KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
PROSINEC 2008
Z RADNICE ...
Co je nového
Vážení spoluobčané,
začátek listopadu a vlastně celý
průběh měsíce je ve znamení příprav na zimu. Dokončují se úklidy
listí a připravuje se technika na

zimní provoz. Nově zakoupený víceúčelový stroj se v průběhu roku
velmi osvědčil. Usnadňuje a zefektivňuje práci při údržbě města.

V současné době stále pokračují
práce na výstavbě kanalizace ve
Sportovní ulici a také se intenzivně
pracuje ve Větrné ulici.
Vše by
mělo být hotové do konce prosince. Hodně bude záležet na počasí.
V listopadu jsme museli vyřešit
jednu havárii na vodovodním řadu
v Kralovické ulici. Během dvou dní
byl řad opraven a dodávka pitné
vody pro občany města tak nebyla
ohrožena.
Také byly odebrány
vzorky vody na pravidelnou kontrolu kvality. Výsledky budou známy až v měsíci prosinci.
Již delší dobu se intenzivně pracuje na rozpočtu na příští rok.
I tentokrát je snahou sestavit rozpočet tak, aby se podpořil rozvoj
obce a zároveň nebyly ohroženy
záležitosti nezbytné, tj. energie,
provoz úřadu, mzdy, údržba města

atd. Do příštího rozpočtu můžeme proto rozdělit pouze asi 1,6 mil
volných prostředků. Naší velkou
snahou bude i nadále získávat dotace na různé akce. Vždyť v roce
2008 se nám podařilo na dotacích
získat více než jeden milion korun.
Nikde ale není psáno, v jaké výši
a zda vůbec nějaké dotace dostaneme.
Vše
je věcí
jednání
s příslušnými úřady.
V pátek 28.listopadu se konalo
tradiční rozsvícení vánočního stromu v Kožlanech. Při této příležitosti zazpívaly děti z pěveckého
kroužku z Radovánku naší základní školy a také děti z mateřské
školy.
Touto
akcí
jsme
v Kožlanech přivítali advent, který
je předzvěstí svátků vánočních.
Mgr. Vladimír Přibyl

Vážení spoluobčané,
blíží se závěr roku 2008 a společně očekáváme, co nám přinese rok nový. Věřím, že nový rok
2009 splní všechna Vaše i naše očekávání, a že bude zase o něco lepší než-li ten minulý.
Dovolte mi, abych Vám i Vašim nejbližším jménem svým i jménem Města Kožlany popřál příjemné a klidné prožití svátků vánočních. V novém roce 2009 Vám přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním životě i v práci,a také kapičku štěstí, které každý z nás tak často potřebuje.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2009.
Mgr.Vladimír Přibyl
starosta
Pozvánka na zastupitelstvo

v pátek 19.12.2008 od
17,30 hod.
se koná
10.zasedání zastupitelstva
MĚSTA KOŽLANY

Zasedání se uskuteční
v rekreačním středisku DP
Mostu a Litvínova v Kožlanech
Z programu vybíráme např.:
- změna rozpočtu města na rok
2008 – 7.rozpočtové opatření

- návrh rozpočtu města na rok
2009
- změna rozpočtového výhledu na
roky 2010 - 2011
- oceňování pozemků města zjištěných při digitalizaci
- prodej pozemků
- různé

Upozornění pro občany
Firma Becker Bohemia upozorňuje všechny občany Kožlan a spádových obcí, že svoz odpadu neproběhne ve
čtvrtek 1.ledna 2009 z důvodu státního svátku, ale až v sobotu 3.ledna 2009.

www.kozlany.cz
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Informace o poplatcích...
Poplatek za psa pro rok 2009
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 do konce února

2009. Poté budou rozeslány složenky.
Poplatek za svoz odpadu pro
rok 2009 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 obdrží známky na
popelnice, ostatní 9 kusů pytlů 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 poskytnuty na MÚ Kožlany. Poplatek
za svoz odpadu mohou občané pla-

Jak jsme volili ve volbách do krajského zastupitelstva
počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů:
počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
počet odevzdaných úředních obálek:
počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:

1.131
418
418
412

Ve volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro následující politické strany, politická hnutí a koalice:
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana zelených
Dělnická strana - Ne americkému radaru!
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
Strana pro otevřenou společnost
Strana zdravého rozumu
Koalice pro Plzeňský kraj
SDŽ – strana důstojného života
Volte Pravý Blok...
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická

74
36
3
2
4
38
22
1
2
88
142

tit hotově v pokladně MÚ Kožlany v
úřední dny do 27.2.2009. Po
tomto datu budou rozeslány složenky a poté budou známky a pytle na svoz odpadu vydávány na
základě předložení zaplacené složenky.
Všechny uvedené poplatky lze
platit hotově do pokladny MÚ
Kožlany v úřední dny
od 5.ledna 2009.

