KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
LISTOPAD 2008
Z RADNICE ...
Co je nového
Vážení spoluobčané,
máme za sebou volby do krajských zastupitelstev. Je jisté, že
v důsledku těchto voleb dojde
k podstatným změnám ve vedení
našeho kraje.
Předpokládám, že
pro nás tato skutečnost nebude
znamenat
žádný
problém
v získávání dotací a v komunikaci
s úřadem.
Chtěl bych
tímto poděkovat všem
voličům,
kteří
dali
své
hlasy
nám
komunálním
politikům
z našeho
regionu.
Velice
si
toho vážíme.
Začátkem měsíce října proběhl
na městském úřadě finanční audit.
Tento audit byl proveden úředníky
Plzeňského kraje a
neshledal
v hospodaření města žádné nedostatky. Poděkování za to patří především všem pracovnicím úřadu,
které mají hospodaření na starost.
1. října byl předán firmou p.
Touše
opravený
rybník
v Hedčanech.
Zbývá pouze namontovat zábradlí. Okolí rybníka
již naši pracovníci upravili. Celé dílo je velmi zdařilé.
Sliby se mají plnit, a proto dne
9.října byla vysazena pracovníky

města nová vrba v parku u zdravotního střediska.
Přeji tomuto
stromu, aby vyrostl do krásy a velikosti svého předchůdce.
Uzavírka silnice na Rakovník
značně zklidnila dopravu přes Kožlany. Této uzavírky chce využít
SUS Kralovice
k opravě silnice
v úseku od cedule Kožlany až po
ceduli označující konec našeho
kraje. Realizace zatím není úplně
jistá, ale věřím, že se to povede.
V tomto měsíci jsme obdrželi od
firmy Aquatest již hotovou projektovou dokumentaci na opravu hráze a vyčištění rybníka Vožehák.
V současné době probíhá vykupování zbývajících pozemků
nebo
podílů na těchto pozemcích tak,
aby bylo možné podat žádost o
stavební povolení a také o dotaci.
Další akcí, kterou jsme zahájili,
je oprava oken kaple v Hodyni.
Přes pověřený úřad v Kralovicích
jsme od ministerstva kultury získali dotaci ve výši 150.000,- Kč.
Vybrané firmy již na realizaci akce
pracují.
V Hodyni
se ještě od
místních obyvatel zrodil další nápad. Je to obnova pomníku bývalému premiéru vlády ČSR Antonínu Švehlovi. Jednotlivé fragmenty
včetně busty jsou na různých místech v Hodyni. Za slíbené pomoci
kameníka zkusíme tento pomník
na důstojném místě znovu postavit.
V Kožlanech byla zahájena akce vybudování kanalizace
do

Sportovní ulice. Na tuto stavbu
jsme již obdrželi od KÚ PK dotaci
ve výši 300.000,- Kč. Dodavatelem je firma PM Centrum - Král,
Plzeň.
Po dokončení již budou
moci stavebníci nových rodinných
domů v této ulici bydlet. Předpokládaný termín dokončení je listopad 2008.
Také jste si možná již všimli
stavebního ruchu v oblasti mezi
Ouvozem a Výfukem. Probíhá zde
skrývka ornice a zpevnění budoucí komunikace prodloužené ulice
Větrné až do ulice V Ouvoze. Po
dokončení bude celá oblast Výfuku
průjezdná
z obou
stran.
V souvislosti s tím probíhá jednání
s ČEZ o vybudování el. přípojek a
o eventuálním přeložením vedení
vysokého napětí, které stojí ve
stavebních pozemcích. Také bychom zde rádi v tomto roce ještě
stihli vybudovat kanalizaci.
28. října jsme společně oslavili
státní svátek Den vzniku samostatné ČSR (1918). Nás, občany
Kožlan, velmi těší skutečnost, že
na vzniku samostatného Československa měl velkou zásluhu také
náš rodák
prezident Dr.Edvard
Beneš.
V den 90. výročí vzniku
samostatného státu uspořádal spolek přátel Dr.E.Beneše v Kožlanech
malou vzpomínku na tyto události
u pomníku prezidenta.
Mgr. Vladimír Přibyl

