KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
ZÁŘÍ 2008
Z RADNICE ...
Co je nového
Přestože probíhá tzv. „okurková sezóna“
je v našem
městě stále
něco nového.
Jistě
jste
si
všimli nové
fasády na
rodném
domě
Dr.
E. Beneše.
K této
fasádě pomohla vlastníkům domu i dotace
z odboru regionálního rozvoje a
územního plánu v Kralovicích.
Kožlanská pouť se konala tentokrát ještě před poutí v Plasích.
Měli jsme trochu smůlu na počasí,
ale jinak pouť proběhla podle tradičního scénáře. Povedla se hlavně pouťová zábava v Sokolovně a
výstava chovatelů.
Od 13.srpna je již uzavřena dolní část Jasmínové ulice. Uzavření

bylo provedeno betonovými květináči osazenými trvalou zelení.
Ulice je uzavřena pro dopravu
osobních a nákladních aut.
Po
dobudování místní komunikace z
Větrné ulice ústící do ulice V Ouvoze, bude celé sídliště průjezdné
z obou stran.
V tomto měsíci proběhlo intenzivní jednání se soukromým investorem, který má záměr postavit
novou
bytovku
v Polní
ulici.
V první fázi se jedná o výstavbě
jedné bytovky s osmi byty. Nejdříve budou byty nabídnuty případným zájemcům , které bude samozřejmě zajímat cena. Podle zájmu
bude výstavba zahájena na jaře
2009. Informační kampaň investora začne v nejbližší době. Podle
poptávky
je investor připraven
postavit celkem čtyři tyto bytovky.
Po mnoha letech očekávání začala
rekonstrukce
rybníka
v Hedčanech. Stávající poškozené

betonové břehy budou nahrazeny
upraveným lomovým kamenem.
Zpevněno bude i dno rybníka, které se díky čištění příliš prohloubilo
a voda poté podemlela a poškodila
břehy.
Chtěl bych poděkovat občanům
obce Buček za zvelebování nového
hřiště. Podrobnosti najdete na dalších stránkách našeho zpravodaje.
Jsem rád, že někteří občané nečekají až jim město něco udělá, ale
po vzájemné dohodě a pomoci si
řadu věcí dokážou udělat sami.
Ve škole finišují přípravy na nový školní rok 2008/2009. Nově
jsou vymalovány některé třídy a
byla provedena nutná oprava střechy na šatnách u tělocvičny, kudy
zatékalo. Opravená je i podlaha
v tělocvičně.
V novém školním roce přeji dětem i zaměstnancům jenom samé
úspěchy a hodně elánu do náročné
práce.
Mgr. Vladimír Přibyl

Informace pro občany
Pozvánka na zastupitelstvo
Z programu vybíráme např.:

ve středu 10.09.2008 od 18,00 hod.
se koná
8.zasedání zastupitelstva
MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční v bývalé škole
v Hedčanech

- změna rozpočtu města na rok 2008 – 3.rozpočtové
opatření
- prodej, nákup a směna pozemků
- jednostranné zvýšení nájemného v roce 2009 dle
zákona č. 107/2006 Sb.
- návrh na zvýšení ceny vodného v Kožlanech od nového odečtového období a další

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna ve spolupráci s kronikářkou města připravila pro občany kopii kroniky
města za rok 2007, do které mohou občané nahlédnout v provozní dny knihovny. Na měsíc říjen připravujeme besedu s kronikářkou. Více v příštím čísle Zpravodaje.
Z důvodu školení bude knihovna dne 9.9.2008 uzavřena.
H. Tupá
Dění v knihovně dále sledujte na: http://www.knihovna.kozlany.cz

www.kozlany.cz
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ŠKOLA A ŠKOLKA
Jak jsme si užili léto
V lese na borůvkách- i přes mírně deštivé počasí na začátku léta jsme se vydali do lesa nasbírat borůvky pro
paní kuchařku, něco do pusy a také mamince do hrníčku. Pro děti to byl veliký zážitek a borůvkové knedlíky
pak chutnaly o to více.
Na školní zahradě - pokud počasí přálo, sluníčko ohřálo vodu v bazénku a o zábavu bylo hned postaráno. Průlezky, pískoviště, pohodička na dece po koupání. Takové léto trávily děti v mateřské škole.

foto a text L. Kozlerová
Poprvé do školy,...

nová třída, nová paní učitelka, možná i noví spolužáci
– kamarádi, to vše je první den ve škole.

