KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
PROSINEC 2007
Z RADNICE ...
Co je nového
Měsíc listopad byl oproti loňsku
chladnější a sněhová nadílka na
Martina je zřejmě předzvěstí pořádné zimy. Chladné počasí ale
v žádném případě nezastavilo dění
v našem městě. Úklid listí na hřbitovech před „dušičkami“ , ale i na
dalších místech a v obcích bylo
nutné provádět na etapy. Přesto
byl ukončen včas a kvalitně. Do
budoucna je ale třeba uvažovat o
zakoupení strojů, které tuto práci
ulehčí a zkvalitní.
V souvislosti s údržbou zeleně je
nutné si uvědomit, že některé
stromy v Kožlanech a v obcích již
jsou v takovém stavu, že mohou
poškodit majetek nebo dokonce
ohrozit životy a zdraví nás občanů.
Z tohoto důvodu byl vypracován
odborný posudek, který
má za
úkol zmapovat situaci. Na jeho základě poté dojde k pokácení či odbornému ošetření nebezpečných
stromů. Jedním z nich je bohužel i
vzrostlá vrba v parku u zdravotního střediska, či skupina chráněných lip ve Dřevci aj. Je samozřejmé, že místo těchto stromů
bude vždy učiněna náhradní výsadba. Velmi intenzivně se pracuje
na kanalizačních řádech pro naše
obce, které vyřeší občanům problém s legalizací septiků a žump
podle zákona. Toto by mělo být
hotové do konce kalendářního
roku.
Ve stádiu nabídky je i oprava
rybníka v Hedčanech.
Oslovili

jsme dvě firmy a nyní čekáme na
zpracování cenové nabídky. Oprava by se měla uskutečnit v příštím
roce.
Dobrou zprávou pro město je
skutečnost,
že
další
firma
v průmyslové zóně začala podni-

kat. Je to firma Zeelandia, která
zkolaudovala své sklady ve středu
14. listopadu.
Objevují se další zájemci o výstavbu v naší průmyslové zóně, ale
jednání jsou zatím ve stádiu zjišťování podmínek.
V měsíci listopadu jsem se zúčastnil několika setkání starostů,
na kterých jsme získávali informace o možnostech dotací z EU či
domácích zdrojů. Všechny dotace
jsou podmíněny připravenou projektovou dokumentací. Bude tedy
nezbytně nutné se soustředit na
přípravu
této
dokumentace
v nejbližší době tak, abychom o
dotace mohli žádat. Ve značné míře se to projeví i na sestavení rozpočtu na rok 2008.
Velmi dobrou zprávou je skutečnost, že v rozpočtovém určení daní
na rok 2008 by Kožlany měly mít

zhruba o 1,5 mil. více než v roce
2007. Ze zkušenosti ale budeme
s těmito penězi počítat, až budou
opravdu na účtu.
Na závěr bych chtěl občany informovat o vybudování pomníku
prezidentu Benešovi v Kožlanech.
Veřejná sbírka se rozběhla velmi
dobře a v současné době je na
kontě sbírky přes 200 tisíc korun.
Přispěli jak občané, tak i firmy a
okolní obce. Podle mého názoru
budou finanční příspěvky na sbírce
ještě stále přibývat. Je tedy reálné,
že
termín
odhalení
pomníku
28.5.2008 stihneme. V současné
době již byly zahájeny přípravné
práce na žulové dlažbě. Podle počasí bude poté v parku připraven
prostor pro sochu a základní kámen darovaný našemu městu bývalými příslušníky RAF. Věřím tomu, že socha prezidenta Beneše
bude důstojným poděkováním našemu rodákovi za zásluhy o vznik
a udržení našeho státu v těžkých
válečných dobách minulého století.
Je velmi chvályhodné, že na pomník přispívají občané Kožlan a
nejen oni. Dostali jsme řadu příspěvků od občanů i z jiných obcí.
V pátek 30. listopadu se rozsvítil
vánoční strom v Kožlanech. Vyslechli jsme si pěkné kulturní vystoupení dětí našich škol. Vánoční
atmosféra je již za dveřmi, a proto
přeji všem občanům krásnou a
klidnou předvánoční pohodu.
Mgr. Vladimír Přibyl

Veřejná sbírka na vybudování pomníku Dr. E. Beneše v Kožlanech
číslo konta

20036-725685369/0800
V současné době je již na účtu sbírky 212.100,-Kč (stav k 20.11.2007).
Na výše uvedené číslo konta mohou občané, ale i firmy či organizace posílat své příspěvky prostřednictvím poštovních poukázek (je možné si je vyzvednout na MěÚ Kožlany nebo na poště Kožlany), převodním příkazem na
uvedené číslo účtu u ČS a.s. nebo hotově lze složit finanční částku na kterékoliv pobočce ČS a.s.
Kožlanský zpravodaj 12/2007
strana - 1 -

Protože jsme se snažili, aby vánoční číslo kožlanského zpravodaje bylo sváteční a hezké,
oslovili jsme Mgr. Alenu Štruncovou jedinou ženu – zastupitelku a požádali o rozhovor.
Jaký máš pocit jako jediná zástupkyně ženského pohlavím
v našem zastupitelstvu?
Myslím si, že jedna žena
v našem zastupitelstvu je strašně
málo (co vy na to, vážení voliči?).
Ale musím poctivě uznat, že moji
mužští kolegové se ke mně chovají
velmi vstřícně. Nepoměrné zastoupení obou pohlaví v zastupitelstvu
u nás ale úspěšně „vyrovnává“ kulturní komise, kde jasně vedou ženy, a jak jim to jde od ruky !
V zastupitelstvu mám na starosti
kontrolu financí, a to především
v obou našich školách a také některých zájmových organizacích,
které dostávají peníze z městského
rozpočtu. A tak naše komise (mimochodem samé ženy) kromě tradičních předvánočních, povětšině
milých, povinností ještě do konce
roku prověří jejich hospodaření
s přidělenými prostředky. A když
už je řeč o blížících se svátcích, určitě se přidám k těm, kteří se rádi
zaposlouchají do krásné hudby
v kostele nebo na koncertě, a se
zvědavostí si prohlédnu chystanou

výstavku ručních prací - to pro potěchu oka a taky trochu inspirace .
Co si myslíš, že se za dobu působení stávajícího zastupitelstva povedlo a co ne?
Jsem lokální patriot. Když vyjdu
třeba nad cihelnu a rozhlédnu se
přes údolí Javornice k Delibě nebo
až na stráně nad Berounkou, tak si
uvědomím, že tady jsem doma ! A
jak tak chodím nebo jezdím na kole po okolí, tak mi trochu vadí, že
tady je plno bláta na cestě nebo
louže, a že by ta cesta chtěla asi
trochu poopravit, a že to křoví u
cesty se nemuselo posekat všechno, a že je škoda, když podél silnice či cesty chybí stromořadí, které
tam bývalo, ... (Jsem dost kritická,
já vím, ale věřím, že i tohle všechno jednou bude.)
Nevidím ale jen to, co by se mělo udělat, ale všimnu si i toho, co
se změnilo k lepšímu : nové lípy u
nádraží, podél silnice ke hřbitovu i
u cestičky k Vožeháku. Těším se,
až na jaře pokvetou skalničky u
hřiště, a když jdu do lesa, už můžu
přejít potok po pěkných lávkách. A
až příští léto budu opět provázet

kolegy učitele z různých míst České republiky po okolí rodiště prezidenta Beneše, nezapomenu je
upozornit na novou naučnou stezku.
( Už jste si ji taky prošli ? )
Určitě jsem nevyjmenovala všechno, co bych mohla, ale o čem by
pak psal náš starosta , ne ?
Čím bys to sama mohla vylepšit?
Co bych sama mohla vylepšit?
Sama asi nic, ale ve spolupráci
s ostatními se nám určitě plno věcí
podaří. A Vám všem chci připomenout, abyste klidně přišli s návrhy
nebo s kritikou za někým z nás,
které jste si zvolili, a my se pokusíme udělat, co bude v našich silách.
Na závěr rozhovoru Alena popřála všem čtenářům zpravodaje klidné a spokojení období
Adventu a Vánoc a splnění i
těch nejtajnějších přání v roce
2008.
K přání všeho hezkého se připojuji
a děkuji za rozhovor.
Hana Tupá

Výměna řidičských a občanských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1.7.1964 do 31.12.1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit

do 31.12.2007
Průkazy vydané od 1.1.1994 do 31.12.2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2010, průkazy vydané od 1.1.2001 do 30.4.2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2013.

