KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
LISTOPAD 2007
Z RADNICE ...
Co je nového
Měsíc říjen začal významnou kulturní akcí. Byla to výstava akademického malíře Bohumila Konečného. Vernisáž této výstavy proběhla ve středu 3.října v zasedací
místnosti
kožlanského
muzea.
Chtěl bych
poděkovat kulturní
komisi a jmenovitě paní Kobylákové za realizaci této výstavy.
Podrobnosti se dočtete na jiném
místě našeho zpravodaje.
Událostí bylo také znovuotevření
restaurace v Sokolovně. Příjemné
a kulturní prostředí restaurace rozšiřuje
nabídku
těchto
služeb
v Kožlanech.
Vysoko
nasazená
laťka je výzvou i pro další provozovatele v našem městě.
Dlouho ohlašovaná stavba inženýrských sítí ve Sportovní ulici se
v letošním roce neuskuteční. Překážkou se stal nesouhlas některých vlastníků pozemků s vydáním
územního řízení na tuto stavbu.
Náhradní řešení situace se již do
konce roku nestihne vyřídit. Proto
se vše odkládá na jaro roku 2008,
a to včetně dotace ve výši 300 tisíc, kterou letos nemůžeme z výše
uvedených důvodů vyčerpat.
V polovině října se podařilo konečně opravit poslední část střechy
na Sokolovně. Nyní již nebude zatékat do bývalé prodejny květin a
nový nájemce může dále rozšiřovat své aktivity i do těchto prostor.

Velmi zdárně pokračuje veřejná
sbírka na pomník prezidenta Beneše. Podařilo se nám získat od Národního muzea v Praze souhlas
s odlitím repliky sochy. Národní
muzeum je majitelem autorských
práv na toto dílo. Po získání tohoto důležitého dokumentu již bude
možné požádat o příspěvek i různé veřejné instituce a firmy.

Poslední říjnový víkend byl přímo
nabitý dalšími významnými událostmi. V pátek 26.října se za přítomnosti řady hostů slavnostně
otevřela kožlanská naučná stezka.
Dílo, na které jsme dostali dotaci
z KÚ PK, se stane důležitou součástí celkového informačního systému, který chceme ve městě vybudovat. Seznamuje nás s historií ,
ale také s přírodními zajímavostmi
v blízkém okolí Kožlan. Bude přínosem jak v rozvoji turistického
ruchu, tak zdrojem informací pro
žáky našich škol a občany Kožlan.

Poděkování za realizaci patří nejenom KÚPK, ale také p. Mgr. Jiřímu
Fákovi z Mariánské Týnice, firmě p.
Jaroslava
Kulhánka,
spolku
Dr. E. Beneše, jmenovitě p. MVDr
Bohuslavu Vondráškovi a dalším.
Velkou kulturní událostí se stal
„Divadelní víkend“ ve dnech 27.28. října. V nově opravené Sokolovně našli naši divadelníci dobré
podmínky a pochopení ze strany
nájemce.
Přehlídka divadelních souborů se
líbila a poděkování patří všem členům divadelního souboru HASIKO.
Bližší informace si přečtete na jiném místě našeho zpravodaje.
Podzimní práce jsou v plném
proudu a naši zaměstnanci nyní
uklízejí napadané listí. Chtěl bych
poděkovat těm občanům, kteří si
sami před svými domy dělají pořádek. Postupně bude listí uklizeno
ještě před příchodem zimy. Také
bych chtěl upozornit uživatele
sportovního
areálu,
že
od
1.listopadu přecházíme do tzv.
zimního režimu a provoz se značně
omezí. Snad nám v letošní zimě
bude přát počasí a podaří se opět
udělat na hřišti led.
Mgr. Vladimír Přibyl

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

20036-725685369/0800
V současné době je již na účtě sbírky 33.400,-Kč (stav k 25.10.2007).
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.
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V tomto čísle se konečně dočkáváte odkrytí identity našeho zpravodaje Vény Kožlánka.
V nestřeženém okamžiku byl vyfotografován jedním z našich čtenářů a ten nám tuto fotografii poskytl.
V exkluzivním podání Vám ji přinášíme.

Vybaven novým fotoaparátem se rozhodl zcela změnit historii našeho zpravodaje a zařadit větší množství fotografií z akcí, kterých se jako zpravodaj zúčastnil. Fotografie najdete dále ve zpravodaji.
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.