Do první třídy ZŠ Kožlany přijdou tito noví žáčci:

Braná Štěpánka
Ceylanová Marie
Černá Tereza
Špačková Barbora
Švambergová Nikola
Berbr Ondřej
Bílek Daniel
Čihák Ondřej
Hurt Ondřej
Kraus Filip
Palšovič Jaroslav
Souček Miroslav

Přejeme všem prvňáčkům, aby se jim líbil nejen ten první den ve škole, ale i celý školní rok 2008/2009.
www.kozlany.cz
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POHLEDY DO HISTORIE
Obecní záležitosti na kožlanské radnici
Kožlanská radnice (rathaus) spravovala všechny
obecní záležitosti a nad veřejným pořádkem přísně
bděli purkmistři a městská rada kožlanská. Osadníci
mohli již svobodně kšaftovati a protože byli dědičnými
držiteli svých statků v komorním městečku (byly zbožím České královské komory) mohli proto s jistými
výminkami i svoje grunty prodávati a jinde se osazovati. Ale
nesměli své grunty hubiti a
sběhne-li někdo z gruntu připadne ten vrchnosti.
Pro lidi přespolní a pohodlí
jejich,
povoluje
se
již
v Kožlanech
obchod
solí,
smůlou a železem provozovati.
K lesu obecními mohou si již
sami polesné voliti, aby jim nikdo lesů nehubil. Lovy a hony
zaječí i jinou myslivost, lapání ryb a raků v potocích
se osadníků pozůstavují. Chtěla-li by vrchnost v lesích
obecních pak zajíce nebo jinou zvěř loviti, jsou kožlanští povinni z každého domu šosovního jednoho
lovce dáti. A chtěla-li by vrchnost velký rybník Týřovský loviti, mají kožlaští osedlí při lovu nápomocni býti.
(Týřovský proto, že jej pan Jindřich Týřovský založil
v roce 1500) Dříví na boudu a k palivu při lovu a jiné
potřeby musí dodati. Držitel gruntu Klímovského pak
musí rybník hlídati, za odměnu korce žita od vrchnosti. Vzal-li by rybník přívalem škodu, obec je povinna
ho opraviti a ošetřovati.
Tyto milosti zejména prodej dědin (usedlostí) a právo kšaftovati přinesly kožlanským výhody nemalé.
Proto museli z městečka ročně 447 kop a 44 grošů
míšenských odváděti (tj. 26.864 grošů míšenských) a
při Vánocích ještě 30 kop z pivovaru.
Po válkách mnoho pozemků zůstalo ladem. Výnosy
poddanských osedlostí byly malé. Pozemková držba
byla rozvrácena, mezníky zarostly nebo byly vytrženy.
Co chvíli došlo ke sporům mezním a protože mezníky
byly odjakživa považovány za nedotknutelné, byli případní narušitelé přísně potrestáni. Původně pokutou
jednoho vola – mezního vola. Později peněžitou pokutou. Když zeman, člověk svobodný, někomu mezník
vymetal, přesekal, nebo jinak přesadil, propadl pokutě
20 kop grošů českých. Udělal-li to poddaný, ten propadl pokutou 10 kop grošů. Pakli by na to statku neměl, musel pokuty oddělati nebo odsloužiti.
Pod hraničníky se proto zakopávaly různé věci, buď
hrnce s popelem nebo i s penízky, střepy, cihly, sklo,
kousky kovů nebo okuje. Když při ohledání mezí sporných jmenované předměty pod hraničníkem nalezeny
nebyly, hned se poznalo, že mezník byl vyvržen nebo
přenesen.
Spor o hranice byl vždy nákladný. Na sporné místo
musel
býti
vyslán
sám
purkrabí
pražský
s místopísařem. Mimo povoz a stravu příslušeno purkrabímu 5 kop grošů českých, místopísaři pak polovic.
Když přijeli na místo, obeslala každá strana tři nejstarší osoby z okolí. Poté vykopán hrob na místě náležitém o němž sporu nebylo. Předvolaní svědci mezní
vstupující na dno hrobu skládali tu přísahu. Pak šli po
mezích a hranicích, obešli mezníky a podali svůj posudek, na kterém sporné strany zůstaly.
www.kozlany.cz

