KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
ČERVENEC 2008
Z RADNICE ...
Co je nového
Nejdříve

se

ještě

vrátím
k události
minulého
měsíce.
Pomník
a
socha
prezidenta
E. Beneše
je již plně
zaplacena.
Ke
konci
měsíce
června
přišla
slíbená dotace z ministerstva kultury
ČR ve výši 250 tisíc korun (tato
dotace je účelová a nejde na konto
veřejné sbírky). Mohu tedy konstatovat, že socha i pomník jsou plně
zaplaceny a to nikoliv z rozpočtu
města, ale ze sbírky a z dotací.
Ještě jednou děkuji všem přispěvatelům.
V našem muzeu byla doplněna
sbírka publikací profesorky Věry

Olivové o životě a díle Edvarda Beneše. Rovněž byly instalovány nové materiály získané
od hostů
slavnostního odhalení pomníku.
Do 30. května se nám podařilo
stihnout podat ještě jednu žádost
o dotaci na opravu oken na kapli
v Hodyni. Pokud peníze dostaneme, budou okna opravena do původní podoby z olovnatého skla,
včetně nového zarámování a
ochranných sítí.
Na zastupitelstvu dne 12. června
byl odsouhlasen prodej bytů za
70% odhadní ceny pro současné
nájemce. Je to ze strany zastupitelů velmi solidní nabídka. Věřím,
že bude všemi nájemci akceptována a ti si byty odkoupí do vlastnictví. Jeden z bytů je volný a ten
bude dne 15. července prodán ve
veřejné dražbě.
Ve středu 25. června se přes Kožlany přehnala silná bouře, která
napáchala menší škody na stro-

mech v parku a hlavně u Vožehova
rybníka, kde popadaly stromy do
vody. Odklízení těchto stromů bude obtížné a vyžádá si
pomoc
speciální techniky.
V pátek 27. června skončil v naší
základní
škole
školní
rok
2007/2008. Vzhledem k tomu, že
škola v obci Chříč z ekonomických
důvodů končí svoji existenci, je
pravděpodobné, že žáci přejdou
do naší školy. Záleží však na rodičích, jakou školu si vyberou.
Snad je naše škola dostatečně profilována, aby byla pro tyto rodiče
přijatelná. Uvidíme v září, kdy začne nový školní rok.
Prakticky celý červen probíhá intenzivní sekání trávy a pořád ještě
není hotovo. Nová tráva přitom již
opět roste. Někteří občané nečekají, až jim před domem trávu posekáme a udělají to sami. Chtěl
bych jim za to poděkovat.
Mgr. Vladimír Přibyl

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

20036-725685369/0800
V současné době je již na účtu sbírky 338.000,-Kč (stav k 30.06.2008).
Ač je socha našeho rodáka již na svém čestném místě, sbírka dále pokračuje a prostředky budou použity na
další úpravy okolí pomníku.
Na výše uvedené číslo konta mohou občané, ale i firmy či organizace posílat své příspěvky prostřednictvím poštovních poukázek (je možné si je vyzvednout na MěÚ Kožlany nebo na poště Kožlany), převodním příkazem na
uvedené číslo účtu u ČS a.s. nebo hotově lze složit finanční částku na kterékoliv pobočce ČS a.s.
Dovolujeme si požádat přispěvovatele, kteří chtějí být zveřejněni v přehledu dárců, o jejich písemný souhlas se
zveřejněním. Bez tohoto souhlasu nemůžeme jejich jméno zveřejnit. Své souhlasy doručte na MÚ Kožlany.
Děkujeme.

Informace pro občany
Oznámení pro občany - třídění odpadu
Z obcí Dřevec, Hodyně, Hedčany
obalů. Občané mohou nadále
a Buček firma Becker Bohemia
tyto kartonové obaly ukládat
odveze označené plastové popelnido kontejnerů určených na
ce určené k vývozu kartonových
plast, které firma označí.
www.kozlany.cz

Tyto popelnice budou odvezeny,
protože krátce po zavedení této
služby a přivezení do obcí byla
jedna v obci Hodyně ukradena.
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Dne 12. 6. 2008 se konalo 7. zasedání zastupitelstva města Kožlany
Zastupitelstvo bere na vědorok 2007 a to bez výhrad,
mí:
č.80/08-Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, o stanovení koeč.74/08-Zprávu o činnosti rady
města Kožlany od 6. zasedání
ficientu
pro
výpočet
daně
zastupitelstva města konaného
z nemovitostí,
č.81/08-Vstup
města Kožlany do Zájmového
dne 12.03.2008, č.75/08-Zprávu
o výsledku přezkoumání hosposdružení
právnických
osob
s názvem:
Mikroregion
daření města Kožlany za rok
KRALOVICKO, zájmové sdružení
2007, č.76/08 - Zprávu finančního a kontrolního výboru za rok
právnických
osob,
č.82/08Stanovy a Zakladatelskou smlou2007, č.77/08-Zprávu starosty
města
vu
zájmového
sdružení
právnických
osob
Mikroregion
Zastupitelstvo schvaluje:
KRALOVICKO,
č.83/08-Prodej
č.78/08-Změnu rozpočtu města
bytových jednotek v nájemních
Kožlany na rok 2008 - 2. rozpočdomech současným nájemcům:
tové
opatření,
č.79/08čp. 366, ul. Větrná v Kožlanech,
Hospodaření města Kožlany za
pozemek st.p.č. 506 k.ú. a obec

