16/8
DBaK vs TJ Loko Liberec
49 : 60 (15:11/26:25/37:39)
Body: Papežová V. 20, Vršecká R.
15, Urbanová L. 8, Kulhánková K.
4, Krumposová L. 2
F: 17-15 * 5CH: 2–0 * 3: 2–2 *
TH: 13/5-24/12
DBaK vs BK Loko K. Vary
32 : 77 (10:28/24:41/28:59)
Body: Vršecká R. 8, Berklaunová
K. 6, Houšková A. 5, Krumposová
L. 4, Urbanová L. 3, Aboudová G.
2, Bihariová M. 2, Eretová L. 2
F: 22-14 * 5CH: 1-0 * 3: 1–3 *
TH: 12/7-25/12
U17 - kadetky
USK Praha "B" vs DBaK
38 : 48 (2:22/20:38/41:48)
Body: Buňková K. 18, Feštrová N.
10, Štorchová A. 9, Berklaunová K.
6, Eretová L. 5
F: ?–14 * 5CH: ?-1 * 3: ? – 3 *
TH: ??/??-20/7
Sokol Nusle vs DBaK
111 : 35 (23:6/52:14/78:24)
Body: Eretová L. 8, Feštrová N. 7,
Šliková A. 6, Štorchová A. 6, Berklaunová K. 3, Epikaridisová J. 2,
Maroušková M. 2, Salfická P. 1
F: 19-23 * 5CH: 0-1* 3: 2 – 2 *
TH: 32/19-21/9
BK Klatovy vs DBaK
65 : 27 (17:11/32:15/55:23)
Body: Buňková K. 11, Berklaunová K. 7, Feštrová N. 7, Štorchová
A. 2
F: 9-17 * 5CH: 0-0 * 3: 2-0 * TH:
22/13-11/3
DBaK vs BK Klatovy
60 : 50 (12:19/26:31/47:43)
Body: Berklaunová K. 19, Feštrová
N. 14, Eretová L. 12, Buňková K.
11, Kyselová D. 2, Salfická P. 1,
Štorchová A. 1
F: 18 -?? * 5CH: 0 – 0 * 3: 5–0 *
TH: 20/9-?/?
SOKOL Kladno vs DBaK
67 : 50 (25:12/40:24/50:33)
Body: Feštrová N. 16, Eretová L.
8, Buňková K. 7, Šliková A. 7, Maroušková M. 6, Krumposová L. 4,
Kyselová D. 2
F: 15-11 * 5CH: 0-0 * 3: 2–4 *
TH: 16/5-11/6
www.kozlany.cz

