KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
BŘEZEN 2007

Z RADNICE ...
Na konci měsíce ledna se uskutečnilo druhé výběrové řízení na výběr firmy, která bude zajišťovat
sběr, svoz a třídění odpadu v našem
městě. Výběrové řízení vyhrála firma Becker Bohemia s.r.o., která
nabídla nejnižší cenu. Výše ceny
byla rozhodujícím kritériem pro výběr.
Začátek února je obdobím, kdy se
podávají žádosti o dotace. Podali
jsme celkem tři žádosti v celkové
výši 796 tisíc korun z rozpočtu Plzeňského kraje. Snad se podaří některou z těchto dotací získat.
Od začátku února probíhají opravy majetku města poškozeného orkánem Kyril. Naštěstí je tento majetek pojištěn a škody budou hrazeny
z pojistky.
Zároveň jsme vyčistili okapy na
muzeu a na zdravotním středisku,
které byly plné listí ještě od minulé-

ho roku. Dále jsme instalovali zábradlí na krátká schodiště v muzeu
a v knihovně.
Starosta města přihlásil stavbu
hřiště u školy do soutěže „Stavba
roku 2006“, kterou vyhlásil Plzeňský
kraj. Důvodem přihlášení je obtížné
technické řešení stavby ve velmi
svažitém terénu a také dobré začlenění do zástavby města. Stále
ještě probíhají úklidové práce po
vichřici, hlavně úklid popadaných
větví stromů a průběžně také likvidace polomů v lesích.
Velmi slibně se rozjíždí práce kulturní a sportovní komise, která
v současné době připravuje vítání
nově narozených občánků a také intenzivně pracuje na vylepšené formě našeho zpravodaje.
V pondělí 19.2.2007 byla podepsána nová smlouva s firmou Becker Bohemia s.r.o., která vyhrála

výběrové řízení, protože nabídla
nejnižší cenu za svoje svozové služby.
Na zasedání rady města přišla pí
Ing. Slivoňová, která podala výpověď smlouvy na pronájem Sokolovny k 28.2.2007 . Rada tuto žádost
přijala. Naší snahou nyní bude zabezpečit již nasmlouvané akce a zároveň vyhlásit výběrové řízení na
nového provozovatele Sokolovny
v Kožlanech.
V úterý 20.2. se v Kožlanech uskutečnil
již
tradiční
masopust.
V průvodu byly vidět zajímavé
masky včetně medvěda ve dvojím
provedení.
Tato
tradice
se
v Kožlanech udržuje hlavně díky
fotbalovému oddílu a jmenovitě
panu Zdeňku Píclovi. Za toto je
třeba všem organizátorům poděkovat.
Mgr. V. Přibyl

Zajímavé otázky položil novému starostovi Mgr. V. Přibylovi náš redaktor Véna Kožlánek
Pokud se také chcete zeptat členů zastupitelstva, zde je prostor pro Vaše otázky.
možností

co nejvíce maximálně vzdělaných a
sebevědomých dětí na střední školy.

2. Co bych chtěl změnit v obci?
Chtěl bych změnit hodně věcí.
Například bych rád změnil systém
práce zastupitelstva tak, aby každý
zastupitel věděl, že jeho názory a
připomínky nezapadnou. Každý aby
měl svoji odpovědnost a možnost ji
uplatnit. Dále bych rád zprůhlednil
hospodaření s prostředky města. Je
třeba vědět, zda se s těmito prostředky nakládá hospodárně ve prospěch města a jeho občanů.
Chtěl bych, aby se naše město a
naše obce změnily v místa, kam turisté a návštěvníci budou rádi jezdit,
protože se tady dobře nají, pobaví
se, poznají zdejší historii a rádi se
k nám zase vrátí. Chtěl bych, aby
naši občané měli v Kožlanech práci,
dobré podmínky pro bydlení a čisté
životní prostředí.
Přál bych si, aby naše mateřská
školka a škola byla plná spokojených dětí, ale také spokojených a
doceněných učitelů. Chtěl bych docílit toho, aby se děti ve škole cítily
dobře a aby z naší školy odcházelo

3. Kdybych měl milion korun,co
by za něj pořídil pro lidi v obci?
Milion je strašně málo. Ale dalo
by se za něj něco pořídit. Třeba
300m kanalizace a vodovodního řadu ve Sportovní ulici, dále by se
mohla udělat fasáda na Sokolovně,
mohly by se opravit záchody v MŠ a
ZŠ, vyměnit okna v DPS, spravit pár
metrů místních komunikací atd.
Takto bych mohl pokračovat na celou stránku a ještě by každý občan
určitě přišel na něco nového.
Vraťme se do reality a postupně
budeme shánět peníze z dotací a
budovat to, co je nejpotřebnější
v tom daném okamžiku.

a hlavně byly v rámci
města realizovány.

1. Proč chce být členem zastupitelstva?
Motivem pro to být členem zastupitelstva a v mém případě stát
se starostou města byla možnost
změny. Již 29 let jsem učil a to je
dost dlouhá doba. Ne že bych neučil
rád, ale podle mého názoru je dobré
si na čas od určitého druhu práce
„odpočinout“.
Dalším motivem byla možnost
ovlivnit dění ve městě podle svých
představ a představ lidí, které jsem
získal
pro
spolupráci
v zastupitelstvu či v komisích nebo
výborech. Chtěl bych, aby rozumné
názory a nápady lidí byly vyslyšeny

4. Jak by chtěl pomoct starým
lidem?
Staří lidé si zaslouží naši úctu a
možnost žít hodnotným životem i ve
stáří. Chtěl bych postupně opravit
DPS a zabezpečit poskytované služby, udržet na dobré úrovni přístupnou lékařskou péči v Kožlanech, zabezpečit pořádek a udržet bezpečnost na dobré úrovni. Podporu bude
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mít i dopravní obslužnost, rozvoj
infrastruktury města a možnosti
kulturního vyžití.
5.
Co
dělat
pro
maminky
s malými dětmi? Aby si měly kde
hrát.
Pro děti již máme vybudované
hřiště u školy, kde si mohou bezpečně hrát. Je pravda že by bylo

dobré ještě vybudovat nějaké hřiště pro ty nejmenší, kde by bylo pískoviště, jednoduché prolézačky a
podobně.
6. Kde se dozví, co se u nás
v obcích děje:
Z vlastní zkušenosti nevím, ale asi
v čekárně u doktora. Tam je totiž

skoro vždy plno lidí , čekají dlouho,
a tak proberou vše „živé i mrtvé“.
Jinak samozřejmě také na našich
internetových
stránkách
www.kozlany.cz, či ve zpravodaji.
7. Co udělat, aby ti raubíři „co
jdou z diskotéky“ neničili všechno na co přijdou?
Vyměnit hostinského………….

