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Z RADNICE ...
Co je nového
Vážení spoluobčané,
jarní sluníčko úspěšně pohltilo
sníh, který nás trápil celou zimu,
ale na druhou stranu odhalilo nepořádek. Mnozí z nás se již chopili
lopat a košťat
a
před
vlastním domem
jsme
začali s jarním
úklidem.
Zaměstnanci
města
samozřejmě
budou veřejné
prostory uklízet,
ale
nestihnou všechno najednou. Mějte proto trpělivost a těm, kteří
uklízí sami, chci poděkovat.
Odborná firma začala prořezávat
stromy
v Kožlanech
v
ul.
Dr.E.Beneše
a v Hodyni. Dva
stromy jsme museli porazit, protože již byly nebezpečné pro svoje
okolí. Každý rok se tímto způsobem postupně ozdraví a vylepší
stav stromů a zeleně v Kožlanech
a v obcích.
Zlepšené počasí nám již dovolilo
začít dokončovací práce na škole.
Jedná se o opravu komína, chod-

níčků a zídky se sousedním pozemkem podél školy.
Pro
cyklisty
jsme
připravili
v Kožlanech, přes které procházejí
některé cyklotrasy, mapy těchto
cest. Jedna stojí na křižovatce „U
váhy“ a druhá je umístěna naproti
úřadu v parku u pomníku.
Oba
stojany byly vyrobeny a financovány částečně z dotace přes mikroregion Kralovicko.
První letošní kontrolní odběr vody dopadl dobře. Kvalita i přes
mohutné jarní tání sněhu se nezhoršila, spíše naopak. Pozitivem
je také to, že v průběhu zimy se
na našem vodovodním řadu nestala žádná porucha.
Ve středu 7.dubna se bude
v zasedací místnosti MěÚ konat
dražba bytu 3+1 z bytovky 387 ve
Větrné ulici. Prodej bytu by měl do
obecní pokladny přinést další nezbytné finance. Za poslední dražbu
jsme od kontrolního orgánu MMR
obdrželi pochvalu a písemný protokol o bezzávadovém průběhu.
V březnu se také uskutečnilo zasedání zastupitelstva. Mimo jiné
zastupitelstvo ve svém usnesení
schválilo přijetí daru ve formě pozemků na budoucí komunikaci
v průmyslové zóně.

Firma, která staví fotovoltaickou
elektrárnu v průmyslové zóně, již
plotí celý pozemek a dle vyjádření
majitelů by měla začít fungovat
v červnu až červenci tohoto roku.
V pátek 19.března byla městu
nájemcem předána „Restaurace u
Radnice“. Záměr pronájmu objektu
je vyvěšen na úřední desce a po
uplynutí zákonné lhůty bude ve
výběrovém řízení vybrán nový nájemce. Bližší informace je možné
získat na Městském úřadě Kožlany,
kam mohou případní zájemci adresovat svoji nabídku.
Společenský a kulturní život pokračoval i během března. V sobotu
6.března
jsme
se
spolu
s místostarostou zúčastnili odhalení
pomníku
T.G.Masaryka
v Lánech. Na sochu našeho prvního prezidenta jsme přispěli částkou pět tisíc korun. Z vlastní zkušenosti totiž víme, jak nesnadné je
získat finanční prostředky na takovouto akci.
V neděli 28.března byla vernisáží
zahájena výstava fotografií Jiřího
Zágnera. Výstava je instalována
v prostorách
zasedací místnosti
v kožlanském muzeu a potrvá až
do 2. května.
Mgr. Vladimír Přibyl

Informace pro občany
Skládka v pískovně
Upozorňujeme občany, kteří si udělali z pískovny
v Kožlanech veřejnou skládku, že i nadále zde mohou
ukládat pouze větve určené ke spálení!
Přes zimu si zde někteří naši spoluobčané „ odložili „
celý nábytek, dveře, molitany, trávu .... Výčet by byl
dlouhý. Na odpad je určený sběrný dvůr, na zbytky
trávy kompost u hájovny.

Pokud by se situace opakovala, bude MÚ nucen
ukládání větví v pískovně zrušit. Samozřejmostí bude,
že pokud se zjistí, kdo odpad v pískovně nebo kdekoli
jinde mimo sběrný dvůr uložil, bude předán
k projednání přestupkové komisi.
Smutné je to, že odvoz tohoto odpadu zaplatíme
opět všichni.

K obsahu jednotlivých čísel

V žádném
případě
nejsou
určité
příspěvky
v jednotlivých rubrikách nějakým způsobem zvýhodňovány před ostatními. Snažíme se všem dát stejný
prostor, ale může se stát, že v jednom čísle je několik
příspěvků od stejné osoby nebo stejné organizace.
Neotiskneme pouze příspěvky, které by obsahovaly
nevhodné výrazy, urážky apod.
A.Denková