Nejpozději dnem 31.12 2007 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31.12.1998.
Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“, s výjímkou občanských průkazů občanů narozených před 1.lednem 1936.
Výměna občanských průkazů za strojově čitelné občanské průkazy je bezplatná.

Srdečně Vás zveme na

VLASOVÁ SHOW

Dětské vánoční zpívání

Sokolovna Kožlany
v pátek 21.12.2007 od 21:00 – 03:00 hod

do kostela sv. Vavřince
v pátek 21.12.2007 od 17:00 hod
zpívají žáci MŠ a ZŠ Kožlany

moderátor Míra Hejda (z Vyvolených)
ukázky moderních vlasových trendů
Diskotéka, soutěže,...

JEDNOTA Rakovník SD obchodní dům Kožlany
přijímá do 4. prosince 2007
objednávky na Vánoce:
těsta, vánoční pečivo, vánočky, veky, saláty, mražené krůty, husy, kachny
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POHLEDY DO HISTORIE
Kožlanští purkmistři, obecní starší a konšelé
Panovníkem udělená privilegia, kde veškerá práva a povinnosti obsažena jsou, umožňovala Kožlanům po zániku starobylé rychty sami sobě radní dům si postaviti. Magistrát obnoviti, purkmistra a konšele zvoliti a Registra, městečka Kožlan (Registrum Oppidi Kozlanensis) a knihy rokovní a pamětní vésti. Rozsudky a výpovědi lidu
domácího i přespolního s výhradou vrchního práva činiti. Přičemž každý má právo se na Pražský hrad před
vrchní právo odvolati. Práva velká a přetěžké, které sami zdolati nemohou, buď též na Pražský hrad obrácena.
Vrchnost každý rok si musí radu obnoviti a purkmistr knihy vésti. Škola nikoliv pod farářem a církví, ale pod
mocí purkmistra a konšelů musí stále býti. Purkmistr a konšelé si sami správce školního a písaře radního dosadí. Konšelé, starší obecní, hajný, polesný, sládek, pivovarníci, obecní sluha a výběrčí na jarmarcích přísahu musí složiti, že pánům a jejich úředníkům pravdivě a věrně budou sloužiti, pravdu hájiti, křivdu napravovati, býti
spravedliví, dary ani úplatky nepřijímati, chudým, vdovám a sirotkům pomáhati. Písař pak věrně a spravedlivě
se bude chovati, ať pro přízeň nebo nepřízeň a ani pro dary nebo nedary. Ve psaní věrnost zachovati, nic nepřehlédnouti ani nepřipisovati.
A proto kožlanští spoléhajíce na mocnou vrchnost svoji, českou královskou komoru, vložili se i v dědiny svého
souseda pana Šebestiána Lažanského na Březku. Rozebrali dědiny po odběžném sedlákovi z Hedčan. Mimo to
ještě mlynář Jiřík z Cukrova mlýna pokácel les nad mlýnem v místech, kde Hedecko dnes leží, který nebyl
v držení jeho, ale i v palouk Lažanského se uvázal. Na stížnost pana Lažanského odpověděla česká komora, aby
poddané její kožlanské neobtěžoval. to vše se událo v době, kdy městečko Kožlany po 26 letech se opět vrátily
do správy pánů Týřovských. Jan Týřovský byl věrným katolíkem, ale přesto žil stále v dobré shodě
s kožlanskými luterány. Jen farář si stěžoval, že kacířství se stále rozšiřuje, lidé do domů volají kněze luteránské, kteří tu křtí, oddávají a ze hřbitova a farské štěpnice sobě obecní pastviště si udělali.
Přestože město Kožlany právo hrdelní mělo, není zatím doloženo, že by kožlanští toto právo sami vykonávali.
Je známo, že když připadly Kožlany Joštovi, jednomu z bratří Týřovských, Jošt jednoho poddaného Jiříka Zubra,
neboli Trygla zvaného z Kožlan odsadil a z gruntu vystěhoval a jiným hospodářem osadil Jiřík rozkazu pána
svého však nešetřil a na Týřovského si u královské komory stěžoval. Ta vyzvala proto purkmistry v Rakovníce,
Jesenici a v Kralovicích, aby společně grunt Jiříkův odhadli.
Jošt s odhadem nebyl spokojen a poslal své úředníky a hajné, aby Jiříka násilím vystěhovali. V krvavé rvačce
byl Jiřík jat, vsazen do šatlavy a poté předány krajskému právu do Rakovníka. Tu brzy vylámal se z vězení, potloukal se po lesích, do Kožlan často docházel, svého nástupce na gruntě Kryštofa Halíka zabil a vykradl, městečku i panu Joštovi plen a škody udělal. Byl proto uznán za nebezpečného odpovědníka a za dopadení byla na
něho vypsána odměna 15 kop grošů. Jiřík se spolčil s několika lotry, ti nachytali koček, na ocas síru a prach přivázali, zapálili a chtějíc městečko Kožlany zapáliti vypustili je. Ale měšťané konající hlídky, kočky dílem pobili a
dílem pochytali. Lotři zapálili Týřovskému ves Broumy a Kolovratovi ovčín ve Všesulově. Okolní kostely loupili a
lid na cestách přepadali. Dva společníci Jiříkovi byli ale dopadení a roku 1573 v Rakovníku popraveni.
Ale Jiřík nebyl stále k dopadení. V Rakovníku byl z obavy roku 1574 odřeknut dokonce i velký výroční trh.
V tu dobu byl však Jiřík již v Lipsku, kde byl později také dopaden a kurfirst saský ho dal převést k nám do Ústí
nad Labem. Poté města Kožlany, Kralovice, Jesenice po 2 ozbrojencích, Rakovník pak 8 ozbrojenců vypravili a
na čtyřech vozech do Ústí pro něho jeli. Jiříka do želez vzali a do Prahy dopravili. V srpnu roku 1574 byl Jiřík na
Pohořelci sťat a jeho tělo pod šibenicí zahrabáno bylo. Toliko zmínka k hrdelnímu právu města Kožlany.
Ale i všeliké menší pře museli kožlaští purkmistři a konšelé projednávat, souditi a trestati. Třeba když kožlanskému sousedu Pavlu Michlovi a Bartoloměji Braunovi, řezníku z Petrovic, mnohé korbely řízné chmeloviny
z obecního kožlanského pivovaru v nitru jmenovaných zmizely. Oba rozjaření začali mezi sebou při a na cti se
zlehčovali. Leccos si vytýkali, až dopálený soused Pichl z Kožlan zasáhl rukou petrovického řezníka a to přesně
pod bradu. Tím zásahem ale vyletělo i několik zubů napadenému. Tu vždy opatrní páni konšelé s panem
purkmistrem a primasem museli souditi a moudře rozhodnouti. A to tak, že kožlanský soused Pavel Pichl musí
10 kop grošů míšenských (600 grošů) pokutou složiti, Nebylo to málo, ale magistrát v tu dobu potřeboval peníze na větší zvon kostelní. Ten byl opravdu v roce 1601 za 300 kop grošů zakoupen a zavěšen a to díky všem
tehdejším hříšníků, kteří se na této bohulibé činnosti podíle. 400 let tomu, co se toto událo v hospůdce obecního pivovaru v Kožlanech. Bylo to léta páně 1595.
V té době mělo městečko Kožlany stále jenom 62 poddaných (poddanských rodin). Což vyplývá ze soupisu
obyvatel pro zemskou sbírku povolenou roku 1615 stavovským sněmem, kde se uvádí 62 poddaných, mistr ovčák a 5 moučných kol. A chtěl-li se někdo cizí v městečku usadit, musel předložit list poctivého zachování a při
úřadě 2 kopy grošů položiti.
Každé další usazení a zákup svobodných osob a osob rytířského stavu muselo být povoleno královským
hejtmanem. Protože nižší šlechta byla jako svobodní sedláci osvobozena od různých plateb a poddaných povinností. Stav těchto příchozích do městečka se reguloval a někdy nově příchozím bylo dovoleno se usadit jen za
předpokladu, že budou odvádět všechny platby a povinnosti jako ostatní poddaní.
Bohumil Vondrášek
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Výstava