Pozvánka na zastupitelstvo

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA Diakonie Broumov a MÚ Kožlany

ve středu 14.března 2007
od 18:00 hod.

22. a 23. března od 15:00 – 17:00 hod
Kulturní dům Kožlany „pod věžičkou“

se uskuteční v zasedací místnosti
městského muzea 2. zasedání zastupitelstva MĚSTA KOŽLANY
Z programu vybíráme např.:
- změna rozpočtu na rok 2007
- nákup pozemků do majetku města
- Požární řád města a další

Do sbírky je možné donést: letní a zimní oblečení, lůžkoviny, péřové a vatové přikrývky a polštáře, domácí potřeby – nádobí bílé i černé a pod.
Z ekologických důvodů nemůžeme vzít ledničku a ost. elektrospotřebiče.
Prosíme o zabalení darů pro transport do igelitových pytlů nebo papírových
krabic.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Zápis do Mateřské školy
Ve středu 7. března 2007 od 14:30
do 16:00 hod. zveme děti k zápisu
do naší MŠ. Zápis se týká dětí, které ve školním roce 2007/2008 dovrší 3. let věku. Rodiče k zápisu přinesou rodný list dítěte

Poděkování
firmě PF Sprint s.r.o., Ing.
J.Pavlíkovi a J.Fojtíkové za finanční
sponzorský dar mateřské škole na
vybudování tělocvičny pro děti.
V týdnu od 26.2. začínáme pracovat
na vzniku pěkné tělocvičny.
Masopustní karneval… proběhl
v mateřské škole v úterý 20.2. Děti
přišly v maskách a poté co posvačily
masopustní koblihy začaly ve třídách hry, soutěže a tanec. Před
školku se nám přišli ukázat i maškary a pozvat všechny do masopustního průvodu. Trochu jsme se některých masek báli!

Jak si představuji ideální zimní
den.
Vyjdu ven a všude kolem se třpytí
jakoby vyžehlené a sametově bílé
plátno s vyšívanými vločkami, posetými perleťovou drtí. Jdu dál a
všímám si pohádkově zasněžených
stromů na zahradě. Je mezi nimi i
vrba, která rozpustila své třpytivé
vlasy. O kousíček dál si ve starých
vantrocích prodírá cestu ledová a
křišťálově čirá voda,aby nasytila
rybník nad mlýnem.
Z hedvábné zahrady vycházím po
cest, která přes noc dostala nový
závoj vykládaný těmi nejdražšími
drahokamy. Cesta je lemována propletenými keři jako košík pletený
z proutí. Ten klid a ticho občas vyruší lehký a mrazivý vánek, který
shodí z konečků větviček bílé obláčky sněhu.
Cestu doprovází potok, připadá
mi, jako by chtěl utéct času. Stále
pospíchá a odnáší malé kamínky a

kousky ledu, jež se někdy ulomí ze
zrádných, mrazem vytvořených propastí, které vznikly místy nad hladinou a utvořily slabé slupky ledových
částeček. I cesta místy ukazuje svá
tajemství a poodhaluje malá kluziště. Ta mě doprovázejí až ke starému mlýnu. Mlýn se krčí pod pokrývkou ledové královny. Vše je bílé až
na šedý dým, který se line
z komína.
Všechno má své kouzlo. Stodola
dotváří půvab mlýna, připadají mi
stejně krásné jako z obrázků od Josefa Lady.
K mlýnu patří i zachovalý rybník,
který se díky panovačnému mrazu
změnil v ledové jeviště a stromy
stojící na hrázi připomínají ztuhlé,
ale natěšené diváky. A jak se tak
rozhlížím po té nádheře, málem
jsem přehlédla, jak se krásný závoj
vloček začal spouštět z jiskrné a po
noci unavené oblohy. Ve sněhu občas zahlédnu kopýtka od srnek,které jako nadpřirozené bytosti

Příští informace vám přineseme o
plánovaném zdravotním programu
pro naše děti.

V únoru proběhl zápis nových žáků
do naší základní školy dr. E. Beneše.
zlehka našlapují a přeskakují bíle
zářící krajinu. Mohly by se rovnat
vílám tančícím mezi třpytivými scenériemi. Přede mnou se rozkládá
jen uhlazená peřina, za mnou v ní
zůstávají lidské stopy. I ty pomalu
zasněží sníh. Mou cestu doprovází
stromořadí starých akátů.
Pomalu přicházím do vesnice.
Doma jsou zaváté a jen se kouří
z komínů. Všude vládne ticho a
chlad. Nikde nikdo. Někteří mají na
svých zahrádkách sněhuláky postavené z předešlých dnů. Ti ale postupně ztrácejí svůj tvar pod nánosy
nového sněhu.Vše je tak pohádkové
a tajemné. A to je teprve ráno. Až
odpoledne a v době oběda se vše
rozzáří pod meči slunce, ale sníh
vydrží, protože mráz vystupuje jako
neúprosný a velmi silný pán.
A tak vypadá má vysněná zimní
cesta do školy a můj ideální zimní
den.
Jitka Nová
žákyně 8.tř. ZŠ Kožlany
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POHLED DO HISTORIE
Hrad Krašov
Pro blízkost starobylého hradu Krašova se městečko Kožlany
stává stále více výchozím místem
pro
pěší
turistiku
spojenou
s návštěvou tohoto hradu. Kdysi
nedobytného hradu Krašova, stojícího na vysoké skále v tichém údolí
zádumčivé Berounky, přístupného
z Kožlan čarokrásnou přírodou údolím všehrdského potoka. Jednoho
z hradů lemující řeku Berounku jako
perly na šňůře s hrady Kaceřovem,
Libštejnem, Krašovem, Týřovem a
Křivoklátem.
Hradů
spojených
s bohatou historií českého národa a
státu. Ale i s městečkem Kožlany,
kdy majitelem hradu se ve své době
stává i pan Renšperk z Renšperka a
z Kožlan
Starobylý hrad Krašov byl
nepochybně postaven Hroznatou,
jedním z rodu Guttštejnů, mající
v erbu v zlatém poli trojici jeleních
parohů. Týž erb jaký měl Sazama z
Krašova, zastávající kdysi truksesa
Krále Václava I. Jak dlouho byl hrad
v majetku Guttštejnů není známo,
ale ve XIV.století byl již pánem hradu Habart z Kolovrat, jejím dědicem
pak pan Hanuš z Kolovrat, přívrženec krále Zikmunda a strany katolické. Za něhož byl hrad Krašov neúspěšně obléhán Janem Žižkou a
bylo zpustošeno celé okolí včetně
Kožlan, které nebyly nikdy katolické
a někteří bojovali i ve vojsku husitském. Hrady Krašov a Libštejn však
nebyly dobyty a bratři Hanuš na
Krašově a Bedřich na Libštejně se
nakonec stali husitskými hejtmany.
Roku 1534 byl pánem na
Krašově Mikuláš Sviták z Landštýna,
kteří byli větví starožitného rodu
Vítkovců (Rožmberků), mající ve
znaku bílou růži v červeném poli.
Roku 1540 prodává Mikuláš Sviták
hrad Krašov Jindřichu Bezdružickému z Kolovrat za 3 350 kop grošů
pražských, který přenechává hrad
Kateřině
manželce
Viléma
z Landštýna a jejímu dospělému synovi Vilémovi. Ten roku 1591 prodává Krašov za 12 500 kop grošů
míšenských Ferdinandu Renšperkovi
z Renšperka, který později prodává
krašovské zboží za 27 500 kop grošů míšenských Jeronými Hrobčickému
z
Hrobčic.
Syn
Jan
z Renšperka se usazuje v Kožlanech
jako svobodný pán z Renšperka a
z Kožlan (roku 1610 je dřívější majitel hradu Krašova uváděn jako
majitel dvora a tvrze na Homoli
v Kožlanech, který po Bílé hoře roku
1623 je upomínán o zaplacení uděleného pardonu 80 zlatých Pod pohrůžkou, že když nezaplatí zkonfiskují mu pěkný svobodný dvůr na
Homoli a dva domy s dvěma lány