JEDNOTA spotřební družstvo
Rakovník
obchodní dům KOŽLANY
přijímá objednávky na Vánoce
do 4.12. vánoční kapry
do 10.12. vánoční těsta a pečivo
do 17.12. vánočky a veky
Personál prodejny přeje všem zákazníkům pohodový adventní čas.

Ostatní politické strany, politická hnutí a koalice nezískaly žádný platný
hlas.

Muzeum Mariánská Týnice
První prosincovou akcí v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici
bude autogramiáda a prezentace nové knihy Jiřího Franka "Kuchařský zeměpis". Na
tuto akci, kterou bude uvádět Jiří Hlobil a bude doplněna zábavným programem jste
zváni v sobotu 6. prosince od 14.00 hodin.
Pokud se zajímáte o cestopisné přednášky nenechte si ujít povídání o zemi a cestě
do Peru. Průvodci po této zemi Vám budou
V. Martínek, R. Poledne, V. Šebek a V.
Štulc. Přednáška se koná 12. 12. 2008 od
17.00 hodin.
17. prosince bude již tradičně "Vánoční koncert". Tentokrát uslyšíme
zpěv Ludmily Vernerové, hru na flétnu Václava Kunta a Lydie Härtelová
zahraje na harfu. Začátek v 19.30 hodin.18.12.2008 v 16.00 proběhne
vánoční bohoslužba.
Od 11. 12. 2008 do 6.1. 2009 se můžete přijít podívat jaká je vánoční atmosféra v některých evropských zemích, na výstavě nazvané
"Vánoce v Evropě". Všechny akce budou probíhat v refektáři muzea.
Pracovníci muzea přejí všem klidné prožití vánočních svátků, v novém roce hlavně zdraví, štěstí, pohodu a
věříme že i v roce 2009 si mnozí z Vás najdou cestu na akce, které budeme pro Vás pořádat.
Jana Dienstpierova
www.kozlany.cz
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POHLEDY DO HISTORIE
Kostel svatého Vavřince a jeho mobiliář v době 1939-1940 ... pokračování
Oltář na pravé straně vítězného oblouku je zasvěcen sv.Vincenci. V horní etáži oltáře byl obraz
sv.Antonína
Paduánského,
který
znázorňuje
sv.Antonína čtoucího v Písmě a nad knihou se mu zjevuje v oblacích Ježíš. (Námět podobný obrazu
sv.Antonína Paduánského v děkanském kostele v Manětíně, který maloval Petr Brandl)
Po stranách obrazu sedí
sošky
buclatých
andělíčků
s křidélky.
V
dolejší
části etáže
je
velký
obraz na
plátně
znázorňující sv.Vincence, který svým kázáním a hrůzou posledního soudu obrací mnohé k spasitelské víře a k
pokání. Nad jehož postavou drží andílkové v oblacích
nápis „Timete dei et date illi honorem quia venit hora
judicii eins“ Po stranách velkého obrazu jsou sochy
světců. Socha vlevo znázorňuje sv.Benedikta v životní
velikosti v pravici držící knihu a na ní mitru. Socha
vlevo znázorňuje sv.Scholastiku oděnou v roucho jeptišky v levici držící knihu. (Oltář byl pořízen rodinou
Colubiniánovou v Plzni a mnohými fundacemi nadání.
Sochy byly zhotoveny sochařem Lazarem členem dominikánského řádu studujícím na florentské akademii)
Oltář na levé straně vítězného oblouku je zasvěcen
sv. Janu Nepomuckému. Stojí na místě, kde původně
stával oltář Panny Marie, který byl přenesený v roce
1792 do Milíčova Je stejný v rozměrech a provedení s
oltářem na pravé straně. V hořejší etáži je obraz Františka Sarafinského po obou stranách s okřídlenými
andílky. V dolejší etáži je velký obraz na plátně
sv.Jana Nepomuckého stojícího na stupních oltáře a
podávajícího muži list. Představuje světce jako obhájce lidí nařčených špatnou pověstí při rozepři. Nad ním
andílkové v oblacích držící nápis „Magni consilii angelus“ Obraz maloval malíř Julius roku 1739 (pravděpodobně rovněž člen dominikánského řádu v Plzni) Nad
obrazem je štít s
výjevem ze života
sv.Jana.
Znázorňuje krále Václava
IV.
Sedícího
na
trůně,
k
němuž
žoldnéř přivádí Jana
Nepomuckého. Na
levé straně oltáře
stojí
socha
sv.Josefa, držící v
rukou Jezulátko a
na pravé straně
socha sv. Kateřiny.
Obě
sochy
jsou
mistrně řezány ze
dřeva (a značně
prožrané
červotočem)
Pochází
www.kozlany.cz