Po vysazení každého mezníku byli na něm hoši
zmrskáni, aby si to místo dobře zapamatovali. Bytí
bylo výslovně nařízeno v právu zemském z roku 1497
s tím, že při sázení mezníků se pacholata mrskati mají, aby hranice jejich vyměření pomněli. Pořádná výplata hochů na památku holí vysázená slula kopa, bytí
samo, pak pamětné.
Vrchnosti nařizovaly, aby rychtář a sousedé vezmouce pacholata, syny své, každoročně při svátcích
svatodušních na všechny mezníky vycházeli, mladým
lidem je ukazovali a na nich je mrskali, aby v jejich
paměti stále pozůstávaly. Řád na panstvích komorních, a to Kožlany také byly z roku 1681 to rovněž nařizoval.
Písemně je dochována zpráva o vejchozu na porovnání hranic a vsazení mezníku v místech, kde praménky neb voda dešťová se schází a grunty Kralovické, Dřevecké a Kožlanské se stýkají, měl tři kříže vytesané a rudkou červenou narudkované. Další zápis
pak popisuje spor o polnosti mezi Kralovicemi a Dřevcem, kde po dlouholeté neshodě došlo k narovnání.
Na meznících drželi dle starobylého obyčeje tři kopy
pamětního Jíří Hanza, rychtář ze Dřevce, sedláci Jan
Žákovec, Jakub Radim a Václav Brož, krčmář Jakub
Sláma a hospodář Jakub Kasík, všichni ze Dřevce.
Pamětní tři kopy vysázel jim velebný pán páter převor s tím, že toto mezování mnoho let v rozepři pozůstalé v mír a pokoj uvedené neporušitelně se zachovati má. Toto obyčejové právo udrželo se až do
konce 18. století. Roku 1785 byl založen katastr josefiánský, jemuž ale napřed předcházelo vymezení hranic obecních.
Ale i jiné věci museli purkmistři a konšelé na rathausu řešiti. Kdo chtěl s nimi ale právně jednanti,
musel se do jisté míry v artikulích právních vyznati. A
kdo nedovedl sám při vésti, musel si právního přítele
opatřiti. Hlavně ale ženy působily právu kožlanskému
mnohé kratochvíle a starosti, neboť se pohašteřily
velmi často, nectně a šťavnatě. A to měl pak slavný
ouřad co dělat k rozumu je přivést a moudře rozsouditi.
A proto ani takový rozvážný, moudrý a často volený
purkmistr a primas Volf Klas neušel tomu, že v roce
1653 se octl také před ouřadem pana kožlanského
purkmistra (Klaus, někdy jako Wolf nebo Bolf Klaus
uváděn a dodnes staršími lidmi u Klausů čp 122
v Kožlanech ještě jako přezdívka užívané). Zhaněl
totiž ctnou manželku Šimona Tichého, který ji
v žalobě také zastupoval. Došlo ale ke smíru, ale pohroženo jim pokutou 10 kop grošů a trestem šatlavním, kdyby si to někdy ve zlém opět vyčítali. Aby však
propříště na sebe lepší pozor dali, musel Volf Klaus
obci ve čtyř nedělích 1000 šindelů a Šimon Tichý 500
šindelů za svou manželku pokutou dáti. Rozsoudili to
páni na rathausu náramně chytře a moudře. Do radnice jim totiž opršelo a potřebovali střechu nutně opraviti.
Ale i pan spoluradní Havel Škavran, sládek a soused
kožlanský, musel se zodpovídati z urážky krásné Juliány, vdovy po Martinu Škuderovi, protože ji nazval
tuplovanou ženou povětrnou. Paní Juliána sice statečně bránila svou pohaněnou čest, ale pan radní byl pan
radní. A tak slovutní tohoto městečka prozřetelně
usoudili, že k pohanění paní Juliány snad asi omylem
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nebo z nějakého nedorozumění došlo. Stačilo tedy,
aby se pan radní Juliáně omluvil, podal si s hezkou
vdovičkou ruku a šlo se domů. Jiný by býval seděl
v šatlavě za tak hrubou urážku ženy. Ale radní je radní a stále ještě platilo a platí staré latinské přísloví