Albrecht z Valdštejna

Ve Valdštejnské jízdárně Senátu PČR byla otevřena výstava o Albrechtovi z Valdštejna.
Historie jej nazývá rozporuplným mužem českých dějin. Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna se narodil
24.září 1583. Jeho vojenská dráha začala roku 1604, kdy se jako poddůstojník zúčastnil tažení do Uher, proti
Štěpánu Bocskayovi a Turkům. Od roku 1606 sloužil Albrecht jako plukovník českých stavů. V roce 1609 se
oženil s Lukrécií Nekšovou z Kandela, dědičkou rozsáhlých moravských statků. Po její smrti v roce 1614 vstoupil
do služeb Ferdinanda Štýrského, budoucího císaře Ferdinanda II. Habsburského, jemuž zůstal věrný i po vypuknutí stavovského povstání v českých a moravských zemí.
Ač byl jmenován plukovníkem jednoho moravského pluku, přešel i
s vojskem na stranu císaře. Ve službách Ferdinanda II. Pak po bitvě na Bílé
hoře, získal konfiskací obrovský majetek.
V roce 1612 se stal zemským vojenským velitelem. V Čechách byl
jmenován hrabětem a v roce 1623 knížetem. V této době se Albrecht znovu
oženil s Isabelou Kateřinou z Harrachu.
V roce 1626 se stává vrchním velitelem císařské armády –
generalissimem. Byl povýšen na frýdlantského vévodu.Potom se stal
vévodou zaháňským, meklenburským a hlohovským.
Roku 1627 obdržel Řád zlatého rouna, jímž se mohly chlubit jen
opravdové Evropské elity. Zároveň mu však umírá jeho jediný syn, princ
Karel.
V roce 1630 přichází první Valdštejnův pád, císař Ferdinand II. jej odvolal
z funkce generalissima. Byla to pro něj hluboká urážka, ale i finanční
pohroma. Vrhl se na podnikání. Zakládal mlýny, pivovary, textilní a
zbrojařské manufaktury. Žil v nově zařízeném paláci na Malé Straně, dnes
Valdštejnském.
V prosinci 1631, po významných neúspěších císařských vojsk v Evropě a
vypuknutí švédské války, byl Albrecht z Valdštejna povolán zpět a postavil
se do čela císařské armády. Začal si tvrdě diktovat podmínky. Slaví velké úspěchy. Jeho moc a sláva je tak veliká, že se jej snaží získat protihabsburská koalice, Francie a Švédsko. Nabízí mu český trůn. Albrecht odmítá.
11.června 1623 pozval Albrecht do Plzně všechny své důstojníky, kteří mu 12.června přísahali věrnost. Toto
shromáždění však přesvědčilo císaře, aby 24.ledna 1634 podepsal dekret, jímž zbavil vojsko věrnosti Albrechtovi. Valdštejna označil za zrádce. Spolu s polním maršálkem Illovem a plukovníkem Trčkou, měl být zatčen a dopraven do Vídně. O chystaném zatčení se Valdštejn dozvěděl až 21.února. Rozhodl se odjet přes Cheb do Saska
a zde požádat o azyl.
V Chebu 25.února 1634 byl však zavražděn. A důvod zavraždění? Začínal být nepohodlný, protože mu všichni
dlužili, včetně císaře. V souvislosti s Valdštejnovou smrtí napsal kardinál Richelieu:
„Je osudem ministrů, že jejich autorita kolísá a obyčejně netrvá až do jejich smrti. Buď proto, že králové mají
dost člověka, kterému dali tolik, že už mu víc nabídnout nemohou, nebo proto, že se začnou dívat podezíravě
na lidi, kteří se zasloužili tolik, že jim patří všechno, co ještě zbývá.“
Dnes jsou Valdštejnovi ostatky uloženy ve valdštejnské hrobce v Mnichově Hradišti.
Valdštejnská zahrada patří k nejkrásnějším zahradám Prahy. Najdete jí hned vedle stanice metra Malostranská. Palác a zahradu projektovali Giovanni Pieroni a Nicolo Sebregondi a Andrea Spezza z Aronga. Sochy vytvořil sochař Adrian de Vries. Originály soch Adónise a Venuše, Appolona, Bakchus a Neptuna byly v roce 1648
ukradeny Švédy.
Celá zahrada se skládá z několika částí, umělé krápníkové stěny, saly tereny a voliéry. Je zde také skleník a
jízdárna. Poslední úpravy proběhly v roce 2001.
Výstava bude až do 17.února 2008. Každou 1.středu v měsíci, od 15,00 do 20,00 hodin je vstup
zdarma! Přijďte se podívat na muže, který ovlivnil české dějiny.
V.Kobyláková

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Akce mateřské školy v prosinci
3.12. - přijede divadlo L.Frištenské s pohádkou
O cukrářce Barborce.
Pro děti MŠ a ZŠ od 10.45 hod.
4.12. - od 15.30 hod. tvořivá dílna pro děti a rodiče:
„zdobení vánočních perníčků s ukázkami zdobení“

10.12.- koncert dětí ZUŠ Kralovice od 9.40 hod. v MŠ

12.12.- besídka dětí pro rodiče, výstava zdobených
perníčků v MŠ od 16.00 hod.
18.12.- vánoční vystoupení dětí MŠ v pečovatelském
domě od 17.00 hod.
19.12.- výlet dětí MŠ do Mariánské Týnice – Vánoce
v pohádce
21.12.- vánoční zpívání v kostele

Poklidný předvánoční čas a radostné vánoce přejí všem děti a zaměstnanci mateřské školy.
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Podzimu se také nebojíme a strašidel už vůbec ne !
Jistě již víte, že se na naší škole začal od třetí třídy
vyučovat anglický jazyk. S němčinou, druhým cizím jazykem, se děti začnou seznamovat od 6. třídy.
Svátky a zvyky v zemích, kde se mluví anglicky, jsou
odlišné od našich. Proto jsme se rozhodli některé
z nich s dětmi oslavit přímo ve vyučování.
Prvním z těchto svátků je HALLOWEEN. V pátek 2.
listopadu si třeťáci přinesli strašidelné převleky a dýně.
Několik čarodějnic, duchů a strašidel si za pomoci
třídní učitelky K. Blechové vyřezalo svoji vlastní straši-

delnou dýni . V hodině angličtiny si děti vyrobily halloweenská přání a naučily se pár nových slovíček Dalším svátkem, který s dětmi oslavíme, budou Vánoce.
Eva Sixtová

NAŠE SPOLKY
Manětínská opona
Stalo se již tradicí, že se náš divadelní soubor Hasiko zúčastňuje kulturní akce, divadelní přehlídky Manětínská opona. Vystoupili jsme s nově nastudovanou
hrou V.Kobylákové, Sbohem Chicago, New York je
New York. Divákům jsme se líbili a odměnili herce potleskem. Také členové jiných divadelních souborů nám
blahopřáli. Největší aplaus však měly naše mladé tanečnice Adéla Krepsová, Tereza Charvátová, Karolína
Šnajdrová a Iva Vorlíková. Při závěrečné děkovačce
musela děvčata přidávat.
Manětínská opona se pořádala za podpory Města
Manětín a Plzeňského kraje.
DS Hasiko

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výročí knihovny
Vážení občané, milí čtenáři. V letošním roce oslavila naše knihovna
sté výročí
založení.
Chtěla
bych zrekapitulovat,
co
se v letošním
roce podařilo.
Hned v lednu byl podán grant na
Ministerstvo kultury. Z prostředků,
které jsme od ministerstva získali
se koupil notebook, který umožňuje přenos dat při půjčování na vesnicích. Notebook je opatřen kartou,
která umožňuje čtenářům na vesnici připojení na internet. Byl zakoupen nový počítač – server. Na

projektu se finančně podílelo i
město.
V těchto dnech vznikají také internetové stránky knihovny –
http://knihova.kozlany.cz. Na těch
to stránkách najdete i elektronický
katalog knihovny. Ten umožní čtenáři si z tepla svého domova prohlédnout knihy, které v knihovně
máme. Bude také možné se podívat, jestli jsou knihy dostupné ve
volném výběru, v opačném případě
si je budete moci zablokovat. K
přístupu do katalogu si vyžádejte v
knihovně heslo.
Ve spolupráci se základní školou
se uskutečnila beseda se spisovatelkou I. Březinovou, autorkou
mnoha knih pro mládež. Do konce
roku
plánujeme
ještě
ukázku elektronického katalogu knihov
ny a využívání internetu k získává-