NAŠE SPOLKY
Z činnosti hasičů
Kolektiv mladých hasičů SDH v Kožlanech začal
svou již osmou sezónu. Od září k nám nastoupilo deset nových hasičátek ve věku od pěti do osmi let –
jsme tomu velmi rádi, že tato činnost děti zajímá a
baví. Scházíme se pravidelně každé pondělí
v Kožlanech ve zbrojnici.
V září – v sobotu 22. – jsme se ještě „ve starém“
složení zúčastnili posledního pohárového závodu ve
Všerubech, kde se běhalo 60 metrů s překážkami,
proběhla uzlařská štafeta a soutěž v požárním útoku.
Oba týmy si odvezly desátá místa – starší z celkových
14-ti družstev a mladší z celkových 18-ti družstev.
Celé dva uplynulé měsíce jsme všechny vedoucí usilovně pracovaly s těmi nejmenšími – děti se učily vázat uzlíky, poznávat technické prostředky, topografické značky, ošetřovat zraněné koleno nebo ruku, běhat
štafetu a také střílet ze vzduchovky. Ti starší nám
velmi pomáhali a vlastně si vše důkladně opakovali. A
pak nadešel den „D“, sobota 13. října, kdy v Oboře u
Kaznějova začal již 36. ročník hry mladých hasičů
PLAMEN. Bohužel – zařádila si mezi námi chřipka, rý-

ma, kašel…. a tak jsme den před odjezdem museli

v týmech všechno přeorganizovat tak, abychom soutěž „odběhli“. Startovali jsme hned po desáté dopoledne – napřed si družstva odběhly štafetu požárních
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dvojic, tady starší skončili sedmnáctí, mladší „A“ rovněž na sedmnáctém místě a mladší „B“ na dvacátém

– bohužel posledním místě. Samotný závod požárnické všestrannosti nejlépe vyšel týmu mladších „A“ ve
složení Lenička Zímová, Jiřík Švamberg, Jiřík Vodrážka, Jára Berbr a Rozárka Slabá – měli šestý nejlepší
čas !!! Družstvo mladších „B“, kde Jiřík Hudousek a
Ondrášek Berbr jsou teprve pětiletí a ještě Míra Beneš, Nikolka Švambergová a Martinka Letová – skončili v této části závodu na osmnáctém místě. Starší ve
složení Honza Vodrážka, Tomáš Bílek, Adélka Krepsová, Kája Šnajdrová a Míša Perner závod všestrannosti
doběhli jako desátí. Po sečtení umístění obou disciplín
skončil starší tým na 14. místě z celkových 21, mladší
„A“ na 12. místě a mladší „B“ na 20.místě z celkových
dvaceti. Všem dětem moc děkujeme – opravdu se
snažily a věříme, že se jejich výkony budu stále zlep-

II. DIVADELNÍ

šovat. Domů děti odjížděly spokojené a řádně „vyvětrané“ z oborských lesů.
V ten samý den družstvo mužů odjelo na noční soutěž
do Petrohradu – přivezli krásný pohár za třetí místo –
gratulujeme !
V sobotu 20. října jsme se vydali na výstavu p. Konečného do kožlanského muzea – všem se výstava líbila, některé kresby jsou lepší jak fotky a některé na
nás působily téměř „pohyblivě“. Prohlédli jsme si i
stálou expozici a vyfotili se ve staré třídě.
Naši dospěláci na ten samý den připravovali tradiční hasičskou zábavu – akce se konala v nově otevřené
Sokolovně a myslím si, že se velmi vydařila po všech
stránkách. Pozvání přijali i naši kamarádi HROŠÍCI
z Prahy, se kterými udržujeme již jedenáctileté přátelství. Dík patří všem sponzorům, kteří přispěli do
bohaté tomboly a také všem, kdo se organizačně na
této akci podíleli.
Do konce roku mladé hasiče ještě čekají dvě soutěže
– 3. listopadu noční soutěž v Nevřeni a 1. prosince
Mikulášská střelba v Ledcích. Také pojedeme na slavnostní vyhodnocení uplynulého soutěžního roku do
Horní Bělé, kde bude i zábavná diskotéka se soutěžemi a takzvané vyřazení patnáctiletých hasičů do dorostu – u nás to jsou Ondra Kreps, Ondra Holeček a
Petr Cepek.
Aktivita našeho sboru je z uvedeného přehledu akcí
pestrá – jsme tomu rádi, že držíme partu, která umí
odvést kus práce, ale umí se i pobavit ! Teď nás čeká
příprava výroční valné hromady, která se bude konat
začátkem ledna příštího roku.
Všem Vám přejeme příjemné podzimní dny, plné
klidu a dobré nálady !
Alena F o l d o v á - starostka SDH Kožlany

VÍKEND v Kožlanech

27. a 28. října
se
konal
v sokolovně v Kožlanech již II. Divadelní víkend. V sobotu vystoupily
dva divadelní soubory.
Ve 13,00 hodin vystoupil Divadelní soubor TYL Čistá. Hru od Saul
O´Hary „Oženit se, to je vždycky
riziko“ režírovala paní Helena Forejtová. Divákům se lehce úsměvný detektivní příběh líbil a účinkující herci byli několikrát vyvoláni na
scénu. Divadelní soubor z Čisté má
i v Kožlanech své velké příznivce.
Jsme rádi, že jsme je mohli u nás
přivítat. Tento soubor má problémy s místem, kde by mohl hrát.
V kulturním zařízení v Čisté, kde je
v současnosti velký diskotékový
sál, není pro divadelní kulturu místo. Škoda.
V 18,00 hodin vystoupil Divadelní soubor HASIKO Kožlany. Sál sokolovny byl naplněn, nebylo jediného místa k sezení, diváci i stáli.
Před představením Aleš Vlk a Vladislava Kobyláková vzpomněli na
uplynulých dvacet let divadelní
ochotnické činnosti. Za tu dobu
soubor odehrál čtrnáct představení
a nová hra Vladislavy Kobylákové
„Sbohem Chicago,New York je New
York“ je již patnáctá.