Informace pro občany
Dne 30.10.2008 se konalo 9.zasedání zastupitelstva města Kožlany a přijalo následující usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí:
pro samostatné provádění rozzměny nevyvolávají další nároky
č.101/08 - Zprávu o činnosti rady
počtových opatření radou města a
na finanční prostředky města (neměsta Kožlany od 8. zasedání zato do výše 300.000,- Kč včetně.
zvyšuje se celkový rozpočet výdastupitelstva města konaného dne
Rozpočtová opatření v částkách
jů města) c) kdy zapojení výdaje
10.09.2008, č.102/08 - Zprávu
vyšších může rada města samovyžaduje zajištění chodu města v
starosty města, č.103/08 - návrh
statně provádět jen v případech:
případě havárií, odvrácení možzměny územního plánu města Koa) rozpočtového zapojení účelově
ných škod a v případech, kdy by
žlany
přidělených finančních prostředků
mohlo dojít k větší škodě neuhraZastupitelstvo schvaluje:
z jiných rozpočtů, nebo b) jsou-li
zením požadovaných plnění.
č.104/08 - 5. rozpočtové opatření
vyvolaná organizačními změnami
č.106/08 - směnu 1/5 pozemků
města Kožlany, č.105/08 - výši
na Městském úřadě, pokud tyto
p.č. 3969/1, 3969/2 a 4000/2 v
www.kozlany.cz
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k.ú. Kožlany za část pozemku p.č.
285/2 v k.ú. Hedčany v majetku
města /výměra bude upřesněna
geometrickým plánem/, č.107/08
- směnu pozemku p.č. 3623/66 o
výměře 4.127 m2 v k.ú. Kožlany
za pozemky v majetku města p.č.
3662/24 o výměře 3.854 m2 a
pozemek p.č. 3662/27 o výměře
327 m2 v k.ú. Kožlany, č.108/08
- nákup 1/20 pozemků p.č.
3969/1, 3969/2 a 4000/2 v k.ú.
Kožlany za
cenu
12.755,- Kč
č.109/08 - nákup 1/10 pozemků
p.č. 3969/1, 3969/2 a 4000/2 v
k.ú. Kožlany od za cenu 25.509,Kč, č.110/08 - nákup 1/20 pozemků p.č. 3969/1, 3969/2 a

4000/2 v k.ú. Kožlany za cenu
12.755,- Kč, č.111/08 - nákup
pozemků p.č. 4207/17 v k.ú. Kožlany o výměře 117 m2 za účelem
místní komunikace za cenu 50,Kč/ m2, č.112/08 - nákup pozemku p.č. 3647/10 v k.ú. Kožlany
o výměře 300 m2 za účelem místní
komunikace za cenu 50,- Kč/ m2,
č.113/08 - prodej uvolněných bytů /z důvodu ukončení nájemní
smlouvy/ v bytovém domě č.p.
366 a 387 v Kožlanech, Větrná ul.,
formou veřejné dražby dobrovolné
za vyvolávací cenu 80 % ceny dle
znaleckého posudku, č.114/08 pravidla pro přidělování příspěvků
z rozpočtu města na činnost spor-

Platby vodného 2008
Žádáme občany, kteří nenahlásili stav vodoměru,
aby tak neprodleně učinili na MÚ Kožlany.
Platby vodného budou přijímány na MÚ v úřední dny
od 10.-28.11.2008, poté budou rozeslány složenky.
Majitelům rekreačních objektů budou složenky rozeslány po provedení odečtů.

tovních
organizací
pracujících
s mládeží, č.115/08 - zahájit přípravu převzetí tělocvičny u ZŠ Kožlany do správy města
Zastupitelstvo neschvaluje:
č.116/08 - prodej pozemků st.
p.č. 215, st. p.č. 220/1, st. p.č.
220/2, st. p.č. 373, p.p.č. 217/3,
p.p.č. 4150/44 v k.ú. Kožlany

* Poznámka: Osobní údaje prodávajících a kupujících jsou v souladu s § 16,
§ 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k nahlédnutí v zápisu
na městském úřadě.

JEDNOTA spotřební družstvo Rakovník
obchodní dům KOŽLANY
přijímá objednávky na vánoční kapry a pečivo.

Nejpozději dnem 31.12.2008 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31.12.2003.
Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“,
s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936.
Výměna občanských průkazů se strojově čitelnými údaji je bezplatná.

ŠKOLA A ŠKOLKA
Práce dětí naší školy
První týden v říjnu odevzdávali žáci osmého ročníku herbáře, na kterých
pracovali od jara letošního roku. Tak jako každý rok se jim práce velmi povedly, proto bychom se s nimi rádi pochlubili.
Herbáře budou vystaveny od 4. listopadu do konce měsíce
v knihovně.
Mgr. Věra Přibylová