a přijalo následující usnesení:
Kožlany, čp. 387, ul. Větrná
v Kožlanech, pozemek st.p.č. 628
k.ú. a obec Kožlany za 70 %
z odhadní ceny bytů, č.84/08Podání
žádosti o
poskytnutí
příspěvku na zachování a obnovu
kulturní památky kaple sv. Jana
Křtitele v Hodyni - oprava oken u
Ministerstva
kultury
s dofinancováním
z vlastních
zdrojů, č.85/08-Uzavření
Jasmínové ulice v Kožlanech pro
provoz
motorových
vozidel
v úseku
od hlavní
silnice č.
II/229 ke křižovatce se Zahradní
ulicí.

Našli jsme v poštovní schránce ...
Milí Kožlanští!
Chtěla bych vám touto cestou
poděkovat za vlídné přijetí a nezapomenutelné zážitky, které si odvezli žáci Základní školy pro sluchově postižené děti v Plzni, Mohylově ulici.
Ve dnech 12. a 13.června 2008
jsme se vydali na školní výlet, který měl žákům VIII. ročníku přiblížit
život a práci Dr. Edvarda Beneše.
Byli jsme ubytováni v malebné
krajině, v rekreačním středisku
přímo u Vožehova rybníku. Tady
jsme se setkali s velkou ochotou
místního správce Jiřího Hanzlíka.
Děti ještě dnes vzpomínají na výborné jídlo, které bylo vytvořeno

s velkou láskou v místní kuchyni.
Z tohoto střediska jsme se vydali
po Naučné stezce Kožlany. Cestou
žáci plnili úkoly, které jim vysvětlily
právě
informační
tabule
z naučné stezky. Nebylo možné
minout i místní muzeum, kde podobně jako Dr. Edvard Beneš, žáci
zasedli do starých lavic. Ze starého
vysvědčení zjistili, že žáci dříve
byli
hodnoceni
i
z krasopisu.
V dnešní době počítačů se žáci
shodli, že by většina z tohoto
předmětu asi propadla.
Další vlídné přijetí bylo i ve zdejší škole. Pan ředitel Panuška
s námi pobesedoval a žáci se mohli
„vyřádit“ na hřišti u školy, horole-

zeckou stěnu a minigolf vám
opravdu závidí!
Zvláštní dík patří paní Kobylákové, která nás provedla kožlanským
Keramem a žáci poznali nelehkou
práci keramiků.
Milé Kožlany, ještě jednou díky
za velmi milé přijetí. Rádi se budeme zase vracet. Doufám, že já
osobně navštívím Kožlany v době
prázdnin, abych tady načerpala síly
do dalšího školního roku, stále se
k vám do Kožlan ráda vracím,
vždyť tady mám i svoje kořeny.
Mgr. Kamila Burešová,
třídní učitelka VIII.NA
(pro místní Kamila Vopatová)

Ladislavská padesátka

Na desátý ročník cyklistického výletu Ladislavská padesátka se vypravilo dvacet nadšenců. Trasa výletu vedla
na Skryjská jezírka a hrad Krakovec. Po cestě se naše výprava měla možnost zvážit. Dohromady jsme měli
1620 kg. Všichni nakonec trasu zvládli.
Hana Tupá

www.kozlany.cz
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POHLEDY DO HISTORIE
Opožděná kronika doby válečné a Kožlan – VII.část
V roce 1943 přistálo v Kožlanech nouzově dvoumoto-

dílnách a které měly rovněž vysokou výměnou hodno-

rové německé vojenské letadlo na poli několik metrů

tu za potraviny. Pěstování tabáku bylo údajně omeze-

vpravo od silnice na Dřevec, kde se dodnes říká „na

no na 15 rostlin na kuřáka, ale ve skutečnosti to nikdo

letišti“ (ale opravdové letiště tam bylo vybudováno až

nekontroloval. Někteří pěstovali tabák volně na záhu-

v padesátých letech po válce). Tam v nestřežené době

mence, ale neznal jsem případ, že by jeden kuřák

po opuštění pilota přispěchalo hned několik lidí s ple-

druhému tabák zcizil, tak velká solidarita byla mezi

chovkami na benzín s pokusem vysát z nádrže letadla

kuřáky.