Komedie měla veliký úspěch.
Náš divák má rád své herce, kteří
víc jak dvacet let účinkovali i
v Kožlanských silvestrech pod vedením pana Miroslava Straky.

Když se na scéně objeví Věra
Cepková a Pavel Šapovalov, spolu
s Dagmar Šnajdrovou vzpomene si
divák, že je už viděl před těmi
dvaceti
lety
ve
hře
„Teta
z Bruselu“. V tradici ochotnického
divadla pokračují Lenka Cepková a
Zuzana Šapovalová. Hlavního milovníka v této komedii hrál Aleš
Vlk, který také pokračuje v rodinné
tradici. Dále hráli Drahomíra Kourová, Ivana Hanzlíková, Jiří Kreps,
Václav Pekárek. V komické roli je
nástupcem svého tatínka Ladislav
Štrunc. Soubor dále rozšířili noví
mladí herci Zuzana Dordová a To-

máš Feix. Opět vystoupily tanečnice Adéla Krepsová, Tereza Charvátová, Karolína Šnajdrová a Iva
Vorlíková.
Večer po představení pokračoval
malou oslavou a poděkováním bývalým členům souboru, kteří se
zasloužili o činnost v divadelním
souboru. Byli to především manželé Alena a Miroslav Strakovi a paní
Jana Hurtová.
V neděli vystoupil ve 14,00 hodin znovu Kožlanský divadelní soubor HASIKO a v 18 hodin se představil soubor z Horní Břízy OSADA
s hrou od Johna Patricka „ POHLEĎ
A BUDEŠ UDIVEN“. Diváci jejich
výkon odměnili zaslouženým potleskem.
Chtěla bych poděkovat městu
Kožlany za poskytnutí dotací na tuto kulturní akci. A také panu Neumannovi a Prusíkovi, kteří nám poskytli sál sokolovny a zázemí pro
zkoušení a hraní našeho souboru.
Jejich společná dohoda zajistila
možnost uspořádat II.Divadelní víkend.
V.Kobyláková
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POHLEDY DO HISTORIE
Kožlanské hrnčírny a hrnčíři II.
Ve všech hrnčířských dílnách bylo jednoduché vybavení, kde základem byl hrnčířský kruh. Zpočátku na nožní
pohon, později mechanický. Práce v dílně se dělila podle náročnosti, kde nejzkušenější hrnčíř byl takzvaným
prvním kruhařem, což znamenalo, že dovedl na kruhu vytvářet nejsložitější nádoby. Méně zkušený, ale rovněž
zručný byl druhý kruhař, který vyráběl jen menší nádoby. A někde ve větších dílnách měli i třetího kruhaře, kterému se říkalo „drobař“, většinou učedník, který pracoval na učednickém kruhu. Každá dílna se snažila vychovat si dobrého kruhaře, který se pak stával vůdčí osobností dílny. Tím býval zpravidla nejstarší mistr nebo majitel dílny, ale někdy i nejšikovnější tovaryš. V malých dílnách obvykle pracoval jako mistr jen majitel s jedním
pomocníkem. Ženy se uplatňovaly většinou až při povrchové úpravě výrobků nebo pomocných prací.
V hrnčířských dílnách byly stavěny pece většinou směrem do stráně břehu, od kterých bylo příjemné teplo,
kde se zvlášť v zimě scházeli okolní sousedé na táčky (táčníci). Kam se vraceli po povinných dvou letech vandrovní tovaryši ze světa, nejen s novými výrobními procesy, ale i s novými pokrokovými myšlenkami. Hlavně
pak v hrnčírně u Šíblů v čp 66, která se stává hnízdem prvních anarchistů a socialistů v Kožlanech, kde odebírají zakázané časopisy a rozšiřují pokrokové myšleny a hrnčíř Šíbl tím dostává svoji dílnu pod stálý dozor rakouské policie.
Odbytiště svých výrobků nacházeli hrnčíři hlavně
na trzích, kam své výrobky vozili na trakařích nebo
je roznášely hrnčířské báby po okolí v nůších, které
svým

