KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
ŘÍJEN 2008
Z RADNICE ...
Co je nového
Vážení spoluobčané,
dne
3. září 1948
zemřel
v Sezimově Ústí náš rodák, prezident
Československé
republiky
Dr. E. Beneš. Protože od této události uplynulo již 60 let, byl u jeho
hrobu uspořádán pietní akt za přítomnosti čelních představitelů státu.
Při
této
příležitosti
jsem
za
město
Kožlany
uctil
památku
prezidenta
Beneše
položením
kytice
a
účastí
na
této akci.
Přítomen byl i současný prezident Václav Klaus, který v květnu
v Kožlanech
odhalil
sochu
E.Beneše a podle jeho slov na
svoji návštěvu v našem městě
velmi rád vzpomíná.
Dne 10.září se sešlo zastupitelstvo na svém zasedání, tentokrát
v Hedčanech. Jsem přesvědčen, že
tato zasedání v jednotlivých obcích
mají
svůj
význam.
Vždyť

v Hedčanech se přišlo podívat celkem 7 občanů, kteří diskutovali a
měli připomínky k dění v obci.
V Hedčanech se konečně podařila uskutečnit oprava tamního rybníka. Byl to dlouho slibovaný dluh
z minulosti.
Opravu uskutečnila
firma p. Touše z Vysoké Libyně.
Mohu říci, že práce byly odvedeny
ve vysoké kvalitě a výsledek si
můžete prohlédnout na fotografiích na jiném místě našeho zpravodaje.
Situace kolem vybudování části
kanalizace ve Sportovní ulici se začíná vyjasňovat. Smlouva o dotaci
na 300 tisíc Kč je již podepsána.
Máme stavební povolení a začátkem října se začne budovat.
V návaznosti na tuto akci firma
Král překládá plynovodní přípojku
do základní školy a poté již nic
nebude bránit výstavbě kanalizace.
V současné době se také intenzivně pracuje na výkupu pozemků
na Vožehově rybníku. Je to
v souvislosti se stavebním povolením a žádostí o dotaci na jeho vyčištění a opravu hráze. Není to
však jednoduché, protože
mezi
vlastníky jsou i nevyřízená dědictví
a tyto záležitosti se mohou protáhnout na velmi dlouhou dobu.

Další akcí, která nás v nejbližší
době čeká, je zateplení budovy
základní
školy
a
tělocvičny.
V současné době s pomocí odborné
firmy připravujeme výběrové řízení
na dodavatele prací.
V tomto měsíci se také podařilo
opravit některé překopy
a díry
v místních komunikacích. Některé
už to opravdu potřebovaly.
V pondělí 29. září začne uzavírka silnice na Rakovník. Tato uzavírka potrvá do konce listopadu a
je
z důvodu
opravy
silnice
v místech nad parkovištěm u Vožehova rybníka.
Objízdné trasy
pro kamiony jsou přes Jesenici a
osobní doprava s autobusy budou
jezdit přes Slatinou a Milíčov.
17. a 18. října se konají volby do
krajského zastupitelstva. Městský
úřad zajišťuje organizaci voleb. Jako již tradičně máme jeden volební
okrsek pro Kožlany a naše obce.
Krajské orgány jsou pro nás důležité tím, že jsou přeci jenom blíže
naším obcím, než-li parlament či
senát. Z tohoto důvodu je důležité mít
v zastupitelstvu kraje
„svoje lidi“, kteří budou hájit mimo
jiné také zájmy plzeňského venkova.
Mgr. Vladimír Přibyl

Informace pro občany
Dne 10.9.2008 se konalo 8.zasedání zastupitelstva města Kožlany a přijalo následující usnesení:
měře 135 m2 za cenu 50,- Kč/m2,
nostranné zvýšení nájemného z
Zastupitelstvo bere na vědomí:
bytů v Kožlanech k 1.1.2009 na
č.86/08 - Zprávu o činnosti rady
č.90/08 - Směnu pozemku st.p.č.
19,12 Kč/m2
města Kožlany od 7. zasedání za204/3 v k.ú. Kožlany o výměře 21
dle zákona č.
2
stupitelstva města konaného dne
m za pozemek v majetku města
107/2006 Sb., o jednostranném
12.06.2008, č.87a/08 - Zprávu
st.p.č.202/3 v k.ú. Kožlany o výzvyšování nájemného z bytu a o
starosty města
měře 23 m2, č.91/08 - Směnu
změně zákona č. 40/1964 Sb., občásti pozemku p.č. 4227/4 v k.ú.
čanský zákoník, ve znění pozdějZastupitelstvo schvaluje:
Kožlany
za
část
pozemku
ších předpisů, č.94/08 - Integrov majetku města p.č. 4227/2
vaný strategický plán MAS Světoč.87/08 - Změnu rozpočtu města
Kožlany na rok 2008 - 3. rozv k.ú. Kožlany /výměra cca 275
vina a Strategický plán Leader
m2, bude upřesněna geometricpočtové opatření, č.88/08 - ProMAS Světovina a podporuje jejich
dej pozemku p.č. 4876 v k.ú. Kokým plánem/, č.92/08 - Nákup
realizaci, č.95/08 - Začlenění
žlany o výměře 21 m2 a pozemku
pozemků p.č. 3623/65 o výměře
města Kožlany do územní působp.č. 3/1 v k.ú. Kožlany o výměře
2.757 m2 , p.č. 3647/15 o výměře
nosti MAS Světovina o.p.s. v rámci
221 m2 a p.č. 3662/24 o výměře
mikroregionu Kralovicko, č.96/08
302 m2 za cenu 50,- Kč/m2, č.
89/08 - Prodej části
pozemku
3.854 m2 v k.ú. Kožlany za cenu
Zvýšení
ceny
vodného
p.č. 4144/1 v k.ú. Kožlany o vý50,- Kč/ m2 , č.93/08 - Jedv Kožlanech od nového odečtového
www.kozlany.cz
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období na částku 23,- Kč/m3 ,
č.97/08 - Prodej bytu č. 5
v bytovém
domě
č.p.
387
v Kožlanech formou veřejné dražby za vyvolávací cenu 80 % ceny
dle znaleckého posudku po ukončení nájemní smlouvy a předání
bytu, č.98/08 - Podání žádosti na
Městský úřad Kralovice o změnu