Čtenářům Kožlanského zpravodaje bych ráda sdělila, že v jednotlivých číslech otiskujeme příspěvky a
fotografie, které si jednotliví přispěvovatelé dodají
osobně na městský úřad nebo zašlou v digitální podobě na email. V jednotlivých příspěvcích se nedělají
jazykové ani obsahové korektury a je možné otisknout příspěvek jednotlivce nebo zájmového sdružení
či organizace.
www.kozlany.cz
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Dne 17.3.2010 se konalo 16. zasedání zastupitelstva města Kožlany a přijalo následují usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí:
organizace z rozpočtu města na
Zastupitelstvo ukládá:
č. 201/10 - Zprávu o činnosti rarok 2010: TJ Kožlany 62.000,-Kč
č. 207/10 - radě města projednat
dy města Kožlany od 15. zasedání
DBK Kožlany-Kralovice 16.000,-Kč,
řešení dopravní situace v úseku
zastupitelstva města konaného
č. 205/10 - přijetí daru - pozempřed budovami č.p. 107 - 112 v
dne 16.12.2009, č. 202/10 ky p.č. 2316/129, 2316/138 a
Kožlanech
Zprávu starosty města
2316/140 v k.ú. Kožlany /pozemky
* Poznámka: Osobní údaje darujících
Zastupitelstvo schvaluje:
v průmyslové zóně v Kožlanech
jsou
v souladu s § 16, § 17 a § 95 záč. 203/10 změnu rozpočtu
určené k výstavbě místní komunikona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
města Kožlany na rok 2010 - 1.
kace/, č. 206/10 - návrh společzřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozpočtové opatření, č. 204/10 ných zařízení v rámci komplexní
k nahlédnutí v zápisu na městském
rozdělení příspěvku pro sportovní
pozemkové úpravy Hedčany
úřadě.
Z jednání rady města Kožlany za období únor – březen 2010
Na
svém
zasedání
dne
ských komunikací, udělení souhla1. února 2010 za účasti čtyř člesu
společnosti
AKTIV
Opava
nů rady a tajemnice, omluven Lus užitím znaku města Kožlany na
boš
Kulhánek,
rada
schválila
reklamní předměty „BUTON“, stavsmlouvu o výpůjčce sbírkových
bu zahradní pergoly na pozemku
předmětů pro muzeum Kožlany, fist.p.č. 24 v k.ú. Buček, rozšíření
nanční příspěvek ve výši 2.000,nájemní
smlouvy
nebytových
Kč pro Klub českých turistů Plzeň
prostor - kadeřnictví v Kožlanech,
na rok 2010 na obnovu a údržbu
Pražská 278, o provozování činturistických značených cest pronosti „masér pro sportovní a recházejících bezprostředním okolí
kondiční masáže s působností minašeho města, na výměnu poškomo oblast zdravotnictví“, přidělení
zených směrovek, tabulek a na
zakázky výměny oken v budově
údržbu směrovníků a turistických
MŠ Kožlany firmě Dynal, s.r.o.,
vývěsních map, licenční smlouvu o
Čistá, s tím, že realizace akce je
veřejném provozování hudebních
odvislá od přidělení dotace, podání
děl č. VP-2010-5762 (ples města),
žádosti
o
poskytnutí
dotace
vyúčtování pečovatelské služby za
v rámci programu stabilizace a obdruhé pololetí 2009, přidělení bytu
novy venkova Plzeňského kraje
v DPS Kožlany paní Uhlíkové, pro2010 na akci Oprava oken a venplacení občerstvení při turnaji v
kovních dveří v budově MŠ Kožladesetiboji
ve
výši
2.500,-Kč,
ny. Rada doporučila rozšíření cesty
smlouvu o zajištění odborné praxe
ke mlýnu v Hedčanech na 6 m
studenta Masarykovy obchodní
v rámci KPÚ Hedčany, ukončit
akademie Rakovník ve dnech 17.5.
s panem Macákem nájemní smlou- 28.05.2010, připojení 40 MW povu
na
pronájem
nebytových
třebných pro stavbu větrných elekprostor restaurace „U Radnice“ v
tráren na území města Kožlany.
Kožlanech podle podmínek nájemní
Na
svém
zasedání
dne
smlouvy, odložení projednání žá22. února 2010 za účasti všech
dosti pana Urbana o pronájem počlenů rady a tajemnice rada schvázemku p.č. 1600 v k.ú. Dřevec o
lila termín a program 16. zasedání
výměře 367 m2 do doby doplnění
žádosti o účel pronájmu pozemku,
zastupitelstva
města
Kožlany,
zastupitelstvu města přijmout dar
účetní výkazy Základní školy Kopozemky
p.č.
2316/129,
žlany a Mateřské školy Kožlany
2316/138 a 2316/140 v k.ú. Kok 31.12.2009: Rozvahu, Výkaz zisžlany od dárce Ing. Radka Kozáka
ku a ztrát a Přílohu, překrytí ztráty
a
Roberta
Beneše
/pozemky
z minulého období z fondů zaniklé
v průmyslové zóně v Kožlanech urorganizace ZŠ Kožlany, vynětí počené k výstavbě místní komunikazemku p.č. 1054/2 a 1326/2 v k.ú.
ce/.
Hodyně ze zemědělského půdního
Rada pověřila starostu města
fondu, Dodatek č. 1/2010 ke
k jednání se společností Lesy ČR
Smlouvě o poskytnutí finančního
ohledně
možnosti
odkoupení
příspěvku Plzeňskému kraji na za/případně směny/ pozemku p.č.
jištění dopravní obslužnosti území
4294/1 v k.ú. Kožlany, který měsPlzeňského kraje veřejnou vnitto potřebuje k realizaci akce „Rybrostátní linkovou dopravou, zápis
ník Vožehák“.
paní Vondráčkové do místního seNa
svém
zasedání
dne
znamu zájemců o byt v DPS Ko15. března 2010 za účasti třech
žlany,
smlouvu o dílo mezi Součlenů rady a tajemnice, omluveni
kromou farmou Babuška a městem
Milan Konopásek a Ing. Šapovalov,
Kožlany, jejímž předmětem je
rada schválila provádění prací při
úklid sněhu a prohrnování městwww.kozlany.cz

realizaci akce „Kožlany, Nádražní,
TS ZNZP, TS + vz.NN, (3)“ na pozemcích města, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IE 12-0003526/1 - pozemky p.č. 4344/1 a 4270/2 v k.ú.
Kožlany, finanční příspěvek ve výši
2.000,- Kč pro Dům dětí a mládeže
Radovánek,
Kaznějov,
v rámci
oslav 30. výročí od založení DDM,
dohodu o údržbě aplikačního programu „Bytová agenda“ na období
01.04.2010 - 31.03.2011, souhlasné prohlášení o předání pozemků dle zák.č. 172/1991 Sb., o
přechodu majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, mezi Lesy ČR a městem Kožlany, pozemky p.č. 3980, 4128/1,
4309/1, 4144/17 a 4125 v k.ú.
Kožlany, povolení umístění satelitního přijímače na budově muzea
v Kožlanech,
zvýšení
osobního
ohodnocení u ředitele ZŠ a MŠ Kožlany s platností od 01.04.2010,
zveřejnění záměru pronájmu části
pozemku st.p.č. 40 v k.ú. Kožlany,
plán preventivně výchovné činnosti
na rok 2010, vzdání se vlastnictví
k pozemku p.č. 807 v k.ú. Hedčany ve prospěch duplicitních vlastníků pozemku, s tím, že výměra
pozemku bude městu kompenzována v rámci KPÚ Hedčany. Rada
doporučila odložit projednání žádosti pana Čecha o prodej části
pozemku st.p.č. 373 v k.ú. Kožlany
o výměře cca 33 m2, za účelem
výstavby garáže, do doby zpracování návrhu územního plánu města
- využití celé lokality, kde se nachází i výše uvedený pozemek,
předložit zastupitelstvu města návrh na rozdělení finančního příspěvku pro sportovní organizace.
Rada na všech zasedáních vzala
na vědomí rozhodnutí, sdělení a
nařízení úřadů, různá oznámení
organizací a občanů, zabývala se
různými organizačními záležitostmi.
Ing. Pavel Šapovalov
místostarosta
Kožlanský zpravodaj 4/2010
strana - 2 -

POHLEDY DO HISTORIE
Ze starých kronik městečka Kozlan V.
Chtěl-li kdo před purkmistrem a konšely co právně
činiti, museli se do jisté míry vyznati v artikulích
právních a musel zachovávati všechny předpisy a pořádek procesní neměl-li při ztratit, neboť staré právo
bylo dosti přísné na formálnosti a pro bezvýznamné
opomenutí pře prohrána byla,. Kdo neuměl sám při
vésti, mohl si zjednati právního přítele (advokáta).
Jako když se ohlásil roku 1654 provazník Jiřík Ekert
z Kralovic
ku
právu
konšelskému
v Kozlanech
s panem přítelem svým právním Janem Paničkou.
Soud se konal většinou dopoledne v určitou hodinu
například: Po Svaté
a Blahoslavené Trojici ráno
v hodin 8 půl orloje nebo v pondělí po sv. Vítu mučedníku v hodině 10 půl orloje a pod. Proces začínal
se žalobou, kterou podával žalobce, ohlásiv se, obyčejně ústně stoje osobně při ouřadě purkmistrovském
městys Kozlan, řidčeji spisem žalobním. Na žalobcích
přespolních požadoval se před započetím pře, záruka
buď v sousedovi domácím nebo penězi na to, že se
k stání dostaví na vzešlé útraty soudní. Tak se roku
1621 soudil Vít Havant plnomocník Vavřince Rusýho
z Čisté s Julianou vdovou poddanou Tejřovskou, kde
urozená panna dala se ohlásit na místě k ruce vdovy
Juliany své poddané, aby týž plnomocník ku právu
stání pro škody outratní a nákladní zaručil se. Vít Havant ohlásil, aby i strana druhá složila záruk, poněvadž není pod tímto právem podobně osedlá. Museli
se tedy zaručit obě strany. Šlechtična Tejřovská zaručila se dvěma sousedy Kozlanskými a Vít Havant uvolil
se, nemaje při sobě rukojmí ve dvou nedělích pořád
zběhlých záruk dostatečný ku právu tomuto složiti.
Z toho patrno je, že žalobce mohl na místě svém postaviti plnomocníka a vrchnost obyčejně sama nebo
skrze své úředníky své poddané hájila. Členy rodiny
zastupoval při stání otec, manžel nebo hospodář. Proto také žalobu proti Matěji Kyndlovi, který kobylu
s hříbětem ukradl a byl k trestu smrti v Kozlanech odsouzen vedl na místě a k ruce Václava Kovandy
z Hedčan slovutný pan Václav Kulíšek Kasejovský, ouředník panství křického .
Žalující strana slula „původ“. Na obeslání druhé
strany musela obyčejně dáti nějaký
groš
purkmistrovi.
Někdy chtívali i „příjemné“, dříve než
soud začali. Takže
někdy
jako
Jan
Gotfrýd maje příjemného dáti pánům
purkmistrovi a konšelům 2 kopy grošů
míšenských, žádal za
sečkání
takového
příjemného pro svou
nemožnost až do svátků vánočních, léta toho 1621 a
jest mu takové hojemství do času oznámeného učiněno. Pak byla obeslána druhá strana na určitý den
k stání a tu mohla buď přiznati nebo odepříti. Také
mohla žádat odklad, jejž dávali obyčejně na 2 neděle.
Když žalovaný kladl odpor, musela strana původní žalobu dokazovat. Strana žalovaná mohla zase dokazovati svoji nevinu. Mezi každou částí bylo možno žádat
odklad na rozmyšlenou a opatření svědků, čímž se pře
www.kozlany.cz