kupujícím

dávaly

pro děti drobné hliněné
hračky,

koníky

paňáčky,
zruční

které

a

různé
někteří

hrnčíři pro tento

účel vyráběli. Ale zdaleka
přijížděli

i

cizí

zájemci,

překupníci tzv. „tradiáši“
na vozech s plachtou. Ti
jezdili

zpravidla

s celou

rodinou, s kterou se ubytovali u některého hrnčíře na zahradě a čekali někdy dva až čtyři týdny až bude zboží
hotové a vypálené. Mezi nimi často docházelo z konkurenčních důvodů k různým šarvátkám. Z větších dílen
pomáhali rozvážet zboží kožlanským hrnčířům hlavně někteří dřevečtí sedláci ( Pícl, Gros aj.), kteří jezdili daleko po celých západních Čechách .
Z této doby se dochovaly dodnes v Kožlanech různé příběhy, kdy se jednou kožlanský hrnčíř vracel po neúspěšném trhu s károu z Manětína a zapřáhl se pod kopcem za jedoucí vůz, který ho vytáhl až nahoru nad Vladměřice. Tam však zjistil, že se nechal vytáhnout antouškem (pohodným, rasem). A tak aby se nestal středem
pozornosti a posměchu lidí a zákazníků, sjel opět s károu s kopce dolů a vytlačil si káru pak do kopce sám. Nelze však nevzpomenout ani příhodu spojenou s rozvozem a prodejem zboží, kdy jeden hrnčíř starého věhlasného hrnčířského rodu rozvážel zboží na manětínsku po vesnicích s koněm nakaženým velmi nebezpečnou infekční nákazou tzv. vozhřivkou (za Rakouska to byla přísně sledovaná nákaza, která v případě rozšíření na koně
v armádě znamenala sníženou obranyschopnost státu) Tento hrnčíř před přísným trestem, který by ho čekal
odjel raději do Ameriky a prvně se ozval až po deseti letech lístkem s dotazem na obecní úřad jestli z jeho rodiny ještě v Kožlanech někdo žije. Lístek byl ještě dlouhá léta uchováván v hrnčířské rodině jako vzácná relikvie.
Doba, kdy v druhé polovině 19. století bylo v Kožlanech ještě 20 hrnčířských dílen a 40 mistrů, kde pracovalo
100 lidí a vypálilo se ročně kolem 1 milionu kusů nádobí, byla však nenávratně pryč. Na trhu se již prosazuje
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pomalu plechové nádobí a na venkově se objevují první švédské odstředivky na odstředění tuku z mléka, při
kterém již není zapotřebí nespočet hrnců, krajáčů, z kterých se po vyvstání sbírala smetana a pak se stloukala
na máslo. Hrnčířství se koncentruje do větších dílen a za kožlanské hrnčíře v roce 1919 kandiduje do zastupitelstva za sociálně demokratickou stranu první žena,majitelka hrnčírny, vdova Šubrtová a sociálně demokratická
strana se stává zásluhou hrnčířů nejsilnější stranou v Kožlanech. V hrnčírnách se po první světové válce stále
ještě pracuje s polední přestávkou 11 hodin denně a někdy i v neděli, když bylo nutné zaschlé nádobí zauchatit.
Hrnčíři denně vyráběli na kruhu jedenáct půlek120 - 150 hrnců ( Na jedno prkno „půlku“ se vešlo 18 čtvrtlitrových, 12 litrových nebo 10 dvoulitrových hrnců). Hůře na tom však byli hrnčíři, kteří polévali hrnce šlemovkou, kteří jim nestačili a museli to dodělávat i v neděli. Hrnčíři vydělávali 2-3 Kč na hodinu. To je asi 120-180
Kč týdně. (jeden 1 l hrnec stál 1 Kč) Po první světové válce se ale již podstatně snížil počet dílen, protože některé dílny uzavřené ve válce se již neotevřely.
Ke kdysi dávno zaniklým hrnčířským dílnám Antonína Vondráška v čp. 207 (dnes Mutinských) kde byla již
pec zbourána po velké vodě v roce 1872, dále dílny Josefa Kvítka v čp 188 u Bobisudů (dnes Hlinovských) a Za
Vrchem pravděpodobně u Švarců, kde byla při adaptaci domu v roce 1980 objevena pec, kde se uvádělo, že
hrnčíři nosili hotové výrobky na prkně přes louku a potok k vypálení. Avšak k mnohým zapomenutým dílnám
patřily i dílny Františka a Antonína Hofmana v Ouvoze čp 286 (u Soukupů) kde po zbourání domu zůstala ve
vysokém břehu jen známka po dřívější hrnčířské peci. Dále Na Drahách v čp 287 (u Kožíšků) a v čp 299 hrnčírna

Emanuela Hofmana, která byla kolébkou hrnčířského rodu Hofmanů, po něm Vožehů, která péčí MUDr.