územního plánu města Kožlany,
č.99/08 - Zástavu prodávaných
bytových jednotek v č.p. 366 a
387, Kožlany, Větrná ul., ve prospěch financující banky či stavební
spořitelny na zajištění úvěru kupujícího na odkup bytové jednotky,
č.100/08 - Zplnomocnění starosty
města Kralovice, Ing. Rudolfa Sal-

fického, k výkonu veškerých práv
člena sdružení jménem města Kožlany, zejména k účasti na valné
hromadě Západočeského energetického
sdružení
obcí
dne
30.09.2008, hlasování a činění
veškerých dalších úkonů

Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Kožlany podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje se uskuteční
dne
a dne

17. října 2008 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
18. října 2008 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: zasedací místnost
v městském muzeu v Kožlanech, Dr. E. Beneše 2, pro voliče bydlící v Bučku, Dřevci, Hedčanech, Hodyni a Kožlanech.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky)
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Kožlanech dne 25.09. 2008
Mgr. Vladimír Přibyl
starosta
Odečty vodného 2008
budou provedeny v Kožlanech
ve dnech 25.-28.10.2008. Žádáme
proto
občany,
aby
zpřístupnili své vodoměry nebo
nahlásili stav vodoměru na MÚ
Kožlany do 31.10.2008.
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.

Koupím dům,
chalupu
(i před opravou)

Platím hotově
tel: 722 064 950
(placená inzerce)
www.kozlany.cz

Časový harmonogram svozu nebezpečných složek komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu

sobota 25.10.2008
Buček
Hodyně
Dřevec
Dřevec
Hedčany
Kožlany
Kožlany

(náves)
(náves)
(náves)
(bytovky)
(náves)
(proti MÚ)
(horní křižovatka u Sparu)

8,00-8,20 hod.
8,25-8,45 hod.
8,50-9,10 hod.
9,15-9,35 hod.
10,05-10,25 hod.
10,30-10,50 hod.
10,55-11,15 hod.

Mezi nebezpečný odpad patří např.: zářivky, pneumatiky, akumulátory, znečištěné obaly, lednice, televizory, elektro odpad, motorové oleje apod.
Tento svoz nebezpečného odpadu
není určen pro podnikatele a podniky!
Česká pošta s.p. oznamuje občanům, že od 1.10.2008 dochází ke změně
úředních hodin pro veřejnost.
Nová otevírací doba:
pondělí – pátek
8,00 - 10,00 a 14,00 – 16,30 hod.
Děkujeme za pochopení.
Kožlanský zpravodaj 10/2008
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HUMANITÁRNÍ SBÍRKA Diakonie Broumov a MÚ Kožlany
30.9. a 3.10.2008 od 15:00 – 17:00 hod - Kulturní dům Kožlany „Pod věžičkou“
Do sbírky je možné donést věci, které nám pomáhají:
veškeré
dámské,
pánské,
dětské
oblečení
z bavlněného materiálu – i poškozené (trička, košile,
mikiny, tepláky, kalhoty apod.), lůžkoviny, ručníky,
utěrky, látky (nejméně 1 m2), zimní oblečení – jen
nepoškozené (bez fleků, děr, molů a rozbitých zipů),
kožené věci – nepoškozené (bundy, kabelky, peněženky, pásky), záclony, larisy, vlněné deky – nepoškozené, plyšové hračky, spací pytle, knihy – nepoškozené, boty (pouze nové), přikrývky (pouze péřové).
Věci které opravdu brát nemůžeme! Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé: svetry, silonové a dederonové oblečení, saka, uniformy, péřové bundy, vatova-

né přikrývky, polštáře, stany, lyžařské potřeby (lyže,
boty, hůlky), poškozené a obnošené boty, veškerý
nábytek, jízdní kola, domácí potřeby (skleničky, talíře,
hrnce), kufry, kočárky, školní potřeby apod.
Z ekologických důvodů nemůžeme vzít ledničku a
ostatní elektrospotřebiče.
Prosíme o zabalení darů pro transport do igelitových
pytlů nebo papírových krabic.
Více na www.diakoniebroumov.org nebo dispečink Diakonie Broumov – telef. 224316800, fax 224317203.
Děkujeme za Vaši pomoc

Kulturní komise a Sdružení Dr. E. Beneše v Kožlanech Vás srdečně zvou na vycházku po naučné stezce, která je
připravena u příležitosti 1. výročí otevření stezky. Sraz všech účastníků bude
28.10.2008 ve 13,00 hod. u sochy E. Beneše v parku.
Na programu: položení květin k pomníku, zdarma prohlídka muzea a soutěž pro děti.
Startovné 5 Kč, uzeninu na opečení s sebou.