BA Sparta Praha vs DBaK
94 : 29 (20:14/40:20/61:25)
Body: Feštrová N. 16, Krumposová
L. 4, Salfická P. 4, Berklaunová K.
3, Šliková A. 2
F: ??-13 * 5CH: ?-1* 3: ?–0 * TH:
?/? -14/11
U15 – starší žákyně
DBaK vs BSK Č. Budějovice
32 : 85 (32:20/23:47/26:65)
Body: Zárubová A. 7, Buňková K.
6, Halamová D. 6, Obermajerová
V. 6, Smolanová T. 4, Sklenářová
S. 3
F: 20-15 * 5CH: 2 – 0 * 3: 0–0 *
TH: 16/4–21/6
61 : 53 (15:10/31:28/49:39)
Body: Buňková K. 27, Obermajerová V. 11, Halamová D. 8, Zárubová A. 5, Brabcová M. 4, Sklenářová S. 4, Smolanová T. 2
F: 25-10 * 5CH: 1-0 * 3: 1–0 *
TH: 17/2–42/19
U14 – mladší žákyně
Lokomotiva Cheb vs DBaK
44 : 95 (7:29/22:55/37:76)
Body: Sklenářová S. 21, Kyselová
D. 19, Halamová D. 18, Buňková
K. 13, Kapitánová M. 10, Jílková T.
6, Krlišová N. 4, Fialová A. 2, Živná A. 2
F: 18-26 * 5CH: 1-1 * 3: 0–0 *
TH: 35/10-23/9
Lokomotiva Karlovy Vary
vs
DBaK
86 : 69 (17:15/37:30/54:51)
Body: Buňková K. 15, Halamová
D. 10, Kyselová D. 10, Krlišová N.
9, Kapitánová M. 8, Sklenářová S.
6, Greschlová D. 5, Jílková T. 4,
Živná A. 2
F: 20-24 * 5CH: 0-0 * 3: 3–0 *
TH: 28/17-20/6
BK Baník Most vs DBaK
44 : 101 (15:23/25:43/30:77)
Body: Buňková K. 19, Greschlová
D. 17, Kyselová D. 14, Živná A.
13, Halamová D. 11, Sklenářová S.
10, Fialová A. 4, Krlišová N. 4, Peteříková T. 4, Kapitánová M. 3,
Svobodová K. 2
F: 23-20 * 5CH: 0–1 * 3: 0–0 *
TH: 22/6-33/9
Sokol Kladno vs DBaK
62 : 48 (20:8/31:21/41:27)
Body: Buňková K. 11, Halamová
D. 8, Greschlová D. 6, Kapitánová
M. 6, Sklenářová S. 6, Kyselová D.
5, Živná A. 4, Krlišová N. 2
F: 26-25 * 5CH: 0–0 * 3: 0–1 *
TH: 30/10-23/5
DBaK vs DDM Česká Lípa
56 : 61 (13:16/19:34/41:44)
Body: Buňková K. 14, Kyselová D.
7, Sklenářová S. 7, Krlišová N. 6,

Živná A. 6, Greschlová D. 4, Halamová D. 3, Jílková T. 3, Kapitánová M. 2, Slabá R. 2, Svobodová K.
2
F: 21-22 * 5CH: 0–2 * TCH: 0–2
(2x trenérka hostí) * 3: 0–0 * TH:
28/12-26/16
DBaK vs Slovan Litoměřice
50 : 58 (7:10/27:22/40:44)
Body: Buňková K. 20, Kyselová D.
8, Kapitánová M. 7, Živná A. 5,
Halamová D. 4, Greschlová D. 2,
Krlišová N. 2, Sklenářová S. 1,
Svobodová K. 1
F: 25-22 * 5CH: 1–0 * TCH: 0–1
(lavička hostí) * 3: 2–0 * TH:
28/12-26/13
U13 – starší minižactvo
BSK Kraslice vs DBK K-K
35 : 64 (8:14/18:26/26:22)
Body: Sklenářová S. 27, zeman M.
13, Buňka J. 6, Fialová A. 6,
Schreiber P. 6, Soukupová L. 4,
Berbr O. 2
F: 11-7 * 5CH: 0-0 * TH: 8/1-9/2
42 : 86 (6:24/20:41/31:63)
Body: Sklenářová S. 21, Šimsová
K. 19, Schreiber P. 10, Buňka J. 8,
Zeman M. 8, Soukupová L. 6, Fialová A. 4, Berber O. 4, Berbr J. 2,
Švambergová N. 2, Špačková B. 2
F: 8-10 * 5CH: 0-0 * TH: 5/2-10/4
DBK K-K vs BK Klatovy
87 : 28 (31:5/47:15/74:19)
Body: Sklenářová S. 25, Kulhánek
J. 21, Zeman M. 10, Slabá R. 9,
Fialová A. 8, Berbr J. 4, Švambergová N. 4, Buňka J. 2, Špačková B.
2, Schreiber P. 2
F: 22-14 * 5CH: 0-0 * TH: 22/523/5
120 : 27 (42:1/70:8/104:17)
Body: Fialová A. 24, Schreiber P.
20, Sklenářová S. 18, Kulhánek J.
15, Slabá R. 13, Berbr J. 10, Zeman M. 8, Šimsová K. 6, Švambergová N. 4, Soukupová L. 2
F: 25-12*5CH: 1-0*TH: 17/4-33/7
DBK K-K vs TJ Slavoj Tachov
83 : 53 (14:6/41:22/69:30)
Body: Sklenářová S. 17, Slabá R.
13, Schreiber P. 10, Kulhánek J.
10, Buňka J. 7, Berbr J. 6, Švambergová N. 6, Zeman M. 6, Fialová
A. 4, Soukupová L. 2, Špačková B.
1, Veruňková A. 1
F: 16-14 * 5CH: 0-0 * TH: 16/520/9
63 : 42 (20:3/30:20/50:28)
Body: Fialová A. 14, Kulhánek J.
14, Schreiber P. 6, Zeman M. 6,
Berbr J. 4, Sklenářová S. 4, Švambergová N. 4, Slabá R. 4, Berbr O.
2, Veruňková A. 2, Staňková V. 1
F: 20-8 * 5CH: 0-0 * TH: 12/119/4
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Tabulky soutěží
U19 juniorky
1. Basket Poděbrady
2. BK Loko Karlovy Vary
3. Sokol Nusle
4. BA Sparta Praha
5. BK Klatovy
6. TJ Loko Liberec
7. Sokol Kladno
8. BK Kralupy junior
9. Aritma Praha
10. BSK České Budějovice
11. DBaK
12. BK Skřivánek Ústí n.L.
13. Slovan Litoměřice