ní informací o knižních fondech jiných knihoven.
Největší dárek dostala naše
knihovna od plzeňského Prazdroje. Dozvěděla jsem se o rušení jejich knihovny a hned jsem projevila zájem o převod knih. Pivovar
nám vyšel vstříc a daruje nám
krásné, skoro nové knihy i s regály. Tento krok nás bude stát nemalé úsilí, ale všude jsem se setkala s velkým pochopením. Město
poskytlo další prostory a přátelé
slíbili pomoc s uložením knih.
Čtenáře žádám o trpělivost, protože knihovna bude muset projít
rekonstrukcí a je proto naplánováno, že v prosinci bude knihovna
uzavřena. Pokud budete nutně potřebovat půjčit knihu, můžete se
domluvit na tel. 721 084 931.
H. Tupá
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KULTURA
Vánoční výstava
Milé dámy, přípravy na Vánoční
výstavu
v Městském
muzeu
v Kožlanech
vrcholí.
Dne
13.prosince od 14,00 – 17,00 hodin budeme vybírat exponáty
v kulturní
místnosti
v muzeu.
Přijďte se pochlubit svými ručními
pracemi, ať už to jsou vánoční ozdoby, dekorace, voňavé perníčky,

betlémy, ubrusy či prostírání. Způsob výroby vánočních dekorací necháváme na Vás. Jestliže máte nějaké výrobky s jinou tématikou,
nevadí, přijďte také. Jestliže vytváříte hezké věci háčkováním, pletením, vyšíváním, malbou na cokoli,
co se dá vystavit – PŘIJĎTE !!!

Nevyhovuje-li Vám tento termín,
přijďte 15.12. dopoledne do muzea. Těšíme se na Vás.
Zahájení
výstavy
bude
16.prosince v 10,00 hodin.
Termín výstavy bude od 16.12.
2007 – 8.1.2008.
Kulturní komise

VÁNOCE...
Advent a vánoce v muzeu v Mariánské Týnici
Opět po roce přichází adventní a vánoční čas, který bychom Vám chtěli trošku zpříjemnit pozvánkou na některé akce, které pro Vás naše muzeum spolu s ostatními spolupořadateli připravilo.
Ve čtvrtek 13. prosince proběhne v prostorách muzea od 16.00 hodin adventní bohoslužba.
15. prosince v sobotu Vás zveme na akci „Půjdem spolu do Betléma“, tak je nazváno pásmo vánočních koled a
povídání v podání ochotnického souboru Štace z Kaznějova. Než se zaposloucháme
do překrásných koled vystoupí se svým vánočním pásmem děti z kralovického Radovánku s programem nazvaným „Vánoční snění „. Začátek je od 15.30 v refektáři
muzea.
Na 19. prosince je připraven s Kruhem přátel hudby při ZUŠ Kralovice „Vánoční
koncert „, kdy pod vedením M.B. Karpíška vystoupí soubor Collegium Fidle Dolce
opět v refektáři muzea od 19.30.
V prostorách před sálem bude od 10. prosince probíhat výstavka „ Vánoce
v české pohádce „. K vidění budou známé pohádkové postavičky. Pohádková babička nás do celého děje uvede. Uvidíme Honzu na peci, podíváte se jak Spejbl
s Hurvínkem zdobili vánoční stromeček, Perníková chaloupka bude s Jeníčkem,
Mařenkou a strašidelnou ježibabou, v rybníčku si budou děti moci chytit zlatou
rybku a další oblíbené postavičky. Závěr obstará Kašpárek, který nám poví –
„Zazvonil zvonec a pohádky je konec“. Tato výstava bude přístupná od pondělí do
pátku v pracovních dnech od 9.00 do l5.00 hodin. Pro skupiny je možné jako doplněk výstavy zajistit povídání o vánočních zvycích, zájemci o přednášku se prosím předem objednejte.
Pracovníci muzea Vás spolu se spolupořadateli na tyto akce co nejsrdečněji zvou. Přejeme všem našim návštěvníkům hezké vánoční svátky a do roku 2008 zdraví a pohodu.
Vánoční (maxi)zamyšlení Petry Krausové
přirozenost
je
poznamenána
Tak už jsou tady opět – Vánoce .
hříchem.
A proč vlastně? Proč slaví křesťané tyto svátky ? A co znamenají?V
Když nám někdo ublíží, v té
chvíli pro nás určitě nebude přiročem je jejich podstata? Asi nenapízené nastavit druhou tvář, jak učil
ši nic nového, když napíši, že křesJežíš. Ať už obrazně či doslova.
ťané si v těchto dnech připomínají
Naše srdce nebude plné lásky ve
narození Páně – tedy narození
Spasitele. Narození Ježíše Krista.
chvíli, kdy cítíme bolest z křivdy
nebo z ublížení jiného druhu, vůči
Je zvláštní, že zrovna 24.12. si
připomínáme narození Krista, když
člověku, který je příčinou naší bolesti. Vždyť vnitřní zranění bolí něpodle historiků se Ježíš Kristus narodil na podzim nebo na jaře ( ankdy mnohem více a delší dobu, než
zranění fyzické. Bible nás učí, jak
děl oznamuje tuto radostnou zvěst
máme žít. Učí nás milovat naše
pasáčkům ovcí a ty se v zimě nebližní, přijímat je takové, jací jsou,
pasou). Ale ať je to jak chce, tak
ale také nás učí přijímat sebe saalespoň jednou do roka jsou lidé
ma. Není lehké žít v tomto světě
na sebe o něco hodnější, ohleduplnější k sobě navzájem a o něco
narušeném hříchem. Každý citlivější člověk musí vnímat, že s tímmírumilovnější. Celé lidstvo má
alespoň o Vánocích tendence odto světem není něco v pořádku.
Hodnoty jako láska, důvěra, přákládat zbraně, protože Ježíš bojotelství, pokora, úcta, vděčnost vyval jinak. On bojoval láskou. Ve
střídaly hodnoty jiné, převážně
svém slově nás učí, že nemáme
materiální. Pod pojmem láska si
proti zlu bojovat zlem, že zlo mámálokdo představí vytrvalost vztame překonávat dobrem. Je to pro
hu, věrnost už není moderní a ponás přirozené? Myslím, že ne. Naše
dobně. Mladí lidé sahají po dro-

gách, alkoholu, snaží se ve všem
se vyrovnat svým vrstevníkům . I
úcta ke stáří jako by se někam
vypařila. Čestnost a ohleduplnost
už se nenosí. A tak přemýšlím,
kam se ten svět řítí....
Jako by připomínal potápějící se
TITANIC. Kdo má řešení? Příroda
je zdevastovaná, planeta se otepluje, morálka upadá......
Asi by měl každý začít sám u sebe. Zpytovat svědomí a vyndat si
trám z vlastního oka, jak radí Ježíš
těm, kteří vidí chyby jen (nebo
převážně) u druhých. Ale nahlédnout sám do sebe, to je někdy moc
těžké. Ale ne nemožné. Když zjistíme, co vše v sobě máme ( nemyslím naše orgány nebo jídlo a
pití), možná zjistíme, že se sebou
nejsme zrovna spokojeni. Ale je to
první krok, kdy chceme se sebou
něco dělat. Možná nechápeme pojem hřích, a proto si můžeme myslet, že žádného Spasitele nepotřebujeme. Ale proč by pak Bůh v podobě Ježíše Krista přišel na naši
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zem? A jak je to s tím Bohem vůbec? Nikdy jsme Jej neviděli, třeba ani není....
Elektrické vedení nebo třeba vítr
také nevidíme, ale jejich projevy
jsou někdy velmi silné. A podobně
je to i s Bohem. Nevidíme Ho, ale
to neznamená, že není, a že se
neprojevuje. Není pro nás problém
spojit se prostřednictvím vyspělé
techniky s člověkem, který je na
druhém konci světa, ale je pro nás
problém komunikovat s Bohem,
kterého vlastně vůbec neznáme.
Vzpomínám na své hledání Boha.
Tehdy jsem ,,vzala Boha za slovo“.
V Bibli v knize Jeremiáše
ve
29.kapitole je ve 13. verši zapsáno
toto: ,,...a naleznete mne, budeteli se mne dotazovat celým svým
srdcem“. To není pohádka! To je
Boží příslib. A Bůh své sliby dodržuje. On není jako my.
Jsou tady Vánoce. Do kostela
zavítá i mnohý člověk, který má
přes rok úplně jiné starosti a zájmy. Období těchto svátků jako by
v sobě neslo cosi zvláštního. Přestože žijeme v křesťanské kultuře,
chováme se mnohdy nekřesťansky.
A v čem vlastně spočívá křesťanství? V tom, že chodím pravidelně
do kostela? Myslím, že to nestačí.
Žít křesťanský život znamená, počítat s Bohem každý den – udržovat s Ním živý vztah. Lze to? Jak?
Ztišením se, modlitbou, četbou Božího slova a hledáním Boží vůle.
Být křesťanem, mnohdy znamená
komplikace v životě. Mnohdy být
vystaven posměchu a za určitého
režimu být ohrožen na životě. Ještě dnes jsou na světě místa, kde
stát se křesťanem , znamená jistou smrt.
Navíc druzí lidé jsou ,,velice citliví
na chyby“, kterých se dopustí věřící člověk. Ale i křesťan je jen nedokonalý člověk , který bojuje s
nemocemi, s životem, sám se sebou a někdy možná (paradoxně) i
s Bohem jako třeba biblická postava Jákob.
Jsou Vánoce. Svátky klidu a míru. Výzdoba kolem nás , znějí koledy, je čas dárků a různých překvapení...
A mně je tak trochu líto, že vše
končí u toho, kde to vlastně
všechno začalo – v Betlémě. Zpíváme ,,Narodil se Kristus Pán, veselme se...“ Obdivujeme mistrovská díla: jesličky s děťátkem, Betlémy. Děťátko položené v chlévě
na seně v plenčičkách – kdo je to
dítě? Král celého vesmíru, který
zakouší lidskou bídu, aby se nám
přiblížil. Aby nám ukázal, jak se