dědin s rybníkem v Hájku v Kožlanech.Po jeho smrti se ujímá domu
v Kožlanech Adam Jindřich Týřovský a Panský dům se stává kožlanskou
rychtou)
V roce 1608 dědí hrad Krašov po svém otci syn Vratislav Hrobčický a
po něm nejmladší jeho bratr Jan Vilém z Hrobčic, který prodává roku 1616
Krašov za 34 000 kop grošů míšenských Heleně Regině Příchovské
z Příchovic, která kupuje Krašov pro své dva syny Markvarta a Petra Jiříka
císařského radu, komorníka, zemského soudce a místodržícího Českého království. Ti pak prodávají hrad Janu Davidovi Boreňovi, rytíři ze Lhoty, který
měl za manželku dceru Blažeje Gryspeka a zúčastnil se odboje proti císaři.
Hrad Krašov je proto zkonfiskován a odevzdán do České královské komory
Janu Bosovi z Ehrenštejna a roku 1649 prodán za 18 866 zlatých rýnských
Janu Greefovi z Greefenburku, cís.radovi apelačnímu a Františku Miseronimu z Lyssonu, vrchnímu písaři král. úřadu berničního.
Jestli byl František Miseroni rytířem nikdo neví, neboť přišel do Čech
jako katolický šlechtic, jako mnozí cizí, takzvaní šlechtici , kteří přišli do
Čech po Bílé hoře. Peníze za hrad Krašov zůstal poctivě dlužen, jako všichni
ostatní v té době. Neboť neměl nic co by za něco stálo a kobylu na které
přijel do Čech stejně ukradl po cestě nějakému sedlákovi. Na Krašově se zařídil jako doma a užíval si pozemského blaha o kterém se mu v dalekém
domově ani nezdálo a to až do své smrti roku 1670.

Hrad Krašov z roku 1780
Po něm převzal v dědictví hrad Krašov vesnice náležející k hradu,
čtyři dvory, mlýn, hospodu a přívoz jeho jediný syn Norbert. Muž surový,
bezohledný, stále opilý a tyran poddaných, který během krátké doby ztratil
polovinu krašovského zboží. A protože hraničil s panstvím plaského kláštera
myslel, že klášteru neubyde, když si vezme jejich kus lesa a louky pod hradem. A tak zjara roku 1673 když plasští poddaní přišli v senoseči na louku,
vyřítili se na ně Miseroniho pochopové a šafáře Pavla Hlouška zmlátili. Proto
příští den s plaskými přišlo na ochranu i několik panských myslivců. a když
práce na louce byla téměř u konce, přihnal se na koni pan Miseroni, obklopen ozbrojenou družinou. Seskočil z koně v jedné ruce pistoly v druhé kord
a křičel, že louka je jeho, při tom šermoval kordem a oháněl se bambitkou.
Vtom však vyšla rána a kovář Václav Prusík klesl k zemi zalit krví. Ostatní
dělníci hned přiskočili a vyrvali Miseronimu kord a bambitku a zbili ho holemi. Byli by ho snad utloukli, kdyby ho jeho společníci nebyli včas z jejich
rukou vyrvali a na koně posadili. Pan Miseroni uháněl k domovu, ale jeden
z myslivců vystřelil z ručnice, kule koně zasáhla a kůň s jezdcem se svalil.
Pan Miseroni rychle vstal, zul těžké boty a do hradu přiběhl bez klobouku a
bos. Kovář Prusík mezitím obklopen ostatními na panské louce v Pánu dokonal a jeho tělo bylo převezeno do Plas, kde za účasti opata a celého konventu byl pohřben.
Mezitím pan Miseroni předstíraje lítost a pokání, vzkázal rodině zastřeleného Prusíka, že je ochoten dáti rodině odškodné za mrtvého živitele.
Vdova po kováři Prusíkovi byla však těžce nemocná a tak poslala na hrad
Krašov svoji hezkou dceru Apolenku. Ta se však vrací domů až po třech
dnech. Vyděšená a polomrtvá vypráví co všechno se stalo. Pan Miseroni
nejen, že jí nedal peněz jako náhradu za zabitého otce, ale ukradl jí její nejcennější majetek, počestnost. Znásilnil ji a když se jí nabažil, hodil jí pro
potěšení svým žoldákům. Když to Apolenka všechno vypověděla, políbila
svoji umírající matku, odešla z domova a večer ji našli utopenou. Pohřeb
měla společně s matkou. Lidé proklínali krašovského pána. Jen Otík, syn
lednického kováře Ježka, jakoby se ničeho nevšímal. Jen s velkým sebezaKožlanský zpravodaj 3/2007
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přením tlumil žár pomsty. Znal
dobře Apolenku a slíbili si, že jednou budou svoji. Jeho Apolenku mu
ale zničil krašovský pán. Žil jen proto, aby se mu jednou pomstil. Čekal
tři roky na svou příležitost, než se u
Kozojed setkal na podzim roku 1677
s panem Miseronim. Namířil na něho svoji bambitku a sestřelil ho
z koně a tím, že tu kuli mu posílá
kovář Prusík. Miseroni těžce raněn
se ještě vzchopil, ale druhá rána do
čela ho zkosila nadobro. Ta byla za
Apolenku,za jeho nevěstu a všechen
krašovský týraný lid. Mrtvolu jeho
přehodil přes hřbet koně pobídl ho
do kroku. Asi za hodinu pak přinesl
kůň mrtvého pána na hrad Krašov.
Po smrti Miseroniho dala
vdova Johanka rozená Chanovská
z Dlouhé Vsi na zahlazení všech
špatností a nepravostí svého manžela
Norberta
postavit
v kozojedském kostele oltář. Prodala již tak hubené panství krašovské
plaskému klášteru a odstěhovala se
se svým synem Gotthardem ke
svému bratrovi do Nového Strašecí

