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Z RADNICE ...
Co je nového
Letní měsíce bývají nazývány
okurkovou sezónou. My ale okurky
pěstovat nechceme a nebudeme.
Nedá se říci, že se nic neděje. Ještě před sezónou se podařilo vybudovat cestu podél silnice, která
umožní
lidem bezpečně
dojít
k chatám a k Vožeháku. V pondělí
2.července doporučila
výběrová
komise radě města zadat projekt
na vyčištění Vožehova rybníka
pražské firmě Aquatest. Nabídka
této firmy byla nejvýhodnější
(261.000,-). Rada rozhodla a zadala projekt této firmě.
Na začátku měsíce také došlo
k předávání Sokolovny.
Po různých peripetiích se podařilo převzít
Sokolovnu od p. Juhy a předat ji
p.Neumannovi. Zároveň byla podepsána nová nájemní smlouva.
V současné době již probíhá roz-

sáhlá rekonstrukce
restaurace,
vnitřního vybavení a ubytovny. Jako první by nový nájemce chtěl
otevřít restauraci.
V červenci byla též podepsána
smlouva o pronájmu hájovny. Pronajali jsme ji našemu mysliveckému sdružení, které se bude o budovu starat a v přilehlé stodole
bude mít místo na uskladnění krmiva pro zvěř. Navíc členové sdružení získali místo, kde se mohou
scházet.
Podobně si připravují
hasiči
v Hodyni budovu bývalé školy. Ve
spolupráci s městským úřadem
budovu
uklidili, provedli drobné
opravy a získali zázemí, kde se
budou moci scházet.
V tomto měsíci se také podařilo
dokončit plynofikaci budovy městského úřadu započatou v minulém
roce. Plynové topení nahradilo již
nevyhovující akumulační kamna.

Zároveň jsme při této příležitosti
nechali vymalovat celé přízemí
městského úřadu.
Ve spolupráci se základní školou
se podařilo udělat novou podlahu
v jedné přízemní třídě a ve skladu
pod krčkem do tělocvičny.
Intenzivně se pracuje na dokončení naučné stezky. Stojany jsou
již hotové a texty na tabule jsou
také připravené. V současné době
se hledá výrobce tabulí s grafickou
úpravou.
Pracovníci městského úřadu nyní
sekají trávu a uklízejí v Kožlanech.
Připravujeme se tak na tradiční
pouť. Úklid a sekání bude provedeno rovněž na našich obcích.
Je čas dovolených a řada z vás si
užívá zasloužený odpočinek u vody, na zahrádkách či chalupách.
Přeji vám všem pěknou dovolenou.
Mgr. Vladimír Přibyl

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

20036-725685369/0800
Na výše uvedené číslo konta mohou občané, ale i firmy či organizace posílat své příspěvky prostřednictvím poštovních poukázek (je možné si je vyzvednout na Městském úřadě Kožlany), převodním příkazem na uvedené
číslo účtu u ČS a.s. nebo hotově lze složit finanční částku na kterékoliv pobočce ČS a.s.
Véna Kožlánek zašel přímo na radnici a ptal se starosty města Mgr. Vladimíra Přibyla na aktuální
otázky, které slyšel z Vašich úst při svých procházkách prázdninovými Kožlany.
1.Proč se někde seká a někde
Já ano. Zažádal jsem si včas a tenvzniknou nezanedbatelné příjmy
ne?
to týden jsem obdržel již nový řido pokladny města minimálně na
Sekání travnatých ploch probíhá
dičský průkaz. Řada spoluobčanů
15 let.
průběžně přes celé vegetační obvšak ještě váhá a může se jim
dobí. Snahou města je, aby všechstát, že to nestihnou a nebudou
4.Přispějete na sochu Dr. E.
ny plochy byly posekány. Bohužel
moci od nového roku řídit a nebo
Beneše?
(možná bohudík) nejsou všechny
zaplatí vysokou pokutu.
Samozřejmě. Je to záležitost hrplochy naše. Nejdříve se sekají nadosti a cti občana města Kožlan.
še trávníky a poté po domluvě se
3.Jaký je Váš názor na větrné
Kdo jiný než občané Kožlan by
můžou posekat i další. Může se
elektrárny?
měli na sochu přispět. Věřím, že
stát, že se někde něco opomene
Já osobně s jejich výstavbou souse požadovaná suma vybere a soale myslím, že je to spíše vyjímka.
hlasím. Jednak je to alternativa
cha
v Kožlanech
bude
stát.
2.Vyměnil jste si již řidičský
výroby elektrické energie a jednak
průkaz?
z jejich výstavby v našem katastru
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Důležité sdělení Policie ČR pro občany
Policie ČR obvodní oddělení Kranapadeno více jak pět objektů, kdy
lovice, ul. Manětínská čp. 396, okr.
pachatel nebo pachatelé napadají
Plzeň-sever, upozorňuje touto cespřevážně rekreační objekty, ale týtou občany města Kožlany na zvýká se to i objektů k trvalému bydšenou kriminalitu týkající se malení,
hospodářských
tavení
a
jetkové trestné činnosti spočívající
předmětem zájmu pachatele jsou
v krádežích vloupáním do rekreačvěci běžné potřeby jako jsou zaních, ale i jiných objektů, ke ktehradní sekačky, elektronika, vybarým v současné době dochází.
vení domácnosti apod.
Páchání této trestné činnosti
Touto cestou bychom rádi upozorjsme zaznamenali v počátku měsínili občany na tu skutečnost, že
ce června roku 2007 a od této doněkteré objekty nejsou řádně zaby pokračuje na celém území měsjištěny, čímž je pachateli usnadněta Kožlan. Do současné doby bylo
na činnost. Dalším problémem je