někdy nesmírně protáhla. Byli-li vedeni k přeslyšení
svědkové, muselo to býti druhé straně oznámeno, aby
je mohla spatřiti, po případě zamítnouti. Svědky platila strana, která je vedla. Svědomí svědkův zapisoval
věrně a do slova přísežný městský písař, která byla
přijímána po předchozí přísaze, jež se měla díti vždy
na lačný žaludek. Svědomí (výpověď) bylo tajné a
svědek je šeptal písaři do pera.
Když byly všechny přípravy ukončeny, sešly se
v ustanovenou dobu obě strany a konšelé zasedli na
soud. Při přelíčení musel se každý chovati slušně a
uctivě pod trestem vězení a za každé opatření poděkovat.
Avšak
někdy
přece
jen
docházelo
k výtržnostem a všelijakým
výstupům. Nepřišla-li
strana k soudu na druhé obeslání, hrozilo jí vězení a
nepřišla-li do třetice ztratila strana při dočista. Šlechtic nemusel vypovídati a svědomí klásti oustně, nýbrž
mohl to vše učiniti písemně pod svou pečetí. Když se
pře uzavřela, vyřkli konšelé hned rozsudek nebo ho
mohli odložiti. V prvém případě musely strany odejít
ven, aby se mohl soud poradit. Primas nebo purkmistr
podal na jednoho konšela po druhém, aby pověděl, co
by právem bylo a většina hlasů rozhodla. Pak byl sestaven koncept rozsudku a po konečném upravení zapsán do knihy (manuálu). Po té strany zavolány a
rozsudek jim přečten. Opatrní páni purkmistr a konšelé obyčejně začínali: „Tu my purkmistr a konšelé
městys Kozlan slyševše žádost původu, obrany odporné strany, nahledše v artikule práva městského a
zřízení zemského, toho všeho s pilností a bedlivostí
považivše, takto o tom s vejhradou vrchního práva
vypovídáme......“
Z rozsudku konšelského mohly se strany odvolati:
„Komuž by se na rozsudku jejich přestati nevidělo,
vezmouc časně podle práva obranu a složíc na témž
právě k apellaci důklad, totiž 2 kopy grošů míšenských odtud na hrad Pražský před vrchní právo J.M.
krále a ne jinam appellovati, kromě přitrefilo-li by se,
že by po zlé vejstupky vrchnost poddaného svého ku
právu vydala a ortelován byl. Tíž konšelé, kteří soudili
věci civilní, zasedali jakožto soud trestní a hrdelní. A
byl-li někdo lapen při skutku, jsa obyčejný nízký člověk, nedělali s ním okolků. Jinak musela býti podána
žaloba a veden celý proces. Bez žaloby nebylo soudu.
Soukromý člověk neměl právo viníka trestati, nýbrž
ho musí napřed obžalovati. Viník byl vzat obyčejně do
vazby a pak musel celý proces prodělati. K tomu všemu přistupovalo v hrdelních přích ještě právo útrpné,
kdy obžalovaný
měl na trápení pravdu vyznati.
K tomu přikročeno někde, i když se viník přiznal, aby
poznali, zda při tom co vyznal setrvá i na mukách.
Rovněž Matěj Kyndl z Jarova, obžalovaný pro krádež
koní se přiznal (ovšem s výmluvou, že byl sveden)
přesto žádal vrchnostenský úředník za dodatečné
opatření k útrpnému tázání. Tak od práva oznámeno,
že pro dostatečnější jeho tovaryšstva a zlých činů vyhledávání právo útrpné se připouští a den na útrpné
tázání se ukládá na pátek po sv. Petru a Pavlu léta
přítomného 1623. Útrpné tázání řídil rychtář města
Kozlan, který měl zločince na starosti, aby neutekl
nebo aby jinak si na život nesáhl. Trápení však prováděl kat se svými pacholky.
Než-li ortel vyřčen byl sneseno od práva, aby se
hned táž věc se všemi acty panu opatu přednesena,
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jakožto vrchnosti jeho, poněvadž Matěj Kyndl z Jarova
poddaný opata plasského, bez jehož vědomí proto ortel se nesměl vynésti. Proto byl ortel vynesen až
v pondělí po třetí neděli po sv. a Blahoslavené Trojici.
A poněvadž se Matěj Kyndl, jak po žalobě ihned dobrovolně, tak na trápení a potom mě i po trápení ústy
svými vlastními přiznal k zlodějství, ze kterého byl
obviněn a k několikeré krádeži jiné přiznal, že jest koně, klisny, krávy kradl jiným a svým pomocníků krásti
napomáhal. Z té příčiny pan purkmistr ze společného

uvážení konšelského na téhož Matěje Kyndla, jakožto
na zjevného a přiznalého zloděje vynáší ortel, aby šibenicí ztrestán byl podle práva.
Po té co nejdříve následovala poprava. Týž Kyndl
na Šibeničáku na místě popravčím maje konec bráti
celé vyznání opakoval a nakonec prosil, aby prase,
něco žita a hrachu, co měl zaseto v Jarově, bylo dáno
švagru jeho Mertlovi na vychování dítěte jeho.
Pokračování příště
Bohumil Vondrášek