u Rakovníka. Plasští mniši si hrad Krašov zařídili jako letní sídlo, kde se po
celoroční řeholi zotavovali. Pořádali hony, slavnosti a jiné kratochvíle, na
které zvali faráře, rychtáře a vybrané sedláky z okolí. Hrad si upravili ve
stylu baroka s dvěma kaplemi zasvěcené sv.Ludmile a sv.Evženii a komnaty
rozdělili na mnišské cely. Probouráním gotické zdi prvního dvora a zbořené
bašty si pak zřídili nový pohodlnější přístup do hradu.
Sto osm roků hrad Krašov sloužil jako letní sídlo plaským mnichů a
to až do roku 1785, kdy byl plaský klášter císařem Josefem II.zrušen. Hrad
Krašov převzala Náboženská matice království Českého, ale až po třiceti letech byl prodán s celým plaským panstvím za milion zlatých císařskému
kancléři a knížeti Lotharu Metternichovi. Ten obnovil hospodaření na
plaském panství, ale o pustý hrad neprojevil nejmenší zájem. Z kamene
pustého hradu nechal postavil barokní statek Rohy. Zbytek kamene si pak
rozebrali okolní sedláci a ještě dnes se v selských stodolách, chlévech a
sklepech nalézají zazděné kamenné části portálů, ostění oken, schodů a oblouků arkád. A to byl konec kdysi nedobytného hradu Krašova.
Teprve po mnoha letech vzniká myšlenka, jak zachránit významnou
památku. Roku 1909 upozorňuje na hrad Krašov Sokol Kožlany a pořádá
na hradě národní pouť. Roku 1931 se ustavuje v Kralovicích Spolek na záchranu hradu Krašova, jehož zakladatelem a iniciátorem je pan řidicí učitel
Václav Tomeš z Kralovic. V roce 1937 vykupuje spolek za 39 700 Kč od Metternichů hrad s přilehlou částí lesa a zahajuje práce na jeho záchranu. Tisíce
kubíků suti bylo nutno krumpáčem, lopatou a kolečkem přemístit. Ale našli
se nadšení a obětaví lidé a začali vyhrabávat ze země zbytky hradu. Počátkem sedmdesátých let provádí Československá akademie věd stavebně historický průzkum hradu a na základě výsledků průzkumu prohlašuje hrad
Krašov za Národní kulturní památku.

SPORT
Basketbalistky „braly“ tři
ceny
V pátek 16. února byly v Kralovicích vyhlášeny výsledky šestnáctého ročníku ankety o nejúspěšnější sportovce města za
uplynulý rok. Slavnostní program
doplnila
beseda
o
sportu
s moderním pětibojařem Liborem
Capalinim, bronzovým medailistou
z OH 2004 v Aténách.
O výsledcích ankety v pěti kategoriích rozhodlo svými hlasy pětadvacet odborníků z řad trenérů a
funkcionářů kralovických oddílů,
učitelů tělesné výchovy kralovických škol a dlouholetých pracovníků v tělovýchově a sportu ve městě.

Nejpilnějším sběratelem prvních
míst byl basketbalový oddíl DBK
Kožlany/Kralovice. Mezi kolektivy
totiž naprosto suverénně triumfovaly ligové starší žákyně, trenérskou kategorii ovládl již pojedenácté Vladimír Přibyl a třetí titul
přidala hráčka klubu Monika Kůsová za 1. místo v kategorii žactva.
V hlavní kategorii odborníci přiřkli prvenství Janě Bejdové (taekwon-do), jenž porazila nejtěsnějším možným způsobem dorosteneckou
mistryni
ČR
v turistických závodech Barboru
Hynkovou: při rovnosti jejich bodového zisku rozhodl o triumfu
Bejdové větší počet vyšších umístění.

Vyrovnanost
souboje
těchto
sokyň
dokumentovalo
pořadí
v kategorii dorostu, kde si obě
děvčata pořadí prohodila.
Výsledky ankety – hlavní ktg.:
1. Bejdová (taekwon-do), 2. Hynková (tur. závod), 3. Kůsová (basketbal); kolektivy: 1. basketbal (st.
žákyně), 2. fotbal (st. žáci), 3. volejbal (st. žáci); trenéři: 1. Přibyl
(basketbal), 2. Urban (taekwon-do),
3. Buňka (basketbal); dorost a
junioři: 1. Hynková, 2. Bejdová, 3.
A. Sedláčková (or. běh); žactvo: 1.
Kůsová, 2. Kučerová (taekwon-do),
3.
Hanáková
(or.
běh).l