Dětská knihovna v základní škole

je otevřena každé úterý od 12,00 do 13,00 hod.
www.kozlany.cz
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POHLEDY DO HISTORIE
Kostel svatého Vavřince a jeho mobiliář v době 1939-1940
První zmínka o kostele sv. Vavřince v Kožlanech pochází z let 1283-1290 ve formuláři biskupa Tobiáše z
Bechyně. Jak původně kostel vypadal není přesně
známo (vznikla dokonce domněnka, že kostel měl
původně podobu rotundy) Skládal se z lodi a presbytáře. Zpustošen za husitských válek a více než sto let
pustý. Teprve v 16. století Jindřichem a Joštem Týřovským z Ensidle znovu zbudovaný, šetříc jeho původního gotického slohu presbytáře.
Dnešní
vzhled
pak
dostává až po velkém
požáru roku 1768, který
vznikl na faře nedbalostí
kuchařky o Velikonocích na
Zelený čtvrtek při pečení
koblih.
Velký
požár
podporovaný větrem strávil
faru,
kostel,
kostnici,
dřevěnou zvonici, školu a
velkou část města. Přičemž
se rozlily zvony a shořelo
78 domů a 36 stodol. Od
úplného zničení zachránila
kostel jen pevná gotická
klenba presbytáře. Z rozlité zvonoviny ulil zvonař Jakub Wilhem Seitz v Plzni tři nové zvony, které byly v
roce 1770 posvěceny a zavěšeny na prozatímní dřevěnou zvonici u kostela. Při obnově kostela po požáru
byla teprve přistavěna ke kostelu nová věž na severní
straně vstupní předsíň a na jižní straně presbytáře sakristie a kostel dostává dnešní podobu. Po dostavbě
roku 1782 byly nově ulité zvony sňaty s prozatímní
dřevěné zvonice a zavěšeny na novou barokní věž.
Kolem kostela se nacházel hřbitov ohražen dřevěnou hradbou se zděnými pilíři v rohu s kostnicí a márnicí. Stará původní škola u kostela byla zbourána a
postavena nová školní patrová budova, na kterou věnovala obec materiál a 1809 zlatých a vzala ji jako
patron do vlastnictví. Po zrušení roboty a vyvázání
pozemků z vrchnostenské držby se Kožlany roku 1849
navždy rozloučily s chříčskou vrchností, k níž po několik století patřily. Kostel sv. Vavřince ale měl stále
svého opatrovníka na patronátním úřadě ve Chříči,
který musel o kostel pečovat. Větší opravu prodělal
kostel až roku 1936 před návštěvnou kardinála a
pražského arcibiskupa Karla Kašpara při generální visitace a sv.biřmování v
Kožlanech.
Presbytář
kožlanského
kostela má krásnou gotickou
klenbu, která má šest žeber,
které se stýkají ve svorníku
nad hlavím oltářem, ve kterém je vytesán hladký
prázdný znakový štít bez
znaku vrchnosti a patrona.
Vzniká proto podezření, že
znovuobnovení kostela za
Jindřicha Jošta Týřovského
nebylo ještě úplně dokončeno, neboť štít zůstal bez
znaku – erbu a je na něm namalován pouze kříž, kotva a srdce jako symbol víry, naděje a lásky. Žebra
spočívají patkami na konsolách stěn, z nichž šest žewww.kozlany.cz

ber spočívá na šesti konsolách a šest žeber po třech
na dvou konsolách a prostor mezi žebry znázorňuje
modrou nebeskou oblohu posetou hvězdami.
Okna jsou v presbytáři tři. Čtvrté okno z jižní strany
bylo roku 1780 při přístavbě sakristie zazděno. Okna
jsou hrotitá gotická, dvěma svislými sloupky dělená,
ve vrcholu s třemi čtyřlistými kroužky. Skleněné výplně oken jsou krásně barevné pořízené roku 1786 za
faráře Kubů (Jak lze vyčíst z letopočtu na skle prostředního okna) zdobené barevnými ornamenty pocházející ze sklárny z Radnic u Plzně.
Hlavní oltář je pseudogotický (přivezen roku 1792
ze zrušeného dominikánského kostela z Plzně) rozdělen na tři hrotitá pole. Prostřední s výklenkem s původní soškou Panny Marie ze starého původního kožlanského oltáře, držící na levé ruce Jezulátko a v
pravé ruce žezlo. (Soška byla roku 1878 při výměně
oltářů poslána k restaurování do Prahy, ale po návratu
a opravě ji nemohli kožlanští věřící poznat a vzniklo
podezření, že ji pan farář Kubů vyměnil za sošku jinou)
Postraní pole hlavního oltáře jsou vyplněny obrazy.
Po levé straně obrazem sv.Vavřince, po pravé straně
sv.Prokopem. Obrazy jsou na plátně neuměle malované. Ve středu oltáře nad tabernákulem je obraz
Srdce Ježišovo. Kámen na obětním stole pochází z
roku 1856. Svícny jsou pseudogotické, dřevěné a zlacené. Po straně tabernákulu je nápis „Pánu Bohu
svému obětuje Josefa Zimmerhaklová (mlynářka z
Zimmerhaklojc – později
Strakojc mlýna)
Presbytář
kostela
je
vydlážděn
cementovými
dlaždicemi rozměrů 30x30
cm a v rohu presbytáře při
severní straně je náhrobní
deska z červeného bíle žilkovaného mramoru rozměrů 170 x 90 cm, v polovině
prasklá. Je však nápadné,
že deska v rohu presbytáře, kam málokdy noha
vkročila je tak nápadně vyšlapaná, že není na ni
znatelný erb ani postava nad ním. Je proto pravděpodobné, že deska sem byla od někud přemístěna, kde
již kryla vchod do nějaké hrobky.
Po obnově kostela v roce 1780 byla při jižní straně
presbytáře přistavěna ještě sakristie a zazděno jedno
vysoké gotické okno. Při stavbě sakristie byl zároveň
pořízen vchod na kazatelnu. Kazatelna je pseudobarokní z roku 1871 se stříškou zdobenou soškou
sv.Jana Nepomuckého. Gotický vítězný oblouk pak
otevírá pohled s presbytáře do rozměrné lodě. Loď
rozměrů 15 x 8 m byla pravděpodobně rovněž ve slohu gotickém, avšak ohněm a válkami svými rozměry
natolik utrpěla, že musela být v druhé polovině 18.
století znovu obnovena, avšak již ve slohu barokním.
Má rovný strop a pět oken. Tři při jižní straně a dvě
při severní straně. Zasklená okením průhledným
sklem. Dlažba lodi je dvojí. Od západního hlavního
vchodu středem k presbytáři a od severního bočního
vchodu k jižní straně křížem lodi. Desky jsou žulové
rozměrů cca 50 x 50 cm a pochází z původní dlažby
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starého kostela. Ostatní dlažba pod lavicemi je pak z
šestibokých cihlových dlaždic. A na východě lodě před
vítězným obloukem je další náhrobní deska z čeveného mramoru rozměrů 1,90 x 1m. Erb na kameni není
k rozeznání, ale pravděpodobně je to erb pánů Týřovských z Ensidle, kteří hrobku založili a jsou v ní pochováni.
Po obou stranách hrobky před vítězným obloukem
stojí pak barokní oltáře dosahující až ke stropu kostela, které sem byly přivezeny roku 1792 ze zrušeného
dominikánského kláštera v Plzni. V době kožlanského