část benzinu a tak letadlu trochu odlehčit. Přičemž ve

Za války se však na venkově vyřešila i otázka nedo-

velkém spěchu vysát hadicí benzin z letadla se přio-

statku cukru tím, že se začala pěstovat cukrovka, kte-

trávil kožlanský klempíř Těša Č., ale možná i další. A

rá se po očištění nakrájela do velkého hrnce a dlouho

my kluci jsme si odnesli jako trofej kousky umělého

vařila, pak se scedila a opět vařila až do doby zhoust-

nerozbitného skla z kabiny, které po zapálení hořelo.

nutí, kdy konečným výrobkem se stává krásný hnědý
sirup, se kterým se sladilo nebo pekl perník. Nebyl
však problém ani s nedostatkem piva, které se také
začalo vařit podomácku. Přidávala se do něj melta
(tehdejší kávová směs) a konečným produktem se
stává černé lahodné pivo, které se po stáčení do lahví
ukládalo do sklepa, kde silou piva létaly špunty z lahví. Tak se řešily i další a další nedostatky na příklad
výroba vína ze šípků, žita a z různých druhů ovoce a
chlebových kůrek, ale i dalších. Ale jak by se tyto
otázky řešily dnes ?
Přichází pátý rok války, stále platí všechna omezu-

Všechny zdroje národního hospodářství Říše a Protek-

jící nařízení. Zákaz shromažďování a tanečních zábav.

torátu jsou vyčerpány a projevuje se nejen nedosta-

Tak se tancuje tajně v uzavřené společnosti všude

tek potravin, ale veškerého spotřebního zboží zvláště

kde se dá. V hospodě v kuchyni u Sládků čp 79, u

kovových předmětů včetně různých šroubků a hřebíků

Eretů čp 223, v průjezdě, v Ouvoze u Pravouše Rab-

a tak se narovnávají i staré hřebíky. O tabákových vý-

štejnka čp 295, ale někdy i ve stodole na betonovém

robcích, cigaretách ani nemluvě, kdy mužská popula-

mlatě. To všechno za hudebního doprovodu starých

ce kuřáků (ženy ještě nekouřily) je ochotna zaplatit za

gramofonů ještě na kliku. Šroťáky na obilí jsou stále

jednu cigaretu 5-10 K a cigarety se stávají ve výměn-

zablombovány a na potřebné šrotování krmného obilí

ném obchodu nejsilnější měnou. Začíná se pěstovat

přichází pověření úředníci, kteří šrotovník odblombují

tabák a dodnes nikdo neví jak se k nám semínka ta-

a po našrotování určitého množství obilí zase zablom-

báku tak najednou dostala. Semínka drobnější než

bují. (Zatím co čekají při dobré svačině u sedláka v

mák, ze kterého narostly krásné rostliny tabáku 1,5-

kuchyni) Jsou stále zablombovány i odstředivky na

2m vysoké s dlouhými kopinatými lisy zakončené bí-

mléko a bečky na stloukání másla. A tak se v hrnčír-

lými trubkovitými květy u tabáku dýmkového a s rů-

nách vyrábějí tajně hliněné bečky různých velikostí,

žovými u tabáku cigaretového. Během růstu se odla-

které se dodnes nalézají na všech půdách v Kožla-

movaly spodní nažloutlé listy, které se pak napichova-

nech, jako dávní svědci vázaného válečného hospo-

ly na provázek a ve stínu se sušily, Pak se na sebe

dářství.

skládaly a kropily sladkou vodou, lisovaly a nechaly se

Skrývačky na obilí a potraviny dosáhly již takové

určitou dobu aby v listech došlo k fermentaci a pak se

dokonalosti, že žádná sebepřísnější kontrola nebyla

nechaly zrát ve starém dřevěném (vojenském) kuf-

schopna je odhalit (skrýše v dvojitých zdech obilí za-

ru.Během krátké doby měl každý svůj vlastní odzkou-

kopané v plechových sudech a další) Ale v případě

šený recept, který si kuřáci navzájem mezi sebou jako

náhlé kontroly lidé nepohrdli ani úkrytem v márnici na

vzácné zkušenosti vyměňovali. Tabák pak krájeli ob-

starém židovském hřbitově u Šibeničáku, kde jsme

dobně jako se dělaly kdysi domácí nudličky. Dlouho

jednou při klukovských hrách při cestě z hajnovny,

však netrvalo a začaly se objevovat malé perfektní ře-

kam jsme v neděli chodili na loutkové divadlo, narazili

začky na tabák, které načerno vyráběli škodováci v

na pověšenou půlku prasete (ale mlčeli jsme jako

www.kozlany.cz
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hrob, ani doma jsme to neřekli, bylo to naše tajem-

níku pak připadá třída v hospodě bývalého pivovaru,

ství) Ale měli jsme i nebezpečná tajemství, aniž by-

kde se nám v touze mladického poznávání otevírají

chom si to byli jako chlapci uvědomovali. Když jsme

tajemné kouty, kdysi známé restaurace s dámskou

jednou šli s kamarádem od sousedů v neděli lesem na

obsluhou „Pod věžičkou“ . Prostředí, které rozptylova-

fotbal k Vožeháku a při cestě od Novákojc lávky naho-

lo naše pubertální dospívání, kde jsme za velkého úsilí

ru jsme narazili ve stráni na liščí noru. Ze zvědavosti

naší učitelky stejně dosáhli nejhoršího třídního průmě-

jsme do ní sáhli a vytáhli jsme z nory bubínkový re-

ru, neboť nestačili zamalovat historická sgrafita na

volvér. O tom, že za držení zbraně je trest smrti jsme

pánských záchodech, které ušly pozornosti věhlasné-

věděli a tak jsme tam zbraň zase vrátili, ale vydržet

mu učitelskému sboru a řediteli. A těm slečnám za-

taková tajemství. Přiznat se a odevzdat zbraň to ne-

pomněli říct, že ten podnik je již zrušený.