ŠKOLA A ŠKOLKA
Nový školní rok v mateřské škole
Díky našemu MěÚ čekalo po prázdninách na děti
překvapení. Nová zrekonstruovaná umývárna a záchodky ve 2. patře MŠ. Všichni si teď moc rádi čistí
zoubky, v krásném prostředí to jde samo.
Pěkným zážitkem pro děti MŠ a ZŠ bylo hudební
představení Divadla KUK A CUK z Brna. Celé vystoupení se všichni výborně bavili.
V novém školním roce se mateřská škola přihlásila
do programu Recyklohraní, které podporuje ekologic-

kou výchovu dětí. V naší mateřské škole budou umístěny kontejnery pro zpětný odběr použitých baterií a
drobného elektromateriálu. Za naplněné nádoby dostanou děti odměnou hračky či pomůcky do školky.
Proto se obracíme na naše spoluobčany, připojte se
k nám!
Jana Mrzenová, Lenka Kozlerová

P

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.

www.kozlany.cz
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POHLEDY DO HISTORIE
V kožlanský hospodě „Na rathauzu“
Hospoda „Na rathauzu“, jedna z mála bohulibých
obecních zařízení byla v Kožlanech ve své době velice
oblíbená hlavně proto, že byla součástí radnice. Na
svoji radnici byli kožlanští od nepaměti hrdi. Radnice s
hospodou stávala ještě v polovině 18.století někde v
místech před obecním domem zvaným Myšina čp 203.
Měla krásnou dvojitou šindelovou střechu zdobenou
věžičkou a pavlačí opatřená. Mužské obyvatelstvo ale
nejvíce z těchto krás přitahovala rathauzská šenkovna. Tam bylo vždy veselo a útulno, a tak tomu bylo i
jednoho červnového odpoledne Léta Páně 1781.
Bylo vždy velkou vzácností, aby se v rathauzské
hospodě někdy páni purkmistři a konšelé nesešli. Někdy se sešel pohromadě i celý kožlanský magistrát.
Pan měšťanostka a primátor Kožlan pan Václav Smrž,
všemi velice vážený, který již po dobu dvaceti let nepřetržitě na rathauzu zasedal se svým úřadujícím
purkmistrem Matoušem Skalickým. Dále konšelé Martin Lajpert, hrnčíř Prokop Šubrt, Jan Růžek, Matěj Šíbl, Tomáš Benda, Lorenc Vožeh, Antonín Kypta, Matěj
Hozlbauer, Adam Peringr a další.
Osobnost primátora Václava Smrže je historicky doložena i náhrobním kamenem umístěným v jihovýchodní části starého zrušeného hřbitova u kostela.
Náhrobní kámen zdobený symboly hrdelního práva,křížem, provazem a lebkou, právem, které každý
kožlanská primátor a primus v té době měl. Datován
Léta Páně 1794.
Jinak kožlanští sousedé se zas tak moc o politiku
nestarali. Tu a tam, když bylo třeba si ale v Týřovském rybníce zalovili. Šibenici na kopci měli, ale tak
zchátralou, že raději ani žádné hrdelní soudy nevynášeli. Také ohňů v té době bylo málo, protože sirky ani
pojišťovny ještě nebyly. Sem tam kožlanští jen proti
šestému Božímu přikázání zhřešili a dobré pivo si v
rathauzské hospodě rádi vypili.
Dnes se ale v hospodě sešli všichni z magistrátu,
protože na „vejchozu“komisi u kantora Lorence Tichého byli. V čele dlouhého stolu seděl kožlanský kantor
Tichý, usmívaje se a zářiv spokojeností. Jak by také
ne, když na jeho modrém kabátě z poctivého sukna
leskla se mu stříbrná medajle, kterou nedávno obdržel
od Jeho Milosti císaře Josefa II. Za své zásluhy v pěstění ovocného stromoví. A to nebyla věc jen tak ledajaká.
Protože také „vejchoz“, který u souseda a kantora
Václava Tichého magistrát měl, tak dobře dopadl. Tichý byl totiž „nařknutey,že gest on u zahrady swé tu
zeď na obecní grunt postawil“ (Jednalo se o zeď podél
potoka). Ale nestál ten kousek pozemku těch pár sáhů
ani za řeč. A protože to udělal z nepovědomosti, doplatil to obci a byla věc srovnána. Beztak to byla jen
bledá závist a zášť sousedská, a tak to porovnání přišli všichni zapít. (Kantor Lorenz – Vavřinec Tichý bydlel v domě čp 132, starého číslování, který koupil v
roce 1767 s půl lánem polí za 260 zlatých od vdovy po
mlynáři Doroty Cachové. Od roku 1820 dům přečíslován na současné číslo 207)
V koutě u zvláštního stolu seděl starý známý rebelant Josef Rabštejnek, čepici maje sraženou do týla.
Pil na futro a přihýbal si statně z korbele. Měl vztek na
celý svět a nejvíc na ten kožlanský magistrát. Poslouchal řeči od velkého stolu, občas se ušklíbl a prohodil
www.kozlany.cz

do fousů nějakou štiplavou poznámku. Toho si však
nikdo nevšímal.
Mezitím soused Matěj Hozlbaur vyprázdnil korbel a
tiše se vytratil, asi měl naspěch. S ním zmizel i Adam
Peringr, pro kterého přišla žena, že na mazance vozit
hnůj budou. Měl ženu hádavou a proto raději hned
odešel.