rovněž od Lazara jako sochy pravého oltáře.
Opodál na jižní straně lodi je menší barokní oltář
zasvěcený sv.Vavřinci původně byl zasvěcen sv. Ignáci, který dal pořídit Václav Lorenc Tichý, kožlanský
kantor a soused. (Viz kniha purkrechtní „Dne 5. Oktobri Do. 1759 maje v úmyslu ke cti a chvále sv. Ignácia v chrámu Páně kožlanském oltář způsobiti dáti,
složil V.L.Tichý na ouřadě 40 zlatých rýnských pod 5
procenty Interesse“. Učitel Tichý byl v té době člověk
zámožný, vyznamenaný císařem Josefem II stříbrnou
medailí za to, že splnil nařízení císaře a ladem ležící
půdu na zahrady přeměnil. A jako nositel medaile měl
kdykoliv přístup ke dvoru císařskému) Oltář byl ozdoben obrazem sv. Vavřince malovaný slavným malířem
Petrem Brandlem, který byl původně na starém hlavním oltáři. Na obraze je sv. Vavřinec jak klesá s rozpřaženýma rukama a andílek nad ním drží věnec. Obraz byl velice tmavý stěží rozeznatelnými postavami s
plátnem
místem
prohnilým,
naposled roku 1937
opravený
dvěma
neodbornými
potulnými malíři a
touto opravou úplně
pokažen. Nad obrazem ve stěně pak s
obrazem
sv.Františka Bardiáše. Na levé straně
oltáře pak se sochou sv. Prokopa
držícího v levé ruce
berlu v pravé knihu,
u nohou s hlavou
čerta a na pravé
straně oltáře se sochou sv. Vojtěcha.
Nad postraním vchodem do kostela ze severní strany je velký kříž s corpusem v životní velikosti. Po
stranách kříže na dřevěných závitnicových konsolách
spočívají dvě sochy světců, sv. Dominika a sv. Hyacinta z lipového dřeva s rouchy efektně drapovanými.
Dříve bývaly po stranách hlavního oltáře přivezeného
roku 1792 z dominikánského kláštera v Plzni. Pocházejí pravděpodobně od Lazara. U postraního vchodu
vlevo je křtitelnice
dvouvypouklého tvaru
zdobená ornamenty.
Tesaná
z
jednoho kusu kamene a víkem ze dřeva.
Vnitřní mísa křtitelnice je cínová a pochází z XVIII. století.
V lodi kostela bylo
dvacet řad dubových
lavic. V předních lavicích na každé straně po čtyřech řadách, v zadních po
šesti
řadách.
(Všechny pocházely
z doby obnovy kostela za vrchnosti LaKožlanský zpravodaj 12/2008
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žanských z
roku 1780.
Po
stranách lavic
byly
korouhve
a
cechovní
prapory. U
předních
lavic stály
čtyři
korouhve.
Dvě
byly
červené, jedna s obrazy sv. Anny a sv. Vavřince, druhá s obrazy sv. Antonína a Panny Marie. Druhé dvě

korouhve byly modré, jedna s obrazy sv. Vavřince a
sv. Řehoře, druhá s obrazy Josefa a Panny Marie. Cechovních praporů bylo pět, které stály při obou stranách zadních lavic. Na levé straně směrem ke kůru a
varhanám byl zepředu prapor cechu řeznického s obrazem sv. Václava, za ním prapor smíšených řemesel
(kovářů, zámečníků, kolářů, truhlářů, bednářů a zedníků) a vzadu u sloupu byl prapor cechu krejčovského
s obrazem sv. Vojtěcha. Na pravé straně zpředu prapor cechu tkalcovského s obrazem sv. Vavřince a u
sloupu prapor cechu ševcovského s obrazem sv.
Kryšpína.
Pokračování příště
Bohumil Vondrášek

ŠKOLKA a ŠKOLA
Děti z mateřské školy se již těší na vánoce
V mateřské škole se začíná
s přípravami na vánoční svátky.
Děti pilně nacvičují, hrají na flétničky, učí se nové písničky a básničky, kterými vánoční svátky přivítají na různých akcích a vystoupeních.
Již 28.11. společně rozsvítíme
vánoční
strom
v Kožlanech,

2.prosince jedou děti na výlet do
Plas na „ Cestu za Ježíškem“, kterou pořádá DDM Radovánek. Po
cestě děti plní různé úkoly a na závěr si vyrobí drobný dárek. Rádi do
Plas jezdíme, dětem se vždy akce
líbí. 4.prosince půjdou děti zazpívat pro radost do pečovatelského
domu, kde budou vystupovat již

druhým rokem. 16.12. nás čeká
vánoční
besídka
pro
rodiče
s tradiční nadílkou dárečků, na
které přispívá MěÚ Kožlany. 17.
prosince přijede do školky Divadlo
z bedny s pohádkou a 19.prosince
již tradičně přivítáme vánoční
svátky koledami v kostele.
L.Kozlerová

Jak jsme pekly perníkový strom
tradiční zase nebyly. Místo chaloupky jsme se letos
rozhodly pro „perníkový strom“.
Předminulý týden jsme perníčky upekly a nazdobily,