má žít a co znamená láska. U jesliček mnohdy končí naše myšlení.
Jak to ale bylo dál?
Ježíšek rostl, až vyrostl. Vyučil
se tesařem jako jeho pozemský
otec Josef a zhruba ve třiceti letech opouští toto řemeslo a začíná
plnit své poslání. Dospělý Ježíš učí,
káže, uzdravuje, dělá zázraky.
Vymyká se normálu. Vyhání z lidí
démony a dokonce křísí mrtvé. A
ještě si troufá tvrdit, že je tím, na
koho lidstvo tak dlouho čeká. Prohlašuje se za Mesiáše, za krále Židů. Ovšem nelibuje si v okázalosti.
Farizeové mají problém. Začíná ho
následovat příliš velké množství lidí. Je označen jako rouhač a zločinec. Ve svých 33 letech je potupen, zneuctěn, bičován a ukřižován. Tak lidstvo reaguje na lásku,
která z nebe sestupuje na naši
zem.

Je psáno: ,,Neboť Bůh tak miloval svět, že svého jediného syna
dal, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.“
Janovo evangelium 3.kap.,16.verš
Tak moc nás hříšníky Bůh miluje,
že pro naši záchranu vymyslel plán
spásy. Bůh ve svém Synu sestupuje na naši zem, aby nám ukázal
nejen svůj charakter, ale aby nás
spasil. Místo vděčnosti následuje
zrada a ukřižování. Taková potupa!
Král celého vesmíru visí na kříži a
lidé se mu vysmívají. Plivou na Něj
, bičují Ho a ani netuší, že to není
lhář, blázen ani zločinec. Co se
stalo s tímto světem? Kde je ten
ztracený Ráj? Hřích všechno pokazil. Kde se vzal v Ráji ten had, který svedl Evu, aby jedla ze zakázaného ,,stromu poznání dobra i
zla“?
Ach, ta nebezpečná zvědavost a
nedůvěra v Boží moudrost! Když
Bůh něco nedovoluje, jistě k tomu
má pádný důvod. Ale člověk si málo kdy ( pokud vůbec někdy) nechá
od Boha ,,kecat“ do svých plánů..
Možná proto, že svůj rozum vyvyšuje nad moudrost Boží. A důsledky jsou mnohdy dalekosáhlé. A
mnohdy tím trpí i nevinní.

Ale zpět k Ježíši. Jak to pokračovalo? Tělo bylo uloženo do hrobu .
Po třech dnech vstal Kristus z mrtvých. Jeho slova se naplnila. Ani
vojáci ,,bezmocného“ mrtvého neuhlídali. Učedníci byli plni beznaděje. Proč? Cožpak zapomněli, že Ježíš
sám
předpověděl
své
zmrtvýchvstání? Zapomněli . Ztratili víru. Dokud neprošel zavřenými
dveřmi místnosti, kde se ustrašení
učedníci zamkli ze strachu před vojáky. Ježíš je povzbudil svou přítomností, ale pak byl vzat vzhůru –
zpět do nebe. Snad proto vznikla
představa o Ježíškovi, který bydlí v
nebi a nosí dětem dárky.
Učedníci zapomněli na Ježíšova
slova. I my v dnešní době máme
tendence zapomínat. Zapomínat
na druhé, zapomínat na Boha...
Občas si ale vzpomeneme. Třeba,
když nám teče do bot, jak se říká... Nebo, když jednou v roce na
Vánoce slyšíme hrát koledy. Ale
pak zase zapomínáme. A já se
ptám: ,,Není to málo, tak málo
myslet na svého Spasitele? A na
Stvořitele? A jestli nevěříme ve
stvoření tak, jak je popsáno v Bibli, proč slavíme Vánoce? Možná je
to pro nás jen čas odpočinku. Z
tradice nakoupíme dárky, možná
zajdeme do kostela, nemusíme do
práce...
A nebo Boží přítomnost vnímáme
každý den a tak máme ,,Vánoce“
v jistém smyslu
vlastně každý
den. Každý den, kdy se ráno probudíme, vnímáme jako dar od Boha – jsme vděčni za to, že máme
střechu nad hlavou, za to, že jsme
zdraví...
Vánoce – to je velké téma, o
kterém by mohli hodně vyprávět i
obchodníci, zaměstnanci v bankách, lidé pracující v reklamě...
Nejsem si jistá, zda si lidé uvědomují, o čem jsou Vánoce. V čem
je jejich podstata. Kam se řítí tento svět, když zrovna nejsou Vánoce? Co je pro nás v dnešní době
důležité? Odkud jsme se tady vzali? Kam směřujeme? Proč tady
vlastně jsme? Je náhoda, že tady
jsme? Jsme z opice? Jaký je smysl
nejen Vánoc, ale našeho celého života?
Všechny tyto otázky jsem si položila. Postupně jsem na ně našla
odpověď a jsem vděčná za odpovědi na tyto otázky. Dnes už vím,
že smysl mého života je v živém
osobním Bohu. Dnes už vím, jak
důležité je smíření s Bohem. Jsem
přesvědčená, že kdo hledá, najde.
Jsem přesvědčená o tom, že každý, kdo začne Boha opravdově
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hledat,potká se s Ním. Otázkou je,
zda Ho vůbec hledat chceme. Zda
se nebojíme, že by nám to příliš
zkomplikovalo život. Zda se nebojíme, že bychom se museli vzdát
svých oblíbených hříchů, kterými
sice sami sobě ubližujeme a
mnohdy i svým bližním, ale tak se
nám to líbí...
Otázkou zůstává, zda si vůbec
připustíme, že musí existovat něco
nebo Někdo, kdo nás přesahuje
nejen svojí inteligencí, mocí, obdivuhodným talentem tvořit krásné
věci a talentem dát všemu originální řád. Existenci Boha obhajují
mnohdy i vědci, kteří objevují a
žasnou nad uspořádáním vesmíru,
zázraky v přírodě, nad funkčností
všeho živého, kteří žasnou nad dokonalostí lidského těla ( mám na
mysli úžasnou spolupráci všech
zdravých orgánů v našem těle) a
života vůbec.
Bůh, ve kterého věřím já, je živá
bytost, která miluje svá stvoření.
Bůh, který nás přesahuje svým
dokonalým tvůrčím talentem, svou
inteligencí, mocí, ale především
láskou k nám – hříšným lidem. A
protože věřím, že nás stvořil jako
svobodné bytosti a ne jako loutky,
které mají život předem nalinkovaný, pochopila jsem, že Bůh není
zodpovědný za zlo, které vládne
tímto světem. Bůh dal už v Ráji
svobodu. Můžeme si vyvolit dobro
nebo zlo. Můžeme si vybrat, kdo
bude naším pánem , kým se necháme zotročit nebo milovat. Můžeme kolem sebe šířit dobro nebo
zlo. Protože jsem našla svého Boha, který je zároveň Bohem celého vesmíru a už jsem s Ním i leccos zažila a prošla jsem si mnoha
nelehkými boji, kdy jsem často bojovala sama se sebou a prožila si,
co znamená zapřít sám sebe ve
chvíli, kdy je to potřeba, protože
už tak trochu vím, jaký je Bůh, už
nevypouštím ze svých úst argu-