Škudery zůstala dodnes zachována v původním stavu. Byly to všechno hrnčírny a pece, které postupně vystavěl
pro své syny a potomky hrnčíř František Hofman. Ale zanikly i mladší hrnčírny. Hrnčírna Emanuela Rabštejnka,
Za Vrchem čp 200, hrnčírna Enmanuela Hoppa v čp 277, roku 1940 hrnčířrna Antonína a Karoliny Hofmanové
čp 324 (u Mutinských) roku 1941 hrnčírna Jaroslava Šubrta v čp 64 a roku 1942 hrnčírna Rudolfa a Bedřicha
Klára v čp 301, kde se říkalo „u prostředních“, protože od studny nahoru k „mazancové cestě“ to bylo všechno
Šubrtů (dole Oldřicha, uprostřed jeho sestry provdané Klárové a nahoře Jana Šubrta, pozdějšího starosty).
Tak skončila sláva kožlanských hrnčíren, v kterých se po několik století vystřídalo mnoho jmen hrnčířů, kteří
v hrnčířství rodově pokračovali, ale také jmen dnes již zaniklých a neznámých, kterých by nemělo být také zapomenuto. Byli to mimo již uvedených mistrů, mistři hrnčíři: Jan Fuchman, Antonín Kypta, Isidor Peterka, Josef
Vožeh, Karel Kypta, Matěj Klaus, Josef Peterka, Ferdinand Balín, Václav Klaus, Francz Klíma, Karel Rabštejnek,
Franc Klaus, Anton Englthaler, z Kralovic, Anton Pinkava z Pavlíkova, Lorenc Hopp, Jan Skalický, Anton Lajer,
František Holopírek , Jarolím Engelthaler, Vojtěch Balín, Vojtěch Vopat, Matouš Švarc, Josef Haller a mnoho dalších již zapomenutých.
Začátkem II.světové války zůstávají z mnohých kožlanských hrnčířských dílen již pouze tři dílny. Dílna Celestýna Nových, později syna Otty čp 66, kde se říkalo „u Celdy, nebo Poldy Novejch (dříve hrnčírny u Šíblů a
Střelů, dále nová hrnčířská dílna s pecí Benedikta Šubrta v čp 289, kterou vystavěl v roce 1920 otec pro svého
syna Oldřicha, kde se říkalo „ u Benediktů“ a dílna Arnošta Rabštejnka v čp 236, který v roce 1938 postavil novou velkou dílnu a Nufovou pec, modernizuje hrnčířskou výrobu a zakládá továrnu na hrnčířské zboží pod názvem ARA (Arnošt Rabštejnek).
Kožlanští hrnčíři patřili vždy mezi občany pokrokové, kteří měli již v dobách Rakousko-Uherské monarchie silné zastoupení ve všech kulturních a společenských organizací. Byli to všichni v podstatě proletáři, jak výrobci,
tak podnikatelé. Většinou všichni členové sociálně demokratické strany, mezi které jezdíval často sociálně demokratický poslanec, a později senátor, rodák a spisovatel Vojta Beneš (bratr prezidenta) velký přítel kožlanských hrnčířů a Antonína Hofmana, zastupitele a kapelníka, kteří spolu organizovali různé přednášky v rámci
sociálně demokratické strany v Kožlanech. V roce 1913 založili Dělnickou tělocvičnou jednotu (DTJ) a dělnický
kulturní a osvětový spolek „Pokrok“, který pořádal kulturní večery a ochotnická divadla (Kde někdy všechny divadelní role včetně režiséra a pokladníka stačila obsadit rodina Hofmanů) Jejich spolkový dům byl hostinec „U
Zlaté hvězdy“ (U Majerů čp 118), kde pořádali všechny zábavy, plesy, přednášky, divadla a tělocvičná vystoupení. Hrnčíři měli v obci svoje zastupitele, ale i starosty Jana Šubrta a Arnošta Rabštejnka a byli vždy pokrokovou složkou města.
Na fotografii Hrnčířství pana Rudolfa Klára Kožlany čp 301

Bohumil Vondrášek
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Eliška Krásnohorská
Před stošedesáti lety se narodila
žena, která se významně zasadila
o to, aby i ženy mohly studovat.
Eliška Krásnohorská, vlastním
jménem Alžběta
Pechová, se narodila
v Praze
18.listopadu
1847
v rodině
řemeslníka.
Už
v mládí se u ní
projevilo
všestranné umělecké nadání. Ale její nemoc jí nedovolila, aby se mu mohla věnovat.
Pro ženské hnutí ji získala spisovatelka Karolína Světlá, která zalo-

žila český Ženský výrobní spolek.
Eliška pracovala jako redaktorka
Ženských listů. Přispívala do časopisu Osvěta jako literární kritička.
Vstoupila také do literatury nejdříve do poezie svými díly Z máje žití
a Ze Šumavy. Potom dívčími romány Svéhlavička a Célinka. Nejvýznamnější jsou její paměti
Z mého mládí a Co přinesla léta.
Nejznámější jsou určitě její libreta
k operám.
Spolupracovala
s Bedřichem Smetanou a napsala
mu libreta k operám Hubička, Tajemství, Viola a Čertova stěna. Pro
Zdenka Fibicha napsala Blaník a
pro Karla Bendla napsala libreto

k opeře Břetislav, Karel Kréta a Dítě Tábora.
Překládala také z ruštiny Puškinova Borise Godunova. Od Adama
Mickiewicze
Pana
Tadeáše
a
z angličtiny Baronovu Childe Heroldovu pouť.
K největším
zásluhám
Elišky
Krásnohorské patří, že v roce 1890
založila v Praze první české dívčí
gymnázium Minerva a docílila i toho, že bylo ženám povoleno studovat na vysoké škole.
Zemřela 26.listopadu 1926.
V Praze na Karlově náměstí je
její socha od sochařky K.Vobišové.
V.Kobyláková