Ostatní si povídali, smáli se a korbelíky připíjeli a
kantor Lorenc Tichý zářil radostí. Stále ještě neměl
odvahu lejstro, které k medajli dostal, vybrané společnosti ukázat. Tak rád by se byl panu primátorovi a
kožlanským konšelům pochlubil. Ale náhoda tomu dala, že lejstro nedbale zastrčené do kapsy mu samo
vypadlo. Veselá společnost na to reagovala, že by i
milostné mohlo být, takže kantor Tichý musel sám na
důkaz, že tomu tak není, lejstro přečíst.
Anno 1781 dne 5. January wyssta schwalní Currenda po czelym Rakowniczkim kragi (tak gak w patentní
knize ten den zaznamenaney se vynacházy) že nass
Cantor spolu soused miesteczka Kozlan Lorenz W. Tichy od Cys. a Král. Milostj Josefa druhého Czísařze
obdarowanj dostal Sylberne Medeylle na krku werzegnie nositi přzi wssechSasech poutích, proczesích
swadbách a wždicky negenom On nosyti, anobrž y
budauczy geho potomczy, geho dietich dieti nosyti, na
prziklad, že gest uposlech Czys. poruczeni w ladu ležiczym poly zahradu wystawitj, kterážto wiecz mnoho
w sobie obsahuge (dowiedit se muže w kragským
aurždie) že cestu má otewřzenau k czysařskymu dworu (viz Manuál kozlanský).
Všichni poslouchali s napětím, někteří ale s trochou
arogance až záští. Ale nedalo se nic dělat. A aby kantor Tichý dohrál svoji roli až do konce, furiantsky prohlásil, že v úmyslu ještě má ke cti a slávě sv. Ignác v
chrámu páně kožlanském oltář způsobiti dáti a k tomu, že na ouřad 40 zlatých rýnských složí ( zlatý rýnský byla tvrdá měna tehdejší doby)
Ale zrovna když také pan Václav Smrž, primus kožlanský, chtěl proslovem vyzdvihnouti práci kantora
Tichýho, vrazily na rathauz dvě rozvaděné ženy. Apolena, mladá, kyprá, uplakaná. Kateřina, babka vysušená, zlých zelenavých očí, s hubou jako šlajfernou,
že Apolena, frajířka je, že po všech mužích pošilhává
a ještě jiné hříchy jí vyčítala. Ale že kouzelnicí Apolenu nazvala, na to důkazy neměla, proto páni radní
hned odsoudit ji za to museli. A když poplatky za výkon úřadu a práva kožlanského v hotovosti složila, byKožlanský zpravodaj 10/2008
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la hned na to do arestu na tři dny zavřená (arest byl
hned vedle rathauzu)
Takže rozsudek byl vynesen a páni si oddychli. Syndikus svraštil rozmrzelé čelo, rozevřel kožlanský manuál a na věčnou paměť zapsal:
„Dne 21. Juny Letha téhož stallo se na raddní sedniczy kožlanskey mezi manželkou Kateřinou a manželkou
Františka Halíka jménem Apolenou následovní srovnání, totiž: Poněvadž ona Kateřina Apolenu jednú
kouzelnicí nazvala a to jí v ničem dokázati nemohla,
jest tehdy přísným (mimo zapravení Ouřadu a Práva)
s třím denní arrestem potrestána byla. Však tuto se

zanechává, kdyby na krátce nebo na dlouze jedna
anebo druhá strana jen to nejmenší sobě vyčítati a tu
spozorovanou věcz zase v klevetu lži uvedla, bez vší
vejmluvy a okolostojičnosti 3 kopy grošů míšenských
(mimo všech jineych outrat) a k tomu třem téhodným
arestem potrestána býti má. Anno et die ut supra - .“
Kateřina tedy zaplatila, v arrestu poseděla a od
oněch dob až do času nynějšího v Kožlanech snad nižádných klepů více nebylo. Amen.
Zpracováno podle kožlanského manuálu.
Bohumil Vondrášek

KULTURA
Beseda s kronikářkou města
Zveme všechny občany na besedu s kronikářkou
města na téma „Dokumentace obce“, která se
uskuteční
9.října 2008 od 18,00 hodin
v muzeu Kožlany
Beseda bude doplněna o výstavku regionálních
tiskovin a digitalizovanou kožlanskou kroniku.
Sbor dobrovolných hasičů Kožlany
pořádá

Pravou hasičskou zábavu
v sobotu
25.října 2008
od 20,00 hod.

Fantasy Land Kožlany
Hudba V.Žákovce
vstupné 60,-Kč
bohatá tombola,taneční vystoupení
a půlnoční překvapení kožlanských hasiček

NAŠE SPOLKY
Z činnosti Klubu důchodců v Kožlanech
V úterý 26. srpna jeli kožlanští senioři na zájezd do
Chomutova a Jirkova. Cílem cesty byl zoopark
v Chomutově.
Parkoviště je přímo u lesoparku. Upravené cesty
nás provedly celým areálem. Nároční návštěvníci se
mohou svézt lokálkou Amálkou, safari expresem a ti
nejnáročnější kočárem. V lesoparku jsou rozmístěny:
stánky s občerstvením, restaurace, WC a lavičky, které lákají k odpočinku s pohledem na zvířata, která se
volně pohybují v krásném prostředí přírody. Rozloha
lesoparku činí 120 ha, chová se zde 1000 kusů zvířat
ve 190 druzích.
www.kozlany.cz

Dalším cílem cesty byl Jirkov. Barokní zámek Červený Hrádek. Zde byl oběd a po něm prohlídka zámku. Zámek byl rozsáhle restaurován, je využíván pro
mnoho společenských akcí. Z Hrádku vedla cesta do
Jirkova. Tím se senioři prošli a zastavili se na kávu a
zákusek.
Poslední zastávkou bylo Kamencové jezero, které
vzniklo z přírodního rybníka, v jehož blízkosti se těžila
kamencová ruda. Lidskému organismu je tato voda
prospěšná. Je to jediné jezero tohoto druhu na světě.
R.Fujanová
Kožlanský zpravodaj 10/2008
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SPORT
Na letošním British Open se představil i Peter Feix
Na letošním minigolfovém British Open v anglickém
Margate nechyběl v dresu rakovnického Putt-golf clubu CONDOR mimo Olivie Prokopové a Milana Sýkory
ani Peter Feix z Kožlan.