menty typu: ,, Kdyby nějaký Bůh
byl, tak na světě není tolik zla a
neštěstí“.
Věřím, že čas, který je propůjčen
tomu, aby se projevilo zlo, už brzy
skončí. Bible končí slovy: ,,...ten,
od něhož je toto svědectví, praví ,
Ano, přijdu brzo. Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše se
všemi.“ Zjevení sv. Jana 22.kap.
20.-21.verš. Nemám důvod Mu
nevěřit. A tak věřím, že přijde
znova, ale už ne jako malé nevinné
dítě, které se narodilo z panny, ale
jako Pán pánů a Král králů. V doprovodu svatých andělů, jak je popsán druhý příchod Krista v Bibli.
Ježíš řekl: ,,Já jsem ta cesta,
pravda i život. Nikdo nepřichází k
Otci, než skrze mne.“ Evangelium
sv. Jana 3.kap.14.verš. Podle Bible
je tedy jen jedna cesta, která vede
k Bohu.
A tak bych chtěla povzbudit ty
hospodyňky, které nestačily napéci
x druhů cukroví nebo na to neměli
peníze. Ty, které nestačily vyleštit
všechna okna a skla v domě či v
bytě. Ty, které jsou ve stresu z
toho, že nemají hotovo to či ono.
Rozumím vám. Také jsem si tím
několikrát prošla. Ale Bůh mne zastavil. Smysl Vánoc není v tom,
mít dokonale uklizený a naleštěný
byt, když je třeba ,, vyčistit si srdce“ (ale jednou za rok je málo!).
Smysl Vánoc není ani v tom,
abychom se přejídali ve chvíli, kdy
na druhém konci světa umírá
spousta dětí i dospělých hlady. Vánoce jsou pro mnohé lidi velkým
stresem a to určitě není dobře!
Vánoce jsou časem, kdy si připomínáme, že Bůh nežije izolovaně
od lidí , naopak se jim chce přiblížit. Chce se přiblížit i k Tobě . Chce
se přiblížit i k Vám. Záleží na Tobě,
záleží na Vás, zda Ho vpustíte do
své mysli, do svého srdce. A pokud
ano, mým přáním a modlitbou je,
aby to nebylo jen jednou v roce o

Vánocích . Ježíš řekl: ,,Hle, stojím
přede dveřmi a tluču, zaslechne-li
kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k
němu a budu s ním večeřet a on se
mnou .“ Zjevení sv. Jana 3.kap.,
20.verš Ježíš stojí dnes za dveřmi
Tvého, Vašeho srdce. Otevřeš,
otevřete Mu?
Kdo nevěří, že Kristus žil, a že je
Bible historická kniha (skládající se
z mnoha dílčích knih), měl by si
možná položit otázku , proč se narozením Krista ,, láme“ letopočet.
Proč od narození Krista říkáme
,,našeho letopočtu“ a před jeho
narozením ,,před naším letopočtem“. Také se používá ,, před Kristem“ a ,, po Kristu“.
Možná nevíte (stejně jako já do
nedávné doby), že většina historiků a astronomů se shoduje na
tom, že Kristus se ve skutečnosti
narodil v době nejspíš mezi rokem
4 – 7 před naším letopočtem . Toto
zjištění mi přišlo komické. Dle historických pramenů opat římského
kláštera Dionysius Exiguus dostal
za úkol vypočítat, kdy se Ježíš narodil . Ve výpočtech došlo k chybě,
a tak se Ježíš Kristus vlastně narodil mnohem dříve, než jak se původně myslelo.
Alespoň se na tom shoduje většina těch, kteří zkoumají historii.
Ježíš by se tedy narodil mnohem
dříve ,,před svým narozením“.
Na závěr jeden citát Isaaca Newtona: ,,Naučil jsem se v životě
dvěma důležitým věcem:
předně, že jsem veliký hříšník, a
za druhé, že Ježíš je ještě větším
Spasitelem.“
Ať už máte na tento můj článek
jakýkoli názor, přeji Vám požehnané Vánoce , pevné zdraví, hodně
lásky, touhu po poznání nejen pozemských věcí a moudrost, kterou
nenajdete jinde, než přímo u jejího
zdroje.
Petra Krausová

Malíř Josef Lada
Za chvíli tady máme Vánoce a ty si nedovedu představit bez pohledů s obrázky Josefa Lady. 17.prosince by
mu bylo 120 let a 14.prosince je to už 50 let, co už nemaluje své obrázky. Jeho obrázky jsou i po těch letech
krásné, plné pohody a klidu, jak by i
Vánoce měly být. Najděte si chvilku v tom
předvánočním shonu čas a podívejte se do
dětských knížek říkadel, pohádek nebo
Haškových Osudů vojáka Švejka. Ilustrace
tohoto opravdu národního umělce, (on jím
byl už dříve, než ten titul dostal) dají
knihám poetičnost.
Již v roce 1924 ilustroval Knihu pohádek
od Jos.Š.Kubína. Když jsem byla malá, dostala jsem pod stromeček Ladovu knihu U
maminky. Byla plná říkadel, básniček a
pohádek. Knihu jsem potom dala svým dětem a teď i své vnučce. Je to už přes padesát let, co byla vydána a pořád je dětmi
oblíbena.
Josef Lada se narodil v Hrusicích, jako
nejmladší ze čtyř sourozenců. Tatínek byl
švec a měl vrozený smysl pro humor. Pro
malého Pepu byla jejich světnice celý jeho
svět. Už od malička rád kreslil. Zamiloval
si obrázky Mikoláše Alše. Když se dostal i
k malému kousku papíru, tak jej pomaloval.
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V roce 1901 skončil školní docházku a tatínek rezolutně rozhodl, že syn své malířské vlohy využije k malování
pokojů. Při učení trpěl hladem, musel sdílet úděl učedníka-mučedníka. Vrátil se domů a potom se stal učněm
knihaře v Ječné ulici. Z námahy mu onemocněly oči. Při práci v tiskárně se seznamoval s uměleckými časopisy, rád četl knihy. Obdivoval kresby Adolfa
Kašpara, Zdenky Braunerové. Josef se vyučil a měl tajný sen, studium na
Umělecko-průmyslové škole. Připravoval se k přijímacím zkouškám, ale komise jej nevybrala. Byl z toho smutný a dal se aspoň zapsat do večerního kurzu,
který vedl malíř, grafik a sochař Alexander Jakesch. Živil se prodáváním obrázků do humoristických časopisů. Tři roky studoval ve večerním kurzu a
v roce 1906 byl při třetím pokusu konečně přijat na denní studium na akademii. Lada musel vystupovat pod pseudonymy, aby se nějak uživil, jako například L.Horký,K Gregor, V.Konečný nebo L.Rozner. Roku 1909 se dvaadvacetiletý kreslíř stal redaktorem nově založeného časopisu Karikatury a zde se setkal a uzavřel celoživotní přátelství s Jaroslavem Haškem. Jejich spolupráce na
různých povídkách se rozvinula později při práci na Švejkovi.Lada k Haškovi
od prvního okamžiku velice citově přilnul a později velmi trpěl jeho delší nepřítomností. Žili spolu ve věčných sporech a dohadech, ale také s chvílemi radostí a veselí.Lada byl snad jediný člověk, který rozuměl tomuto “velkému dítěti“.
Hráli si spolu na neexistující postavy. Jednou, když byl Hašek bohatým sedlákem a odmítl dát chudému chalupníkovi Ladovi svojí dceru za manželku, hádali se tak opravdově na ulici, že do sporu musel vstoupit přivolaný strážník.
V roce 1920 Lada kreslil pro satirický časopis Šibeničky, které se staly pro něj velkou školou satirické kresby.
Poprvé také díky jim vystavoval v souboru kreslířů Šibeniček. Někdy v roce 1921 navštívil Ladu po svém návratu z Ruska Jaroslav Hašek a požádal ho, aby nakreslil obálku pro sešitové vydání Osudů dobrého vojáka
Švejka za světové války. Mělo to veliký úspěch. Humoristický protiválečný román měl takový úspěch, že během
čtyř let 1926-1930 dosáhl osmi vydání. Každé další vydání bylo rozšířené o další kresby, takže nakonec dosáhl
počet kreseb 927, z toho 701 černobílých a 226 barevných.
3.ledna 1923 umírá Hašek a tím bohužel končí jejich přátelství a spolupráce. Kresby Josefa Lady doplňují pohádky od J.Š.Kubína, které vycházejí v roce 1924. V roce 1936 si staví v rodných Hrusicích vilku a žije zde se
svojí rodinou až do smrti. 14.12.1957 umírá a je pochován na Olšanech.
V Hrusicích je otevřen Ladův památník v roce 1986. V současné době jeho muzeum a archiv kreseb a obrazů
a knih spravuje jeho vnuk Josef Lada.
Až pojedete na Moravu, zastavte se v muzeu Josefa Lady v Hrusicích, je kousek za Prahou.
Výstava Josefa Lady je v Praze v Obecním domě do 3.února 2008.
V.Kobyláková
Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí
30.11. 17:00
1.12. 20:00
1.12. 10:00
1.12. 14:00
2.12. 10:00
4.12. 17:00
7.12. 21:00
9.12. 9:00
9.12. 13:00
11.12. 17:00
16.12. 10:00
18.12. 16:00
21.12. 17:00
21.12. 21:00
23.12. 9:00
28.12. 21:00
31.12. 20:00
31.12. 20:00
31.12. 20:00