Vítězové XVI. ročníku ankety Sportovec
Kralovic:
vzadu zleva Jana BEJDOVÁ (hlavní ktg., taekwon-do), Vladimír PŘIBYL (trenéři, basketbal), Adriana HOUŠKOVÁ. (tým basketbalistek), Barbora HYNKOVÁ (dorost, tur.
závod) a host večera, reprezentant ČR v
moderním pětiboji Libor Capalini. Dole druhá zprava Monika KŮSOVÁ (žactvo) a její
spoluhráčky z vítězného basketbalového
týmu (zleva) Klára Kulhánková, Veronika
Kulhánková a Michaela Bihariová.
Foto Karel Popel
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Postupu jsme byli blízko, prohráli jsme si ho ale „sami“. Ohlédnutí za první částí žákovské ligy starších žákyň
v basketbale.
Do druhé ligové sezóny jsme po
úspěšné zářijové kvalifikaci vstoupili
domácími zápasy se soupeři, kteří
loni hráli „moravskou“ skupinu a my
si spolu zahráli ve společné skupině
o 9.-18. místo ve druhé části loňské
ligy – ŠBK Sadská a BK Nymburk.
Vstup do ligových bojů vyšel vítečně
a oba domácí zápasy jsme vyhráli a
družstvu Sadské dokonce přibalili
na cestu velice ceněné basketbalové
„kilo“. Naší tradiční oporou byla Monika Kůsová, ale ostatní hráčky to
nenechali pouze na ní a vydatně jí
pomohly.
K dalším zápasům jsme jeli také
k loňským účastníků ligových bojů,
konkrétně do Prahy, na palubovku
Sokola Nusle a v neděli nás čekal
jeden z favoritů naší skupiny, Sokol
Hradec Králové. Bohužel jsme odjížděli oslabené o dvě hráčky základní sestavy, Irenu Šnajdrovou a
Veroniku Kulhánkovou. Jejich absence byla znát jak na souhře, tak i
bojovnosti.
Naše
hráčky
měli
v „hlavách již předem jasno“, že bez
nich nemůžeme uspět. 1. čtvrtina
zápasu na Nuslích, kdy jsme nedokázali dát ani bod, toto „přesvědčení“ utvrdila. I když se v dalších čtvrtinách již hra dařila, úvodní 24 bodové manko se nám smazat nepodařilo. Nedělní zápas probíhal zcela
v režii rychlých a střelecky disponovaných hráček Hradce Králové. Na
cestu nám přibalily celkem 135 bodů.
5. a 6. kolo se odehrávalo opět na
domácí
palubovce
a
opět
s tradičním soupeři. V sobotu jsme
hostili hráčky BK Strakonice, se kterým jsme v historii tohoto ligového
družstva ještě neprohráli. Soupeř
„posílen“ o bývalého reprezentačního trenéra žen p. Vondřičku potvrdil
dobrou herní kvalitu (do ligy postoupil rovnou z prvního kola), ale
na naší dobře organizovanou hru
nestačil. Ač velmi dobře bránil Moniku Kůsovou a často jí zdvojoval,
té se dařilo v pravou chvíli přihrávat
dlouhým spoluhráčkám pod koš,
které s přehledem udržovaly náš
náskok úspěšným zakončením. Loňský druhý tým final-for ligy mladších žákyň Basket Slovanka, nám

opět v neděli ukázal svoji herní kvalitu a porazil nás výrazným rozdílem.
První polovina základní části končí
vždy zápasem dvojičky. Letos naším
soupeřem ve dvojičce bylo družstvo
BA SPARTA Praha pod novým názvem Welsch Basket Academy Praha. Ač jsme sehráli dobré zápasy,
nestačili jsme na jednu z nejvyšších
ligových hráček – 188 cm vysokou
B. Holubovou a oba zápasy prohráli
dvacetibodovým rozdílem. Pozitivem
bylo, že se nám i přes porážku dařila hra a souhra rozehrávaček
s křídly a pivoty.
Po Vánoční přestávce nás čekala
odveta a potvrzení domácích vítězství v Sadské a Nymburce. Neskutečné střelecké selhání v poslední
čtvrtině zápasu se Sadskou a tím i
prohraný zápas se projevil na naší
psychice
i
v nedělním
zápase
s Nymburkem, kdy jsme „darovali“
soupeři jeho první letošní ligové vítězství. Prohra o pouhé čtyři body
nás posléze měla mrzet ještě více,
než jsme si v té chvíli uvědomovali.
O čtrnáct dní později přijely na
naší palubovku poprvé v historii
hráčky Hradce Králové, bohužel
jsme se k nim zachovali jako
„správní hostitelé“ a povolili jsme
jim předvést střelecký koncert. Odhadovaná střelecká úspěšnost soupeře byla 70%, což svědčí o tom, že
naše obrana byla více než tristní.
Nedělní soupeř – Sokol Nusle se
ihned při příjezdu netajil plány na
své vítězství. Na našich hráčkách
nebyla znát sobotní prohra. Naprosto přesně dokázaly plnit pokyny a
vrátili soupeři porážku z podzimu.
Cenné vítězství o 14 bodů bylo velice důležité.
Před posledním dvoukolem byly
karty rozdány na mnoho stran. Do
finálové skupiny mohlo kromě již
jistých postupujících, kteří byli na
postup favorizováni již při rozlosovaní, ještě všichni další účastníci
kromě BK Nymburk. Sobotní zájezd
do Prahy na palubovku Basketu
Slovanka pro nás sice skončil prohrou, ale konečný rozdíl 14 bodů je
naším nejlepším výsledkem proti
tomuto soupeři. Poslední kolo mělo

rozhodnout o postupu. Nás do finálové skupiny posouvala pouze výhra
ve Strakonicích a nutná pomoc
Nymburka – museli porazit v Praze
Nusle a předpokládala se prohra
Sadské v Hradci Králové. V tomto
případě bychom postoupili do finálové skupiny rozdílem vzájemného
skóre ze zápasů se Sadskou. V náš
prospěch by hovořil pouze jediný
bod, o který jsme doma porazily
Sadskou více než v Sadské prohráli.
Všechny tyto teorie vzaly za své již
v průběhu našeho zápasu ve Strakonicích. Oslabeny o hostující hráčky z Plzně (naražená ruka a kýla),
Klára Kulhánková zůstala doma
s chřipkou a i další hráčky nastupovaly s horečkou (Irena Šnajdrová)
jsme na soupeře nestačili. Soupeř
se velice dobře připravil na obranu
Moniky Kůsové a na rozdíl od zápasu v Kožlanech dokázal ubránit i
shozené míče. Prostě rozhodující
zápas nám vůbec nevyšel. Po zápase shrnul jeho průběh Michal Chejlava jako: „Největší utrpení tohoto
družstva. Prostě když to nejde, tak
to nejde“. V průběhu zápasu bylo
vidět, jak na mladší hráčky působí
zátěž důležitých okamžiků. Na rozdíl
od všech soupeřů, s výjimkou družstva Sadské, jsou družstva složena
z hráček ročníku 1992 a vyjímečně
doplněna o hráčky mladší. Naše
družstvo by bez hráček ročníku narození 1993 a 1994 nebylo schopno
ani nastoupit. V těchto důležitých
okamžicích se projevuje duševní a
fyzická vyspělost starších hráček.
Toto dokazuje i statistika ze zápasu
ve Strakonicích, kdy byla naší nejlepší hráčkou i přes indispozici horečky druhá nejstarší hráčka - Irena
Šnajdrová.
Na závěr mi dovolte poděkovat
rodičům, kteří s námi jezdí po celé
republice vlastními auty a často nechtějí ani tyto „výlety“ proplatit.
Kdybychom museli používat pro dopravu přepravních firem a jejich
komerčních autobusů, asi bychom
hráli pouze jednu mistrovskou soutěž a na ostatní by nezbylo financí.
Konkrétní poděkování patří nejčastějším „dopravcům“ p. Luboši Kulhánkovi a Vladimíru Urbanovi.