Židovský hřbitov v Kožlanech II.
Vzpomínky pamětníků na židovské pohřby
Židé z okolních vesnic chodili na hřbitov tzv. „Židovskou stezkou“, která vede do Strachovic a Čisté. Pan
Holopírek a pan Vondrášek zažili jedny z posledních židovských pohřbů. Oba viděli, jak Židé přišli z lesa, pravděpodobně z „Židovské cesty“ a nesli truhlu. Pan Vondrášek vypráví: „Ta jejich truhla byla taková jednoduchá,
jen ohoblovaná, prostý prkno. Neměla žádný zdobení, ještě jsme se jako kluci smáli tomu, že nemají ani na ozdobení rakve. Obyčejná dřevěná truhla. Z toho obřadu nevím nic. My jako děti jsme koukaly jen přes hradbu,
přes zeď.“1 Pan Holopírek uvedl, že byl svědkem nejspíše posledního pohřbu, který se na tomto hřbitově uskutečnil: „Když mně bylo asi 14 let neboli v letech 1936-1937, zahlédl jsem na obloze, jak letí balon. Běžel jsem
za ním a on pomalu přistával, až se zastavil kus za městem „u cihelny“. Byl jsem tam do odpoledne, jelikož vojáci ten balon skládali. A právě v té době jsem zahlédl židovský průvod čítající snad až 50 lidí, kterak jdou cestou od Kožlan na Novou Ves. Nesli rakev a šli směrem od hřbitova.“2
A k tomu oba pamětníci přidávají historku o tom, jak za války jako děti našly v márnici viset půlku prasete. „Za války jsme chodili do hájenky v lese na loutkové divadlo (hajný hrál loutkový divadlo s paní hajnou).
Po cestě jsme lumpačili, i jsme zavandrovali na židovský hřbitov, protože to bylo při cestě domů.
A jednou, když jsme se takhle vraceli, jsme našli v té bývalé márnici viset půlku prasete. V té době chodily po
zemědělství kontroly, a každý si mohl nechat jen svoji předepsanou dávku jídla. Tak si tam někdo schoval půlku
prasete, protože tam nikdo moc nechodil,“ rozpomíná se pan Vondrášek. Také uvedl, že kdysi četl ve starých
novinách o Vojtěchu Benešovi (bratr Edvarda Beneše) vyprávění: „Vojta se jako malý kluk s kamarádem rozhodl, že budou z pískovcových náhrobků seškrabávat písek a budou ho prodávat jako písek na nádobí. Ale když se
to dozvěděl jejich učitel, hrozně jim vyhuboval a oni od tohoto výdělku upustili.“3
Symbolika na macevách4 ŽH Kožlany
Kožlanský hřbitov je velice chudý, co se týče výzdoby náhrobků a užití symbolů tak typických pro židovské hřbitovy, kde vedle epitafu jsou stěžejní informace o zemřelém vyjádřeny právě pomocí symbolu5, neobjevují se zde výtvarné podoby symbolů činností a povolání a dokonce ani symboly osobních jmen či příjmení.
Pouze na náhrobku č. 173 (Jiššachar Katz / Kohen) je vyobrazen motiv žehnajících kohenských dlaní6, které
jsou zachyceny tradičně v podobě hebrejského písmene šin. Šin symbolizuje Boží přítomnost (šchina) a jedno
z Božích jmen (šadaj).
Magen David neboli Davidův štít je obecně znám jako Davidova hvězda. Na starém židovském hřbitově
v Praze se vyskytuje na náhrobcích (zemřelých se jmény David nebo Menachem - tzn. Utěšitel). Od 19. století
se stává hvězda obecným symbolem judaismu a není již pravidlem, že by se pojil ke jménu.7 V Kožlanech se
vyskytuje pouze na náhrobku č. 83, text epitafu je však ve velice špatném stavu a nejspíš jej nebude možné
vůbec přečíst. Zajímavostí je, že v Magen David je uprostřed květina a z levé strany hexagramu české písmeno
J a z pravé N. Není zatím zcela jasné, co tyto písmena představují.
Koruna dobrého jména (kešt – keter šem tov) je znakem dobré pověsti, nachází se pouze na náhrobku
č. 12. Koruna symbolizuje moudrost, znalost Tóry nebo záslužný a nezištný život. V Talmudu je psáno: „Rabi
Šimon pravil: jsou tři koruny – koruna Tóry, koruna kněžství a koruna království, ale koruna dobrého jména je
nade vše.“
Nejobvyklejším motivem, který se vyskytuje na kožlanském hřbitově je květina v různých podobách
(21x). Květiny byly spojovány nejčastěji s ženskými jmény jako Blumela, Rejzl či Róza (N_29). Není to však
podmínkou, květiny jsou i na náhrobcích mužů.
Petra Černá
Autorka je studentkou Univerzity Karlovy v Praze, Husitská teologická fakulta, obor: teologie – judaismus. V minulém roce
obhájila bakalářskou práci Židovský hřbitov v Kožlanech a na tento výzkum navazuje magisterskou prací.
Pokud budete mít zájem o jakékoliv informace, nebo pokud vy sami můžete historii o židovském osídlení jakkoli doplnit,
kontaktujte mne na adrese p.cerna@centrum.cz.
1

Osobní sdělení, MVDr. Bohumil Vondrášek, 16. 7. 2009, Kožlany.
Osobní sdělení, Václav Holopírek, 10. 5. 2009, Kožlany.
3
Osobní sdělení, MVDr. Bohumil Vondrášek, 16. 7. 2009, Kožlany.
4
Židovské náhrobky
2

5

STEINOVÁ, I., Židovské náhrobky : umění symbolů. Maskil. 2009, roč. 8, č. 4, s. 1.
Kohenské žehnající ruce představují hlavní výtvarný symbol na jejich náhrobcích. V českém a moravském prostředí se objevují od konce
16, st. Nejstarší doklady jsou na Starém židovksém hřbitově v Praze, Kolíně a Ivančicích. (STEINOVÁ, I. Židovský náhrobek : Symboly
činností a povolání. s. 221.)
7
STEINOVÁ, I., Židovské náhrobky : umění symbolů. Maskil. 2009, roč. 8, č. 6, s. 4.
6
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Zručský aerobik
Ve středu 24.3. se děvčata 9.třídy ve složení Iva
Vorlíková,Karolína Šnajdrová,Karolína Klečánková a
Kristýna Kupcová zúčastnila 11. ročníku okresní soutěže "Zručský aerobic".
Děvčata statečně bojovala a do finále byla odbornou
porotou vybrána Iva Vorlíková a Kája Šnajdrová. Po
náročném cvičení bylo diplomem a drobnými cenami
odměněno prvních 10 děvčat. Kája Šnajdrová se
umístila na krásném 5. místě. Soutěžní klání bylo bohatě prostoupeno doprovodným programem sportovních a tanečních klubů.
Mgr.Věra Přibylová

NESTLÉ BASKET CUP 2010
V pátek 19.3. se konal Okresní přebor škol v basketbale žáků 8.-9. tříd pod názvem NESTLÉ BASKET
CUP 2010 v tělocvičně Gymnázia Plasy. Turnaje se
zúčastnila družstva ZŠ Kralovice, Gym. Plasy, ZŠ Pla-

sy, ZŠ Dolní Bělá, ZŠ Horní Bříza, ZŠ Zbůch a naši
hoši. Kožlanské družstvo se postupně utkalo se všemi
soupeři. Jednou se vyhrálo,pak zase prohrálo.
Zápasy byly docela vyrovnané, ale chybělo nám
štěstí a také trochu basketbalového umu. Jen v zápase s Kralovicemi jsme dostali „nařezáno“, to ostatně
všichni! Po sečtení výsledků na nás zbylo pěkné čtvrté
místo.
Výsledky našeho týmu:
ZŠ Kožlany - ZŠ Zbůch
22:14
ZŠ Kožlany - G. Plasy
10:22
ZŠ Kožlany – ZŠ Kralovice
8:53
ZŠ Kožlany – ZŠ Horní Bříza
10:12
ZŠ Kožlany – ZŠ Dolní Bělá
17:14
ZŠ Kožlany – ZŠ Plasy
12:19
Chtěl bych poděkovat všem našim hráčům za reprezentaci naší školy.
Mgr.Jaroslav Berbr

Březen v mateřské škole
Dne 2.3.2010 proběhl zápis dětí do mateřské školy
na školní rok 2010/2011. K zápisu přišlo 14 nových
dětiček i se svými rodiči. Všichni si mohli v naší školce
pohrát v 1. třídě s hračkami, odejít domů se mnohým
dětem vůbec nechtělo.