Rozsvícení Vánočního stromu
II. prodloužená taneční kurz
ml. mini: DBK K-K – TJ SOKOL Toužim
st. žky: DBK K-K – BK Studánka Pardubice
st. žky: DBK K-K – BCM Sokolov
Shrek třetí
EXTRABAND
ml. mini: DBK K-K – Lokomotiva K. Vary
ml. dky: DBK K-K – Lokomotiva K. Vary
Hvězdný prach
Vernisáž Vánoční výstavy
Vánoční besídka
Vánoční zpívání
Vlasová show s diskotékou
SUDÁ vs LICHÁ - basketbalové loučení
Skupina Mr. Feelgood
Taneční silvestrovská veselice
hraje A-Z DUO
Silvestrovská diskotéka
Silvestr – hraje Šlapeton

„hořejší park“
LD Kralovice
tělocvična ZŠ Kožlany
tělocvična ZŠ Kožlany
tělocvična ZŠ Kožlany
kino Kralovice
LD Kralovice
tělocvična ZŠ Kožlany
tělocvična ZŠ Kožlany
kino Kralovice
Muzeum Kožlany
DPS Kožlany
kostel sv. Vavřince
Sokolovna Kožlany
tělocvična ZŠ Kožlany
LD Kralovice
RS Ve mlejně

město Kožlany
MěKS Kralovice
DBK K-K
DBK K-K
DBK K-K

město Kožlany
město Kožlany
MŠ a ZŠ Kožlany
p. Neumann
DBK K-K
MěKS Kralovice
p. Petr

Sokolovna Kožlany
LD Kralovice

p. Neumann
MěKS Kralovice

MěKS Kralovice
DBK K-K
DBK K-K

Mimořádné vánoční číslo Kožlanského zpravodaje vyjde
22. prosince
Budete-li mít příspěvky do tohoto čísla prosíme o jejich dodání
do 20.12. odpoledne.
Řádné lednové číslo vyjde první víkend nového roku 2008.
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SPORT
HC Dřevec - BNB Arborea Cup
Po
loňském
prvenství
v B-skupině
hokejové
soutěže
mužstev z rakovnického a plzeňského regionu BNB Arborea Cup
naše mužstvo nevyužilo práva přihlásit se letos do A-skupiny a začátkem října vstoupilo do bojů
opět ve výkonnostně slabší Bskupině.
Srdečně zveme všechny fanoušky k návštěvě dalších utkání, která
se konají na zimním stadionu
v Rakovníku.

Berbr, Prusík, BRANKY: Kovařík 3,
Šnajdr 2, Štefl 2, Š.Kulhánek

BRANKY: Štefl 2, Kovařík, Švamberg,
Heidenreich,
M.Kulhánek

Dřevec – Průhon 6:1 (2:0, 2:1,
2:0)
SESTAVA:
PochobradskýHolzman, Kovařík, V.Kulhánek,
M.Kulhánek-Šnajdr, Štefl, IpoltŠ.Kulhánek, Berbr, Prusík-Vlček,
Heidenreich, BRANKY:
Štefl 2,
Šnajdr, Š.Kulhánek, Kovařík, Holzman, VOLEDBOUCH: M.Kulhánek

Dřevec-Kralovicko 5:6 (2:2, 2:2,
1:2) SESTAVA: Kotas-Holzman,
Kovařík, V.Kulhánek, M.KulhánekŠnajdr, Heidenreich, ŠvambergŠ.Kulhánek, Berbr, Ipolt-Prusík,
BRANKY: Kovařík, Ipolt, Šnajdr,
Švamberg,
Holzman,
VOLEDBOUCH: Šnajdr

Dřevec – Žebnice 6:3 (1:0, 2:1,
3:2)
SESTAVA:
PochobradskýHolzman, Kovařík, V.Kulhánek,
M.Kulhánek-Heidenreich,
Štefl,
Švamberg-Š.Kulhánek, Berbr, Prusík

Další program:

odstupovanou obranu a tato taktika se vyplatila,“ dodal Přibyl.
Druhý víkendový zápas měl
opačný průběh. „Česká Lípa ale
vede ligu bez jediné prohry,“ připomněl trenér. „Naše hráčky však
získaly zkušenosti, nastoupil celý
kádr. Pochválil bych Valešovou a
Jonášovou, byly skvělé v obraně,“
sdělil Přibyl. Becker je v nesmírně
vyrovnané soutěži nyní osmý. Dva
body od poslední Sparty, stejně
tak dva body od druhých Karových
Varů. Poslední listopadový víkend

hraje severoplzeňský tým další duely ve Strakonicích a v Praze se
Spartou.
Fakta: DBK Becker Kožlany –
Kral. – Ústí n. L. 61:53 (18:7,
33:25, 50:39). Body DBK: Šnajdrová 22/2, Hynková 17, Valešová
9, Houšková 7, Kulhánková
4,
Jonášová 2). DBK Becker Kožlany
– Kral. – Č. Lípa 65:84 (14:24,
27:37, 43:65). Body DBK: Valešová 23/4, Hynková 18, Šnajdrová
11, Jonášová s Jašková po 4).
Karel Popel

Víkend pod koši se příliš nepovedl
Vlastní chyby a nepřesná střelba
hlavně střelecky. Nepadalo nám to
do koše ani zblízka, ani zdálky,“
zhatily vidiny případného úspěchu
mladších dorostenek DBK Kožlany
postěžoval si.
– Kralovice ve víkendových utkáNedělní duel byl nadějnější, v
Praze se Spartou Západočešky vyních basketbalové ligy. Svěřenkyně
trenéra Vladimíra Přibyla podlehly
hrály první čtvrtinu, v půli byl stav
béčkům Strakonic i Sparty Praha.
vyrovnaný 26:26. „Místy jsme vedV dvanáctičlenné tabulce je seveli i o dvanáct bodů,“ připomněl
kouč. Před poslední desetiminuroplzeňský celek momentálně devátý.
tovkou už ovšem měli domácí pětibodový náskok. „A v závěru nás
První zápas víkendu čekal na
přehráli. Udělali jsme moc chyb,“
DBK ve Strakonicích. „V utkání
uzavřel Přibyl.
jsme tahali za kratší konec,“ uvedl
Přibyl. „Celý zápas to nebyl z naší
Fakta: BK Appian ABplus Strakonice B - DBK Becker Kožlany strany ideální výkon, zklamali jsme

Kralovice 65:39
(15:9, 18:11,
22:10, 10:9, za hosty Šnajdrová
15/4, Hynková
8/1, Trhlíková 7,
Valešová 5, V. Kulhánková a Jonášová po 2). Trojky: 2:5, fauly:
22:21, TH: 19/9 : 29/8.
WBA Sparta Praha B - DBK Becker
Kožlany - Kralovice 61:48 (9:19,
17:7, 19:15, 17:7, za hosty Valešová 24/4, Hynková 8, Šnajdrová
6, Jonášová Denisa 6, K. Kulhánková a Houšková po 2). Trojky:
5:4, fauly: 13:18, TH:
25/12:10/2.
Karel Popel

Listopadové výsledků:
Dřevec - Old Stars 8:0 (4:0, 1:0,
3:0) SESTAVA: Weiss-Švamberg,
Holzman, V.Kulhánek, M.KulhánekŠnajdr, Štefl, Kovařík-Š.Kulhánek,
Pod koši zdolali Ústí
Vyrovnanou bilanci udržely ve
víkendových ligových zápasech
basketbalové mladší dorostenky
DBK Kožlany – Kralovice. Nejprve
zdolaly Ústí nad Labem, pak ale
nestačily na Českou Lípu.
Sobotní
duel dovedly domácí
hráčky k výhře poměrně jistě.
„Vedli jsme celý zápas,“ uvedl
kouč DBK Vladimír Přibyl. Ústí se
představilo jako kvalitní a fyzicky
vyspělý
soupeř.
„Nemají
ale
dobrou střelbu z dálky. Zvolili jsme

4.12
11.12.
20.12.
27.12.