Milé dámy,
jak jsme Vás již upozorňovali, v prosinci bude výstava ručních prací v kulturní místnosti v Městském muzeu
v Kožlanech.
4. prosince 2007 ve 14,00 hodin, v muzeu
budeme vybírat exponáty pro výstavu

VÝSTAVA PROBĚHNE OD 18.12.2007-13.1.2008
Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Podzimu se nebojíme
V měsíci říjnu jsme s dětmi mateřské školy vyrazili
na výlet do lesa. Program s názvem „Rumcajs a Manka v lese“ pro nás připravil DDM Radovánek - Ekologické středisko - Čtyřlístek.
Děti formou zábavných činností, her a hádanek řešili společně úkoly na jednotlivých stanovištích. I přes
nepříznivé počasí, které se na závěr přece jen
umoudřilo, jsme z výletu a hlavně krásného lesa přijeli spokojení.

S přispěním městského úřadu byly v tomto měsíci
provedeny drobné opravy na fasádě budovy mateřské
školy, dle možností se provedlo těsnění oken ve stávající tělocvičně. Za spolupráci děkujeme zaměstnancům MěÚ, za sponzorské poskytnutí materiálu děkujeme p.Královi.
L.Kozlerová,ředitelka MŠ

VEČER S ÚSMĚVEM
vystoupení folklórního souboru z Horní Břízy
11. listopadu 2007 – 18:00 hod.

LD Kralovice
vstupné 70,- Kč
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KULTURA
Výstava kreseb Bohumila Konečného
nečné, že zapůjčila kresby svého
manžela, aby mohly být vystaveny.
Zahájení výstavy se zúčastnil také pan Mgr.Jan Hosnedl, který byl
Dne 3.října byla zahájena výstakurátorem velké výstavy díla pana
va kreseb akademického malíře
Konečného v Plzni.
Bohumila Konečného. Zahájení se
Pan Hosnedl poskytl publikaci o
zúčastnila jeho manželka paní
životě a díle malíře "Bimby" KoMUDr. Eva Konečná a dcera, paní
nečného. Tuto publikaci mají možEva Hoffmanová. Paní Konečná
nost si koupit návštěvníci výstavy
vzpomínala, jak se seznámila se
v muzeu v Kožlanech.
svým budoucím manželem v BorChtěla bych poděkovat ředitelce
ku, kam jezdívali na letní byt. Jak
Muzea v Mariánské Týnici, paní
zde pan Konečný rád pobýval a
PhDr. Ireně Bukačové za zapůjčení
maloval. Měl tento kraj moc rád.
panelů pro výstavu kreseb pana
Starosta
města
pan
Konečného. Také bych chtěla poMgr. Vl. Přibyl poděkoval paní Koděkovat paní Haně Tupé a paní

Mgr. Věře Přibylové, které instalovaly výstavu a pracovnici muzea
paní Matějovské.

Za kulturní komisi
V. Kobyláková

Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí
2.11. 20:00
3.11. 11:30
3.11. 14:00
6.11. 17:00
9.10. 19:30
9.11. 20:00
10.11. 16:00
11.11. 9:00
11.11. 12:00
11.11. 18:00
13.11. 17:00
7.11. 9:00
20.11. 19:00
24.11. 20:00
27.11. 17:00
19:30

I. prodloužená taneční kurz I. část
dorost: Kožlany – Baník Zbůch
A-mužstvo: Kožlany – Baník Líně
Medvídek
Medvídek
I. prodloužená taneční kurz II. část
ml. dky: DBK K-K – Skřivánek ústí n. Labem
ml. dky: DBK K-K – DDM Česká Lípa
ml. mini: DBK K-K – TJ SOKOL Toužim
Večer s ÚSMĚVEM
Ratatouille
II. ročník Malé Kralovické – přespolní běh
Václav Neckář a Bacily
Dolovná – hraje Šlapeton
Gympl
Gympl

LD Kralovice
hřiště u Vožehova rybníka
hřiště u Vožehova rybníka
kino Kralovice
kino Kralovice
LD Kralovice
tělocvična ZŠ Kožlany
tělocvična ZŠ Kožlany
tělocvična ZŠ Kožlany
LD Kralovice
kino Kralovice
areál koupaliště Kralovice
LD Kralovice
LD Kralovice
kino Kralovice
kino Kralovice

MěKS Kralovice
FC Olympie
FC Olympie

MěKS Kralovice
DBK K-K
DBK K-K
DBK K-K
MěKS Kralovice
KČT Kralovice
MěKS Kralovice
ČRS Kralovice

SPORT
HC Dřevec
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.
Přehled dosavadních výsledků:
Dřevec – Kralovicko 7:3 (4:1,
2:1, 1:1) SESTAVA: Kotas Švamberg, Oliverius, V.Kulhánek,
Ipolt - Šnajdr, Holzman, Kovařík -