„quod licet Jovi, non licet bovi“ (v překladu: Co je
dovoleno Bohovi, není dovoleno volovi)
Toto přísloví je staré přes dva tisíce let, ale stále
pravdivé.
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
Muzeum Mariánská Týnice
Muzeum a galerie severního Plzeňska připravilo na září výstavu obrazů Petra Probsta.
Malování bylo pro Petra Probsta zpočátku jeho koníčkem, ale od začátku roku 2000 se
činnosti věnuje naplno a bez omezení, jako svému hlavnímu zaměstnání. Veškeré znalosti a dovednosti získal studiem odborných knih a svou stálou činností, mnohé cenné
rady a pomoc při rozšiřování jeho obzorů mu dodnes poskytují ilustrátoři a grafici Zdena a Václav Kabátovi. Ve svých počátcích se Petr Probst inspiroval projevy surrealismu,
které mu svým nazíráním skutečnosti poskytly myšlenkovou výbavu k jeho ranným obrazům, laděným však spíše v poloze poeticky snové, mnohdy absurdně romantické.
Pozdější odklon od surrealistického absurdna je možné připsat inspiraci náměty, obklopujícími nás v běžném
životě. Malíře zajímají věci stálé, ať už jsou to městská zátiší, obsahující mnohdy utajený příběh, anebo motivy
krajinné, zbavené prchavé přítomnosti lidí, po nichž zde zůstávají předměty, dokládající jejich někdejší existenci. Jeho obrazy vyjadřují jistou setrvalost a klid. Petr Probst obdivuje stopy dávné doby rozkvětu prvotního
průmyslu, na jejichž zapomenutou slávu hledí s jistou nostalgií, doprovázenou tichým úsměvem.
Tato výstava potrvá do 28.9. 2008, otevřeno út-ne 9 – 18 hodin.
30. září v 17 hodin bude vernisáž poslední letošní výstavy v prostorách muzea. Budou to loutky a dekorace divadla Alfa v Plzni.
14. září proběhne v kostele Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici v rámci Mariánské poutě bohoslužba.
Po jejím skončení vystoupí pěvecký sbor „Václav“ z Čisté. Začátek je v 9.30, kdy bude pobožnost svatého růžence a od 10.00 bude probíhat poutní mše svatá.
Součástí bude malá výstavka drobné devoční grafiky – svatých obrázků, které muzeum získalo darem nebo
zapůjčením od občanů.

JEDNOTA spotřební družstvo Rakovník, obchodní dům Kožlany
bude během září přijímat objednávky na:
zelí na krouhání, brambory a cibuli k zimnímu uskladnění
Bližší informace přímo v prodejně

NAŠE SPOLKY

Zahrádkáři Kožlany
pořádají

zájezd na „Zahradu Čech“ do Litoměřic
NEDĚLE 21.září 2008
odjezd od sokolovny Kožlany v 6,30 hod.
Cena zájezdu (doprava): členové 150,-Kč, děti 50,-Kč, ostatní zájemci 200,-Kč
Předpokládaný návrat do Kožlany kolem 18 hod.
Přihlášky přijímá p. Naďa Topinková, Kožlany čp. 101 (telefon 373 391 046)
www.kozlany.cz
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SPORT
Nohejbalový turnaj v Bučku
Měsíc po uspořádání už patnáctého ročníku fotbalového turnaje O pivní pohár, kde za účasti čtrnácti
družstev, po sedmi letech zvítězilo domácí mužstvo
Bučku, uspořádali členové SDH Buček další turnaj,
tentokrát v nohejbale. Byla to první větší akce na novém hřišti, takže jsme na sobotu 23. srpna, pozvali
pouze šest tříčlenných družstev. I když to ráno vypadalo s počasím všelijak a ještě hodinu před zahájením
turnaje vydatně pršelo, nakonec se počasí umoudřilo
a po celý zbytek dne bylo počasí ideální, na rozdíl od
turnaje v kopané, při kterém přestaly přeháňky až
před večerní country zábavou. Turnajem suverénně
prošla a jasně zvítězila trojice Luboš Folk, Václav Zuska a Pavel Volín, který byl zároveň vyhlášen nejlepším

.

hráčem turnaje. Neztratil se ani tým domácích mladíků ve složení Jarda Vodrážka, Véna Hach ml. a Tomáš
Hach, kteří sice neskončili na předních příčkách, ale
pro soupeře nebyli lehkou překážkou. Na neděli byl
naplánován turnaj pro děti, na který se i přes přislíbenou účast celkem osmi družstev, kromě dvou družstev domácích, nikdo další nedostavil, takže poté, co
si mladíci zahráli mezi sebou, jsme turnaj ukončili.
Alespoň pro příště víme, že dělat turnaj dětí v době
prázdnin, kdy jich je spousta na táborech a dovolených, není nejlepší. Jinak se akce zdařila a už nyní
plánujeme, že po dokončení osvětlení hřiště, které se
využije hlavně v zimě při bruslení, uspořádáme
v nohejbale i noční turnaj.

Prázdniny končí …
… basket začíná

.