bylo řešení, protože nikdo by nebyl věřil té pohádce. A

S otevřeným jarem 1944 ale přijíždí stále noví a no-

tak jsme se do konce války chodili s Pepíkem Zetků

ví uprchlíci, lidé z Němci zabraných území, zemědělci

na tu zbraň dívat a nedočkavě jsme čekali na konec

německé národnosti, ale i Chorvaté přijíždějí na sel-

války, abychom se konečně zbavili té tíhy a zodpo-

ských vozech pod plachtou s celými rodinami. Ty zá-

vědnosti.

možnější s traktory, ale někteří již také bez vlastních

Po dlouhé zimě s vydatnou sněhovou pokrývkou a

potahů, které mají naši zemědělci za povinnost vždy

závějemi se otevírá jaro 1944. Německá armáda po

přepravit s koňmi z odpočinkové zastávky z hřiště od

taktických ústupech na východě zaujímá stále výhod-

sokolovny na další štaci. Tam shání čerstvé potraviny

nějších pozic směrem z východu na západ a začíná

pro děti (ajko pro dětsko) nebo trochu mléka. Nebylo

masový příliv válečných uprchlíků tzv. Národních hos-

lidí, kteří by jim nepomohli. Nikdy ale nežebrali, ale

tů. Škola v Kožlanech je vystěhována pro ubytování a

vyměňovali vždy za věci pro ně méně potřebné. Byl to

potřeby uprchlíků a naše náhradní třídy jsou roztrou-

smutný pohled na starce, ženy a malé děti. Byla to

šeny po celých Kožlanech. Ve 4 třídách je zavedeno

válka a nikdo nevěděl co nás s příchodem fronty ještě

střídavé dopolední a odpolední vyučování pro 8 tříd.

čeká. Někteří lidé si připravovali tajné úkryty a zazdí-

Pro nejmenší třídy v hospodě u Ipoltlů čp 176m, další

vali cenné věci a potraviny. Byla to doba nejistoty a

třídy v sokolovně, jedna v přízemí v jídelně a druhá

strachu s příchodem fronty.

nahoře ve sborovně, Na nás dospívající žáky III. roč-

Bohumil Vondrášek

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Loučení ve školce
Ve středu 18. června jsme na zahradě mateřské
školky prožili příjemné odpoledne. Počasí nám přálo,
přišlo hodně dětí, rodičů, prarodičů i známých a tak
jsme se vesele rozloučili s našimi předškoláky, kteří
již od září půjdou do ZŠ. Děti z 1. i 2.třídy předvedly
hudebně pohybové vystoupení a děti 2. třídy zahrály
na flétny písničky, které se za rok naučily.
K dobré náladě přispěl pan Pohoda se svým Divadlem z bedny. Při pohádce i soutěžích a hrách zapojil

www.kozlany.cz

nejen děti, ale i přítomné dospěláky. Nakonec si se
všemi pochutnal na opečeném buřtíku. Hezké odpoledne pak ukončil déšť, který rychle zahradu vyklidil,
ale pěkné zážitky určitě nesmyl.
Naše předškoláky si můžete prohlédnout ve vývěsní
skříňce ve městě.
Přejeme všem krásné prázdniny a dovolené.
J. Mrzenová

Kožlanský zpravodaj 7/2008
strana - 4 -

Žáci naší školy reprezentují
Basketbalová kvalifikace
Po vítězství v krajském kole se
zúčastnily naše st. žákyně kvalifikace ZŠ v basketbale o postup do
republikového finále. Turnaj se konal 22.5.2008 v Nymburce za
účasti tří družstev: ZŠ Strakonice,
ZŠ Brandýs n/Labem a naše škola.
V chladné tělocvičně, za rozhodování „nestranných“ rozhodčích a
naprosté neinformovanosti pořadatelů skončily zápasy takto: Brandýs-Kožlany 41:34 (podle zápisu,
skutečně
41:39),
BrandýsStrakonice
17:41
a
KožlanyStrakonice 39:35. Díky skóre obsadila děvčata druhé nepostupové
místo.
Chtěl
bych
poděkovat
A. Houškové,
K. Kulhánkové,
L. Jaškové, L. Urbanové, M. Bihariové, K. Hříbalové a K. Šofrankové
za předvedenou hru, pevné nervy
a vzornou reprezentaci školy. Více
už o tomto turnaji psát raději nebudu, až zase vidím „RUDĚ“.
Pohár rozhlasu
Ve čtvrtek 27.5.2008 se družstva st. žáků a st. žákyň (8.-9.tř.)
účastnila v Nýřanech atletických
závodů o POHÁR ROZHLASU.
V hrozném vedru se naši atleti a
atletky vyrovnali žákům ze škol
s atletickými stadiony a hřišti. Dokonce skok vysoký hochů vyhrál
náš žák L. Ptáček (7.tř.) výkonem
165 cm. Po konečných propočtech
skončili hoši pátí a děvčata šestá,
ačkoliv to zprvu vypadalo ještě lépe.
Družstva soutěžila v tomto složení:
A. Kulhánek 9.r. – 60m, dálka,
4x60m, J. Rataj 9.r. - 60m, výška,
4x60m, J. Správka 8.r. – 60 m,
4x60m, O. Bílek 9.r. – 1500m,
koule, L. Fanta 9.r. – 1500m,
4x60m, O. Kreps 9.r. – 1500m,
koule, 4x60m, M. Karlík 8.r. – výška, 4x60m, L. Ptáček 7.r. – výška,
dálka, 4x60m, J. Bock 8.r. – dálka,
koule, 4x60m,