Celý měsíc se děti pilně připravovaly na vystoupení,
paní učitelky tvořily kulisy a masky, abychom se mohli
16.3. zúčastnit oblastního kola přehlídky mateřských
škol v kulturním domě v Kralovicích. Do Kralovic přijelo 11 mateřských škol z okresu Plzeň - sever. Naše
děti si spolu s paní učitelkami připravily hudební pohádku s názvem Jarní probuzení. Po dlouhé zimě nás i
nacvičování moc bavilo a doufáme, že jsme zaujali i
ostatní diváky. O tom, která mateřská škola pojede na

celostátní kolo do Nymburka, bude rozhodnuto začátkem května.

Dne 18.3. navštívilo školku Karlovarské hudební divadlo s pohádkou“ Jak Lesíčkovi uletěly včelky do Bavorského lesa“. Představení bylo bezplatné a uskutečnilo se díky podpoře společnosti Ekokom a Plzeňského kraje. Představení hudební pohádky O Lesíčkovi, je
úsměvným zpracováním návodu, jak správně roztřiďovat obaly v domácnosti. O tom, že představení zaujalo, svědčila pozornost a účast dětí na představení.
L.Kozlerová

Informace pro občany
Plán preventivně výchovné činnosti na rok 2010
Pro splnění § 29 zákona číslo
133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů města Kožlany
zpracovalo tento plán preventivně výchovné činnosti na rok
2010.
Preventivně výchovná činnost
města v roce 2010 se zaměří na:
1.Metodickou pomoc pro fyzické
osoby nebo právnické osoby při
www.kozlany.cz

zajišťování požární ochrany poskytovanou odborně způsobilou osobou dle § 11 zákona o požární
ochraně.
Tato pomoc spočívá v tom, že
obyvatelé města mohou vznášet
dotazy týkající se požární prevence. Písemné dotazy mohou odevzdávat v době úředních hodin na
Městském úřadě v Kožlanech s
uvedením adresy tazatele. Odpo-

věď dotazovanému bude odeslána
či v případě uvedení telefonního
čísla zodpovězena v co nejkratší
době maximálně však do 30 dnů
od vznesení dotazu.
2.Názorná propagace na úřední
desce města, kde budou vyvěšeny
ve stanovených termínech články:*
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Hoření
Když vzplane ohnivá voda
Když zatopí požár
Kuřáci a požární ochrana

3.Město bude pokračovat ve spolupráci s HZS ČR při zajišťování
preventivně výchovné činnosti.

a jinými orgány a organizacemi
působícími
na
úseku
požární
ochrany.

4.Město bude pokračovat ve spolupráci s občanskými sdruženími,
veřejně prospěšnými organizacemi

* článek Hoření uveřejňujeme ve zpravodaji v tomto čísle, následující články
budou uveřejněny během roku

HOŘENÍ, HAŠENÍ, RUČNÍ HASICÍ PŘÍSTROJE
Je to jednoduché – třísky na podpal máme připraveny, děti přinesly z dřevníku zásobu březových polen
a nám stačí jen přiložit hořící zápalku ke starým novinám. Za chvíli budou v krbu vesele tančit červené
plamínky a pokojem se rozlije příjemné teplo. A protože do začátku oblíbeného televizního programu zbývá několik minut, posadíme se do křesla a možná nás
napadne myšlenka, co to hoření vlastně je a za jakých
podmínek k němu dochází. Pokusíme se vám tedy na
ni odpovědět v následujících řádkách.
Vezmeme si na pomoc učebnici chemie a tam najdeme tuto definici : Hoření je fyzikálně – chemická
reakce, při které se látka, zahřátá na svoji zápalnou
teplotu, slučuje s kyslíkem za silného vývoje tepla,
světla a zplodin hoření.
Definice nám napovídá, že proces hoření vyžaduje
tři důležité faktory. Prvním je bezesporu hořlavá látka.
Výběr je opravdu rozmanitý ve všech skupenstvích
hmoty : např. hořlavé kapaliny jako je benzín nebo
líh, pevné hořlavé hmoty jako jsou dřevo, papír a textil nebo plynné látky což je zemní plyn nebo propanbutan. Druhý faktor – kyslík, obsahuje vzduch kolem
nás, pro speciální účely se uchovává čistý kyslík
v tlakových lahvích a jako okysličovadlo postačí
v některých případech i kyslík vázaný v chemických
sloučeninách. A jestliže se nám sejdou hořlavina
s kyslíkem, což vzhledem k prostředí v němž žijeme,
je stav téměř neustálý, postačí přidat ještě zápalný
zdroj a oheň je tady. Zápalným zdrojem nemusí být
jenom otevřený plamen, stejně dobře dokáže zapálit i
žhnoucí uhlík, nedopalek cigarety, jiskry odletující od
brusky nebo jiskření mezi kontakty vypínače či atmosférický výboj – blesk.
Jestliže odstraníme některou z uvedených složek,
nemůže proces hoření probíhat. Víme tedy, že budeme-li někdy hasit, nebudeme dělat nic jiného, než
bránit přístupu vzduchu, ochlazovat hořící látky nebo
je zcela odstraňovat. V praxi to znamená například

vypnout neprodleně přívod plynu, pokrýt hořící materiály pěnou nebo třeba ochladit rozpálené dřevo vodou.
Ke zdolání malého požáru nám postačí běžné
hasební prostředky – tlumice, houně, ruční a džberové
stříkačky, někdy stačí vědro vody nebo zahradní hadice. Podstatně účinnější jsou ruční hasicí přístroje, u
nichž je ovšem nutno pamatovat na omezené časové
působení a použít vhodný typ. Jak se mění technika a
technologie i hasební látky doznaly za poslední léta
změny a především se zvýšila jejich hasební schopnost.
K běžným hasicím přístrojům patří vodní a pěnový,
zde si musíme dát pozor a nepoužívat je pro hašení
elektrického zařízení pod proudem. Na elektriku je
vhodný sněhový hasicí přístroj a v dnešní době snad
nejrozšířenější práškový hasicí přístroj. Prášek jako
hasivo je snad neuniverzálnější a lze ho použít
v domácnosti, zaměstnání, pomůže nám uhasit i
osobní automobil. V poslední době se i u nás objevila
nová
hasiva,
například
Pyrocool.
Oblíbený
v domácnostech se stal zejména hasicí sprej této firmy a to pro svůj vysoký hasební účinek a škálu jeho
použití.
Po použití hasicí přístroj necháme co nejdříve naplnit u odborné firmy nebo jej nahradíme novým přístrojem. Připomeňme si ještě, že pouze udržované (
pravidelně 1 x ročně kontrolované) a na vhodném
místě umístěné přístroje nám při hašení případného
požáru mohou být dobrými pomocníky.
Co říci závěrem? Nečekáme, že se z vás po přečtení
tohoto zamyšlení stanou ostřílení bojovníci s požáry
všeho druhu. Chtěli jsme vás seznámit právě s tím, co
je třeba vědět, aby mohl každý pomoci při záchraně
nejen svého vlastnictví. Oheň v krbu i oheň na střeše
je jeden a tentýž a je pouze na nás, představí-li se jako dobrý sluha nebo zlý pán.