MINI KRA-KOŽ CUP 2008
Přípravný turnaj starších žaček
5. - 7. 9. 2008
tělocvična ZŠ Kožlany
Skupina „KRA": BaK Plzeň, DBK Kožlany-Kralovice, DDM Česká Lípa, BK Velké Meziříčí, ARITMA Praha
Skupina „KOŽ": BK Prosek, SOKOL Kladno, BK Lokomotiva Karlovy Vary, Basket Lovosice

Tradiční pouťové utkání – Kožlany 9.srpna 2008
Kožlanskou pouť už si nejde
představit bez tradičního fotbalového odpoledne. Jeho nedílnou
součástí je i každoroční fotbalová
bitva mezi mužstvy starých gard
Kožlan a Kralovic.
Na rozdíl od minulých let letos
tomuto klání nepředcházel běžecký
souboj mezi Jirkou Šnajdaufem a
Ottou Vašem – prý pro zdravotní
potíže
prvně
jmenovaného.
Z obvykle dobře informovaných
kruhů jsme se ale dozvěděli, že
www.kozlany.cz

původní běh přes celé hřiště se už
pozzději zkrátil na běh z půlky
hřiště – a další zkrácení (odpovídající věku a fyzické přípravě obou
pánů) už by nebylo možné na hřišti
vyměřit. No uvidíme příští rok.
Samotné utkání přineslo na výborně připraveném trávníku (poklona Frantu Švecovi) opět parádní
fotbalový zážitek. Domácí bli tradičně posíleni Tondou Šultou (letos
podal vynikající výkon) a Tomášem
Křížem. Škoda, že se do utkání ne-

zapojili
i
další,
kteří
fotbal
v Kožlanech kdysi váleli (V.Denk,
J.Švarc ......).
Začátek utkání nám vyšel výborně. Tomáš Kříž nádherným pasem
mezi obránci poslal Vaška Kratochvíla před kralovického brankáře
a Vašek nezaváhal – 1:0. Za několik minut potom se ze 20 metrů
opřel do míče (mimochodem tradiční dar Jirky Šnajdaufa – tentokrát originální míč z Eura 08 –
EUROPASS – a výborný) Luboš
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Kulhánek a kralovický brankář se
za míčem jenom smutně ohlédl –
2:0.
Po přestávce se podařilo Karlu
Karbanovi po nepřesnostech v naší
obraně a po jeho parádním prokličkování snížit na 2:1, ale to bylo

ze strany hostů vše, co v utkání
předvedli.
Vítězství zaslouženě připadlo
nám – ale to vůbec nezabránilo
tomu, abychom v přátelském duchu celé utkání i fotbalovou sezónu společně probrali u chutného

guláše vyrobeného Jirkou Hanzlíkem. Zapíjen byl gamrinusem a
přehnala se několikrát i smršť veselých kalíšků.
Tak tedy pánové – zase za rok
nashledanou !

Výsledkový servis FC Olympie Kožlany – srpen 2008
Muži
Kožlany – Uněšov 1:2 (0:0) branka: Kotěšovec

Co je to TZ?
Jedná se o závod složený jednak z běhu v terénu
(lesní a polní cesty, louky), zpravidla v kopcovitém
(podle kategorií od 2
do 6 km). Trať je vyznačena
fáborky.
Dále závodníci (v
ktg. nejml. žactva
dvojice, dále jednotlivci) na trati plní
úkoly na kontrolách.
Těmi jsou "poznávací" úseky (tur. a topografické
značky, dřeviny, tzv. kulturně-poznávací činnost - tj.
obrázky významných míst v ČR) a dále vázání uzlů,
překážková dráha, azimutový úsek (tato část tratě
označena není), lanová lávky, odhad vzdálenosti, orientace mapy.

Rozhoduje čas závodníka (dvojice), který se skládá
z času na trati a trestných minut. Ty jsou udělovány
za nesplnění či nesprávné splnění úkolů na kontrolách.
Tento závod se běhá od r. 1973, během let byla
pravidla upravována a doplňována do dnešní podoby.
Vrcholným závodem sezony je mezinárodní mistrovství za účasti českých, slovenských a v několika
případech i maďarských či polských závodníků. Letošní mezinárodní klání bude 13. září v Bardejove a z
Kralovic se jej zúčastí osm borců.
Kralovice patří k nejlepším oddílům historie i součastnosti tursitických závodů - před rokem vybojovali
Kralovičáci na MM tři medaile (jednu zlatou a dvě stříbrné).
Karel Popel