www.kozlany.cz

L. Urbanová 7.r. – 800m, výška,
K. Hříbalová 9.r. – 60m, dálka,
4x60m, M. Bihariová 7.r. – 60m,
dálka, A. Houšková 9.r. – 60m,
výška, 4x60m, L. Jašková 9.r. –
800m,
dálka,
4x60m,
K. Šofranková 8.r. – 800m, koule,
K. Kulhánková 9.r. – výška, koule,
4x60m.
Kožlanská laťka
Ve středu 4.6.2008 se uskutečnil
v naší tělocvičně již 12.ročník Kožlanské laťky za účasti žáků naší
školy a školy v Kralovicích. Do bojů
o sladké ceny se přihlásilo 23 soutěžících. Skokani se rozdělili do
čtyř kategorií podle věku a pohlaví.
Každá kategorie měla jinou základní výšku:
ml. dívky 100 cm * ml. hoši 110
cm,
st. dívky 110 cm * st. hoši 120
cm.
Soutěž trvala dvě hodiny a závodníci podávali skvělé výkony.
Absolutním vítězem se stal Lukáš
Ptáček, který výkonem 155 cm vyrovnal rekord soutěže a překonal i
všechny ostatní soutěžící.
Ve dvanáctém ročníku byla naše
škola lepší:
mladší žákyně: 1. Urbanová Lenka, ZŠ Kožlany, 120 cm
starší žákyně: 1. Houšková Adriana, ZŠ Kožlany, 125 cm
mladší žáci: 1. Ptáček Lukáš, ZŠ
Kožlany, 155 cm
starší žáci: 1. Trnka Daniel, ZŠ
Kralovice, 145 cm
Okresní kolo ve volejbalu
V úterý
12. června
se
v Kralovicích konalo okresní kolo
volejbalu starších žáků a žákyň.
Naše děvčata obhajovala loňské vítězství a prošla celým turnajem
opět bez jediné porážky a turnaj
bez problémů vyhrála. Hochům se
dařilo obdobně, ale v posledním
zápase s ZŠ Kralovice těsně prohráli a na skóre skončili až třetí.

Konečné pořadí:
dívky: 1. ZŠ Kožlany, 2. ZŠ
Horní Bříza, 3. Gym. Plasy, 4. ZŠ
Kaznějov, 5. ZŠ Zruč-Senec, 6. ZŠ
Kralovice
hoši: 1. ZŠ Kaznějov, 2. ZŠ Kralovice, 3. ZŠ Kožlany, 4. ZŠ ZručSenec, ZŠ Dolní Bělá
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem žákům a žákyním, kteří naši
školu v tomto školním roce reprezentovali, za skvělé výkony a
dobrou propagaci kožlanské školy.
Mgr. Jaroslav Berbr
McDonald´s Cup 2008
okrskové kolo – kategorie „B“
Kralovice 6.5.2008 (žáci 4.-5.tř.)
Kožlany-Plasy 0:6, Kožlany-Žihle
0:3, Kožlany-Kralovice 1:4, Kožlany-Kaznějov 0:0
skóre 1:13, konečné umístění:
5.místo
okresní kolo - kategorie „A“
Plasy 12.5.2008(žáci 1.-3. tř.)
Kožlany-D.Bělá
1:1,
KožlanyM.Touškov 2:1, Kožlany-H.Bříza
3:0, Kožlany-Kralovice 1:1, Kožlany-Plasy 1:0, skóre 8:3,
konečné umístění: 1.místo
krajské finále kategorie „A“
Plzeň 27.5.2008(žáci 1.-3. tř.)
zúčastnilo se celkem 8 mužstev,
která byla rozlosována do dvou
skupin.
skupina A - Stupno, Klatovy, Kožlany, Domažlice
skupina B - Benešova ZŠ Plzeň,
Tachov, Chlumčany, 33.ZŠ Plzeň
výsledky skupina A :
Kožlany-Stupno
2:2,
KožlanyKlatovy 1:2, Kožlany-Domažlice
1:2
konečné pořadí kraj. finále:
1. Benešova ZŠ Plzeň, 2. Klatovy,
3. 33.ZŠ Plzeň, 4. Domažlice, 5.
Chlumčany, 6. Kožlany, 7. Stupno, 8. Tachov
Z. Pícl
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KULTURA
Dokumentární film o malíři
Kulturní
komise
pořádala
dne
18. června
v Kožlanské sokolovně promítání dokumentárního filmu o malíři Bohumilu Konečném. Film natáčel a režíroval režisér Ladislav Moulis, který natáčí dokumenty
pro Českou televizi. Film zapůjčila žena B. Konečného,
paní MUDr. Eva Konečná. Přes šedesát diváků shlédlo
hodinový dokument a jeho autora i rodinu odměnilo

potleskem. Tento zajímavý film rodina Bohumila Konečného věnovala Městské knihovně v Kožlanech.
Film budou mít diváci možnost si zapůjčit od měsíce
července.
Kulturní komise děkuje také panu L. Prusíkovi za
promítnutí filmu.
kulturní komise