KULTURA
Výstavu fotografií Jiřího Zágnera můžete vidět v dubnu v muzeu
Počátky mého fotografování spadají do konce sedmdesátých let, kdy jsem
jako výtvarník propagace v Elektroporcelánu Louny „zdědil“ vybavenou fotokomoru a byl z titulu pracovního zařazení „donucen“ fotit. V přítmí červené
žárovky jsem tak objevil ten do té doby mě neznámý okouzlující proces
z vývojky vystupujících obrazů a z profese se stal koníček. Když jsem se o
pár let později stal členem lounského fotografického kroužku, kde jsme kromě povinného focení kulturních akcí pořádali i různé výstavy a přednášky,
z koníčka se změnila ve vášeň. Začal jsem se toulat městskou a příměstskou krajinou, přiblble mhouřit pravé oko, vyhledávat „své“ motivy a nevšímat si pošklebků severočeských spoluobčanů. Pak jsem se odstěhoval do
Karlových Varů a fotografování zanechal, čehož budu litovat ještě na rozptylové loučce. Teprve s pořízením nového digitálního fotoaparátu, počítače a
internetu jsem se k fotografování vrátil a po předlouhých letech se zase potuluji městskou a příměstskou krajinou, přiblble mhouřím pravé oko a nevšímám si pošklebků ruských spoluobčanů.
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Rozhovor s Jiřím Zágnerem
Dobrý den, chtěla bych se Vás
zeptat, proč „Imaginace“ ?
Imaginace znamená obrazotvornost, v širším smyslu představivost
a tvořivou schopnost. Označuje
schopnost člověka vyvolávat v
mysli představy či „obrazy“, které
se mohou buď vázat k předchozí
zkušenosti jako vzpomínky, nebo
mohou tyto obrazy, různě přetvářet a vytvářet tak nové představy.
Snažím se v terénu pozorně vyhledávat různé i zcela nenápadné motivy a svou představivostí a možnostmi techniky jim přiřazovat jejich vlastní příběh.
A to mě
ohromně baví.
Když vyrážíte na své toulky
s fotoaparátem, máte už představu, kde budete fotit, co budete fotit a v jakou denní dobu?
Neurčuji si nikdy, KDE a CO budu
fotit a už vůbec ne, v kterou denní
dobu. Podle možností mám fotoa-

parát stále při sobě, valná část
záběrů pochází z nejbližšího okolí
mého bydliště.
Světelné podmínky se neustále
mění a i na místech mnohokrát
prošlých lze vždy nalézt nové motivy.
Co pro Vás znamená focení,
hledání a zachycení okamžiku?
Nebo je to potřeba odreagovat
se a třeba při tom hledat něco,
okamžik v čase, v prostoru.
V mém případě a v tomto „fotografickém“ období nejde ani tak o zachycení okamžiku, jako spíš o hledání obrazů, kterých si málokdo
všimne. Může to být zajímavá
struktura či tvar, náhodná kompozice předmětů či hra stínů a barev.
Taková scéna mě „zachytí“ a ihned
si vytvářím představu o konečné
podobě snímku.
Na vašich fotografiích se většinou neobjevují lidé. Znamená

to, že je pro vyjádření nepotřebujete?
Ano, neumím fotit lidi, nikdy jsem
neuměl a zlobím se proto na sebe.
Pokud se někde přeci jen na mé
fotografii objeví postava, tak pouze část či stín dotvářející kompozici. Pro toto období přestav a fantazie lidi opravdu nepotřebuji. Fotograf však prochází různými obdobími, třeba k tomu také někdy dospěji.
Které roční období se objevuje
nejčastěji na vašich fotografiích?
To se nedá jednoznačně určit,
imaginární svět „neuznává“roční
období. Z čehokoli se dá vytvořit
cokoli a určitě byste se divila, kdybych prozradil, co je na těch fotografiích vlastně zachyceno!
Pane Zágnere, děkuji Vám za rozhovor.
V.Kobyláková

SPOLKY
Mladí hasiči přivezli vítězství z Obory !!!
V sobotu 20. února se v Oboře u Kaznějova konala
další pohárová soutěž mladých hasičů na okrese Plzeň
– sever pod názvem „Zimní závod požárnické všestrannosti“. Závodu se zúčastnilo 250 dětí, které
utvořily 57 hlídek. V kategorii mladších startovaly na
soutěži i naše dvě družstva – hlídky - mladých hasičů.
Na děti čekala náročná téměř čtyřkilometrová trasa
oborskými lesy, hlubokým a mokrým sněhem a občas
i pořádné stoupání.

První disciplínou bylo prověření schopnosti dětí pomoci při fingovaném požáru, kdy musely zavolat na

správné telefonní číslo, vypnout elektrický proud a
uzavřít přívod plynu a potom vynést z místnosti, kde
„jako“ hořelo, osoby, kterými byly panenky a hadroví
panáci. Pak na děti čekal odhad vzdálenosti a určováním topografických značek, poznávání rostlin a zvířat,
střelba ze vzduchovky, luku i foukačky, určení autobusového spoje, orientace mapy a světových stran,
zatloukání hřebíků, základy zdravovědy, vázání uzlů,
házení šipek na terč, hod granátem na cíl, překonání
vodorovné lávky a žebříkové stěny, určení typu ohňů
a v cíli děti prokázaly, že si umí poradit i s řezáním pilou a někteří i uříznutý špalek dokázaly rozštípat na
polínka.
Tým ve složení Jirka Švamberg, Jirka Vodrážka,
Honza Špaček, Rozárka Slabá a Lenča Zímová na
všech disciplínách prokázal, že je velmi dobře připraven – nasbíral pouze 9 trestných bodů a v konečném
hodnocení všech 22ti hlídek to znamenalo první velké
vítězství. Ani druhý tým ve složení Jára a Ondra Berbrovi, Míra Beneš, Nikolka Švambergová a nejmladší
Alenka Klausová se neztratil – obsadil velmi pěkné 6.
místo.
Dětem patří veliká gratulace a obrovské poděkování
za vynikající výsledek !
Alena Foldová
starostka SDH Kožlany

Z činnosti místních chovatelů....
V březnu se konala výroční členská schůze ZO ČSCH Kožlany.
Členskou základnu tvoří 19 chovatelů z toho je 6 mladých chovatelů,
2 chovatelé jsou členy chov. klubů.
V loňském roce jsme se sešli na
dvou členských a jedné výroční
schůzi.
www.kozlany.cz