Zima a Vánoce jsou za dveřmi a z domácností se
začíná rozlévat vůně prvního cukroví. Ani my jsme
nechtěly zahálet a pustily se při pracovních činnostech
do pečení tradičních školních perníčků. Vlastně až tak
www.kozlany.cz

tento týden je mašličkami navážeme na proutěnou
konstrukci a vystavíme ve školní vitríně. Že nám šla
práce od ruky, to posuďte sami.
Krásné Vánoce.
žákyně 8.třídy, ZŠ Kožlany
Kožlanský zpravodaj 12/2008
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna oznamuje čtenářům, že 9.12.2008 a od 19.12.2008 do 2.1.2009 bude
knihovna uzavřena z důvodu čerpání dovolené.
H. Tupá
Dění v knihovně dále sledujte na: http://www.knihovna.kozlany.cz

NAŠE SPOLKY
Z činosti kožlanských hasičů
Ani se nechce věřit, že to tak
rychle uteklo – do konce roku
s magickou osmičkou na konci
zbývá už jen pár dnů. Každý z nás
se ohlíží za tím, co se mu podařilo,
vzpomíná na příjemné chvíle strávené nejen s rodinou, ale i s přáteli
a hlavně děti se těší na Vánoce. I
my, kožlanští hasiči budeme, hodnotit svou činnost na výroční valné
hromadě, kterou plánujeme na
první sobotu roku 2009. Dovolte
mi, malinko v předstihu, krátké
ohlédnutí především za činností
kolektivu mladých hasičů.
Práci s hasičskou mládeží se náš
sbor věnuje od roku 2000, kdy se
po dlouhé odmlce sešla parta dětí i
dospělých. Začátky byly všelijaké,
ale práce a trpělivost se vyplatila.
Někteří z těch, kteří před osmi lety
začínali jako mladí hasiči, zůstali
ve sboru a zapojují se do činnosti
v zásahové jednotce a nebo pomáhají u stávajícího kolektivu dětí.
V současné době má kolektiv 22
členů, z toho jedno družstvo starších a dvě družstva mladších, přičemž nejmladší členkou je čtyřletá
Alenka Klausová. Scházíme se pravidelně každé pondělí, procvičujeme nejen hasičské disciplíny, ale
také se účastníme výletů, besed a
hlavně jezdíme na námi oblíbené
soutěže. Kromě prázdnin se každý
měsíc zúčastníme jedné a celoročně se připravujeme na hru Plamen.
Od letošního září jsme již stihli
soutěže tři. Tou první byla 27. září
soutěž v požárním útoku, uzlové
štafetě a běhu na 60 metrů překážek ve Všerubech. Naše výkony po
prázdninách nebyly nic moc, ale

vůbec to nevadilo – nálada byla
prímová a viděli jsme se s mnoha
kamarády. Druhou soutěží byl zahajovací závod 37. ročníku hry
Plamen, který se konal 11. října
v Manětíně. Tam se sjelo téměř
300 dětí z celého okresu Plzeň –
sever. Starší družstvo vybojovalo
krásné 6. místo a mladší „A“ deváté. Družstvu mladších „B“ se tolik
nedařilo, ale jsou to většinou prvňáčkové, kteří zkušenosti teprve
sbírají – a já věřím, že jim to
v příštím roce půjde o mnoho lépe!
Třetí soutěží byl 1. listopadu noční
závod požárnické všestrannosti
v Nevřeni pod názvem Nevřeňské
bloudění. Pro mnohé to byla hlavně zkouška odvahy – ono jít ve
tmě jen po malinkých světýlkách
neznámým terénem, plnit disciplíny a každou chvilku čekat, že na
mě někdo „vybafne“ – to chce kus
odvahy a sebezapření. Všechny
děti celou trasu zvládly a žádné se
neztratilo. Kolem dvaadvacáté hodiny se schylovalo k vyhlášení výsledků v kategorii mladších a jaké
bylo milé překvapení, když na třetím místě vyhlásili organizátoři tým
z Kožlan ve složení Jirka Švamberg, Jirka Vodrážka, Lenka Zímová, Rozárka Slabá a Natálka Součková – radost dětí i nás všech byla
obrovská ! Děti jak se říká „prodaly“ všechno co se naučily a konečně se dočkaly skvělého umístění –
jen pro zajímavost, této soutěže se
zúčastnilo 31 družstev mladších !!!
Dětičky – jste šikulky, ještě jednou
gratulujeme a moc děkujeme !!!
Předposlední listopadovou sobotu
jsme
navštívili
statek