Proč se už čerti nežení
Divadelní soubor HASIKO Kožlany uvedlo 26. června
2008 pohádku Vladislavy Kobylákové „Proč se už čerti
nežení“. Dopoledne soubor zahrál svoji nově nastudovanou hru pro žáky ze základní školy a děti
z mateřské školy. Večer pak byla Kožlanská sokolovna
opět zaplněná diváky, kteří herce odměnili dlouhotr-

vajícím potleskem. Dětem se pohádka moc líbila a někteří přišli znovu večer s rodiči, aby se pobavili. Touto
pohádkou DS HASIKO popřál dětem hezké prázdniny.
V. Kobyláková

Pozvánka do Muzea v Mariánské Týnici
O prázdninách se můžete
přijít
podívat
do
muzea v Mariánské Týnici na výstavu "Od májů
do posvícení", která bude otevřena
do 20. července. Uvidíte jak se
slavily máje, poutě a posvícení.
Dozvíte se co to byly dožínky a jak
se chodívalo na Boží tělo. K této
výstavě byla vydaná i stejnojmenná publikace, kde je popis jak lidových tak i církevních zvyků, které

se váží k tomuto období. Na slavnostní vernisáži této výstavy 12.
června vystoupil dětský soubor z
Kožlan s pásmem lidových písniček, se svým panem učitelem. Děkujeme a věříme, že toto vystoupení nebylo u nás v muzeu poslední. Od 22. července bude v refektáři muzea výstava obrazů Aleny
Königsmarkové, která potrvá do
poloviny srpna. Do konce prázdnin
je v kostele Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici výstava soch
Miloslava Chlupáče. Prohlídku výstav můžete spojit s návštěvou
koncertu vážné hudby 5. července

od 18.00 hodin v Mariánské Týnici
v rámci festivalu "S hudbou za
památkami Plzeňského kraje Kralovicka a Švihovska - Accento".
V programu zazní na cembalo a
flétny francouzská barokní hudba.
Nenechte si ujít návštěvu výstav a
přijďte se zaposlouchat do tónů
hudby, která zazní v prostoru pod
nově restaurovanými obrazy od
barokního umělce Petra Brandla,
"Smrt sv. Isidora" a "Zavraždění
sv. Václava", které jsou vystaveny
na chodbě před refektářem od 24.
června.
Jana Dienstpierová

Cosi o zdánlivých maličkostech kolem nás
Jiří Zágner o sobě napsal:
K fotografii jsem se přitočil v první polovině osmdesátých let jako výtvarník propagace a stala se mým
životním koníčkem. Začalo to Flexaretou, Praktisixem,
filmem Fomapan či Orwo a temnou komorou.
Pak jsem se odstěhoval do Karlových Varů a focení
nadlouho opustil. Teď se ke svému bývalému koníčku
vracím a v podstatě jen tápu ve vodách zvaných digitální fotografie a její počítačové zpracování.
Chcete-li se seznámit s dalšími fotografiemi Jiřího
Zágnera najdete je na:
www.photoextract.com/cs/foto/uzivatel/4730-jiri-zagner

Výstava fotografií Jiřího Zágnera
Muzeum Kožlany
Vernisáž proběhne 5. července 2008 16:00 hod.
Termín výstavy červenec – srpen 2008

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Z důvodu čerpání dovolené bude městská knihovna uzavřena od 11.-15.7. a od 1.-17.8.
Knihovny na vesnicích budou otevřeny 18.7. a 22.8. v obvyklou dobu.
H. Tupá
Dění v knihovně dále sledujte na: http://www.knihovna.kozlany.cz
www.kozlany.cz
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NAŠE SPOLKY
Pochod Dřevec - vítání prázdnin
Na 1. letní den se nám vydařilo
počasí a děti i rodiče, nejenom ze
Dřevce, se sešli v hojném počtu.
Pak se děti vydaly po malých skupinkách na dlouhý pochod. Po cestě je čekala spousta dovednostních
a vědomostních úkolů. Na urče-

ných stanovištích děti dostávaly
občerstvení, aby všechny došly do
cíle, kde na ně čekala hlavní sladká
odměna.
Na přibližně 5 km dlouhé trase,
která vedla lesem a polními
cestami, sbíraly indicie za správně

splněné úkoly. Podle těchto indicií
všichni poznali českou pohádku
„Dařbuján a Pandrhola„. Se všemi
zadanými úkoly si snadno poradili.
I přes znatelnou únavu byli všichni
spokojeni a těší se na další akce.