děkana Kučery, který za pomoci truhláře Jana Dyrschmida z Kožlan a Jana Gutha truhláře a varhanáře z
Čisté oltáře v Plzni rozebrali a přivezli do Kožlan. Na
jejichž zakoupení byla vypsána veřejná sbírka, na kterou dali kožlanští sousedé 1 tolar a měšťané Švihlík,
Kypta a Bonturi po 1 tolaru, Hedčany 8 tolarů, Miličov
5 tolarů, Černíkovice a Dřevec po 2 tolarech, celkem
21 tolarů)
Pokračování příště
Bohumil Vondrášek

KULTURA
28. říjen 2008 v Kožlanech
90. výročí vzniku samostatného Československa
jsme si v Kožlanech připomenuli vzpomínkou u pomníku padlých z obou světových válek, položením
květin také u rodného domu našeho nejvýznamnějšího rodáka a 2.prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše.
Odpoledne jsme se sešli v parku Dr. E. Beneše. Po
krátkém
projevu
položil
květiny
k pomníku
Dr.E.Beneše starosta města pan Mgr. Vladimír Přibyl.
Dále i přes velkou nepřízeň počasí jsme pokračovali
v předem připraveném programu – vycházkou po
„Naučné stezce Kožlany“. Účastníci absolvovali sice
jen cestu kolem jednotlivých stanovišť ve městě, ale i
tak to bylo zajímavé. Putování skončilo prohlídkou
místního muzea, kde pak všichni dostali plánek „Naučné stezky Kožlany“ a „pamětní list“ u příležitosti
1.výročí otevření „Stezky“. Už se těšíme na pěkné počasí, kdy budeme moci společně projít trasu celou.
Tuto akci pořádala kulturní komise při MěÚ

s p.H.Tupou, Sdružení Dr.E.Beneše v Kožlanech pod
patronací MěÚ Kožlany.

foto ČTK

B i m b a - dobrodružství Bohumila Konečného
9.října 2008 v pražském Obecním domě byla zahájena zatím
nejrozsáhlejší výstava malíře a ilu-

strátora Bohumila Konečného –
Bimby.
Přítomné přivítala ředitelka produkční společnosti Argot vitae paní
Vladana Rýdlová. Za Obecní dům
promluvil předseda představenstva
pan Bohumil Černý. Za druhou
spolu pořádající společnost (Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni na Mikulášském náměstí) pak pan Jan Hosnedl, kurátor
výstavy.
Jan Hosnedl představil přítomným celý projekt a poděkoval zainteresovaným osobnostem a společnostem. Bohumila Konečného
představil historik umění pan Tomáš Pospiszyl, autor doprovodné
monografie.