v Potvorově, kde jsme se povozili
na koních. Hned po čertovskomikulášské nadílce nás 6. prosince
čeká poslední soutěž, a to střelba
ze vzduchovky, foukačky a luku
v Ledcích u Třemošné. Na svátek
sv. Lucie – 13. prosince se sejdeme ve zbrojnici na vánočním tvořivém odpoledni. Pokusíme se připravit drobné vánoční dárečky pro
své nejbližší a také secvičíme
ukázku na výroční valnou hromadu, která bude 3. ledna 2009.
Z přehledu naší činnosti vidíte,
že se opravdu nenudíme. Na tomto
místě je potřeba poděkovat všem,
kdo naší práci s dětmi podporujete, členům sboru – především řidičům - strojníkům, kteří nám věnovali svůj volný čas a bezpečně dovezli děti na soutěž, ale také rodičům dětí rovněž za
pomoc
s dopravou – bez Vás by to nešlo –
DÍKY ! A osobně děkuji svým kolegyním – Jitce Švecové, Hance
Klausové a Janě Zímové !
Jak jsem psala na začátku – do
konce roku zbývá jen pár týdnů,
dnů, hodin….užijte si předvánoční
čas co nejlépe. Třeba právě při
procházce s dětmi nebo při tvoření
minidárečků, které potěší pod
stromečkem každé srdíčko. Samotné Vánoce ať jsou pro Vás
všechny příjemné, usměvavé, voňavé a hlavně spokojené dny plné
pohody a vzájemné blízkosti. A za
všechny kožlanské hasiče Vám do
nových dnů roku 2009 přeji pevné
zdraví, hodně štěstíčka a úspěchů !
Alena Foldová
starostka SDH Kožlany

SPORT
Výsledkový servis FC Olympie Kožlany – listopad 2008
Muži:
Hunčice – Kožlany 2:1 (0:0)
Branka: Polcar
Kožlany - Dolní Bělá 4:2 (4:2)
Branky: Šnajdr 2, Ročkár, Polcar
Líně – Kožlany 5:2 (2:1)
Branky: Klaus, Kotěšovec
www.kozlany.cz

Dorost:
Kožlany – Úněšov 4:2 (3:2)
Branky: Karlík 2, Hora, Tesař
Tlučná – Kožlany 6:0 (3:0)

Žáci:
již v listopadu nehráli
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FC Olympie Kožlany – skončila první polovina soutěží
V uplynulém měsíci skončila pro naše mužstva podzimní sezóna. Hodně omlazené mužstvo žáků se pod
vedením nového trenéra V.Kulhánka v soutěži spíše
„rozkoukávalo“ a bohužel se mu nepodařilo bodovat
(za 6 získaných bodů vděčí kontumaci utkání
s Bezvěrovem a nedostatečnému počtu hráčů Manětína). Věřme, že chlapci (včetně trenéra) vydrží a na
jaře se bude dařit lépe.
Naopak loňskými žáky posílené mužstvo dorostu
(rovněž pod vedením nové trenérské dvojice P.Fiala Z.Reiprich) zahájilo sezónu ve velkém stylu, ovšem
Žáci:
1. Slavoj Žihle
2. Sokol Dolní Bělá
3. Sokol Kralovice
4. Trafo Hadačka
5. Sázavan Bezvěrov
6. Sokol Kozojedy
7. OLYMPIE KOŽLANY
8. Sokol Manětín

39: 5
54:11
23:11
20:16
15:22
14:31
11:34
8:54

21
16
12
12
7
7
6
0

v závěru podzimu přišlo i několik neúspěchů a výsledkem je postavení ve středu tabulky.
Muži zopakovali loňský rozpačitý podzim. Paradoxně
nasázeli soupeřům třetí nejvyšší počet branek, ovšem
rovněž třetí nejvyšší počet obdržených gólů je alarmující. Hned několikrát ztratilo „áčko“ body ve slibně
rozehraných utkáních, což nakonec v tradičně vyrovnané soutěži znamená umístění ve spodních patrech
tabulky.
Jiří Švamberg

Dorost:
1. TJ Tlučná
40: 9
2. Slavoj Žihle
28:12
3. Sparta Sulkov
53: 9
4. Bohemia Kaznějov
30:18
5. OLYMPIE KOŽLANY
26:24
6. Sokol Dobříč
15:23
7. Slávia Úněšov
18:31
8. Slovan Blatnice
12:30
9. SHH Heřmanova Huť 14:40
10. Baník Kamenný Újezd 12:52

24
22
20
19
13
12
7
7
4
3

Muži:
1. Bohemia Kaznějov
22:12
2. Baník Kamenný Újezd 30:20
3. Slávia Úněšov
35:28
4. Sokol Plasy
29:15
5. Slovan Blatnice
27:16
6. Sokol Dolní Bělá
24:21
7. Jiskra Křelovice
27:29
8. Slavoj Žihle
21:26
9. Baník Líně
36:37
10. OLYMPIE KOŽLANY
31:34
11. Sokol Kozolupy
30:25
12. TJ Tlučná „B“
20:30
13. Sokol Hunčice
9:26
14. Slavia Vejprnice „B“ 15:37