Mistrovství ČR v turistických závodech smíšených dvojic 2008
Jak jsme Vás již informovali
v neděli 21. září budou Kožlany
hostit MČR v TZ smíšených dvojic.
Závody pořádá KČT Kralovice oddíl
Šikulové ve spolupráci s Junákem
Kralovice a DBK Kožlany – Kralovice a za podpory měst Kožlany a
Kralovice. Tento tým pořádal
v loňském roce i Mezinárodní mistrovství, jež proběhlo v krásném
prostředí řeky Střely s centrem
dění na turistické základně „Na
Oblátku“.
Když jsme hledali nový prostor
pro letošní přebor „smíšenek“, padl
www.kozlany.cz

návrh zkusit projít údolí Hradeckého potoka s výběhem na Angerbach a po jedné procházce bylo o
místě závodů rozhodnuto.
Ředitelem
závodů
je
Petr
Knedlík, hlavním rozhodčím Jiří
Buňka a stavitelkou tratí Martina
Buňková. Všichni ostatní by měli
běžet v posledním závodě sezóny.
My za pořadatele věříme v úspěch
domácích barev.
Co to je Turistický závod si přečtete na jiném místě v článku Karla
Popela
(mj.
mistra
ČR
z loňského roku v závodě štafet).

Zde se Vám pokusíme přiblížit co
to vlastně je ten závod ve smíšených dvojicích. Jak název napovídá
se závod se běží ve dvojicích rozdílného pohlaví a kategorie jsou
dány součtem věků závodníků.
Celkem jsou tyto kategorie tři: do
30 let, od 31 do 70 a nad 70 let.
Původní myšlenka těchto závodů
vznikla v kralovickém oddíle jako
rozloučení se sezónou. Závody se
chytly a běhají se každý rok. Od
roku 2000 oficiálně jako Mistrovství ČR, přičemž pořádání v sudých
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letech má vyhrazeno KČT Kralovice.
Kožlanskému zpravodaji se dnes
dostává exkluzivní možnosti poprvé zveřejnit tratě letošního mistrovství. Kategorie do 30 let běží
kratší trať se vzdáleností do 5 km.
Obě starší kategorie mají naplánovanou trať do 7km a bude se pravděpodobně lišit azimutovými úseky. O přesném umístění kontrol
ještě není rozhodnuto a proto
nejsou v pláncích tratí zaznamenány.

Věříme, že se nám podaří Mistrovství uspořádat stejně kvalitně
jako loňské závody a bude se o na
ně vzpomínat tak jako např. na
výběh kopců na Oblátku či překonávání Střely na lanové lávce.
Dovolte nám na závěr poděkovat
městu Kožlany za to, že nám
umožnilo využít krásných terénů
v údolí
Hradeckého
potoka
k uspořádání těchto závodů. Kožlanské škole za poskytnutí azylu
pro přípravu závodů a ubytování
závodníků. A Vás, všechny čtená-

ře, které zaujal turistický závod,
zveme k návštěvě mistrovství a
v příštích letech i k aktivní účasti.
Aktuální
informace
o
dění
v turistických závodech, výsledky,
pravidla a termíny najdete na
webových
stránkách
www.turisticky-zavod.cz.
Zde
např. zjistíte, že na letošní MMTZ,
které pořádá slovenská strana
v Bardějově cestuje i výprava 9
závodníků z kralovických oddílů.