Pan František Ulč, přítel a druhý
kurátor výstavy, vzpomínal na
svého přítele Bohumila Konečného.
Spolu s panem Hosnedlem poděkovali paní MUDr.Evě Konečné,
manželce Bohumila Konečného.
Úspěch
výstavě
popřál
1.náměstek ministra kultury pan
František Mikeš, ministr spravedlnosti(absolvent stejné školy jako
B.Konečný) pan Jiří Pospíšil ,
skaut a poslanec pan Petr Bratský
a místopředseda senátu pan Jiří
Šneberger.
Výstava probíhá ve dvou obrovských výstavních sálech Obecního
domu. Soukromý i umělecký život
Bohumila Konečného je zde rozdělen do šestnácti období. Celá expozice se nachází na ploše cca 600 m
2. Je zde vystaveno kolem 100 obrazů, 200 kreseb a celá řada archivních dokumentů. Výstava obsahuje řadu originálů, které nebyly
vidět na výstavě v Plzni. Hudební
doprovod vernisáže obstarala skupina Taxmeni. Výstava se mohla

Otvírací doba: 10. 10. 2008 - 11. 1. 2009 denně od
10 do 19 hodin, doporučený vstup do 18:30. Výstavní
sály Obecního domu, náměstí Republiky 5, Praha 1

www.kozlany.cz

uskutečnit hlavně proto, že do její
organizace vložil tolik úsilí pan Jan
Hosnedl. Je jisté, že bez něj, by tato velká kulturní událost nebyla. A
také nebýt velké podpory všech
generálních partnerů : Ministerstva
kultury a společnosti Plzeňská teplárenská a.s. Dále pak Plzeňského
kraje, města Plzně a dalších.
Výstavu můžete navštívit každý
den až do 10.ledna 2009. Probíhají
na ní také komentované prohlídky
s kurátorem výstavy panem Janem
Hosnedlem : 12.11. , 10.12. a
7.ledna 2009 a s historikem umění
panem Tomášem Pospiszylem dne
26.11.2008. Vždy od 17,00 hodin.
V městské
knihovně
v Kožlanech si můžete půjčit DVD
dokumentárního filmu „Bimba –
příběh zapomenutého malíře“ od
Ladislava Moulise.
Film věnovala knihovně paní
MUDr. Eva Konečná a paní Eva
Hoffmanová.
V.Kobyláková

Vstupné: plné: 120 Kč; rodinné: 180 Kč (max. 2 dospělé osoby a 2 děti do 18 let); snížené: 60 Kč (návštěvníci nad 60 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P,
mládež od 10 do 18 let, studenti SŠ a VŠ do 26 let,
žáci ZŠ bez doprovodu
Kožlanský zpravodaj 11/2008
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Oslavy v Bučku
V sobotu 29.listopadu 2008 od 19,30 hodin
se uskuteční výroční valná hromada hasičského sboru Buček
zároveň oslava 20. výročí otevření tamního kulturního domu

Beseda s kronikářkou města
Na 9. října 2008 připravila kulturní komise besedu
s kronikářkou města paní Irenou Mostýnovou, která
se uskutečnila v kožlanském muzeu. Paní Mostýnová
má za sebou zpravovaný první rok kroniky a to období
2007. Za tuto dobu nasbírala spoustu materiálů a dokumentů, kterými obohatila naši kroniku. Její přednáška o psaní kroniky byla velice zajímavá a poutavě
přednesena. Přítomní si pak mohli prohlédnout kroniku jako současnou, tak dřívější. K nahlédnutí byla také fotokronika města a nejstarší kronika, která byla

zdigitalizována v Muzeu a galerii severního Plzeňska.
Tato kronika je uložena na CD a je v ní zachyceno dění do roku 1836 do roku 1967. Kronika má 1157
stran. Ve spolupráci s městskou knihovnou je kronika
za rok 2007 okopírována a je možno si ji prohlédnout
také v knihovně. Tímto způsobem se snažíme přiblížit
obsah kroniky našim občanům.Na besedě bylo také
návštěvníkům předloženo několik zpravodajů či občasníků, vycházejících na našem okrese, aby tak mohli srovnat úroveň Kožlanského zpravodaje.

Muzeum Mariánská Týnice
12. listopadu zveme zájemce na koncert " Klavír vážně i nevážně". Účinkuje Cimrmanband. Na klavír zahrají
Štěpán Kos a Jan Vozár. Začátek koncertu v 19:30 hod.
Pracovníci muzea ve spolupráci s Radovánkem v Kralovicích připravili tvůrčí seminář
"Výrobky z kukuřičného šustí a Tiffani vitráže". Tato akce se koná 22. listopadu od
13.00 hodin v prostorách domu dětí Radovánek v Kralovicích. Bude spojena i s prodejem drobných dárečků z těchto materiálů, které mohou být vhodným tipem pod vánoční
stromek. Zveme všechny, kteří se chtějí tyto techniky naučit, nebo i nakoupit již hotové
výrobky. Lektorkami budou sestry Dolejšovi z Kladna.
Na první prosincovou sobotu jste zváni do Mariánské Týnice na křest knížky Jiřího
Franka z Kralovic " Kuchařský zeměpis". Začátek ve 14.00 hodin v refektáři muzea.