Dětský den v Army stylu
V neděli 1. června se uskutečnil v Kožlanech dětský
den v Army stylu. Při vstupu na cvičiště vyfasovaly
děti vojenské knížky, do kterých jim na stanovištích
zapisovali body. Po absolvování všech disciplin dostaly
hodnost. Děti braly soutěžení velmi vážně a s velkým
nasazením se pouštěly do plnění úkolů.
Velkým lákadlem se stala čtyřkolka Aleše Hofmana,
na které se děti za dozoru mohly projet. Z vojenské

techniky dorazil jeep z Kralovic, který také děti povozil. Celé odpoledne se odehrálo na základně kožlanských hasičů.
Poděkování patří maminkám, které celý program
vymyslely a všem ostatním, kteří pomohli jejich nápady realizovat
H. Tupá

SPORT
Výsledkový servis FC Olympie Kožlany – červen 2008
Muži:
Kožlany – Dobříč 2:0 (0:0)
branky: Šnajdr ml., Kotěšovec
Všeruby - Kožlany 1:1 (0:1)
Branka: Šnajdr ml.
Kožlany - Kam. Újezd 3:2 (1:0)
Branky: Kotěšovec 2, Šnajdr ml.
Křelovice – Kožlany 4:2 (2:0)
Branky: Vlček, Klaus
Kožlany - Nýřany B 1:2 (0:1)
Branka: Kotěšovec

Líně – Kožlany 2:4 (0:1)
Branky: Klaus 2, Kožíšek, Štrunc
Kožlany – Bezvěrov 3:0
kontumačně (soupeř se nedostavil)
Dorost:
Kožlany – Úněšov 1:3 (0:2)
Branka: P. Fiala
K.Újezd – Kožlany 5:0 (3:0)
Kožlany – Sulkov 0:7 (0:3)
Zbůch – Kožlany 6:2 (3:0)

Branky: Tesař, Solar
Kožlany – Hadačka 1:2 (0:1)
Branka: V. Fiala
Žáci:
Kožlany – Trnová 6:1 (3:0)
Branky: M. Kulhánek 3, Karlík,
Kozler, J. Vopata
Dolní Bělá – Kožlany 1:1 (0:1)
Branka: J. Bock
Kožlany – Bezvěrov 2:2 (1:2)

FC Olympie Kožlany
Předposlední červnový víkend
odehrála naše mužstva poslední
utkání sezóny. Žáci se po nepříliš
povedeném podzimu vzchopili a
dotáhli se na střed tabulky. Dorost
na jaře bohužel navázal na nepřesvědčivé podzimní výsledky a
skončil beznadějně poslední. Muži
na jaře úspěšně zvládli mimořádně
vyrovnaný boj o záchranu a nako-

nec dosáhli druhého nejlepšího výsledku za svého působení v okresním přeboru.
Protože řada mladých hráčů odchází ze žáků do dorostu, je třeba
žákovské mužstvo doplnit mladou
krví, a proto bychom rádi na tomto
místě apelovali na naše nejmladší
(a samozřejmě i na jejich rodiče) rozšiřte naše řady, pojďte s námi

hrát fotbal. Byla by škoda nenavázat na tradičně dobrou práci s
mládeží v našem oddíle. Bližší informace vám rádi poskytnou trenéři Pavel Fiala a Martin Švamberg, ale i ostatní fotbalisté a
funkcionáři.
J. Švamberk

* konečné tabulky fotbalových soutěží na další stránce
www.kozlany.cz
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Tabulka okr. přeboru mužů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

DIOSS Nýřany „B“
Slovan Blatnice
Baník Líně
Jiskra Křelovice
B. Kamenný Újezd
Slavia Vejprnice „B“
Slavoj Žihle
Olympie Kožlany
Sokol Kozolupy
Sokol Hunčice
ZKZ Horní Bříza „B“
KZJ SK Všeruby
Sokol Dobříč
Sázavan Bezvěrov

77:46
55:38
84:64
64:48
65:50
62:51
58:59
50:51
56:57
42:49
47:64
51:73
55:73
30:73

52
46
44
44
42
42
37
36
33
28
28
27
25
18

Tabulka okr. přeboru dorostu

Tabulka okr. soutěže žáků

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Baník Zbůch
Sparta Sulkov
Bohemia Kaznějov
TJ Tlučná
Slavia Úněšov
Sokol Dobříč
Trafo Hadačka
Slovan Blatnice
SHH Heř. Huť
B. Kamenný Újezd
Olympie Kožlany

90:28
76:13
74:36
55:19
55:39
60:49
37:79
31:55
32:74
27:85
26:86

48
45
38
38
36
32
23
18
13
12
7

Sokol Dolní Bělá
Sokol Kralovice
Sokol Dobříč
Svornost Hvozd
Olympie Kožlany
Sokol Kozojedy
Sázavan Bezvěrov
Trafo Hadačka
Sokol Trnová

65:17
58:31
43:18
58:38
41:20
24:27
37:42
20:65
10:98

41
31
31
27
25
21
19
11
1

15. ročník turnaje v malé kopné

„ O pivní pohár“
sobota 12.7.2008
prezentace družstev 7:30 – 8:00
hřiště v Bučku
OLIVIA CUP ovládli Šnajdrovi
První letní den roku 2008 se zapsal do dějin sdružení Mini G Jamky Kožlany. Rakovnický Putt-golf
CONDOR na tamní devítijamkovém hobbygolfovém
hřišti uspořádal I. ročník Olivia Cupu, nad kterým převzal záštitu i starosta Kožlan Mgr. Vladimír Přibyl a
který byl uspořádán dle platných pravidel Světové minigolfové federace WMF.