Do činnosti naší organizace patří
také
kroužkování
drůbeže.
V loňském roce jsme okroužkovali
175 ks drůbeže, 240 ks holubů a
registrovali 301 králíků.
Ve dnech 7. - 8. srpna 2009
jsme uspořádali v našem areálu za
restaurací U radnice tradiční výsta-

vu holubů, králíků, drůbeže, exotů
a morčat klubů Praha, kterou pořádáme každoročně
během kožlanské pouti. Na výstavě bylo vystaveno 115 ks králíků, 76 ks drůbeže, 138 ks holubů a 30 ks exotického ptactva. Nově se naší výstavy zúčastnili chovatelé z Klubu
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chovatelů morčat Praha a ti připravili expozici 80 kusů morčat. Výstava byla po oba dva dny hojně
navštívena. Naší organizaci bylo
věnováno po pěti čestných cenách
u králíků, holubů a drůbeže, dvě
čestné ceny jsme věnovali pro nejúspěšnější
chovatele
morčat.
Z našich členů získali čestnou cenu
chovatelé Pícl, Adamojurka, Topinka, Jelínek a Sebránek.
Naši chovatelé vystavovali svá
zvířata na výstavách v okrese i
Sbor dobrovolných hasičů
Kožlany

mimo něj, ale i na výstavách klubových, národní i evropské. Na evropské výstavě v Nitře získal chovatel Jelínek za své „České bubláky“ pohár a dvě čestné ceny.
Na NVMK v Lysé nad Labem získal chovatel Pícl za kolekci králíků
„Heč“ titul Mistr České republiky.
Ale i na ostatních výstavách získali
naši členové celou řadu čestných
cen.
Na výroční členské schůzi byl
zvolen nový předseda revizní ko-

mise, kterým se stal Jaroslav Sebránek.
Touto cestou naše základní organizace děkuje všem svým členům a příznivcům za spolupráci,
poděkování patří i MěÚ Kožlany a
všem dalším sponzorům, s nimiž
se těšíme i na další spolupráci
v roce 2010.

POZVÁNKA
na 20. ročník soutěže
jednotlivců

Firma Becker Bohemia s.r.o.

pořádá
V LICITOVANÉM MARIÁŠI,
v sobotu 3. dubna 2010
již

který se koná v

7. ročník soutěže

sobotu 3. dubna 2010

„O pohár starosty města“
KOŽLANSKÁ JÍZDA

v kulturním domě v Bučku.
začátek ve 13.00 hod

Ing. Jiří Topinka

nabízí občanům zapůjčení
kontejneru na likvidaci odpadu, stavební sutě a odvozu
dalších materiálů
pronájem kontejneru: 44,- / den
jízdné: 30,- / km
manipulace: 133,- / jízda
skládkovné dle ceníku skládek

další informace na tel.
373 396 158, 373 397 623
uvedené ceny neobsahují DPH

SPORT
FC Olympie Kožlany
S nástupem jara se postupně rozbíhají soutěže všech
našich fotbalových mužstev. Přijďte nás opět povzbudit!!! Děkujeme.
Výsledky přípravných utkání mužů:
Mladotice – Kožlany 1:2 (0:1)
branky: Polcar, Hora

Břasy – Kožlany 0:6 (0:6)
branky: Šnajdr 2, vlastní, Polcar, Klaus, Štrunc
- utkání bylo cca po hodině hry předčasně ukončeno
kvůli průtrži mračen

Program - duben:
Muži:
3.4.
11.4.
17.4.
24.4.
1.5.

Kožlany - Blatnice
Vejprnice B - Kožlany
Křelovice - Kožlany
Kožlany - Kaznějov
Žihle - Kožlany

Dorost:
Blatnice - Kožlany
16:30 11.4.
16:30 18.4.
Heř. Huť - Kožlany
17:00 24.4.
Kožlany – Dobříč
17:00 2.5.
Tlučná – Kožlany
13:00

Žáci:
10:00 10.4.
10:00 17.4.
14:30 24.4.
10:00 1.5.

Kam. Újezd - Kožlany
Kožlany – Sulkov
Blatnice - Kožlany
Kaznějov - Kožlany

10:00
10:00
10:00
14:45

Motokros

V minulém roce se Adam Kulhánek zúčastnil Mezinárodního mistrovství ČR juniorů a západočeského
přeboru (Buell Cup)
v motokrosu na motocyklu
HONDA CRF 250r za AMK Kříše. Samotné MMČRJ mělo 6 závodů (Krásná Lípa, Březová nad Svitavou, Vrawww.kozlany.cz

nov u Brna, Horní Újezd, Kaplice a Jinín). Nastoupil
pouze ve třech závodech, které byly pro něho velmi
těžké . Nasbíral zde své první cenné mistrovské body a spoustu zkušeností, které by chtěl zužitkovat v
příští sezoně.
V západočeském přeboru (Buell Cupu) absolvoval
12 závodů (Kramolín, Kříše, Stříbro, Sedlčany atd.)
Při závodech v Havrani si poranil kotník, který ho vyřadil na několik týdnů. Ve Stříbře mu nepřálo příliš
štěstí a skončil na nepopulárním 4. místě. Poslední
závod v Merklíně se konal za velmi špatného počasí,
ale i přesto se povedl. Za třetí místo, které zde Adam
vybojoval, získal pěkný pohár, který byl pěknou tečkou za celou sezonou. Po součtu bodů ve všech závodech západočeského přeboru skončil ve své kategorii na 2. místě.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem sponzorům,
příznivcům a fanouškům a věříme, že Adam bude dál
dobře reprezentovat město Kožlany v MOTO SPORTU.
Z. Běláč - trenér
Kožlanský zpravodaj 4/2010
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DBK Kožlany – Kralovice
Zpráva o sezóně starších dorostenek DBK
Kožlany-Kralovice 2009/2010
Do letošní sezóny naše družstvo starších dorostenek
vstupovalo s většími ambicemi, než jaký byl celkový
výsledek. Deváté místo z desetičlenné tabulky rozhodně není úspěchem. Začátek soutěže byl dobrý, ale
postupně jsme ztráceli. Až na několik vyjímek byla
většina zápasů vyrovnaná. Vypadalo to však , jako
bychom se báli vyhrát. Zápasy jsme ztráceli vlastními
chybami většinou v závěrečných minutách.
Podle
mého názoru je příčinou nesehranost družstva, která
plyne z nízké účasti na společném tréninku. Proto
chyběla jistota právě v důležitých závěrečných minutách , či v okamžiku rozhodujícího nástupu soupeře.

kroužek zájemců o basketbal nebo začít tvrdě trénovat a zúročit roky přípravy v nějaký významnější
úspěch v umístění v tabulce ligy starších dorostenek.
Hráčskou kvalitu na to určitě máme. Záleží však
hlavně na přístupu všech hráček. Basketbal je totiž
kolektivní sport a jeden bez druhého nezmůže nic.
Trenéři jsou připraveni (tak jako vždy), odevzdat pro
úspěch kolektivu vše. A co hráčky?
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval rodičům, kteří projevili skutečný zájem a přišli se podívat, jak jejich dcera hraje a také nám pomohli s dopravou na
zápasy dorostenecké ligy.
Konečná tabulka Dorostenecké ligy 2009/10
Pořadí

Účast na trénincích je určitě podstatou všech našich problémů. Je otázkou, do jaké míry lze tuto skutečnost ovlivnit. Ruku na srdce, řada absencí nebyla
z nezbytných důvodů nemoci či jiných povinností. Je
třeba se rozhodnout co dál. Zda pokračovat jako
Výsledkový servis
Starší dorostenky:
S. D. Počernice vs DBK K-K
61 : 38 (12 : 14/34 : 24/50 : 31)
Body: Kulhánková V. 10, Šnajdrová I. 9, Hynková B. 7, Kulhánková
K. 6, Jarošová V. 5, Houšková A.
5, Jarošová V. 5, Urbanová L. 3 *
Fauly: 13–14 * 5 chyb: 0–0 *
Trojky: 1 – 4 * TH: 16/8-19/8 *
TO: 1/1–1/0
BK DE Prosek vs DBK K-K
72 : 45 (26 : 9/44 : 18/53 : 27)
Body: Kulhánková V. 9, Šnajdrová
I. 7, Jarošová V. 5, Kulhánková K.
5, Hynková B. 5, Urbanová L. 4,
Šrámková S. 2, Houšková A. 1 *
Fauly: 11-19 * 5 chyb: 0-0 * Trojky: 1–2 * TH: 19/17-13/7 * TO:
0/2–1/1
DBK K-K vs SOKOL Kladno
64 : 75 (13 : 15/29 : 34/52 : 51)
Body: Hynková B. 13, Kulhánková
V. 11, Urbanová L. 10, Kulhánková
K. 9, Houšková A. 9, Šnajdrová I.
5, Jarošová V. 4, Jonášová D. 3 *
Fauly: 30-18 * 5 chyb: 1–0 * Trojky: 5–2 * TH: 18/11-41/27 * TO:
2/2–2/1
www.kozlany.cz

Team

Skore

Body

1.