30
28
23
22
20
20
20
18
15
15
14
11
7
7

Oddíl zve své fanoušky k návštěvě nových WWW stránek, kde jsou k dispozici aktuální výsledky, statistiky, fotografie a v neposlední řadě i klubový chat. Stránky jsou umístěny na adrese
http://www.fcolympiekozlany.estranky.cz
HC Dřevec - BNB Arborea Cup – listopadové výsledky
deného hráče, porážka byla logicDřevec – Abisko 6:0 (1:0, 2:0,
kým vyústěním.
3:0)
SESTAVA: Kotas st.-Hach, ŠvamÚdajně B-mužstvo loňských vítězů
berg, V.Kulhánek, M.Kulháneknaší skupiny Kuchyně Hudček jsme
Prusík, Kovařík, Kotas ml.-Šnajdr,
od začátku přehrávali a když jsme
Šnajdauf, Běláč-Ipolt, BRANKA:
během druhé třetiny odskočili na
Prusík
tříbrankový rozdíl, bylo naše vítězství jen otázkou skóre. Bonusem
Dřevec – Hadačka 7:0 (1:0, 3:0,
pak byla i premiérová vychytaná
3:0)
nula našeho brankáře.
SESTAVA:Kotas st.-Hach, ŠvamSoupeř sice v úvodu trochu kousal,
ale po naší vedoucí brance jsme
berg, V.Kulhánek, M.KulhánekKovařík, Holzman, Kotas ml.získali převahu, kterou jsme si ve
Šnajdr,
Šnajdauf,
Běláčzbytku vcelku jednoznačného záŠ.Kulhánek, Prusík, Ipolt, BRANKY:
pasu udržovali a přetavili ji v další
Prusík
3,
Holzman,
Běláč,
branky.
SESTAVA: Kotas st.-Hach, Prusík,
M.Kulhánek
V.Kulhánek, Ipolt-Kovařík, Holzman, Kotas ml.-Šnajdr, Šnajdauf,
Dřevec – Žebnice 1:3 (1:2, 0:1,
Běláč-Š.Kulhánek,
Heidenriech,
0:0)
BRANKY: Holzman 2, Kovařík 2,
Utkání rozhodla naše střelecká
nemohoucnost, malá odvaha před
Prusík, Šnajdauf, Běláč
žebnickou brankou a produktivita
jediného „hokejisty“ v řadách souDřevec – Průhon 6:6 (2:1, 2:2,
2:3)
peře (2+1). Co bylo platné, že
jsme měli po celý zápas opticky
Vyrovnaný zápas plný zvratů. Sounavrch, když jsme neuspěli ani z
peř byl od začátku hokejovější a
těch nevyloženějších pozic. A když
důraznější, ovšem do dvoubrankojsme nedokázali ubránit výše uvevého vedení jsme odskočili my. Na
konci první třetiny nás rozhodčí

poslal na dlouho do třech, čehož
soupeř v úvodu druhé třetiny využil k otočení skóre. Tato sprcha nás
trochu vykolejila, ale dvěma slepenými góly v závěru třetiny jsme se
vrátili do vedení. Poslední třetina
byla ve znamení tlaku Průhonu,
který znamenal vyrovnání, ale
když jsme opět odskočili 4 min.
před koncem o dvě branky, věřili
jsme v udržení vítězství. Během
pár vteřin však bylo opět vyrovnáno, takže nakonec utkání skončilo
asi zaslouženou remízou.
SESTAVA: Kotas st.-Hach, Švamberg, V.Kulhánek, Ipolt-Prusík, Kovařík, Kotas ml.-Šnajdr, Šnajdauf,
Běláč-M.Kulhánek,
Š.Kulhánek,
BRANKY:
Běláč 2, Šnajdauf,
V.Kulhánek, Švamberg, Kotas ml.,
VOLEDBOUCH: Hach
Další program:
Út
Út
Čt
Út

2.12. Dřevec - Velc Žilina
9.12. Dřevec – Mladotice
18.12. Dřevec – Kralovicko
30.12. Dřevec - Old Stars

22:00
20:30
22:00
22:00

Jiří Švamberg

Město Kožlany přeje všem svým sportovcům krásné Vánoce a
mnoho sportovních úspěchů v roce 2009
www.kozlany.cz
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Kožlany ovládly okresní přebor severního plzeňska ve stolním tenisu
Okresní přebor jednotlivců ve
stolním tenisu se konal 17.11.2008
v Horní Bělé a Trnové. Okresním
přeborníkem se stal Vladimír Lehner z Kožlan, který ve finále porazil
Romana Gabriela z Nýřan 3:2.
Mezi nejlepšími šesti hráči se
umístili další tři hráči z Kožlan a
kvalifikovali se na krajský přebor
do Nezvěstic.