20:30
20:30
20:30
20:30

Dřevec
Dřevec
Dřevec
Dřevec

- Mladotice
- České dráhy
- Old Stars
– Kuch. Hudček

Jiří Švamberg

Stará Garda Kožlany
Určitě družstvo starých pánů Olympie Kožlany neudělalo svému klubu žádnou ostudu, což je patrné
z následující výsledné tabulky.

Pro aktuální informace můžete sledovat internet na
www.kozlany.unas.cz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Všeruby
Kožlany
Město Touškov
Třemošná
Plasy
Dolní Bělá
Dýšiná
Horní Bříza

10
8
7
7
6
6
3
1

2 2
0 6
2 5
1 6
4 4
2 6
2 9
1 12

54:24 32
38:37 24
42:30 23
40:38 22
42:35 22
31:35 20
25:43 11
15:51 4
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Stolní tenis
Krajská soutěž 1.třídy, muži po 9. kole
Poř. Mužstvo
V R P Zápasy Body
1. SKST SOUE Plzeň A
9 6 2 1 83:59 23
2. Sokol Kdyně A
9 6 1 2 83:59 22
3. TJ Kožlany A
9 5 2 2 84:67 21
4. TJ Klatovy A
9 5 2 2 79:64 21
5. Jiskra Domažlice B
9 4 1 4 65:76 18
6. FC Cheznovice 96 A
9 4 1 4 74:72 18
7. Baník Líně A
9 3 3 3 77:79 18
8. Město Zbiroh A
9 3 2 4 72:72 17
9. SK Rokycany A
9 2 4 3 68:76 17
10. ST DDM Stříbro A
9 2 3 4 75:80 16
11. Union Plzeň C
9 1 2 6 57:85 13
12. Sokol Přeštice A
9 1 1 7 55:83 12

RP 1.třídy, muži po 9. kole
Poř. Mužstvo
V R P Zápasy Body
1. Kralovice A
9 9 0 0 127:35 27
2. Vejprnice A
9 8 0 1 99:63 25
3. Kozolupy A
8 7 0 1 94:50 22
4. Horní Bělá C
9 6 0 3 84:78 21
5. Vysoká Libyně A 9 4 1 4 84:78 18
6. Kožlany B
9 4 0 5 88:74 17
7. Trnová A
9 3 0 6 82:80 15
8. Líně C
9 2 2 5 76:86 15
9. Heřman. Huť A
9 3 0 6 66:96 15
10. Nýřany C
7 3 1 3 60:66 14
11. Hadačka A
9 1 0 8 52:110 11
12. Město Touškov A 8 0 0 8 24:120 8

TOP TEN aktuálního žebříčku KS 1. třídy muži
Poř.

Hráč

Mužstvo

Utkání Zápasy V

P

Sety

Úspěšnost

1.

Lehner Vladimír

TJ Kožlany A

7

27

25 2

78 : 22 92.5926%

2.

Javorský Daniel

TJ Klatovy A

7

26

23 3

72 : 17 88.4615%

3.

Stodola Jan

Sokol Kdyně A

8

29

25 4

77 : 22 86.2069%

4.

Košek Michal

SK Rokycany A

9

33

27 6

88 : 41 81.8182%

5.

Kříž František

Sokol Přeštice A

7

21

17 4

55 : 18 80.9524%

6.

Janeček Jaroslav

FC Cheznovice 96 A

9

33

26 7

83 : 36 78.7879%

7.

Šapovalov Jiří

TJ Kožlany A

7

26

20 6

66 : 33 76.9231%

8.

Kálavský Marcel

ST DDM Stříbro A

9

36

27 9

90 : 51 75.0000%

9.

Stanček Ivo

Sokol Kdyně A

10.

Šlehofer Stanislav ml. TJ Klatovy A

7

25

18 7

64 : 32 72.0000%

7

25

18 7

59 : 37 72.0000%

Více podrobností o soutěžích ve stolním tenise na www.pinec.info
Olympie Kožlany
Muži - okresní přebor
1.

Slavia Vejprnice „B“

2.
3.

Dorost - okresní přebor
8-4-1

35:20 28

1.

Baník Zbůch

Baník Kamenný Újezd

8-1-4

31:19 25

2.

Sokol Dobříč

7-0-3

Slovan Blatnice

7-4-2

30:19 25

3.

Sparta Sulkov

6–2-2

4.

Baník Líně

7-2-4

48:33 23

4.

Bohemia Kaznějov

5-3-2

34:16

18

5.

DIOSS Nýřany „B“

7-2-4

26:25 23

5.

Slavia Úněšov

5-3-2

24:14

18

6.

Sokol Dobříč

6-2-5

35:31 20

6.

TJ Tlučná

5-3-2

20:12

18

7.

Sázavan Bezvěrov

5-1-6

19:40 16

7.

Trafo Hadačka

5-1-4

8.

KZJ SK Všeruby

4-3-5

29:26 15

8.

Baník Kamenný Újezd 2 – 2 - 6

9.

Jiskra Křelovice

4-2-6

26:27 14

9.

Slovan Blatnice

10. Olympie Kožlany

3 – 4 - 5 23:24 13

11. Sokol Hunčice

3-4-6

19:26 13

12. Sokol Kozolupy

3-3-7

26:27 12

13. ZKZ Horní Bříza „B“

3-3-7

21:38 12

14. Slavoj Žihle

2-3-8

18:31 9
Žáci okresní soutěž sk. B

7–2-1

1-2-7

39:10

23

33:21

21

35 : 11 20

23:29

16

12 : 34

8

12:29

5

10. Olympie Kožlany

1 – 1 - 8 14 : 41

4

11. SHH Heřmanova Huť

0-3-7

3

1. Sokol Dolní Bělá

7 – 0 - 1 29:11 21

2. Svornost Hvozd

6-0-2

27:17 18

3. Sokol Kralovice

4-1-3

34:18 13

4. Sokol Dobříč

4-1-3

13:12 13

5. Sokol Kozojedy

4-1-3

13:14 13

11:40

6. Olympie Kožlany 3 - 1 - 4 20:12 10
7. Sázavan Bezvěrov

3-0-5

20:18

9

8. Trafo Hadačka

2-1-5

13:23

7

9. Sokol Trnová

0-1-7

3:47

1
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Provoz sportovního areálu v zimním období (listopad – březen)
Po – Pá
So – Ne
7:00 – 15:30 ZŠ
14:00 – 17:00 veřejnost,sportovní organizace atd.
15:30 – 17:00 veřejnost, sportovní organizace atd.
(pouze na objednávku)
(pouze na objednávku)
V případě bruslení otevřeno od 16:00 do 20:00 hod.
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V minulém měsíci
jsme Vám položili otázku, zda už jste se začetli do tabulí nové naučné stezky Kožlany

V případě bruslení otevřeno od 13:00 do 17:00 hod.
Na otázku v listopadu jste odpovídali takto:

Anketní otázka pro měsíc prosinec:
Kdo u Vás obstarává vánoční dárky?

stav hlasování k 29.11.2007 11:30 hod

(Anketa bude spuštěna 1.12.)

Kam v Kožlanech na Silvestra

TANEČNÍ SILVESTROVSKÁ VESELICE
Rekreační středisko VE MLEJNĚ
pro pár láhev sektu, ohňostroj, tombola,švedský stůl
hraje: A-Z DUO
tel. 373 395 051 GSM 608 809 563
vstupné lze zakoupit pouze v předprodeji

SILVESTROVSKÁ DISKOTÉKA
Sokolovna Kožlany
rezervace vstupenek v restauraci Sokolovna

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
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