„Jednoznačně jsme před něho postavili cíl, aby se
jako nováček na této soutěži probojoval do druhého
semifinálového dne, kam postupovali letos všichni
hráči s průměrem 44 úderů na jeden okruh, což na
tamním hřišti není nic jednoduchého. To samé platilo i
pro Sýkoru. Od Olivie jsem chtěli desítku nejlepších
v kategorii Open a vítězství v kategorii žen. Všichni
své mise splnili do puntíku,“ říká úvodem manažer Jan
Prokop.
Předehru úspěšného tažení obstaral tradiční páteční
turnaj Players & International Players Championship
2008, kterého se zúčastnilo pětačtyřicet hráčů a hráček. Prokopová v něm nakonec obsadila dělenou třetí
příčku, Feix dělenou čtrnáctou a Sýkora dělenou třiadvacátou pozici.
V rámci British Open byly na sobotu naplánovány
čtyři okruhy, do kterých nastoupilo pětašedesát hráčů
a hráček. Olivia Prokopová začala famózně a po prvních dvou okruzích, ve kterých zahrála 36 a 34 úderů,

jí patřila průběžná třetí pozice kategorie Open. „Pak
jsem bohužel dva následující okruhy nezvládla podle
představ, zahrála jsem 40 a 41 úderů a do druhého
dne jsem postoupila až ze třinácté příčky.“ Milan Sýkora (37, 36, 46, 37 úderů) postoupil do semifinále
z jednadvacáté příčky. „Maximální spokojenost. Škoda
jen toho jednoho velmi zkaženého okruhu. Mohlo to
být ještě lepší.“ Peter Feix se pak do druhého semifinálového dne probojoval po výsledcích 40, 40, 44 a
46 úderů, které ho zařadily na průběžnou třicátou pátou příčku. „Jsem moc rád, že se povedlo projít do
druhého dne. Nyní bych se chtěl pokusit o třicítku nejlepších.“
A Feix zabojoval. Dva nedělní okruhy pro něho
znamenaly výkony 39 a 40 úderů, což nakonec znamenalo konečnou devětadvacátou příčku. „Jsem naprosto spokojen,“ uvedl ihned po skončení svých bojů.
Postup pro Sýkoru do osmnáctičlenného finále znamenalo zahrát na hranici svých možností. „Bohužel
jsem nenavázal na své nejlepší výkony, když jsem
zahrál dvakrát po sobě 41 úderů, což znamenalo až
dvacátou první příčku sedm úderů od postupu. Ale i
tak mohu být spokojen.“
Olivia Prokopová se v žádném případě nehodlala
smířit s faktem, že vypadla z desítky nejlepších, navíc
se po sobotě na pouhé tři údery rozdílu v kategorii
žen dotáhla Angličanka Ruth Bullin. „Věděla jsem, že
musím zabrat...“ A česká reprezentantka skutečně
zabrala. Výsledkem bylo 32 úderů v pátém okruhu,
což znamenalo nový ženský rekord hřiště a jen jeden
úder za absolutním rekordem hřiště. „Byl to fantastický pocit. Nyní už jen zbývalo, abych vše dotáhla do
úspěšného konce. Ve druhém semifinálovém okruhu
jsem zahrála 39 úderů a postoupila jsem do osmnáctičlenného finále s osmiúderovým náskokem před Ruth. Ve finále samotném jsem pak hrála více-méně na
jistotu, abych náskok udržela, ale zároveň tak, abych
byla alespoň na hranici deseti nejlepších v kategorii
Open. Nakonec jsem tak zahrála 38 úderů, což stačilo
na oboje. Jsem moc ráda, že se to povedlo. Vyzkoušela jsem si tak tlak před vrcholem sezóny, kterým je
Turnaj mistrů v USA, kam odlétáme příští týden.“
Z celkového prvenství se po sedmi okruzích nakonec radoval Švéd Mattias Ståhl – 238 úderů, druhý
skončil jeho krajan Bjorn Dinau – 239 úderů a třetí Fin
Jouni Valkjarvi – 246 úderů..., 10. Olivia Prokopová 260 úderů, 18. (druhá žena) Ruth Bullin – 271 úderů,
21. Milan Sýkora – 238 úderů po šesti okruzích, 29.
Peter Feix – 249 úderů po šesti okruzích, 37.
(třetí žena) Ann-Charlotte Ullberg (Švédsko) – 254
úderů po šesti okruzích.
Text a foto Honza Prokop

Zájezd seniorů
se pořádá v úterý 14.října 2008
Navštívíme hrad Kokořín, projdeme se Vojtěšským dolem po stopách Václava Levého a dále je
připravena prohlídka zámku Mělník
Odjezd v 7,00 hod. od sokolovny
Cena: senioři 250,- Kč, ostatní zájemci 270,- Kč * Přihlášky na MÚ Kožlany do 8.10.2008
www.kozlany.cz
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Buček na kolech
S koncem prázdnin jsme se tradičně zúčastnili Kralovického MTB
maratonu, i když jsme letos nejeli
v tolik
početné
sestavě
jako
v předchozích
letech,
dokázali
jsme se opět velmi dobře umístit.
Pro děti připravili pořadatelé okruhy na louce v kempu, odstupňované podle věku soutěžících. Mezi
předškoláky jsme získali zásluhou
Lucky Šottové, Elišky Fišarové a
Davida Hacha dvě stříbrné a jednu
bronzovou medaili. V mladších žá-