BK DE Prosek

1588 : 1008

36

2.

TJ Lokomotiva Liberec

1457 : 1047

32

3.

TJ Klatovy

1286 : 1034

31

4.

Sokol Dolní Počernice

1116 : 1122

29

5.

BC Benešov

1099 : 995

28

6.

TJ Loko Liberec B

7.

957 : 1115

26

Sokol Kladno

1118 : 1242

24

8.

Aritma Praha

1141 : 1182

24

9.

DBK K-K

1008 : 1149

22

753 : 1629

18

10.

BSK České Budějovice

Starší žákyně:
BK Tábor vs DBK K-K
35 : 51 (10 : 14/20 : 32/26 : 42)
Body: Buňková K. 11, Krumposová
L. 9, Doležalová B. 6, Šafránková
A. 6, Stará V. 6, Kubíčková V. 4,
Štorchová A. 3, Maroušková M. 2,
Salfická P. 2, Epikaridisová J. 2 *
Fauly: 15-9 * 5 chyb: 0-0 * Trojky: 0-0 * TH: 6/0-18/7 * TO: 1/01/0
BK St. Pardubice vs DBK K-K
69 : 66 (14 : 14/34 : 25/56 : 42)
Body: Vršecká R. 17, Buňková K.
11, Krumposová L. 8, Kubíčková V.
7, Bihariová M. 7, Maroušková M.
4, Salfická P. 4, Štorchová A. 3,
Stará V. 3, Svobodová E. 2 * Fauly: 19-27 * 5 chyb: 0-1 * Trojky:
3–4 * TH: 37/19-13/5 * TO: 1/00/0
BK Ústí n. Labem vs DBK K-K
71 : 40 (27 : 8/34 : 21/55 : 32)
Body: Svobodová E. 12, Stará V.
11, Vršecká R. 10, Salfická P. 8,
Krumposová L. 6, Eretová L. 6,
Doležalová B. 4, Epikaridisová J. 4,
Bihariová M. 4, Šofránková A. 4,
Kočková M. 2 * Fauly: 18-12 * 5

Vladimír Přibyl - trenér družstva
chyb: 0-0 * Trojky: 0-0 * TH: 8/518/6 * TO: 1/0-2/1
39 : 90 (10 : 34/29 : 46/35 : 76)
Body: Vršecká R. 16, Bihariová M.
14, Krumposová L. 10, Salfická P.
6, Doležalová B. 6, Epikaridisová J.
6, Svobodová E. 6, Šofránková A.
6, Eretová L. 6, Kočková M. 4, Maroušková M. 4, Stará V. 4 , Sklenářová S. 2 * Fauly: 6-14 * 5 chyb:
0-0 * Trojky: 0-0 * TH: 14/5-6/4 *
TO: 2/2-0/0
ARITMA Praha vs DBK K-K
76 : 67 (20 : 19/36 : 38/55 : 50)
Body: Bihariová M. 20, Vršecká R.
18, Maroušková M. 11, Kočková M.
5, salfická P. 4, Šofránková A. 4,
Doležalová B. 2, Sklenářová S. 2,
Epikaridisová J. 1 * Fauly: 24-17 *
5 chyb: 0-0 * Trojky: 0-6 * TH:
27/9-23/10 * TO: 1/1-2/2
Konečná tabulka základní části:
1. BK St. Pardubice
9-1
19
2. DBK K-K
7-3
17
3. TJ Sn Litoměřice
5-5
15
4. Aritma Praha
5-5
15
5. BK Tábor
4-6
14
6. BK Ústí nad Labem 0-10
10
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chyb: 0-0 * TH: 5/0-9/1 * TO:
1/0-1/0

Minižactvo:
Slavoj Tachov vs DBK K-K
9 : 84 (2 : 26/2 : 49/7 : 61)
Body: Doležalová B. 12, Bažantová
V. 12, Kočková M. 12, Buňka J. 9,
Buňková K. 9, Sklenářová S. 6,
Schreiber P. 6, Slabá R. 6, Švambergová N. 4, Šofránková A. 4, ,
Staněk O. 2, Špačková B. 2 * Fauly: 9-3 * 5 chyb: 0-0 * TH: 6/111/3 * TO: 1/0-0/0
12 : 89 (0 : 33/8 : 39/10 : 73)
Body: Kočková M. 29, Schreiber
P.12, Slabá R. 12, Sklenářová S.
10, Buňková K. 8, Šofránková A.
6, Bažantová V. 4, Doležalová B.
4, Staněk O. 4 * Fauly: 7-3 * 5

BKK Holýšov vs DBK K-K
33 : 74 (12 : 16/12 : 42/20 : 61)
Body: Šofránková A. 22, Kočková
M. 16, Polívka V. 13, Buňková K.
7, Sklenářová S. 4, Bažantová V.
3, Zeman M. 3, Slabá R. 3, Staněk
F. 3 * Fauly: 22-14 * 5 chyb: 0-0
* TH: 17/5-24/8 * TO: 1/3-1/3
41 : 53 (13 : 11/19 : 33/29 : 47)
Body: Kočková M. 14, Buňková K.
13, Šofránková A. 11, Polívka V. 9,
Bažantová V. 2, Slabá R. 2, Staněk
F. 2 * Fauly: 21-18 * 5 chyb: 1-0
* TH: 20/3-25/7 * TO: 2/3-0/2

Průběžná tabulka:
1. DBK K-K (mix)
2. Sokol Toužim (ml.)
3. BKK Holýšov (st.)
4. TJ Klatovy (st.)
5. Loko K. Vary (st.)
6. BaK Plzeň (ml.)
7. TJ Loko Cheb (ml.)
8. Slavoj Tachov (ml.)

22- 4
22- 4
18- 8
14-10
14-10
7-19
5-21
0-26

48
48
44
38
38
33
31
26

Přípravka:
2. turnaj Šmoulinka Cupu byl
zcela v naší režii. Zvítězili jsme ve
všech zápasech i obou dovednostních soutěžích. Podrobnosti přineseme v následujícím čísle zpravodaje.
Jiří Buňka

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V březnu jsme Vám
položili otázku: Čím doma topíte?

Na otázku v březnu jste odpovídali takto:

Anketní otázka na velikonoční duben:
Víte co jsou to KRASLICE?

stav hlasování k 30.3.2010 v 20:45 hod
(nová anketa byla spuštěna 1.4.)

Proměny...

dříve

současnost

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

www.kozlany.cz
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