jistá nevšímavost některých občanů, kdy mají povědomost o činnosti pachatele, ale nechtějí nebo tuto
skutečnost zkrátka nesdělí policistovi.
Žádáme tedy občany města Kožlan, aby v uvedené věci policii
pomohli a pokud někdo má informace, které pomohou uvedenou
trestnou činnost objasnit, aby tak
učinili.
npor. komisař Bc. P. Kabát

Výměna řidičských 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.

Prázdninový provoz na dětském oddělení
v Kožlanech
pondělí 13,00-14,00 hod. (20.8. ordinace odpadá)
čtvrtek 9,30-10,30 hod. (23.8. ordinace odpadá)
Nejbližší dětská ordinace pro nemocné v ostatní dny:
Kralovice ℡373396306
Po
Út
St
Čt
Pá

7:30 – 10:00
7:30 – 9:00
7:30 – 10:00
13:00 – 14:30
7:30 - 9:00

Japonská 461, 331 44 Kožlany

13:00 – 14:00
hledá zaměstnance na pozice:
12:00 – 13:00

Výměna občanských průkazů
Nejpozději dnem 31.prosince 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.

skladník – průkaz VZV
údržbář – výroba přípravků
páječ – pájení měděných polotovarů (trubky)
kontrola – kontrola výrobků na lince
obsluha a seřizování CNC strojů (možnosti školení v zahraničí)

Nabízíme:

smlouvu na dobu neurčitou, dobré platové
ohodnocení, pravidelné zvyšování mzdy, příspěvek na stravné, dlouhodobou perspektivu,
možnost profesního růstu, bonus za směnnost,
bonus za docházku, penzijní fond.

Kontakt: ℡ 377 517 111

NAŠE SPOLKY
Naplánujte si a dohodněte akci v sokolovně
Dne 23.7.2007 jsme jednali s panem Neumannem,
novým nájemcem sokolovny a panem Prusíkem, který
bude zajišťovat akce v sokolovně. Domluvili jsme pořádání „Divadelního víkendu“ na poslední víkend
v říjnu t.r. Při jednání s panem Prusíkem jsme se také
domluvili na oslovení lidí, kteří pořádají sportovní a
kulturní akce v sokolovně, aby si s ním domluvili termíny plánovaných akcí do konce roku 2007 a na

1.pololetí roku 2008. Je možné zaslat SMS s datumem
plánované akce na číslo telefonu : 603 522 266.
Věřím, že pan Neumann a pan Prusík vytvoří
v budově kožlanské sokolovny příjemné kulturní prostředí a budou s námi spolupracovat na pořádání akcí
spolků v Kožlanech. Přeji nám všem dobrou spolupráci.
za kulturní komisi: V.Kobyláková