cích si třetí místo vyjel Vojta Kovářík, který poté ještě nastoupil na
25km trať, která už nebyla rozdělená na věkové kategorie, a zde
obsadil krásné 21. místo.
Tato
trasa vedla z Kralovic do Mladotic a
přes Řemešín a Bílov, kde se bylo
možné občerstvit, zpět do místa
startu. Tuto trať ještě absolvovali
Véna Hach a Radek Šott, kteří se
umístili na 16. a 20. místě. Letošní
pátou medaili pro Buček obstarala
Katka Kováříková, když na té samé

trati mezi ženami obsadila třetí
příčku. Ještě nesmím zapomenout
na 27. místo Martina Hacha. Na
delší, pětapadesáti kilometrové
trase, která zavedla závodníky až
do Jesenice, jsme měli zastoupení
v Tomášovi Kováříkovi, který ve
své kategorii dojel na dvanácté
příčce. Členové z Bike clubu Kralovice připravují ještě jednu trať vedoucí přes Manětín a Rabštějn o
délce 95km, ale na tu si letos nikdo z nás netroufnul.

Výsledkový servis FC Olympie Kožlany – září 2008
Muži:
Blatnice-Kožlany 3:0 (1:0)
Kožlany-Křelovice 5:2 (2:1)
branky Šnajdr 3, Kožíšek 2
Kožlany-Žihle 3:3 (1:2)
branky Klaus 2, Šnajdr
Kaznějov-Kožlany 3:2 (1:2)
branky Klaus,Kožíšek

Dorost:
Kožlany-Blatnice 4:0 (2:0)
branky: Hurt 2, Macák, Karlík
Kožlany-H.Huť 5:3 (2:0)
branky: Hora 2, P.Fiala, Feix, Karlík
Dobříč-Kožlany 2:1 (1:0)
branka: Hora

Žáci:
Kožlany-Bezvěrov 3:0
kontumačně
Kožlany-Žihle 0:6 (0:3)
Kozojedy-Kožlany 3:0 (2:0)

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

Výsledkový servis DBK Kožlany - Kralovice – září 2008
Mladší žákyně:
TJ Klatovy – DBK K-K
32 : 81 (2:29 / 14:39 / 14:65) - Čechurová H. 24, Kalousová K. 17, Bláhová I. 11, Hanzlíková D. 10, Maroušková M. 8, Šliková S. 6, Buňková K. 2, Slabá R. 2
19 : 74 (5:24 / 9:38 / 15:56) - Kalousová K. 16, Bláhová I. 12, Maroušková M. 9, Salfická P. 8, Hanzlíková D.
8, Čechurová H. 8, Šliková S. 6, Buňková K. 5, Jašková T. 2

Mistrovství ČR v TZ smíšených dvojic
V neděli 21.září pořádal KČT
Kralovice ve spolupráci s Junákem
Kralovice a DBK Kožlany-Kralovice
v
Kožlanech
Mistrovství
ČR
v turistických závodech smíšených
dvojic. Závodů se v deštivém počasí zúčastnilo celkem 46 hlídek,
které plnily standardní úkoly turistických závodů obohacené o kontrolu IVČ. V minulosti tato zkratka
www.kozlany.cz

znamenala
„Ideově
výchovnou
činnost“.
V letošních
závodech
však tato zkratka skryla kontrolu
s plným názvem „Ideální večerní
činnost“. Až na trati závodníci poznaly, co se pod názvem skrývá.
Postavičky z českých večerníčků
však mnoho starostí neudělaly. I
když se mezi závodníky chválily
nežnější poloviny hlídek, které po-

stavičky poznávaly bez problémů.
Některým pánům zůstaly jména
jako Madla a Ťap, Honza, Kuba a
Matěj utajeny.
I přes nepřízeň počasí za závody
povedly. Po technické stránce se
nevyskytl žádný závažný problém
a ty běžné se rychle podařilo vyřešit. Všem se líbily tratě postavené
v lese nad Červeným mlýnem a
Kožlanský zpravodaj 10/2008
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Vožehákem. Jen ten Angerbach by
mohl být o trošku nižší. Hlavní
rozhodčí
při
rozpravě
potěšil
všechny zrušením kontroly plížení
a v 10 hodin vypustil první závodníky na trať. Ti nejrychlejší
v kategorii do 30 let zvládli 4,5 km
okruh za 31 minut a 55 vteřin.
Spolu se třemi trestnými minutami
za míček měl vítězný čas hodnotu
34:55 min. Za tento výkon brala
zlato plzeňská hlídka Karin Basáková a Jakub Šmucr. A jak domácí? O mnoho mladší hlídka Klára
Buňková – Jonáš Pokorný skončila
15. a hned za nimi, na místě 16.,
nejmladší hlídka mistrovství Petra
Salfická – Jiří Buňka. V této kategorii běželo celkem 18 hlídek.
Nejpočetnější kategorií byla kategorie od 31 do 70 let (v součtu
věku obou závodníků). Pro 23 hlídek byla připravena trať dlouhá
7100 m s výstupem na Angerbach.
A nejrychlejší běžecký čas na této
trati si připsala vítězná hlídka Táňa
Fidlerová (TOM Orlová) a Tomáš Le
Van (TOM Mikulášovice) – 43:26
min. Ti si k tomuto času připsali
ještě 2 trestné minuty za míček a