Plánek a profil tratě 31 – 70 a nad 70 let
Plánek a profil do 30 let

KRA-KOŽ CUP 2008
O posledním srpnovém víkendu proběhla ostrá zátěžová zkouška nové palubovky tělocvičny ZŠ Kožlany. Tímto ostrým testem byl 14. ročník KRA-KOŽ CUPu. Turnaje se zúčastnila jak špičková družstva kategorie mladších
dorostenek ČR, tak družstva hrající krajské a oblastní soutěže soutěže.
Domácí tým DBK Kožlany-Kralovice měl ve své skupině postupně za soupeře ambiciózní extraligový tým Lokomotivy K. Vary, moravského soupeře z Velkého Meziříčí, tradičního účastníka KRA-KOŽ CUPu – tým BK Kralupy junior a pražský tým BK Prosek. Po těsné prohře o tři body v prvním zápase, a utrápeném vítězném výkonu proti Velkému Meziříčí bylo s ohledem na další zápasy naší skupiny jasno, že o výhodnějším postavení v
play-off budou rozhodovat vzájemné zápasy s Kralupy a hlavně pak s BK Prosek. Tento předpoklad se
v sobotních kláních potvrdil. Vybojovaná výhra 41:29 nad týmem Kralup rozhodla, že o druhém místě ve skupině rozhodne vzájemný zápas s BK Prosek. Prosecká děvčata jsou vesměs narozena v roce 1993 a kategorii
mladších dorostenek hrají prvním rokem, to však neznamená, že jsou lehkým soupeřem. Naopak tento tým je
budován dlouhodobě a protože je v Praze z čeho vybírat, tak hrál tento tým na lavičce proti všem početní převahu. Což se ke konci turnaje ukázalo jako výhodné a částečně rozhodlo o úspěchu tohoto družstva. Sobotní
zápas ve skupině byl dlouho vyrovnaný a skóre se přiklánělo střídavě na jednu a druhou stranu. Domácí si vybudovali rozhodující náskok až v poslední čtvrtině a po vítězství 51:44 si vybojovali druhou příčku před play-off.
Druhou skupinu vyhrál s velkou převahou extraligový tým SOKOLA Nusle – ve skupině nalezl vyrovnaného
soupeře pouze v družstvu Benešova, ostatní zápasy vyhrál rozdílem vždy vyšším než 40 bodů. Družstvo Sokola
Kladno nakonec ve vzájemném zápase o druhé místo dokázalo přestřílet a uběhat družstvo Benešova a poslalo
do pavouka play-off proti domácím právě svého soupeře. V minulé ligové sezóně Benešov vyhrál oba zápasy a
s medailovými vyhlídkami DBK to nevypadalo dobře. Této prognóze se však domácí tým vzepřel a po dobrém
výkonu si připsal další výhru v poměru 45:35 a čekal zda se nestane zázrak a Sokol Nusle nepodlehne týmu
BaK Plzeň. Zázrak se nekonal a v cestě na do vyšších pater turnajového umístění stál favorit z Nuslí.
Vyrovnaný zápas se rozhodoval až na konci, ač se v průběhu zápasu dostalo jedno i druhé družstvo až do
osmi bodového vedení. Toto vedení se však žádnému družstvu nepodařilo udržet. O vypjaté atmosféře zápasu
www.kozlany.cz
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svědčí i to, že rozhodčí udělil trenérům Sokola Nusle celkem tři technické chyby. Pochvalou hráčkám bylo, že
ony této atmosféře nepodlehly a hrály basketbal až do konce. Při jednom ze závěrečných útoků, za stavu nepříznivého stavu pro domácí (32:33), přiznal rozhodčí v nepřehledné situaci míč domácím. Poslední šance na
vstřelení vítězného koše. Klára Kulhánková se přiznává, že to byla ona, kdo poslední tečoval míč na cestě do
zázemí. Halou se ozývá potlesk. Zkušený tým Nuslí rozehrává poslední útok a je jasné, že se bude snažit udržet
míč a do konce. Naštěstí pro domácí se hráčky Nuslí dopouští školácké chyby, kdy si nepřesně přihrávají a DBK
dostává svou šanci. Trenér domácích si ani nebere oddychový čas pro přípravu nějaké akce. Vždyť ony vědějí,
že musí dostat míč do koše. Rozehrávka z autu, krátký dribling a střela v poslední vteřině. Míč bohužel do koše
nedoputoval. Domácí budou hrát o třetí místo.
Druhé semifinále nebylo tak vyrovnané – Lokomotiva KV ho vyhrává celkem v poklidném tempu 48:24 a o vítězství si to rozdá se Sokolem Nusle. DBK K-K se podruhé v turnaji utká s BK Prosek.
Celkem sedmý zápas ve třech dnech – únava je citelná a zápas opět vyrovnaný. V poslední čtvrtině se projeví
výše zmiňovaná široká lavička pražského klubu. Možnost střídat a hrát ve vyšším tempu je rozhodující – domácí
si medaili na krk nepověsí. Po prohře 37:44 končí na čtvrtém místě.
Turnaj ukázal, že mladší dorostenky DBK Kožlany-Kralovice patří mezi kvalitní týmy a v nastávajících ligových
bojích se neztratí.

Domácí DBK K-K na lavičce

Vítězný tým - SOKOL Nusle

Výsledky KRA-KOŽ CUPu 2008
"KRA"

V. Meziříčí

DBK K-K

V. Meziříčí

15

:

BKj. Kralupy

33

41

:

47

13

:

50

98

:

177

4

V.

41

:

29

51

:

44

42

:

45

167

:

133

7

II.

41

:

50

32

:

40

149

:

160

5

IV.

39

:

46

180

:

179

6

III.

181

:

126

8

I.

15

BKj. Kralupy

47

:

29

29

:

41

BK Prosek

47

:

41

44

:

51

50

:

41

Loko KV "A"

50

:

13

45

:

42

40

:

32

39

57

57

:

21

25

:

37

29

:

38

168

:

122

6

III.

39

:

31

16

:

83

21

:

50

102

:

221

5

IV.

6

:

92

20

:

55

78

:

243

4

V.

62

:

19

274

:

66

8

I.

162

:

132

7

II.