Š.Kulhánek, Berbr, Prusík – Štefl
BRANKY:
Štefl 4, Šnajdr, Holzman,
Švamberg
NEJVĚTŠÍ
VOLEDBOUCH (speciální vyhlašovaná cena): Ipolt
Dřevec - Kuchyně Hudček 2:8
(1:5, 0:1, 1:2) SESTAVA: Kotas
(Štefl) - Švamberg, Oliverius,
V.Kulhánek, Ipolt - Kovařík, Holzman, Hach - Heidenreich, Berbr,
Prusík – Štefl BRANKY: Holzman 2
Dřevec – Mladotice 6:1 (1:0,
4:0, 1:1) SESTAVA: Weiss Švamberg, Oliverius, V.Kulhánek,
Ipolt - Šnajdr, Kovařík, Hach Heidenreich, Š.Kulhánek, Prusík
BRANKY:
Š.Kulhánek 3, Hach,

Prusík,
Šnajdr
VOLEDBOUCH:
Hach, Ipolt
Dřevec - České dráhy 6:3 (0:0,
3:2, 3:1) SESTAVA: Weiss Švamberg, Holzman, V.Kulhánek,
M.Kulhánek - Šnajdr, Štefl, Kovařík
- Š.Kulhánek, Berbr, Prusík – Heidenreich BRANKY: Kovařík 3, Holzman, Šnajdr, Štefl VOLEDBOUCH:
Š.Kulhánek
Další program:
9.11. 21:30 Dřevec – Průhon
15.11. 20:30 Dřevec – Žebnice
22.11. 20:30 Dřevec – Kuch. Hudček
29.11. 20:30 Dřevec – Mladotice
4.12. 20:30 Dřevec – České dráhy

Jiří Švamberg
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Stoprocentní víkend basketbalistek
Dvě výhry si na své konto přiv půli měly náskok dvaadvacetibopsaly o předminulém víkendu kodový. O jejich výhře nebylo požlansko-kralovické basketbalistky.
chyb. Kralupské soupeřky o den
Na svěřenkyně trenér Přibyla nepozději otupily samy ostří své přístačily ani Kladno, ani Kralupy nad
padné nebezpečnosti. Přijely jen
Vltavou.
s pěticí děvčat. A i když se snažila
Přitom s oběma celky severopla v určitých úsecích hry byla bodozeňský tým prohrál na předsezónvě na dohled domácím, podlehla o
ním Kra-Kož cupu. „To ale byla
patnáct bodů.
příprava, mistrovský zápas je něco
Kouč byl pochopitelně s výhrami
jiného,“ uvedl Vladimír Přibyl.
spokojen. „Zatím se vyplácí i zařaS Kladnem vedly domácí hráčky
zení Šnajdrové na post rozehrápo první čtvrtině o devět bodů,
vačky,“ poznamenal kouč.

Fakta: DBK Kožlany/Kralovice –
Kladno
85:48
(19:9,
45:23,
63:36). Body: Šnajdrová 26/2, Valešová 17/3, Hynková 17, Houšková
13.
Fauly:
24:23,
TH:
20/12:32/19.
DBK Kožlany/Kralovice - Kralupy
n. Vlt. 59:44 (15:7, 26:19, 42:36).
Body: Šnajdrová 18/2, Hynková
16, Valešová 15/2, Houšková 8.
Fauly: 15:12. TH: 6/2:9/6.
Karel Popel

Pod koši výhra nepřišla - ligové mladší dorostenky prohrály s Prosekem i béčkem Slovanky Praha
Šestá pozice patří po šesti odeDruhý duel s béčkem Slovanky
Ostatní výsledky: Kladno - Behraných zápasech basketbalistkám
nezačaly jeho svěřenkyně dobře.
nešov 51:79, Slovanka B - K. Vary
„Měli jsme tragickou úspěšnost
70:65, Č. Lípa - Sparta B 80:36,
DBK Kožlany – Kralovice v lize
mladších dorostenek. O víkendu
střelby,“ sdělil trenér. Hosté měli
Ústí n.L Strakonice B 91:68,
tým neuspěl v Praze.
v průběhu duelu až dvacetibodové
Kralupy - Benešov 48:65, Kladno
„S Prosekem jsme sehráli velmi
manko. „Na obou stranách se pak
- USK Praha 70:77, Prosek - K. Vavyrovnaný zápas,“ uvedl kouč sevystřídaly na hřišti všechny hráčky
ry 68:74, Č. Lípa - Strakonice B
veroplzeňského celku Vladimír Přia nám se v závěru podařilo skóre
102:53, Ústí n.L - Sparta B 83:46.
byl. Pražanky dlouho vedly, v závylepšit na přijatelný rozdíl,“ uzaPořadí: 1. Č. Lípa 6 záp./12 b.
věru třetí třetiny se ovšem dostal
vřel komentář Přibyl.
(skóre 446:276), 2. K. Vary 6/11
do vedení hostující tým. „Vypadalo
Fakta: BK Drapa Prosek - DBK
(450:332),
Benešov
6/10
to nadějně, ale v závěru nám troKožlany/Kral. 56:48 (13:9, 28:21,
(364:319),... 6. DBK Becker Kochu docházely síly. Také jsme udě39:42. Basket Slovanka B - DBK
žlany/Kral. 6/9 (398:362).
Kožlany/Kral. 74:64.
lali více nevynucených chyb,“ doKarel Popel
dal Přibyl.
Stará Garda Kožlany - víte, jak hrajeme?
Přehled výsledků fotbalového podzimu
Kožlany – Dýšina 3:0 - hosté se k utkání nedostavili
- škoda...