Konečná tabulka skupiny „A“ ŽL 2006/2007
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Team
Basket Slovanka
Welsch Basketball Academy
Sokol Hradec Králové
ŠBK Sadská
BK Czech coal Aldast Strakonice
Sokol Nusle
DBK BECKER Kožlany - Kralovice
ČEZ Basketball Nymburk

Zápasy
14 14 0
14 11 3
13 11 3
14 5 9
14 4 10
14 4 10
14 4 10
14 3 11

Skóre
1278:829
1113:980
1266:886
946:1090
931:1019
812:972
930:1213
755:1042

Body
28
25
25
19
18
18
18
17
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2

1

1

Klaus Radek – Šnajdr Jiří

1

5

Kotěšovec František - Šot Michal

5

2

Kůsa Pavel - Přibyl Vladimír

5

13

Fiala Pavel - Souček Miroslav

POŘADÍ

9

4

CELKOVÝ
SOUČET

2

Kotěšovec Jan - Švarc Jiří

2

HOD DO
DÁLKY

Kratochvíl Václav - Švamberg Jiří

"PETLING"

9

LÍNÝ
TENIS

3

NOHEJBAL

4

Jedinou výraznější změnou bylo
zakoupení nových hokejbalových
holí, které vedly ke zvýšení kvality
hokejového turnaje a snížení nebezpečí pro přihlížející diváky, neboť
těmto hokejkám už neulétávaly čepele.
Během turnaje nebylo zaznamenáno žádné vážnější zranění, což je
důkazem, že všichni respektovali
pravidla i své protihráče. Až na několik odřenin pramenících z přemíry
snahy, které ochotně ošetřila naše
zdravotnice Věra Přibylová - děkujeme, nastal jediný vážnější problém při srážce Jaroslava Švarce a
Františka Kotěšovce, kdy oba dva
ukázali s jakou tvrdostí se musí bojovat a jaké to nese důsledky. O
tom by mohlo vyprávět oko
J.Švarce, které několik dní hrálo
všemi barvami.
Několik perliček z turnaje. Letošní
tipovací soutěž nikdo nevyhrál.
Smolařem desetiboje byl zvolen Jaroslav Švarc, který utrpěl dvě lehčí
zranění. Miroslav Souček si připsal
první platný pokus ve vrhu medicimbalem za 4 roky. Prémiovou jedenáctou disciplínu vyhráli bratři
Palšovičové. O šestém až osmém
místě rozhodovalo až lepší umístění
v jednotlivých hrách.
Hladký průběh celého desetiboje
zajišťovali pouze čtyři rozhodčí –
hlavní rozhodčí Aleš Vlk a další Zdeněk Kodýtek, Luboš Kulhánek a Jaroslav Podgorný. Konečné vyhlášení
výsledků touto čtveřicí ukončilo turnaj ve 20 hodin.Většina borců se
pak přesunula do místní hospůdky
oslavit svoje úspěchy a nebo jen to,
že jsou schopni 12 hodin v kuse podávat kvalitní výkony.
HOKEJBAL

3

HÁZENÁ

KOŠÍKOV
Á

Konopásek Milan - Týmr Zdeněk

KOPANÁ

STOLNÍ
TENIS

VOLEJBAL

4. ROČNÍK KOŽLANSKÉHO MÍČOVÉHO DESETIBOJE 2007
Dne 3.2.2007 se uskutečnil již
rozhodovalo až v posledních dvou
4.ročník míčového desetiboje. Celý
disciplínách. Před nimi bylo ještě
turnaj slavnostně zahájil
několik dvojic na dostřel umístění
v 8 hodin ráno starosta města Kona „bedně“. Jak těsné bylo pořadí,
žlan – Vladimír Přibyl. 16 dvojic si
vlastně ukázal jeden vrh medicimto pak rozdalo v klasických deseti
bálu do dálky v poslední disciplíně
disciplínách – volejbal, kopaná,
dne, kdy obhájci posledních tří ročstolní tenis, líný tenis, hokejbal, noníků J. Kotěšovec a J. Švarc měli
hejbal, košíková, házená, vrh do
jen jeden platný pokus ( přešlap
dálky a „petling“.
J.Švarce ) a tím tuto svou silnou
Ani oproti loňskému ročníku nebysoutěž prohráli a rozhodli o tomto
lo mnoho změn ve složení dvojic,
konečném pořadí. Z celkového vípouze ve čtyřech se zaměnil jeden
tězství se radovala nejstarší dvojice
desetibojař. Všechny dvojice bojoMilan Konopásek a Zdeněk Týmr,
vali nejenom o čest a co možná nejjejichž věkový součet je 98 let.
lepší výsledek, ale také o hodnotné
Nutno podotknout, že se tato dvojiceny, které nám věnovali štědří
ce pravidelně umisťuje na předních
sponzoři. Hlavní odměnou bylo jako
místech. Druhé místo obsadila nově
již tradičně živé prase. Tímto bysložená dvojice Václav Kratochvíl a
chom chtěli poděkovat všem, kteří
Jiří Švamberg ml., která se zlepšonám k těmto krásným cenám povala v průběhu celého turnaje až na
mohli, a také ZŠ Kožlany, ZŠ Kralokonečné druhé místo. Třetí pozice
vice, ZŠ Kozojedy a MÚ Kožlany,
zbyla na zatím neporaženou dvojici
bez jejichž podpory by nebylo možJan Kotěšovec a Jiří Švarc, kterým
no tento turnaj vůbec uskutečnit.
se nevedlo především v tzv. neturCelý turnaj provázela skvělá atnajových disciplínách. Největší pád
mosféra, kterou vytvořilo 219 diváv pořadí zažila dvojice mladíků Toků, kteří během celého dne dorazili
máš Šapovalov a Tomáš Urban, ktepodpořit své favority. Pro všechny
ří neobhájili čtvrté místo z 3.ročníku
přítomné bylo opět zajištěno občerdesetiboje, a možná i proto, že letos
stvení na vysoké úrovni. Takže žízpoprvé nevyhráli hod na koš, kde je
niví návštěvníci si mohli dopřát něco
překvapivě porazila dvojice Frantik pití, hladoví zase nasytit domácím
šek Kotěšovec a Michal Šot, kteří
gulášem nebo výbornými brambocelkově obhájili své loňské páté
ráky p. Švarce. Nasycení diváci si
místo. Na čtvrtou pozici se dostala
pak mohli v klidu zajít do tělocvičny
dvojice Radek Klaus a Jiří Šnajdr,
zhlédnout nejednu napínavou sporod kterých se rozhodně očekávalo
tovní bitvu. A bylo se na co dívat.
mnohem více. Největší postup vyCelý turnaj je rok od roku vyrovdřela dvojice Fiala Pavel a Miroslav
nanější a prakticky každý rok se
Souček, která se zlepšila o čtyři
můžeme dočkat několika překvapemísta. Zde bylo znát, že se na
ní, které vlastně až do poslední
4.ročník pečlivě připravovali celý
chvíle nechávají několik dvojic
rok a nepodcenili ani rozlosování do
v bojích o přední místa. Tak tomu
jednotlivých disciplín, které se koná
bylo i letos a o celkovém pořadí se
vždy ve čtvrtek před turnajem.
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8.