ZO ČSCH Kožlany
pořádá výstavu králíků a morčat klubu Praha
v sobotu 11.8.2007 od 8,00-17,00 hod.
v areálu za restaurací U radnice.
(z důvodu veterinárních opatření nemůžeme v letošním roce uspořádat výstavu drůbeže)
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POHLED DO HISTORIE
Starobylá rychta kožlanská
Po vysazení Kožlan městečkem právem zákupním roku 1313 byl pro blaho a ku správě městečka založena
starobylá rychta kožlanská. Prvním dosazeným rychtářem dle starých záznamů se stává rychtář Bartoň,muž
moudrý a rozvážný. A protože rychta byla dědičná, postupem byl jemu a jeho nástupcům za jeho práci zvlášť 1
lán polí s lukami a jinými místy čtyř měřic výsevku. Povoleno mu zřídit krčmu, dále rybáře, kováře a ševce
s jejich dvory ve prospěch obce a vedle nich i jednoho člověka osedlého. Může si též postaviti při potoce mlýn
svobodný, beze škody ostatním obyvatelům.Z vybraných pokut připadnou dva díly královské komoře, třetí díl
pokut nepřesahuje-li 1 peníz (dvouhaléř 0,18 g stříbra) náleží rychtáři. Tak velkými výsadami byl obdařen rychtář městečka Kožlan.
Ale marnotratný král Jan Lucemburský, který městečko ku věčné slávě vysadil, brzy zase zastavil. A to svému
věřiteli a proslulému finančníku Oldřichu Pluhovi z Rabštejna. Teprve když syn krále Jana, sedmnáctiletý kralevic Karel, později král Karel IV., z Paříže od královského dvora svého strýce krále
francouzského, kde vzdělání a vychování získal, domů se vrátil,maje na mysli blaho svých poddaných městečko Kožlany hned vyplatil a ke koruně české zpět vrátil. A hned na to roku 1351
vysadil Kožlanům práva městská s trhem týdenním a to každé úterý. Osadníkům dovolil užívati
všech práv, svobod a zvyklostí, kterých ostatní města v království užívají. Mohli si postavit šibenici a pranýř, aby lidi zlé trestati mohli, ale mohli si město i hradbami ohraditi. Lesy, ale k městečku náležící
ponechány pod správou křivoklátských. Po vrácení Kožlan zpět ke koruně pan Oldřich Pluh z Rabštejna, ale jednoho poddaného v Kožlanech jménem Petr zapomněl. Říkali mu Petr Rabštejn protože byl menší postavou, říkali mu kožlanští Rabštejnek a tak se také od roku 1537 zdrobněle příjmením psal. A to je také zakladatel rodu
všech Rabštejnků. Jména Rabštejnek a Vožeh patří k nejstarším jménům a rodům v Kožlanech.
Roku 1472 král Vladislav II. Opět potvrdil kožlanským všechna bývalá práva a dovolil, aby obecní pivovar sobě postavili a všech práv a svobod užívali, jimiž město Rakovník jest obdařeno. Právo várečné, ale měl jen
usedlý měšťan kožlanský a majitel domu. Toto právo se nevztahovalo k osobě majitele, ale bylo vždy součástí
domu. Kdo vlastnil vrata právovárečného domu, ten mohl vařit pivo. Proto i když se některé domy bouraly, vrata se stále nechávala původní. Tak tomu bylo i u velkých právovárečníků v Plzni. Zpočátku se vařilo pivo podomácku ve střídu. Po postavení obecního
pivovaru musel pivovar získat právo várečné od majitele

právovárečných domů Na

přímluvu Týřovských z Ensidle, král VladislavII. Také rozmnožil znak Kožlan o rodinný
znak Týřovských. Štítem napříč rozpůlený v dolní polovici dva pruhy stříbrné a dva červené šikem položené. V horní barvě červené vystupuje polovina kozla bílého, mající rohy
kupředu obrácené, nohy přední rukavicemi železnými oblečené a držící v nich sekyru.
Jak dovedli někteří rychtáři svá rychtářská práva hájit, dokládá zápis z roku 1573, kdy
na sv. Markétu přijel pan Oldřich Lažanský do Kožlan na rychtu. Rychtáři Matoušovi beze vší příčiny spílal,okna
vybil, stůl a lavice rozbil, sklenice rozmetal, písaře radního Jakuba kalamářem a radního posla stolicí udeřil.
Všichni pak vyběhli před rychtu, kde složen byla hromada latí těžkých a dlouhých. Za velikého shluku lidí
z Kožlan a vesnic okolních neboť právě trh se v městečku konal, hnal se pán Lažanský za rychtářem Matoušek.Tu Jiřík, bratr rychtáře, udeřil Lažankého latí přes hlavu. Ten se skácel a nazítří před polednem skonal.
Na žalobu bratra pana Lažankého Šebestiána, vyslal zemský soud do Kožlan komorníka ohledat místo a vyslechnout svědky. Teprve roku 1578 byl yynesen rozsudek s tím, že oba obžalovaní kožlanští nejsou Lažanskému ničím povinni. Toliko Jiřík, bratr rychtáře, pro velkou příčinu vzat byl v kázeň. Opravdu velice tolerantní byla
královská koruna ke kožlanským.
Těžké časy nastaly,když král Rudolf II. V roce 1588 postoupil Kožlany lobkovicům na Točníku. Ti vzali rychtu
dědičnou s dvěma lány sirotkům po rychtáři Matoušovi. Také Kožlanští mlynáři Šebestián Vožeh a Jan Žaloudek
z mlýna Štětkovského, nyní Cukrův, si stěžovali, že dříve platili 1O grošů ročně obci, nyní 6 kop grošů. Kožlanští z každého varu piva 15 grošů platily, ale nyní 3O kop grošů ročně mají platit. Celkem připadne na městečko
platu 337 kop 4 ½ groše ročně. Ode všech jiných platů a povinností se kožlanští ale osvobozují. Na vlastní lesy
a polorostliny je komora ani žádný jiný držitel městečka potahovati nesmí.
Ale roku 16O1 postupuje král Rudolf II. Kožlany opět pánům Týřovským. Král povoluje kožlanským vybírání
cla na Břežanské hoře u Vožehova mlýna. Dva výroční trhy se clem z koní a jiného dobytka. První trh byl stanoven na den sv. Vavřince a druhý na sv.Matouše s frajmarkem 8 dnů. Plat z koňského a hovězího dobytka staKožlanský zpravodaj 7/2007
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noven po 3 penězích z menších (ovcí, koz a vepřů) po 1 penězi. Frajmark byl volný obchod všeho druhu zboží
před trhem nebo po trhu, jeho délka záležela na rychtáři jak rozhodl. Hlavně tato dávka z frajmarku přinášela
obci velký příjem.
Ve čtvrtek po sv. Kateřině roku 1612 ale na rychtě sepsaný zápis prozrazuje, že Jan Rychtářovic v městečku
Kožlanech prodává celý dokonalý grunt, jež od starodávna sluje Stará rychta. S dědinami, loukami, porostlinami, se vším příslušenstvím a platy urozenému a statečnému panu Jiříku Chotkovi z Chockova na Žihli za 1 225
kop grošů míšenských. Přičemž si královská koruna vymínila Jana Rychtářovic,syna po zemřelém rychtáři Matoušovi, a bratra jeho Vavřince. Tento zápis prozrazuje zároveň zánik starobylé rychty kožlanská, která po 3OO
let spravovala moudře a spravedlivě městečko Kožlany.
Bohumil Vondrášek
Rychtářské právo
býval dřevěný soustružený válec délky 40 – 50 cm,
většinou potažený kůží a pobytý nýty, někdy doplněný
dalšími ozdobami.
Ve sbírkovém fondu Muzea a galerie severního Plzeňska se dochovala rychtářská práva z Kožlan, která
pochází z 19. století. Jedno z nich je ozdobeno litou
mosaznou rukou zaťatou v pěst.