:

26

:

57

Loko KV "B"

21

:

57

31

:

39

S. Nusle

37

:

25

83

:

16

92

:

6

Kladno

38

:

29

50

:

21

55

:

20

čtvrtfinále

S. Nusle

19

:

Kladno

62

Skore

Body Pořadí

semifinále

Loko KV "A"

vs

BaK

81

:

11

Q2

DBK

vs

Benešov

45

:

34

Q3

BK Prosek

vs

Kladno

42

:

31

Kralupy

vs

S. Nusle

22

:

53

www.kozlany.cz

:

Loko KV "B"

26

Q4

46

BaK Plzeň

BaK Plzeň

Q1

Body Pořadí

47

:

BC Benešov

Skore

:

33

BC Benešov

Loko KV "A"

29

DBK K-K

"KOŽ"

BK Prosek

Q1

S1

BaK

vs

Kladno

23

:

47

vs

Kralupy

Q2

S2

Benešov
37

:

39

Q3

S3

Loko KV "A"

vs

BK Prosek

48

:

24

DBK

vs

S. Nusle

32

:

33

Q4

S4

S1
S2
S3
S4
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o 9. místo - 1.zápas

o 9. místo - 2.zápas

V. Meziříčí

vs

Loko KV "B"

Loko KV "B"

vs

V. Meziříčí

46

:

25

35

:

41

o 7. místo

KONEČNÉ POŘADÍ

BaK

vs

Benešov

1.

SOKOL NUSLE

51

:

18

2.

BK Lokomotiva Karlovy Vary "A"

3.

BK Prosek

Kladno

o 5. místo
vs

Kralupy

4.

DBK Kožlany-Kralovice

34

:

42

5.

BK Kralupy junior

6.

SOKOL Kladno

o 3. místo
BK Prosek

vs

DBK

7.

BC Benešov

44

:

37

8.

BaK Plzeň

9.

BK Velké Meziříčí

10.

BK Lokomotiva Karlovy Vary "B"

finále
Loko KV "A"

vs

S. Nusle

31

:

45
J. Buňka

Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí
5.-7.9.
5.9. 20:00
6.9. 10:00
6.9. 14:30
6.9. 17:00
6.9. 20:00
7.9. 20:00
10.9. 20:00
12.9. 20:00
13.9. 10:00
13.9. 14:30
13.9. 17:00
13.9. 20:00
17.9. 20:00
19.9. 21:00
21.9. 6:30
21.9. 10:00
27.9. 10:00
27.9. 14:00
27.9. 16:30

MINI KR-KOŽ CUP 2008
Bathory
Žáci: Kožlany – Bezvěrov
Dorost: Kožlany – Blatnice
Muži: Kožlany – Křelovice
Mumie: hrob dračího císaře
Mumie: hrob dračího císaře
MAMMA MIA!
Neuvěřitelný Hulk
Žáci: Kožlany – Žihle
Dorost: Kožlany – Heřmanova Huť
Muži: Kožlany – Žihle
Neuvěřitelný Hulk
Vláďa Hron
Brutus
Zájezd na „Zahradu Čech“
Mistrovství ČR v TZ smíšených dvojic
Žáci: Kožlany – Manětín
Dorost: Kožlany – Uněšov
Muži: Kožlany – Vejprnice „B“

Tělocvična ZŠ Kožlany
Letní kino Kralovice
hřiště u Vožeháku
hřiště u Vožeháku
hřiště u Vožeháku
Letní kino Kralovice
Letní kino Kralovice
Letní kino Kralovice
Letní kino Kralovice
hřiště u Vožeháku
hřiště u Vožeháku
hřiště u Vožeháku
Letní kino Kralovice
Fantasy Land
LD Kralovice
Litoměřice
hřiště ZŠ Kožlany
hřiště u Vožeháku
hřiště u Vožeháku
hřiště u Vožeháku

DBK K-K
Měks Kralovice
FC Olympie
FC Olympie
FC Olympie
Měks Kralovice
Měks Kralovice
Měks Kralovice
Měks Kralovice
FC Olympie
FC Olympie
FC Olympie
Měks Kralovice
Měks Kralovice
zahrádkáři
KČT Kralovice
FC Olympie
FC Olympie
FC Olympie

Proměny...

kolem roku 1920

www.kozlany.cz

současnost
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ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V minulém měsíci
jsme Vám položili otázku, zda budete sledovat dění na
olympijských hrách v Pekingu ?

Na srpnovou otázku jste odpovídali takto:

Anketní otázka pro měsíc září:
Vzpomenete si na svůj první školní den?

stav hlasování k 28.8.2008 11:00 hod
(Anketa byla spuštěna 1.9.)

(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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