7
13

3
5

13
7

13
2

1
6

9
9

13
9

13
13

7
14

6
9

85
87

9.
10.

Kabelka Martin – Švec František

7

13

9

4

15

7

7

7

16

3

88

11.

Kožíšek Pavel - Peterka Pavel

9

7

9

13

4

13

13

13

1

7

89

12.

9

9

13

12

4

13

9

5

11

5

90

13.

13

7

5

13

16

9

2

9

9

10

93

14.

9

13

13

5

14

13

13

13

3

1

97

15.

13

13

9

13

6

9

13

9

7

15

107

16.

Frána Vlastimil – Lejček Jiří
Berbr Jaroslav - Švarc Jaroslav
Šapovalov Tomáš - Urban Tomáš

Palšovič Jan - Palšovič Jaroslav
Drda František - Hromada Ladislav
Babuška Rudolf - Švamberg Martin
Kraft Michal - Macák Milan
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FC Olympie Kožlany srdečně zve své fanoušky k návštěvě jarních bojů. Připomínáme postavení všech našich mužstev po podzimní části a připojujeme jarní „jízdní řád“.

III. třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

DIOSS Nýřany“B“
OLYMPIE KOŽLANY
Jiskra Křelovice
TJ Ledce
Sokol Dobříč
Sokol Manětín
Sokol Pernarec
Svornost Hvozd
Sokol Trnová
TJ Nekmíř
TJ Nečtiny
Sokol Vochov
Bohemia Kaznějov „B“
Baník Kamenný Újezd „B“

14 - 1 - 0
12 - 1 - 2
8-4-3
8-2-5
7-1-7
7-1-7
6-2-7
5-4-6
5-1-9
4-4-7
3-6-7
4 - 1 - 10
3-3-9
3 - 1 - 11

51:15
55:17
42:23
42:24
33:25
33:39
22:32
30:30
22:31
23:36
19:39
27:51
21:33
17:42

43
37
28
26
22
22
20
19
16
16
15
13
12
10

Okresní přebor dorostu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sparta Sulkov
Sokol Kralovice
Bohemia Kaznějov
Slavia Úněšov
OLYMPIE KOŽLANY
Sokol Dobříč
Baník Zbůch
TJ Tlučná
SHH Heřmanova Huť
Trafo Hadačka
Sokol Manětín
Baník Kamenný Újezd
Slovan Blatnice

11 - 0 - 1
10 - 1 - 1
8-2-2
8-2-2
7-0-5
6-2-4
5-0-7
5-0-7
5-0-7
3-2-7
2-2-8
2-1-9
0 - 0 - 12

59:10
91: 8
64:12
48:20
35:33
30:30
28:40
22:51
22:60
15:37
12:43
12:40
0:54

33
31
26
26
21
20
15
15
15
11
8
7
0

Okresní soutěž žáků – skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sokol Plasy
Sokol Kralovice
Sokol Kozojedy
Slavoj Žihle
Sokol Dolní Bělá
Svornost Hvozd
OLYMPIE KOŽLANY
Sázavan Bezvěrov
Bohemia Kaznějov „B“

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

67: 3
63: 3
15:19
42:22
23:34
13:44
16:25
6:79
18:36

22
22
16
14
7
7
6
6
4

A-MUŽSTVO - III. třída
d en
sobota
sobota
NEDĚLE
sobota
NEDĚLE
sobota
NEDĚLE
sobota
sobota
sobota
sobota

datum
7. 4.
14. 4.
22. 4.
28. 4.
6. 5.
12. 5.
20. 5.
26. 5.
2. 6.
9. 6.
16. 6.

d en
NEDĚLE
NEDĚLE
sobota
NEDĚLE
sobota
NEDĚLE
ÚTERÝ
sobota
NEDĚLE
sobota
sobota
NEDĚLE
sobota

datum
1. 4.
8. 4.
14. 4.
22. 4.
28. 4.
6. 5.
8. 5.
12. 5.
20. 5.
26. 5.
2. 6.
10. 6.
16. 6.

d en
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

datum
21. 4.
28. 4.
5. 5.
12. 5.
19. 5.
26. 5.
2. 6.
9. 6.
16. 6.

Svornost Hvozd - Kožlany
Kožlany - Sokol Pernarec
Sokol Vochov - Kožlany
Kožlany - TJ Nekmíř
Jiskra Křelovice - Kožlany
Kožlany - Baník Kamenný Újezd ”B”
TJ Nečtiny – Kožlany
Kožlany - Sokol Manětín ”B”
Sokol Trnová - Kožlany
TJ Ledce - Kožlany
Kožlany - DIOSS Nýřany ”B”

začátek
16:30
16:30
14:00
17:00
14:30
17:00
15:00
17:00
17:00
17:00
17:00

odjezd
15:15

začátek
10:00
10:00
14:00
10:00
14:30
10:00
14:30
14:30
14:30
14:30

odjezd
8:30
8:30

12:30
12:45
13:45
15:45
15:45

DOROST - okresní přebor
Slávia Úněšov - Kožlany
TJ Tlučná – Kožlany
Kožlany - Sparta Sulkov
SHH Heřmanova Huť - Kožlany
Kožlany – Slovan Blatnice
Baník Zbůch – Kožlany
Kožlany - Sokol Dobříč
Kožlany - Baník Kamenný Újezd
Trafo Hadačka - Kožlany
Kožlany - Sokol Manětín
v o l n o
Sokol Kralovice – Kožlany
Kožlany - Bohemia Kaznějov

8:30
8:30

13:45

10:00
14:30

9:15

začátek
14:00
10:00
10:00
10:00
10:00

odjezd
12:45
9:00

ŽÁCI - okresní soutěž sk. B
Slavoj Žihle – Kožlany
Sokol Plasy – Kožlany
Kožlany - Sokol Kozojedy
Sokol Kralovice - Kožlany
Kožlany - Sázavan Bezvěrov
v o l n o
Kožlany - Svornost Hvozd
Sokol Dolní Bělá - Kožlany
Kožlany - Bohemia Kaznějov ”B”

10:00
14:30
10:00

9:00

13:30
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Fotogalerie desetiboje

Nástup soutěžních dvojic při zahájení desetiboje

Stolní tenis – kamen úrazu některých dvojic

Líté boje v hokejbalu

Stupně vítězů (a poražených)