KULTURA
Městská knihovna Kožlany informuje
Za první pololetí letošního roku
stva kultury podařilo zakoupit nonainstalována verze katalogu na
navštívilo knihovnu přes tisíc nátebook, který bude využíván při
provizorních stránkách. Čtenáři si
vštěvníků. Zapsáno bylo 213 čtevýpůjčkách na vesnicích a zároveň
z domova budou moci prohlédnout
nářů, kteří si vypůjčili 5350 knih a
bude
zajišťovat
připojení
knihy, které jsou ve fondu knihovčasopisů. Bylo zakoupeno více než
k internetu na těchto knihovnách.
ny, případně si knihu zamluvit, po200 novýchvých knih. Ze středisDalším technickým dovybavením
kud
je kniha právě vypůjčena.
kové knihovny v Kralovicích byly
budou www stránky knihovny, kteKdo bude mít o tuto službu zájem,
zapůjčeny dva soubory. V letošním
ré by měly být přístupné v září lemůže si v knihovně zjistit svůj příroce se za pomoci grantu Ministertošního roku. V současné době je
stupový kód.
Dovolená v knihovně bude od 6. – 17. srpna 2OO7
Cestování má u nás dlouhou tradici
přes 150 krátkých středometrážVíte, co bylo za výročí letos
ních filmů převážně pro televizi.
22.dubna 2007? Nebo když Vám
napíšu značku H+Z?
V kinech běžely také jejich čtyři
celovečerní
filmy:
Afrika
1.
Z Maroka na Kilimandžáro, Afrika
2. Od rovníku ke stolové hoře,
Z Argentiny do Mexika, Je-li kde na
světě ráj. Jejich knihy vycházely
v mnohamilionových nákladech a
v desítkách jazyků. Napsali například: Afrika snů a skutečnosti I.,
II., III., Obrácený půlměsíc, Tisíc a
dvě noci, Mezi dvěma oceány,
S československou vlajkou na KiAno pamětníci jistě vědí, ale
limandžáro, Přemožení pouště, Afmladí a děti většinou ne. Dne
rika kolem tatry, Tam za řekou je
22.dubna 1947, tedy před šedesáti
Argentina, Za lovci lebek, Světadíl
lety, vyjeli pánové Ing. Jiří Hanpod Himalájem, Živá Afrika.
zelka a Ing. Miroslav Zikmund na
Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund
svou první cestu za hranice naší
byli přátelé na celý život. Bohužel
republiky a to do černé Afriky a Latoto přátelství bylo ukončeno odtinské Ameriky. Na této první cestě
chodem Jiřího Hanzelky 15.2.2003.
byli přes tři roky. Jejich druhá cesIng. Miroslav Zikmund navštívil už
ta trvala od 1959-1964 roku.
sám v roce 1992 Austrálii a Nový
V meziobdobí pilně psali a stříhali
Zéland a v roce 1994 jihovýchodní
filmy. Na svých cestách natočili

Asii.
Po
roce
1989
píše
M.Zikmund: Modrý Mauritius ... a
přeci Austrálie (r.1999), Sloni žijí
do sta let (r.2002 společně Horký,Náplava), Tam-tamy času (r.
2003 společně Stingl, Švaříček).
Dnes můžete cestovat po celém
světě, když na to máte peníze a
zrovna tam nezuří válka. Někteří
cestovatelé si najdou sponzory a ti
jim jejich cesty pomůžou financovat. Pánové Hanzelka a Zikmund
dostali na své cesty stipendium,
tehdy to bylo 400.000 korun od
Ministerstva kultury a informací a
tuto částku po návratu vrátili i
s úroky. Aby stipendium dostali,
museli absolvovat přes 180 ministerských porad, nikdo jim nechtěl
dát povolení, až jej dostali od samotného
předsedy
vlády
K.Gottwalda. Řekl ji tenkrát, že by
s nimi rád jel, kdyby neměl tenhle
úřad a dal jim „štempl“. No kdoví,
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jak by to s touto zemí dopadlo
kdyby odjel...
Nedávno vysílala Česká televize
pořad „Svět očima H+Z“. Oba pánové v něm vzpomínali na své cesty a lidi, které na nich potkali. Byl

to pořad z roku 1999. Redaktor se
jich ptal, jestli by dnes chtěli znovu
jet do Afriky jako tenkrát v roce
1947. Oba řekli, že ne. Tehdy byla
Afrika bezpečná.