NAŠE SPOLKY
Z činnosti klubu důchodců v roce 2008
Dne 14.září se konal třetí zájezd
v tomto roce.
První zastávkou byl hrad Kokořín. V dávné minulosti se zde rozlévalo moře, po jeho ústupu zde
zůstaly mohutné nánosy písku
stmeleného do různých sklaních
bloků. Ve skále byla vytesána tvrz,
která byla starší než hrad vybudovaný za Jana Lucemburského.
Snad Hynek Berka dal ve
14.století nedaleko tvrze vybudovat nový hrad. Ten je obehnaný
www.kozlany.cz

vysokou a silnou kamennou zdí.
Z předhradí nezůstalo nic, do
dnešní doby se zachovalo hradní
jádro. Vystřídalo se zde více majitelů. Po třicetileté válce měl být
hrad zbořen, to se však nestalo a
hrad chátral dál, hlavně od vlivem
přírodních živlů a nezodpovědnosti
lidí. Kokořín se stal ruinou.
V 19.století přitahoval pozornost
malířů Ant. Mánesa, Jos. Navrátila
a básníků K.H.Máchy a Václ. Nebeského.

V roce 1895 Klub českých turistů
vystavil maketu Kokořína na Národopisné výstavě v Praze. V témže
roce kupují manželé Špačkovi Kokořín s panstvím. Nejdříve byl
opraven zámek ve vsi Kokořín. Po
skonu Václ. Brožíka byly od jeho
vdovy odkoupeny téměř všechny
obrazy. Většina obrazů byla darována městu Praze. Největší z nich
Mistr J.Hus před koncilem Kostnickým je umístěn v kokořínském
zámku.
Kožlanský zpravodaj 11/2008
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V roce 1911 bylo
započato
s rozsáhlou opravou hradu Kokořína, v obci Kokořín nechali Špačkovi
postavit školu.

Podle znárodňovacího zákona
spravovalo hrad několik institucí.
Půl století od dokončené špačkovské obnovy Kokořína bylo nutno na
hradě provést konzervační a restaurátorské práce. Kromě těchto
prací byly provedeny modernizační
úpravy. Přívod el. proudu, vody,

hygienického zařízení, vyčištění
studny do hloubky 72 metrů.
V roce 2006 byl hrad předán do
vlastnictví rodiny Špačků.
Z Kokořína vedla naše cesta do
obce Želízy, kde Václav Levý vytesal ve skále hlavy čertů, čert vlevo
je vousatý a vpravo zubatý. Výstupy na Kokořín a v Želízech
k hlavám čertů jsou náročné, musí
se překonávat značná stoupání.
Dále po stopách V.Levého senioři
nešli. Cesta byla dlouhá několik kilometrů.
Mělník leží na soutoku Labe a Vltavy. Na svazích jsou vinice, které
v 10.století nechala založit kněžna
Ludmila. Od 18.století se rod Lobkoviců věnuje vinařství.
Od 10.století byl zámek Mělník
domovem 23 královen a kněžen
jako soukromý dům. V 15.století
byl kostel sv. Petra a Pavla přestavován díky odkazu královny Johany z Rožmitálu, která v Mělníku r.

1475 zemřela
a dle dobových
pramenů byla ve zdejším chrámu
pochována.
Mělník byl původně románským
hradem, který byl postupně rozšiřován a upravován. V 16.století byl
přestavěn na renesanční zámek.
Nejen zámek, ale i samotný Mělník si senioři prohlédli. Historickým
centrem Mělníka je náměstí Míru
s kamennou kašnou se sousoším
Vinobraní od sochaře Vincence Makovského z roku 1938. Na náměstí
jsou renesanční a barokní domy
s podloubím. Radnice byla po požáru
v 18.století
obnovena
v pozdně barokním stylu. Po pravé
straně vchodu jsou zazděna historická měřidla loket český a vídeňský.
Z posledního
zájezdu
tohoto
roku se senioři vrátili s mnoha zážitky a těší se na společné setkání
v Kožlanech.
R.Fujanová

SPORT
Výsledkový servis FC Olympie Kožlany – říjen 2008
Muži:
Kožlany-Vejprnice B 2:2 (2:0)
branky: Šnajdr 2
Tlučná B – Kožlany 4:4 (1:2)
branky: Šnajdr, Lehner, Kožíšek,
Kotěšovec
Kožlan – Kam.Újezd 2:1 (0:1)
branky: Ročkár, Šnajdr
Plasy – Kožlany 5:2 (1:0)
branky: Šnajdr, Ročkár
Kožlany-Kozolupy 3:0 (1:0)
branky: Polcar, Kožíšek, Šnajdr