RP I.tř.
1.Kožlany B
2. Trnová A
3. H.Bělá C
4. Nýřany C
5. Kozolupy A
6. V.Libyně A
7. Vejprnice A
8. Líně C
9.Líně B
10. Hadačka A
11. Vejprnice B
12. Kaznějov

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6-0-1
6-0-1
6-0-1
5-0-2
4-0-3
3-1-3
3-1-3
3-0-4
2-1-4
2-0-5
0-1-6
0-0-7

Konečné pořadí jednotlivců:
1. Vladimír Lehner (Kožlany)
2. Roman Gabriel (Nýřany)
3.-4. Darin Görner (Kožlany)
3.-4. Jaroslav Sebránek
5. Ondřej Niedermayer (Nýřany)
6. Rudolf Vojáček st. (Kožlany)
7. Jaroslav Nový (Horní Bělá)
8.Vladimír Kliment (Nýřany)

Stolní tenisté z Kožlan potvrdili
výbornou výkonnost i v soutěži
čtyřher, kde našli přemožitele pouze v nýřanské dvojici KlimentSoukup. Ta porazila v semifinále
kožlanskou
dvojici
ŠapovalovLehner 3:2 a ve finále Görnera se
Sebránkem také 3:2.
Konečné pořadí čtyřher:
1. Soukup-Kliment (Nýřany)
2. Görner-Sebránek (Kožlany)
3.-4. Šapovalov-Lehner (Kožlany)
3.-4. Niedermayer-Gabriel (Nýř.)

88:38
83:43
76:50
83:43
73:53
67:59
70:56
58:68
44:82
51:75
35:91,
28:98

19
19
19
17
15
14
14
13
12
11
8
7

Krajská soutěž 1.třídy
1. TJ Kožlany A
7
2. SKST SOUE Plzeň A 7
3. STDDM Stříbro A
7
4. Sokol Kdyně A
7
5. Sokol Klabava A
7
6. Baník Líně A
7
7. Sokol Přeštice A
7
8. SK Rokycany A
7
9. Union Plzeň C
7
10. Sokol Plzeň III.A
7
11. Slavoj Stod B
7
12. Město Zbiroh A
7

6-1-0
6-1-0
3-3-1
3-3-1
3-2-2
4-0-3
3-2-2
3-0-4
2-1-4
1-1-5
0-2-5
0-0-7

231:122
245:164
242:190
225:201
209:203
221:215
208:221
214:211
211:208
122:234
182:246
128:223

20
20
16
16
15
15
15
13
12
10
9
7

J. Šapovalov

30.ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu
se koná 25.12.2008 v tělocvičně ZŠ
turnaje se pravidelně zúčastňují hráči z Plzeňského, Středočeského a Ústeckého kraje

začátek v 10,00 hodin
Výsledkový servis DBK BECKER Kožlany - Kralovice – listopad 2008
Nejmladší žákyně:
DBK K-K – SOKOL Toužim
57 : 69 (18:14 / 32:32 / 35:61)
Buňková K. 28, Polívka V. 20,
Havlíček A. 6, Sklenářová S. 2,
Zeman M. 1
76 : 67 (31:4 / 35:35 / 75:36)
Buňková K. 44, Polívka V. 14, Zeman M. 8, Havlíček A. 5, Slabá R.
2, Sklenářová S. 2, Berbr O. 1
Utkání na Baku bylo odloženo na
6.12.
Utkání v K. Varech se hrála po
uzávěrce tohoto čísla.

http://basket.kozlany.cz
www.kozlany.cz

Mladší žákyně:
SOKOL Toužim - DBK K-K
18 : 42 (7:9 / 11:23 / 14:30)
Čechurová H. 17, Kalousová K. 5,
Salfická P. 4, Jašková T. 4, Buňková K. 4, Maroušková M. 2, Hanzlíková D. 2, Pokorný J. 2, Bláhová I.
2
38 : 52 (7:14 / 19:26 / 25:46)
Čechurová H. 18, Kalousová K. 9,
Hanzlíková D. 8, Bláhová I. 7,
Buňková K. 4, Maroušková M. 2,
Salfická P. 2, Pokorný J. 2
DBK K-K – TJ Klatovy
64 : 46 (17:12 / 28:25 / 44:40)
Čechurová H. 25, Šliková S. 10,
Buňková K. 8, Kalousová K. 7,
Hanzlíková D. 5, Bláhová I. 4, Maroušková M. 4, Salfická P. 1
55 : 50 (14:12 / 34:20 / 49:34)
Buňková K. 12, Kalousová K. 8,
Jašková T. 7, Maroušková M. 6,
Hanzlíková D. 6, Čechurová H. 6,
Hanáková M. 6, Šliková S. 4