Jestli máte zájem si přečíst dobré cestopisy, zajděte si do naší
knihovny v Kožlanech, paní Tupá
vám je ráda ukáže.
V.Kobyláková

VÝSTAVA KRESEB VÁCLAVA MARKA
od 20. června – 31. srpna 2007 v Muzeu Kožlan
Pan Václav Marek se narodil
vrátil se ke své první profesi, naChceme připomenout jeho vý5.11.1933 v Nezdicích na Šumavě.
vrhování a malbě na porcelán.
tvarnou činnost a vzpomenout na
Vyučil se malířem porcelánu
V roce 1975 začal pan Marek
skvělého člověka!
v Chodově u Karlových Varů. Jeho
pracovat v Keramu Kožlany, kde
celoživotní láskou bylo létání, a
se věnoval malbě na zakázku, až
Výstavu můžete shlédnou denně
proto odešel do vojenského letecdo své smrti.
(mimo pondělí) od 9:00 do 16:00
kého učiliště. Létání se věnoval ceV srpnu 2003 byly vystaveny jehod. v muzeu
lých dvacet let. V sedmdesátých
ho obrazy a malby na porcelán a
létech musel odejít od letectva a
keramiku. Tato druhá výstava je
V.Kobyláková
zaměřena na jeho kresby.
Připravujeme výstavu na dobu Adventu
Milé dámy, jestli Vám budu
Proto Vám navrhuji, prohlédněte
v tomto parném létě připomínat
své sbírky ručních prací, ať už jsou
Vánoce, tak se určitě usmějete.
vyrobeny háčkováním, pletením,
Vánoce jsou naštěstí ještě hodně
vyšíváním, šitím či jinou technikou.
daleko. To je pravda. Ale v období
Kdo se o tuto tvořivou práci zajíAdventu bychom chtěli uspořádat
má, určitě se občas podívá do čaopět výstavu ručních prací. A na to
sopisů pro ženy a možná Vás naje pět měsíců, které zbývají do
padne, tohle bych mohla zkusit. Na
Vánoc, tak akorát.
to mám přeci materiál, tenhle ob-

rázek bych mohla vyšít, tenhle
svetřík upletu vnučce do školy,
atd.
Už se těšíme na vaše výtvory,
které
rády
vystavíme
v předvánočním čase.
za kulturní komisi: V.Kobyláková

SPORT
OLYMPIE KOŽLANY – starší žáci
V následujícím příspěvku chceme
příznivce
kopané
seznámit
s výsledky a výkony žáků Olympie
Kožlany
za
soutěžní
ročník
2006/2007.
Vzhledem k odchodu několika opor
do dorostu jsme se museli na podzim vypořádat s nesehraností a
nezkušeností nových hráčů, kteří
v minulém ročníku plnili spíš roli
náhradníků. Projevilo se to několika horšími výsledky, a to hlavně
v Kozojedech a ve Hvozdě, kde
jsme těsně prohráli, takže po podzimní části sezóny jsme měli na
svém kontě pouhých 6 bodů, což
bylo velmi málo a vznikla velká
ztráta na čelo tabulky. V zimní
přestávce jsme pořádně potrénovali a před zahájením sezóny jsme
si jeli otestovat formu na turnaj do
Liblína. Turnaje se zúčastnilo 12
mančaftů, včetně dvou našich
družstev, která dosáhla obrovských úspěchů, když „áčko“ celý
turnaj vyhrálo a druhý tým složený z těch opravdu nejmenších vybojoval výborné třetí místo. Tento
úspěch kluky nabudil před jarní
částí sezóny, ve které jsme i díky
lepší souhře a větší „otrkanosti“
nováčků vybojovali slušných 15
bodů a dostali jsme se na celkové
páté místo, což je vzhledem ke
ztrátě po podzimu docela slušné