NAŠE SPOLKY
Březen – s vůní jara
Podle kalendáře končí zima a před
námi se otevírá období jara. Je více
světla a příroda se probouzí
k životu. Včelstva reagují na první
teplé dny intenzivním proletem,
očistou a po ní prací zajišťující mohutný rozvoj celého včelího spole-

čenství. V závislosti na vývoji počasí kvetou v březnu první pylodárné i
nektarodárné rostliny. Časně to bývá líska obecná, dávající žlutozelený
pyl. Později poskytuje pyl olše lepkavá, pyl a nektar vrba jíva, květy
sněženek, bledulí a podbělu. Jak
jsme již řekli, nastává hromadný
očistný prolet při oteplení nad 10oC

(hlavně
když
svítí
sluníčko).
V dalším období se většinou střídá
chladné
a
teplé
období,
až
s postupujícím jarem se počasí
zklidňuje a včelstva mohou pravidelně vyletovat. V tomto období nastává bouřlivý rozvoj včelstev, na
který se včelaři těší celou dlouhou
zimu.

Kožlanský zpravodaj mění svojí podobu
Vážení čtenáři,
právě se Vám dostává do rukou nové číslo Kožlanského zpravodaje. Jistě jste si všimli změny v grafické
úpravě, tu jsme schopni vymyslet, ale příspěvky a články musí psát lidé a pokud možno obyvatelé Kožlan.
Jako šéfredaktor našeho zpravodaje Vás prosím o
shovívavost při tvorbě nové podoby zpravodaje a o pomoc s jeho naplněním.
Véna Kožlánek

Masopustní veselí z 20. února zachycuje snímek H. Tupé
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KULTURA
Vznik kulturní a sportovní komise
Vážení spoluobčané,
na žádost pana starosty Přibyla
vznikla kulturní a sportovní komise
města, ve které jsou Vlaďka Kobyláková, Hana Tupá, Lenka Kozlerová, Věra Přibylová, Jan Kotěšovec a
Zdenka Kotěšovcová. Komise se
bude snažit informovat občany o
konaných kulturních a sportovních
akcích a zároveň některé akce připravovat, nebo pomáhat s jejich
uskutečněním. První akcí, na kterou
se připravujeme, je obnovení tradi-

ce vítání občánků, která se uskuteční v dubnu.
Snahou kulturní komise je i sestavení redakčního týmu pro Kožlanský zpravodaj. Ve Zpravodaji
bychom rádi pravidelně zveřejňovali
zprávy z radnice, co se podařilo, na
čem se pracuje i co se zatím nepodařilo zajistit. Chceme představit
jednotlivé členy zastupitelstva a informovat o jeho jednáních. Také
bychom rádi představili spolky
v obci, jak pracují a jaké akce letos
připravují. Chtěli bychom otevřít ve
Zpravodaji i rubriku Listárny, ve
které by měli občané možnost ptát

se na věci,které je zajímají. Od
dubna obnovujeme také společenskou kroniku. Informujeme o tom
s předstihem, aby čtenáři, kteří nechtějí být v rubrice uvedeni si toto
sdělili na městském úřadu. V tomto
čísle Zpravodaje se snažíme i o novou úpravu, která se ještě dále bude vyvíjet. Prosíme proto občany,
spolky, organizace, aby se naučili
do Zpravodaje přispívat a tím ho
pomáhali vytvářet. Vítáme všechny
náměty i kritické připomínky.Termín
dodávání jednotlivých příspěvků
bude vždy do 25. dne v měsíci.

Přehled kulturních akcí v Kožlanech a okolí
datum

čas

název akce

místo konání

Březen - měsíc internetu
3.III

městská knihovna

21:00 Rocková kapela SIFON

LD - Kralovice

7.III
9.III
10.III
11.III

Zápis dětí do MŠ
20:00 Ples učiliště
Zájezd hasičů na Jarní koulení do Prahy
14:00 Vítaní Jara

MŠ - Kožlany
LD - Kralovice

13.III
14.III
16.III
16.III

19:00 Jiří Korn & REBELS
19:30 Večer písní a árií Kateřina Kněžíková a Jakub Pustina
Trhy na náměstí
16:00 Vyhlášení nejlepších sportovců okresu

LD - Kralovice
Muzeu M. Týnice
Kralovice
LD - Kralovice

24.III

20:00 Šibřinky - "Ať žije muzikál"
20:00 Šibřinky

Sokolovna Kožlany
LD - Kralovice

31.III

14:00 Apríl v Muzeu – oživlá expozice

Muzeum M. Týnice

Kralovice

Kino Kralovice
Úterý
Úterý
Úterý

6.III
20.III
27.III

19:30
17:00
19:30

PRAVIDLA LŽI
LOVECKÁ SEZÓNA
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
Sportovní pozvánky

datum
10.III
10.III
10.III

čas
od 10:00
11:00
15:00

název akce
II. turnaj nadstavby ŽL 2006/2007
Zápas OS I. třídy Kožlany - Vejprnice "A"
Zápas OS I. třídy Kožlany - Nýřany "C"

pořádá
DBK
TJ Kožlany - oddíl st. tenisu
TJ Kožlany - oddíl st. tenisu

místo konání
Tělocvična ZŠ Kožlany
Herna ZŠ Kožlany
Herna ZŠ Kožlany

18.III

11:00

OP ml.+nml. Mini žákyň DBK - Loko Karlovy Vary

DBK

Tělocvična ZŠ Kožlany

9:00
14:00

Závod požárnické všestrannosti pro mladé hasiče
Zápas divize Kožlany - Union Plzeň "C"
Zápas divize Kožlany - Union Plzeň "B"
OP ml.+nml. Mini žákyň DBK - Sokol Toužim

TJ Kožlany - oddíl st. tenisu
TJ Kožlany - oddíl st. tenisu
DBK

Uněšov
Herna ZŠ Kožlany
Herna ZŠ Kožlany
Tělocvična ZŠ Kožlany

Hasiči Kožlany

Kožlany

DBK

Tělocvična ZŠ Kožlany

24.III

25.III
31.III
31.III - 1.IV

IV. ročník hasičské soutěže "Kožlanská jízda"
Oblastní finále starších minižákyň o postup do PMČR
DBK - Loko Karlovy Vary

Připravujeme na duben:
5.IV XI. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev
21.IV Pochod údolím Javornice
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POZOR změna jízdního řádu autobusové linky Manětín - Praha

Do březnového čísla přispěli: Mgr, V. Přibyl, MVDr. B. Vondrášek, Mgr. K. Růžková, V. Kobyláková, H. Tupá, Ing. J. Švamberg,
Mgr. J. Kotěšovec, L. Kozlerová, V. Cepková, K. Popel, J. Buňka. 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
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