Dorostenky:
DBK K-K – Aritma Praha „B“
99 : 25 (22:4 / 47:12 / 71:19)
Hynková B. 23, Houšková A. 20,
Valešová N. 12, Váchová K. 11,
Vršecká R. 11, Jonášová D. 7, Biháriová M. 5, Kulhánková K. 4,
Kulhánková V. 4, Urbanová L. 2
DBK K-K – BK Studánka Pardubice
70 : 61 (18:11 / 41:24 / 63:41)
Hynková B. 19, Kulhánková V. 14,
Houšková A. 13, Valešová N. 10,
Kulhánková K. 6, Jonášová D. 3,
Urbanová L. 3, Biháriová M. 2
Utkání na Aritmě bylo odloženo na
13.12.
Utkání v Dolních Počernicích bylo
odloženo o termínu se jedná.

http://basket.kralovice.cz
Kožlanský zpravodaj 12/2008
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Motokros má zástupce i v Kožlanech
V letošním roce se zúčastnil
západočeského
přeboru
v motokrosu
Adam
Kulhánek,
jezdec AMK Kříše, na motocyklu
HONDA cr 125. Přebor měl 12
závodů, zde získal celkem 450
bodů, které mu vynesly první
místo. Jezdilo se na různě
náročných
tratích
např.

v Horšovském Týně, Merklíně,
Sedlčanech, Chomutově a také
v nedalekých Kříších u Břas, kde
bývá několikatisícová návštěvnost
diváků. Také ve Stříbře je zajímavá trať, při skoku přes silnici
se divákům až tají dech.
V této sezoně nasbíral Adam
Kulhánek mnoho cenných zkuše-

ností, které chce využít v příštím
roce, kdy se chce zúčastnit
Mistrovství České republiky juniorů v motokrosu (Mitas Junior
Cup). Ví, že to bude velmi těžké,
protože
těchto
závodů
se
zúčastňují jen ti nejlepší z naší
republiky.
Trenér Zdeněk Běláč

DBK BECKER Kožlany-Kralovice
si dovoluje pozvat všechny zájemce o rozloučení s basketbalovým rokem k aktivní účasti
na tradičním zápase

SUDÁ vs LICHÁ
27. 12. 2008 – 10:00 – 16:00 tělocvična ZŠ Kožlany
Kritériem pro rozdělení do družstev je u dívek rok narození maminky a u chlapců tatínka
Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí
2.12. 19:30
4.12. 16:30
6.12. 14:00
9.12. 9:00
9.12. 19:30
12.12. 17:00
13.12. 21:00
14.12. 9:00
17.12. 19:30
19.12. 17:00
20.12. 10:00
20.12. 19:30
25.12. 10:00
25.12. 10:00
27.12. 10:00
31.12. 20:00

Oko dravce
Vánoční besídka
Autogramiáda knihy J. Franka „Kuchařský zeměpis“
Okresní kolo v basketbale škol – st. žákyně
Zrcadla
Cestopisná přednáška o Peru
BRUTUS
Nejmladší minižákyně: DBK K-K – TJ Klatovy
Vánoční koncert
Vánoční zpívání
Mladší žákyně: DBK K-K – SOKOL Toužim
Zvonky štěstí Jiřího Zmožka
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Vánoční vyjížďka
Suda vs Lichá – rozloučení s basketbalovým rokem
Silvestr „Ve mlejně“ Kožlanští fešáci

Kino Kralovice
DPS Kožlany
Muzeum MT
Tělocvična ZŠ Kožlany
Kino Kralovice
Muzeum MT
Fantasy Land Kožlany
Tělocvična ZŠ Kožlany
Muzeum MT
kostel sv. Vavřince
Tělocvična ZŠ Kožlany
LD Kralovice
Tělocvična ZŠ Kožlany
náměstí Kralovice
Tělocvična ZŠ Kožlany
RS Ve mlejně

MěKS Kralovice
Město Kožlany
Muzeum MT
ZŠ + DBK K-K
MěKS Kralovice
Muzeum MT
DBK K-K
Muzeum MT
DBK K-K
MěKS Kralovice
TJ Kožlany
Bikeclub Kralovice
DBK K-K

TANEČNÍ SILVESTROVSKÁ VESELICE
Rekreační středisko VE MLEJNĚ
pro pár láhev sektu, ohňostroj, švedský stůl
hrají Kožlanští fešáci
tel. 373 395 051 GSM 608 809 563
vstupné lze zakoupit pouze v předprodeji
www.kozlany.cz
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ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V minulém měsíci
jsme Vám položili otázku, zda jste spokojeni s webovou prezentací města Kožlany?

Na listopadovou otázku jste odpovídali takto:

Anketní otázka pro měsíc prosinec:
Myslíte si, že letošní Vánoce budou bílé?

(Anketa bude spuštěna 1.12.)

stav hlasování k 28.11.2008 11:35 hod

Proměny...

dříve

současnost

V pátek 28.listopadu jsme rozsvítili letošní vánoční strom

PF 2009
www.kozlany.cz
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(placená inzerce)

Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné
formě na MěÚ (p. 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 5,- Kč, roční předplatné 60,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou

www.kozlany.cz
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