umístění. Po sezóně jsme se ještě
zúčastnili turnaje v Dolní Bělé, který jsme vyhráli.
Bohužel i letos nás čeká značné
oslabení díky odchodu mnoha opor
do dorostu a tak bychom tímto
chtěli
poděkovat
M.Lepkovi,
F.Drdovi,
P.Fialovi,
J.Vintrovi,
J.Správkovi a O.Bílkovi za reprezentaci našeho oddílu starších žáků
a zároveň jim popřát hodně štěstí
v dorostu. Kromě těchto kluků nás
v letošní sezóně ještě reprezentovali tito hráči: M.Přibyl, J.Bock,
J.Zahejský,
O.Kozler,
V.Fiala,
J.Tříška,
M.Kulhánek,
P.Drda,
V.Švamberg,
J.Fiala,
M.Kracík,
A.Kulhánek.
Musíme též poděkovat našim
sponzorům, přátelům a partnerům
za jejich finanční či materiální podporu. Našimi hlavními partnery
jsou FARMA BABUŠKA, TOMÁŠ
KŘÍŽ, ŠTĚPÁN PICHL, truhlářství
V+L
KULHÁNEK,
L.JUHA
a
M.MACÁK. Dále bychom rádi poděkovali našim kamarádům za příspěvek na závěrečné posezení a
zdařilé zakončení sezóny, na což
přispěli:
M.Švamberg,
A.Vlk,
P.Fiala,
ing.J.Topinka,
M.Holý,
S.Wesolowski
ml.,
M.Souček,
K.Bauer ml., R.Perner. Náš dík
patří též těm, kteří nás dopravovali
na utkání, když nejel pan Jánský

Avií. Konkrétně nás vozili P.Fiala,
V.Fiala
st.,
V.Fiala
ml.,
M.Švamberg a L.Kulhánková. A
speciální poděkování patří našemu
brankáři O.Kozlerovi za založení
internetových stránek našeho oddílu, přesvědčte se, že jsou kvalitní
na
www.olympie-kozlany.estranky.cz

Na závěr bychom rádi vzkázali
všem klukům a holkám, kteří mají
rádi fotbal a ještě nehrají za náš
oddíl, aby přišli na trénink a rozšířili naše řady, protože je nás stále
méně a méně a myslíme si, že by
byla škoda, aby se v Kožlanech
nehrál mládežnický fotbal. Tímto
apelujeme i na rodiče, aby podporovali své děti, které by s námi
chtěly hrát. Děkujeme.
Krásné prázdniny všem hráčům
a sponzorům přejí trenéři P.Fiala a
V.Fiala st.
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na
II. ročník turnaje
O pohár starosty města Kožlan
v kopané, který se koná
v sobotu 25.8.2007
na hřišti u Vožehova rybníka
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0-tý ročník minigolfového turnaje v Kožlanech

Dne 28.7. se uskutečnil turnaj v minigolfu na hřišti
u školy, který uspořádala sportovní skupina „v neděli
od dvou“. Turnaj začal ve 13 hodin za účasti 31 hráčů
ve věkovém rozmezí 10-ti až 59-ti let. O úvodní proslov a krátkou zprávu o historii nového seskupení minigjamky Kožlany se postaral hlavní rozhodčí Jaroslav
Berbr, který zároveň společně s Alenou Šnajdrovou
dohlížel na řádný průběh turnaje a zápis výsledků.
Během třech kol se vytvořila finálová osmičlenná skupina a ta si to rozdala o celkového vítěze. Nejvyrovnanější výkony během celého turnaje předvedl Petr
Feix a po právu zvítězil. Druhé místo obsadil Jiří Soušek, který pokazil úder na předposlední jamce a tím
ztratil možnost poprat se o vítězství. Bronzovou příčku
vybojoval Tomáš Urban. Pořadí na dalších místech obsadili : František Kotěšovec, Karolína Šnajdrová, Václav Hora, Ladislav Štrunc a Radek Klaus.
Příjemným překvapením bylo 5.místo Karolíny Šnajdrové, které je teprve 12 let a ve finále jako jediná
dívka dala všem zástupcům mužského pokolení pořádně zabrat. Cenu převzala i Zdeňka Kotěšovcová za
nejvyzrálejšího hráče a Petr Feix za nejlepší výkon
v jednom kole – 13. Jedinou vadou na kráse turnaje
bylo počasí. Déšť dvakrát zahnal všechny účastníky

turnaje i návštěvníky do budovy školy, ale na druhou
stranu prověřil všechny hráče ve hře na suchém i
mokrém povrchu. Občerstvení po celou dobu zajišťoval pan Braný, u kterého měl každý závodník v ceně
startovného jednu klobásu. Během turnaje se nevyskytl žádný větší problém a tak mohl Jaroslav Berbr
po 5-ti hodinovém zápolení turnaj ukončit a předat
všem minigolfistům zasloužené ceny. Díky štědrosti
sponzorů jsme mohli udělit ceny ne jenom plánovaným 16-ti nejlepším, ale každému. Tím to bychom jim
chtěli poděkovat - AMAGASAKI PIPE, MÚ KOŽLANY,
ZŠ KOŽLANY, GOLF KLUB PODBOŘÁNKY, BISTRO ZA
VĚTREM, KRÁL PM CENTRUM, SPAR KOŽLANY,
KERAMO
KOŽLANY,
KADEŘNICTVÍ
POLÁKOVÁ,
RESTAURACE U RADNICE, DROGERIE FOJTÍKOVÁ,
FOTO KRALOVICE, TRUHLÁŘSTVÍ URBAN, V+L
KULHÁNEK,
STAVEBNÍ
FIRMA
BUCKO,
JOSEF
HADŽALA.