Dorost:
Kožlany-Úněšov nedohráno
Kam.Újezd – Kožlany 2:6 (2:2)
branky: Hora 3, Hurt, Feix, Karlík
Kožlany – Sulkov 3:3 (1:2)
branky: Hora 2, Tesař
Žihle – Kožlany 4:2 (0:1)
branky: Karlík, Hora
Kožlany – Kaznějov 1:2
branky: Hora

Žáci:
Kožlany – Manětín 4:0
(soupeř se nedostavil
v dostatečném počtu hráčů)
Kralovice – Kožlany 6:1 (2:0)
Kožlany – Hadačka 3:5 (1:3)
Dolní Bělá – Kožlany 14:0 (3:0)

Oddíl zve své fanoušky k návštěvě nových WWW stránek, kde jsou k dispozici aktuální výsledky, statistiky, fotografie a v neposlední řadě i klubový chat. Stránky jsou umístěny na adrese
http://www.fcolympiekozlany.estranky.cz
HC Dřevec - BNB Arborea Cup – říjnové výsledky
pravidelností až do závěrečného
Po loňském druhém místě opět
naše mužstvo vyrazilo do bojů v Bhvizdu.
SESTAVA:Kotas
st.-V.Kulhánek,
skupině hokejové soutěže mužstev
z rakovnického a plzeňského regiKovařík, Švamberg-Šnajdr, Šnajdauf, Hach-Š.Kulhánek, Prusík,
onu BNB Arborea Cup. Srdečně
zveme všechny fanoušky k náKotas ml., BRANKA: Šnajdr
vštěvě utkání, která se konají na
zimním stadionu v Rakovníku.
Dřevec - Mladotice 1:1 (1:0,
Dřevec - Velc Žilina 1:15 (1:5,
0:4, 0:6)
Hned na úvod soutěže jsme dostali
pořádný výprask od mužstva, které nemá výkonnostně v naší skupině vůbec co dělat. I vzhledem k
hodně kombinovanému složení naší sestavy jsme soupeři dělali jen
statický kompars a přesto, že náš
protivník brzy hodně polevil, přibývaly puky v naší síti s železnou
www.kozlany.cz

0:0, 0:1)
Už tradičně bylo utkání s tímto
soupeřem hodně vyrovnané. Brzy
jsme šli do vedení (dokonce ve
vlastním oslabení), ale pak jsme se
dostali pod tlak a nad vodou nás
držel svými zákroky náš gólman.
Postupně se hra vyrovnala, šance
byly na obou stranách a o konečné
remíze nakonec rozhodl podařený
rychlý brejk soupeře.

SESTAVA:Kotas
st.-Holzman,
Hach,
V.Kulhánek,
ŠvambergŠnajdr,
Kovařík,
ŠnajdaufŠ.Kulhánek, Prusík, Kotas ml.Heidenreich, BRANKA: Š.Kulhánek
Dřevec - Kralovicko 4:6
(2:1,
2:5, 0:0)
Tentokrát jsme věřili ve vítězství.
V první třetině jsme byli jednoznačně lepší, ovšem z tlaku jsme
vytěžili pouze hubené vedení. Zápas rozhodl náš kolaps ve druhé
třetině, kdy jsme dostali snad během šesti minut pět gólů vesměs
po hrubých chybách obrany i brankáře. Sice jsme se dvěma slepenými góly vrátili do zápasu, ale i
přes místy drtivý tlak v poslední
třetině se nám již skórovat nepodařilo.
Kožlanský zpravodaj 11/2008
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SESTAVA:Kotas st.-Švamberg, Vlček,
V.Kulhánek,
M.Kulhánek,
Hach-Kovařík, Holzman, Kotas ml.Š.Kulhánek, Heidenreich, Ipolt Šnajdr, Šnajdauf, Prusík, BRANKY:
Holzman, Šnajdr, Heidenreich, Kovařík
Dřevec - Old Stars
5:2
(2:0,
1:0, 2:2)
Konečně vítězství. Soupeř měl na
střídání pouze 3 hráče, takže bylo

otázkou času, kdy mu dojdou síly.
Dlouho jsme se nemohli prosadit,
ale nakonec jsme v první třetině šli
do dvoubrankového vedení, které
jsme postupně navyšovali. V poslední třetině už jsme polevili, v
obraně to občas skřípalo, čehož
soupeř využil ke korekci skóre.
SESTAVA:Kotas st.-Hach, Švamberg, V.Kulhánek, M.KulhánekKovařík, Holzman, Kotas ml.Šnajdr,
Šnajdauf,
Běláč
-

Š.Kulhánek, Heidenreich, Ipolt,
BRANKY:Kovařík 3, Běláč, Kotas
ml., VOLEDBOUCH: Holzman
Další program:
Čt
Út
Čt
St
Út