Plasy - Kožlany
2:6 - podzimní jízda pokračuje. Zodpovědným výkonem při bránění a rychlými
protiútoky jsme ve velmi nevlídném deštivém počasí
domácí výrazně přehráli. Dobře se podařilo skloubit
zkušenosti nejstarších s dravostí mladších hráčů!!
Kožlany – Třemošná 3:1 - i Třemošné jsme odvedli
jarní porážku. Znovu jsme měli velkou převahu a výhra byla zasloužená. Góly: Vašek Kratochvíl, Luděk
Běláč a Jirka Šnajdauf tak, jak to umí jenom on krásně hlavou po centru z pravé strany :-)

Dolní Bělá – Kožlany 1:5 - prostě paráda. Bělé jsme
odvedli potupnou jarní porážku. Vašek Kratochvíl dal
4 branky.
Kožlany - Horní Bříza 2:1 - 20 minut jsme hráli na
půlce H. Břízy - pak jejich první protiútok - a 0 : 1!!
Nakonec jsme ještě v 1. půli dali 2 góly a udrželi těsné vítězství.

Všeruby – Kožlany 5:1 - podzimní neporazitelnost
skončila ve Všerubech. V dost nešťastném zápase (dali jsme si 2 vlastní branky) se nám nepodařilo vítěze
soutěže příliš potrápit. A kdo dal jediný gól - no přece
Jirka Šnajdr:-)!!
Kožlany - Město Touškov 0:0 - bohužel náš zpravodaj nebyl na utkání přítomen, takže nemůžeme nejzajímavější okamžiky popsat:-(

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

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.

V případě bruslení otevřeno od 13:00 do 17:00 hod.
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Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V minulém měsíci
jsme Vám položili otázku, zda souhlasíte s úhradou
pronájmu za tělocvičnu v rámci sportovních aktivit
dospělých?

Na otázku v říjnu jste odpovídali takto:

Anketní otázka pro měsíc listopad:
Už jste se začetli do tabulí nové naučné stezky
Kožlany?

stav hlasování k 30.10.2007 11:10 hod

(Anketa bude spuštěna 1.11.)

OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY – mini fotogalerie
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Proč ANO naučné stezce
Mezi obyvateli Kožlan se často
mluvilo o tom, že naučná stezka
jsou jen vyhozené peníze, a že to
stejně pro Kožlany nebude mít
žádný přínos. Trochu mě to mrzelo, protože Muzeum v Mariánské
Týnici vynaložilo značné úsilí zpracovat texty i obrázky pro panely,
další práci měla firma, která vyrobila dřevěné stojany a Český svaz
turistů provedl značení. Rozhodla
jsem se, že se pokusíme předhodit

dětem pár otázek, aby mohly dokázat, že panely jsou zbytečné,
protože kožlanští o Kožlanech vše
znají a ti kdo přijedou to stejně
číst nebudou. Test obsahoval jedenáct otázek. Pan učitel Bouša rozdal testík v páté a deváté třídě.
Výsledek byl shodný. Děti o městě, ve kterém žijí, neví téměř nic.
Věřím, že nyní budou mít příležitost se o našem místě něco dozvědět. Testy jsou znovu připraveny

v knihovně. Nyní už nebudou anonymní a děti se nebudou muset
stydět je odevzdat, protože pokud
si stezku projdou, bude pro ně
velmi
jednoduché
odpovědět.
Z došlých odpovědí budou každý
měsíc vylosovány a odměněny tři
správné odpovědi. Doufám, že po
novém značení se vydají i dospělí.
H. Tupá
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Divadelní víkend – mini fotogalerie

II. Divadelní víkend
Program:

sobota 27.10.2007

13,00 hodin

18,00 hodin

neděle 28.10.2007

14,00 hodin
18,00 hodin

Zahájení
Divadelní soubor Tyl Čistá
"Oženit se, to je vždycky riziko"
Divadelní soubor Hasiko Kožlany
"Sbohem Chicago. New York je New York!"
Divadelní soubor Hasiko Kožlany
"Sbohem Chicago. New York je New York!"
Divadelní soubor Osada Horní Bříza
"Pohleď a budeš udiven"
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POZVÁNKA k návštěvě
Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
partnera naučné stezky Kožlany
Otevírací doba:
listopad – březen
pondělí – pátek 9:00 – 15:00
vstupné: plné 25,-Kč, snížené 15,- Kč

Stálé expozice muzea:
Historický vývoj severního Plzeňska
Umělecká a užitková litina plaské železárny 19. století
Pamětní síň Marie Uchytilové
Kostel Zvěstování Panny Marie

PRO CHVÍLE ODDECHU
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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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