Protože jsme se nesetkali s negativním ohlasem a
byli jsme překvapeni velkou účastí, plánujeme uspořádat další turnaj už na podzim. Další podrobnější
údaje a fotky z turnaje je možno si prohlédnout na
stránkách http://www.minigjamkykozlany.estranky.cz
Golfový klub Kožlany

Termínové listiny družstev FC Olympia Kožlany
den
sobota
NEDĚLE
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
NEDĚLE
sobota
NEDĚLE

datum
18.8.
26.8.
1.9.
8.9.
15.9.
22.9.
29.9.
6.10.
13.10.
20.10.
28.10.
3.11.
11.11.

A-MUŽSTVO - okresní přebor
zápas
Kožlany - ZKZ Horní Bříza ”B”
Slavia Vejprnice ”B” - Kožlany
Kožlany - Slovan Blatnice
Sokol Kozolupy - Kožlany
Kožlany - Slavoj Žihle
Kožlany - Sokol Hunčice
Sokol Dobříč - Kožlany
Kožlany - KZJ SK Všeruby
Baník Kamenný Újezd - Kožlany
Kožlany - Jiskra Křelovice
DIOSS Nýřany ”B” - Kožlany
Kožlany - Baník Líně
Sázavan Bezvěrov - Kožlany
den
sobota
NEDĚLE
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
NEDĚLE

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

den
sobota
NEDĚLE
sobota
sobota
sobota
sobota
NEDĚLE
sobota
NEDĚLE
sobota
NEDĚLE

datum
1.9.
9.9.
15.9.
22.9.
29.9.
6.10.
14.10.
20.10.
28.10.
3.11.
11.11.

ŽÁCI - okresní soutěž sk. B
datum
zápas
1.9.
Kožlany - Sokol Kralovice
9.9.
Trafo Hadačka - Kožlany
15.9.
v o l n o
22.9.
Kožlany - Sokol Kozojedy
29.9.
Sokol Dobříč - Kožlany
6.10. Kožlany - Svornost Hvozd
13.10. Sokol Trnová - Kožlany
20.10. Kožlany - Sokol Dolní Bělá
28.10. Sázavan Bezvěrov - Kožlany

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

začátek
14:30
10:00
14:00
10:00
13:30
10:00
13:00
10:00
11:30
10:00

začátek
10:00
14:30
10:00
14:00
10:00
10:00
10:00
11:30

Kožlanský zpravodaj 7/2007
strana - 6 -

FC OLYMPIE KOŽLANY
Po krátké letní přestávce se
v nejbližší době opět rozběhnou
fotbalové soutěže. V krátkosti připomínáme výsledky našich mužstev v uplynulém ročníku a připojujeme jejich podzimní program
utkání. Zároveň zveme všechny
příznivce ve středu 8. srpna na
přípravné utkání A-mužstva proti
mužstvu Kaznějova (od 18:00
hod.) a v sobotu 11. srpna na pou-

ťové sportovní
12:00 hod.).

odpoledne

(od

Muži se prvenstvím ve III. třídě
po roce vrátili do okresního přeboru. Spolu s naším týmem postoupilo nýřanské béčko a vzhledem
k výsledkům
zástupců našeho
okresu v krajských soutěžích také
Křelovice a Dobříč (po barážovém
vítězství nad Úněšovem).

Dvě ligové soutěže a oblastní přebor
sit do kvalifikace o žákovskou ligu,
Se začátkem nové sezóny basketavšak pro termínový souběh dobalových soutěží chceme Vás, přírostenecké ligy mladších dorosteznivce basketbalu, informovat, na
nek a žákovské ligy mladších žákteré
soutěže
se
můžete
kyň nás donutil přehodnotit napláv kožlanské tělocvičně těšit.
nované přihlášky a pro letošní rok
Mladší dorostenky (roč. narození
využijeme
pozvánky
Studánky
1991 a ml.) si svými výkony
Pardubice a doplníme mladší žákyv žákovských ligách vybojovaly
ně staršími a jsme přihlášeni do
postup do Dorostenecké ligy mladších dorostenek bez oblastní kvaliČeskomoravské ligy starších žákyň. Tato soutěž je velice kvalitní a
fikace, resp. se kvalifikace nekonana rozdíl od Krajského přeboru sela, neboť jsme byli přihlášeni pouhrajeme velké množství kvalitních
ze my a družstvo Tachova, které
zápasů. Relativní nevýhodou je fise před konáním kvalifikace odhlánanční náročnost při cestování po
silo. Tímto bude pokračovat ligová
celé republice, ale věříme, že se
éra tohoto družstva, avšak již bez
s tímto problémem vyrovnáme.
Moniky Kůsové, která přestupuje
Mladší minižákyně (roč. narození
do Strakonic. Věříme, že se děvča1996 a ml.) se těší na soupeře ze
ta vypořádají s jejím odchodem a
Zapadočeské oblasti v Oblastním
že sehrajeme v lize důstojnou roli.
přeboru. KV ČBF Plzeň se podařilo
Mladší žákyně (roč. narození 1994
dát dohromady soutěž pro kategoa ml.) jsme původně chtěli přihlá31.8. – 2.9.
8. – 9. 9.