19
18
19
19
19
18
19
18
18
19
18
20
20

17
17
16
13
12
10
8
8
8
7
5
1
0

2
1
3
6
7
8
11
10
10
12
13
19
20

36
35
35
32
31
28
27
26
26
26
23
21
20

U17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

14
12
10
10
10
8
8
4
3
3
2
0

0
2
4
4
4
6
6
10
11
11
12
14

28
26
24
24
24
22
22
18
17
17
16
14

kadetky
BA Sparta
Bižuterie Jablonec n. N.
Slovanka B
Aritma Praha
Basket Poděbrady
Sokol Nusle
TJ Sokol Kladno
DBaK
USK Praha B
BK Kralupy junior
BK Klatovy
SŠB Pardubice

U15 starší žákyně
– konečná tabulka základní části divize
1. BC Benešov
6
5
1
2. DBaK
6
4
2
3. BK Tábor
6
3
3
4. BSK České Budějovice
6
0
6

11
10
9
6

U15 starší žákyně
– průběžná tabulka nadstavbové části divize
1. BK Tábor
6
5
1
11
2. DBaK
6
4
2
10
3. BSK České Budějovice
8
1
7
9
U14 mladší žákyně
– konečná tabulka základní
1. Sokol Kladno
14
2. BK Loko Karlovy Vary
14
3. Slovan Litoměřice
14
4. DBaK
14
5. BK Klatovy
14
6. DDM Česká Lípa
14
7. BK Baník Most
14
8. TJ Lokomotiva Cheb
14

žákovské ligy
12
2
11
3
10
4
9
5
7
7
5
9
2
12
0
14

U14 mladší žákyně
– průběžná tabulka extraligy
1. Basket Slovanka
6
2. Sokol Kladno
6
3. ŠBK Sadská
6
4. Slovan Litoměřice
6
5. BK Loko Karlovy Vary
6
6. BK Studánka Pardubice
6
7. DBaK
6
8. BK Brandýs nad Labem
6
U13 starší minižactvo
1. BaK Alkal Plzeň
2. DBK BECKER K-K
3. BK Loko Karlovy Vary
4. BK Klatovy
5. BSK Tatran Kraslice
6. Slavoj Tachov

16
16
16
16
16
16

26
25
24
23
21
19
16
14

po započítání ZČ
6
0
12
4
2
10
3
3
9
3
3
9
3
3
9
3
3
9
2
4
8
0
6
6

16
14
10
4
2
2

0
2
6
12
14
14

32
30
26
20
18
18

Jiří Buňka

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V lednu jsme se
Vás ptali: Co očekáváte od roku 2012?.
Anketní otázka měsíce února zní:
Líbí se vám tradiční Masopust v Kožlanech?

Výsledky lednové ankety:
(nová anketa bude spuštěna 1.2.)

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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