6.11. Dřevec-Žebnice
11.11. Dřevec-Hadačka
20.11. Dřevec-Průhon
26.11. Dřevec-ČD
2.12. Dřevec-Velc Žilina

20:30
22:00
20:30
21:30
22:00

Jiří Švamberg

Výsledkový servis DBK Kožlany - Kralovice – říjen 2008
Nejmladší žákyně:
TJ Klatovy – DBK K-K
15 : 47 (2 : 14 / 2 : 35 / 2 : 47)
Maroušková M. 19, Buňková K. 18,
Salfická P. 5, Sklenářová S. 2,
Zeman M. 2, Svobodová E. 1
20 : 42 (2 : 16 / 8 : 22 / 18 : 24)Maroušková M. 16, Salfická B. 10,
Buňková K. 6, Sklenářová S. 4,
Svobodová E. 4, Švarc J. 2
DBK K-K – BK KARPEM Holýšov
66 : 23 (1 : 8 / 27 : 9 / 34 : 18)
Buňková K. 37, Staněk F. 16, Slabá R. 5, Zeman M. 5, Berbr J. 3
54 : 32 (10 : 6 / 30 : 16 / 34 : 26)
Buňková K. 23, Staněk F. 11, Berbr J. 10, Zeman M. 6, Slabá R. 4

Mladší žákyně:
DBK K-K – BaK Plzeň
84 : 42 (37 : 6 / 42 : 14 / 59 : 25)
Kalousová K. 21, Čechurová H. 19,
Bláhová I. 18, Buňková K. 7, Šliková A. 6, Hanzlíková D. 5, Jašková T. 4, Maroušková M. 4
72 : 45 (20 : 11 / 40 : 21 / 62:30)
Čechurová H. 12, Kalousová K. 10,
Maroušková M. 10, Hanzlíková D.
9, Salfická P. 8, Buňková K. 8, Šliková A. 6, Jašková T. 4, Bláhová I.
4, Hynek J. 1

Dorostenky:
DBK K-K – ČKD Blansko
78 : 52 (18 : 5 / 33 : 16 / 53 : 36)
Houšková A. 22, Hynková B. 19,
Šnajdrová I. 15, Valešová N. 9,
Jonášová D. 8, Kulhánková K. 4,
Váchová K. 1
USK Praha „B“ - DBK K-K
60 : 61 (16 : 8 / 29 : 28 / 41 : 40)
Houšková A. 17, Hynková B. 17,
Kulhánková K. 9, Kulhánková V. 8,
Valešová N. 3. Jonášová D. 3, Čechurová H. 2, Biháriová M. 2
SOKOL Nusle - DBK K-K
68 : 59 (22 : 10 / 38 : 30 / 51:43)
Houšková A. 15, Hynková B. 13,
Kulhánková K. 10, Urbanová L. 9,
Jonášová D. 7, Kulhánková V. 4,
Biháriová M. 1

Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí
1.11. 20:00
4.11. 17:00
8.11. 14:00
8.11. 16:00
9.11. 11:00
11.11. 19:30
14.11.
16.11. 10:00
17.11. 9:00
19.11. 19:30
22.11. 10:00
25.11. 19:30
26.11. 18:00
29.11. 20:00

I. prodložená kurzu spol. tance a chování
VALL-I
Muži: Kožlany – Dolní Bělá
Dorostenky ČML: DBK K-K – Aritma Praha „B“
Dorostenky ČML: DBK K-K – BK Studánka Pardubice
Nestyda
UDG
Nejmladší minižákyně: DBK K-K – Sokol Toužim
3. ročník přespolního běhu - Malá Kralovická
Máj
Mladší žákyněi: DBK K-K – TJ Klatovy
TOBRUK
Eva a Vašek
II. prodložená kurzu spol. tance a chování

LD Kralovice
Kino Kralovice
hřiště u Vožeháku
Tělocvična ZŠ Kožlany
Tělocvična ZŠ Kožlany
Kino Kralovice
Fantasy Land
Tělocvična ZŠ Kožlany
Koupaliště Kralovice
Kino Kralovice
Tělocvična ZŠ Kožlany
Kino Kralovice
LD Kralovice
LD Kralovice

MěKS Kralovice
MěKS Kralovice
FC Olympie
DBK K-K
DBK K-K
MěKS Kralovice
DBK K-K
Šikulové Kralovice
MěKS Kralovice
DBK K-K
MěKS Kralovice
MěKS Kralovice
MěKS Kralovice

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V minulém měsíci
jsme Vám položili otázku, zda si myslíte, že naučná
stezka zvýšila turistickou atraktivitu Kožlan?

Na říjnovou otázku jste odpovídali takto:

Anketní otázka pro měsíc listopad:
Jste spokojeni s webovou prezentací města
Kožlany?

stav hlasování k 31.10.2008 11:15 hod
(Anketa bude spuštěna 1.11.)
www.kozlany.cz
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Proměny...

dříve

současnost

(placená inzerce)

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

www.kozlany.cz
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