Dorost po slibně rozjetém podzimu nakonec pozice v popředí tabulky okresního přeboru neudržel
a mezi 13 účastníky obsadil 8.
příčku.
Žáci si naopak po nepodařeném
podzimu
napravili
reputaci
v jarních odvetách a mezi 9 týmy
skončili ve své skupině okresní
soutěže na 5. místě.
Ing. Jiří Švamberg
rii minižákyň jako sdružený přebor
mladších (DBK, LOKO KV a BaK Plzeň) a nejmladších minižákyň (S.
Toužim) a nejmladších minižáků
(Loko Plzeň).
O konkrétních termínech zápasů
Vás
budeme
informovat
v Kožlanském
zpravodaji
a
podrobnosti najdete také na našich
webových stránkach
www.magics-h.cz/DBK.
A protože sezóna se již kvapem
blíží, odjíždíme v týdnu od 19. do
25.
srpna
na
soustředění
do tradičního místa. V tělocvičnách
gymnázia a ZŠ Plasy se pokusíme
nabrat kondici a natrénovat signály
pro novou sezónu. Jak se nám to
podaří můžete sami posoudit na
KRA-KOŽ CUPECH, o prvních dvou
víkendech v září, na které si Vás
dovolujeme tímto pozvat.

KRA-KOŽ CUP 2007
mladší dorostenky (1991 a ml.)
MINI KRA-KOŽ CUP 2007
mladší žákyně (1994 a ml.)
všechny zápasy proběhnou v tělocvičně ZŠ Kožlany
J. Buňka
Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí

7.8.-23.9.
11.-12.8.
11.8.
11.8.
31.8-2.9.

Jubilanti Hollaru - výstava české grafiky
Kožlanská pouť
Pouťové sportovní odpoledne
Výstava králíků a morčat
KRA-KOŽ CUP

Muzeum Mariánská Týnice
pouťové atrakce u Sokolovny
hřiště u Vožehova rybníku
areál za rest. U radnice
tělocvična ZŠ Kožlany

sdružení Hollar
město Kožlany
FC Olympie
ZO ČSCH Kožlany
DBK K-K

LETNÍ KINO KRALOVICE
1.8.
2.-3.8.
4.-5. 8.
6.8.
7.8.
8.8.
9.-10.8.
11.8.
12.8.
13.8.
14.8.
15.8.
16.8.

Apokalypto
Tajnosti
Piráti z Karibiku – na konci světa
Neznámý svůdce
23
Prachy dělaj člověka
Smrtonosná past 4.0
Dannyho parťáci 3
Pusinky
Terkel má problém
Kvaska
300: Bitva u Thermopyl
Arthur a mimijové

17.8.
18.8.
19.8.
20.8.
21.8.
22.8.
23.8.
25.8.
26.8.
27.8.
28.-29.8.
30.-31.8.
1.9.

Hostel II.
Vratné lahve
Cesta bojovníka
Jednotka příliš rychlého nasazení
Hory mají oči
Obsluhoval jsem anglického krále
Shrek 3.
Bestiář
Auto – zabiják: Grindhouse
Simpsonovi ve filmu
Harry Potter a Fenixův řád
Roming
Spláchnutej děti do 15 let vstup ZDARMA

začátky představení ve 21:00 od 16.8. ve 20:30
www.mestokralovice.cz/meks
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Chcete aby se vědělo o akcích, které pořádáte?
Rádi uveřejníme informaci o Vaší akci.
Příspěvky odevzdávejte do 25. v měsíci na email kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo osobně na radnici.
Anketa na www.kozlany.cz
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 výstavbou
větrných elektráren v Kožlanech a spádových obcích?

Anketní otázka pro měsíc srpen:
Využíváte ke koupání rybník Vožehák?
(Anketa bude spuštěna 1.8.)
stav hlasování k 31.7.2007 13:10 hod

FC Olympie Kožlany
Vás srdečně zve na

tradiční pouťové SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
v sobotu 11. srpna 2007
na fotbalové hřiště u Vožehova rybníka
Program: 12.00 hod.
13.15 hod.
14.50 hod.
15.30 hod.
17.30 hod.
večer

.

žáci
dorost
ženy
st. garda
muži

Olympie Kožlany - Datasport Zavidov
Olympie Kožlany - Neslyšící Plzeň
TJ Kožlany - MUŽI+ŽÁCI TJ Kožlany
Olympie Kožlany - Sokol Kralovice
Olympie Kožlany - Sokol Dobříč
ZÁBAVA

Prázdniny končí …
…basket začíná

.

KRA-KOŽ CUP 2007
Přípravný turnaj mladších dorostenek
31.8. – 2.9. 2007
tělocvična ZŠ Kožlany
Skupina „KRA": SPARTA Praha, DBK Kožlany-Kralovice, BK Kladno, BK Velké Meziříčí, BaK Plzeň
Skupina „KOŽ": BC Benešov, Sj. Tachov, BKj Kralupy, DDM Česká Lípa, BK Prosek
Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nejpozději do 25. v měsíci
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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