s náskokem 1,5 minuty přebírali
zlaté medajle. Na stupně vítězů je
jako doprovodila domácí hlídka
manželů Staňkových. Ti obsadili se
ztrátou 3:01 min. třetí příčku. A
jejich medajle zůstala jako jediná
doma. Pořadí dalších domácích hlídek: 5. Barbora Hynková - Karel
Popel (54:50), 6. Vendula Braunová - Miroslav Horák (56:47), 12.
Anna Sedláčková - Vlastislav Musil
(1:05:00), 14. Tereza Košařová Richard Hynek (1:06:35), 16. Veronika Kupková - Václav Čiha
(1:08:55) a Nikol Grünová s Jardou Hobelů byli bobužel diskvalifikováni pro nesplnění kontroly.
V poslední kategorii nad 70 let
běžely 4 hlídky a domácí neměli
zastoupení. Vítězství si odnesly
manželé Vejrostovi (TOM Kralupy
n. Vltavou) za výsledný čas 51:36,
kterým zvládli uběhnout stejnou
trať jako kategorie 31-70 let. Zajímavosti bylo obsazení této kategorie pouze manželskými dvojicemi.
Pořadatelé kromě umístění na
bedně vyhlásili také nejmladší
hlídku – již zmiňované Petru Sal-

Bára Hynková – Karel Popel (při seběhu na fotbalové hřiště)

MINI KRA-KOŽ CUP 2008
Již 9. ročník Mini KRA-KOŽ CUPu
proběhl na renovované palubovce
kožlanské tělocvičny ve dnech 5.7. září. Turnaje se mimo domácího
DBK zúčastnilo celkem 9 družstev,
vesměs účastníků kvalifikace o letošní žákovskou ligu. Domácí se
mezi elitními týmy starších žákyň
neztratili a obhájili loňské třetí
místo. Stejně tak se podařilo obhájit
vítězný
pohár
družstvu
z Proseka. Prosecká děvčata ve finále porazily soupeřky z Aritmy
Praha 36:20 a v průběhu turnaje
neokusily hořkost porážky. Tu naopak od pozdějších finalistů okusili
domácí.
Ve
skupině
prohráli
www.kozlany.cz

fickou a Jiřího Buňku (součet věku
19) a také hlídku „nejzkušenější“.
Se součtem věku 106 si tento titul
do Borotína odvezli manželé Rechtorikovi (jinak 3. v kategorii nad
70 let.). Ceny připravené pro hlídku bez trestné minuty se bohužel
nepodařilo udat (již pátý rok ve
smíšenkách nebyla hlídka s nulou
na kontě trestných minut). Připravené bonbóny si odvezli pacovští
jako nejpočetnější výprava složená
z dětí. Pohárem za turistický přístup byly oceněny všechny hlídky,
které měly ve své kategorii nejdelší běžecký čas.
Na závěr mi dovolte poděkovat
městu Kožlany za možnost uspořádat toto mistrovství v okolí Vašeho města. Základní škole Dr. E.
Beneše za poskytnutí zázemí pro
vlastní závod a ubytování závodníků.
Veliký dík patří rozhodčím, kteří
se v deštivém počasí zhostili své
role a velikou měrou přispěli
k hladkému průběhu závodu.
J. Buňka

Klára Buňková – Jonáš Pokorný (kontrola odhad vzdálenosti)

s Aritmou
Praha
25:46
a
v semifinále dostali „nadílku“ od
pozdějšího vítěze 14:58. Tato porážky jakoby nastartovala domácí
k lepšímu výkonu v boji o třetí
místo, kde po nevýrazných výkonech v základní skupině rozstřílely
tradičního soupeře z Karlových Varů 41:22.
Bohužel turnaj potvrdil naši úvahu, že toto družstvo sice má na to
hrát žákovskou ligu, ale ve složení
v jakém v současné době hraje by
účast v lize byla náročná pro základ družstva. Základní pětka složená z hráček ročníku 94 – 95 je
kvalitní, avšak nemají za sebou

silnou lavičku. Důvodem tohoto
konstatování je situace, kdy skoro
všechny hráčky tohoto ročníku
„pověsily basketbal na hřebík“ a
mladé hráčky ročníků 96 – 98 nemají fyzicky na to konkurovat starším hráčkám v družstvech soupeřů. Výsledkem této situace je přestup hráček R. Vršecké, M. Biháriové a L. Urbanové do klubu BaK
Plzeň, kde se utvořilo spolu
s Klatovy družstvo, které se pokusí
vybojovat žákovskou ligu. Zbylé
hráčky ročníku 95 (H. Čechurová,
I, Bláhová a K. Kalousová) budou
základem družstva, které bylo přihlášeno do oblastního přeboru
Kožlanský zpravodaj 10/2008
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mladších žákyň. Zde budou mít
možnost hrát celé zápasy a zvyknout si na situaci, kdy na nich leží

tíha vývoje zápasu a jejich mladší
spoluhráčky se o ně mohou „opřít“.
Správnost našeho rozhodnutí po-

tvrdily hráčky deklasováním soupeře
v prvním
kole
přeboru
v Klatovech.
J.Buňka

Výsledkový servis MINI KRA-KOŽ CUP 2008
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:
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3
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:
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4

VII.
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:
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:
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3
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2

IX.
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Aritma
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K. Vary
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Prosek
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:

35

14

:
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:
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K. Vary
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DBK
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:

41

Finále
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:
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9.

SOKOL Kladno
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Přípravné turnaje minižákyň
V září se minižákyně DBK Kožlany – Kralovice zúčastnily dvou přípravných předsezónních turnajů.
14.9. v Plzni turnaje „O žirafu Bakču“ a 27.9. turnaje
mini v Karlových Varech. Na žádném z turnajů nepoznaly hořkost porážky a postupně porazily všechny
své budoucí soupeře v oblastním přeboru. Kromě výsledků byly potěšitelné výkony a způsob, kterým
k vítězství v jednotlivých zápasech dokráčely. Žádný
ze zápasů neskončil těsným výsledkem, naopak veškeré zápasy skončily naším výrazným bodovým rozdílem a soupeře se nám podařilo přehrávat. Je potěšitelné, že hráčky si vzaly za své krédo trenérů, že základem je agresivní obrana po celém hřišti a snaha
praktikovat „totální basket“ s rychlým přenesením hry
na polovinu soupeře. Velice výrazný pokrok udělali
kluci – V. Polívka a J. Pokorný se stali tahouny svých
pětek a trenér se již nemusí strachovat, jak dopadne
jejich samostatný útok na koš, ale má celkem jistotu,
že dvojtakt bude úspěšně zakončen.

Přejeme minižactvu úspěšné působení v letošním oblastním přeboru. A dovolujeme si pozvat všechny zájemce o basketbal na tréninky DBK.
J. Buňka

Vítězné družstvo z „Turnaje o žirafu BaKču“

Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí
4.10. 12:00
4.10. 16:00
5.10. 14:00
9.10. 18:00
10.10. 21:00
11.10. 10:00
11.10. 10:00
11.10. 13:30
11.10. 16:00
11.10.
14.10.
18.10.
18.10.
21.10. 19:00
25.10. 12:00
25.10. 14:30
25.10. 20:00
26.10. 16:30
27.10.
28.10. 13:00

Dorostenky ČML: DBK K-K – ČKD Blansko
Dorostenky ČML: DBK K-K – ŠBK Pelhřimov
Zahájení kurzu společenského tance a chování
Beseda s kronikářkou města
Zvlášňý škola
Mladší žákyně: DBK K-K – BaK Plzeň
Žáci: Kožlany – Hadačka
Dorost: Kožlany – Sulkov
Muži: Kožlany – Kamenný Újezd
MEDIUM – rocková kapela
Zájezd seniorů – Kokořín, Mělník
Nejmladší mini: DBK K-K – BKK Holýšov
Dorostenky turnaj KP: DBK K-K, BaK Plzeň, BK Přeštice
Beseda se Zdeňkem Troškou
Dorost: Kožlany – Kaznějov
Muži: Kožlany – Kozolupy
Hasičská zábava
Zahájení tanečního kurzu pro dospělé
ARAKAIN – rocková kapela
Vycházka po naučné stezce k 1. výročí otevření

28.10. 14:00
30.10. 18:30

Ukončení sezóny ve stylu „život v klášteře“
Koncert z opery do muzikálu - Pavlína Senič

Tělocvična ZŠ Kožlany
Tělocvična ZŠ Kožlany
LD Kralovice
Muzeum
LD Kralovice
Tělocvična ZŠ Kožlany
hřiště u Vožeháku
hřiště u Vožeháku
hřiště u Vožeháku
Fantasy Land

DBK K-K
DBK K-K
MěKS Kralovice
Město Kožlany
MěKS Kralovice
DBK K-K
FC Olympie
FC Olympie
FC Olympie
Fantasy Land
KD Kožlany
Tělocvična ZŠ Kožlany DBK K-K
Tělocvična ZŠ Kožlany DBK K-K
LD Kralovice
MěKS Kralovice
hřiště u Vožeháku
FC Olympie
hřiště u Vožeháku
FC Olympie
Fantasy Land Kožlany SDH Kožlany
LD Kralovice
MěKS Kralovice
Fantasy Land
Fantasy Land
NS Kožlany
Město Kožlany,
Sdr. Dr.E.Beneše
Muzeum M. Týnice
LD Kralovice
MěKS Kralovice

Oprava rybníka v Hedčanech
V Hedčanech se konečně podařila uskutečnit oprava tamního rybníka. Byl to dlouho slibovaný dluh z minulosti.
Opravu uskutečnila firma p. Touše z Vysoké Libyně. Mohu říci, že práce byly odvedeny ve vysoké kvalitě a výsledek si můžete prohlédnout na fotografiích

www.kozlany.cz
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Proměny...

dříve

současnost

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 vzpomenete na svůj
první školní den?

Na srpnovou otázku jste odpovídali takto:

Anketní otázka pro měsíc září:
Myslíte si, že naučná stezka zvýšila turistickou
atraktivitu Kožlan?

stav hlasování k 26.9.2008 11:00 hod

(Anketa bude spuštěna 1.10.)

Nový bytový dům v Kožlanech
Firma Madruzzo planuje postavit v Kožlanech nový bytový dům.
Pro případné zájemce o nové bydlení v tomto domě přinášíme na webových stránkách města zkrácenou dokumentaci projektu tohoto domu. Zároveň dokument obsahuje finanční kalkulaci jednotlivých bytových jednotek.

Firma plánuje výstavbu v případě zájmu o byty již na jaře 2009.
www.kozlany.cz
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Mimořádná nabídka mosteckého uhlí
Autodoprava Zdeněk Matějů, Čistá
nabízí:

Mostecké uhlí již od 192,-Kč/q
doprava do 20 km zdarma, možnost složení pásem

Kontejnerovou dopravu 5 t – 12 t
odvoz sutě s možností uložení na skládku od 300,-Kč/t
Nabídka zahrnuje také dovoz štěrku, kačírku a písku od 3t, 5t, 12t až 28t
Zdeněk Matějů
Nákladní autodoprava
270 34 Čistá, Jižní 342

telef. 313 549 681
mobil 603 886 055
604 788 832
(placená inzerce)

(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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