Role hlavní rozhodčí se pak zhostila Olivia Prokopová,
jež vše zúčastněným dopodrobna vysvětlila pravidla.
Memoriál Katky Šlikové
Již 3. ročník streetbalového turnaje proběhl ve sportovním areálu
u ZŠ v sobotu 14.6. Rozlučkové
klání pod bezednými koši si již získalo popularitu, o čemž svědčí letošní rekordní účast 44 družstev.
V hlavních kategoriích se turnaje
zúčastnilo 36 družstev, které doplnilo 8 rodinných týmů, které si to
rozdaly v rámci seriálu „O zlatého
www.kozlany.cz

„Jsme rádi, že se můžeme s touto hrou a principem
turnaje tímto způsobem seznámit,“ uvedl Petr Feix.
Po osmi odehraných okruzích bylo jasné, že všechny
vypsané kategorie ovládla rodina Šnajdrových.
V kategorii mužů se z prvenství radoval Karel Šnajdr
s výkonem 131, který na stříbrnou a bronzovu příčku
drtivým finišem odsunul oba spolufavority Petra Feixe
(134 úd.) a Jiřího Krepse (139 úd.), kteří jsou zároveň
i členy pořádajícího clubu. Na čtvrté příčce se pak
s výkonem 145 úderů umístil starosta Přibyl, příčka
pátá připadla Václavu Pekárkovi (154 úd.) a příčka
šestá Ondřejovi Krepsovi (168 úd.).
V kategorii žen dominovala Alena Šnajdrová (145
úd.), stříbro brala Táňa Krepsová, která v play-off na
druhé jamce přehrála Hanu Feixovou, když obě předtím shodně zahrály 155 úderů.
Juniorské zlato nakonec vybojovala Karolína Šnajdrová (150 úd.), před Adélou Krepsovou (171 úd.) a
bronzovým Václavem Švambergem (212 úd.). Čtvrtá
příčka připadla Jiřímu Slabému (217 úd.).
„Jsem potěšen, že se zde rozvíjí další sportovní odvětví a velmi rád jsem se této akce zúčastnil. Do budoucna všem přeji dobrý úder a Petru Feixovi, který
byl nominován na British Open, hodně úspěchů,“ uvedl na závěr Mgr. Vladimír Přibyl, starosta Kožlan.
Honza Prokop

Krasportíka“. Celkem bylo sehráno
100 zápasů a úroveň většiny byla
nadstandardní. Turnaj do svého
kalendáře zařazují nejen hráčky a
hráči našeho DBK, ale i hosté
z Plzně, Plas, Kladna, Tachova či
Rokycan.
Tato popularita s sebou nese také problém a to je jak uspořádat
příští ročník – rozdělit turnaj na

dva dny nebo omezit počet účastníků? S tímto problémem se budeme muset příští rok nějak vypořádat.
Závěrečné hromadné foto účastníků najdete na další stránce. Další
fotografie a výsledky na webu DBK
Kožlany-Kralovice:
http://www.basket.kozlany.cz
J. Buňka
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Kožlany mají turistickou známku
Podařilo se nám vyrobit turistickou známku Muzea Dr. E. Beneše a zařadit
tak naše muzeum do katalogu známkových turistických míst ČR. V našem
okolí není penetrace známek vysoká (Kralovice, M. Týnice, Krašov) a věříme,
že se nám touto aktivitou podaří přilákat další turisty do našeho města.
Číslo naší známky je: 1538. Známka je v prodeji v Muzeu, Restauraci „U
radnice“ a v Sokolovně. Prodejní cena známky je 25,- Kč.
Co to jsou Turistické známky?
Jsou to kulaté, dřevěné, vypalované plakety, které jsou suvenýrem a zároveň "potvrzením" o dosažení turisticky atraktivního místa. Jinde je nelze
koupit.
Navazující číslovaná řada známek sleduje hřebeny hor, toky splavných řek,
mapuje hrady, zámky, přírodní i technické památky, historická města, zpřístupněné jeskyně, zoologické zahrady a mnoho dalších zajímavých míst.
Turistické známky spolu s každoročně aktualizovanými mapami mohou hrát
roli průvodce po krásách naší vlasti. Celý systém je neustále rozšiřován.
Další informace najdete na www.turisticke-znamky.cz

Proměny...

nedávno

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 jste již prošli celou naší
naučnou stezku ?

Na červnovou otázku jste odpovídali takto:

Anketní otázka pro měsíc červenec:
Jste sběrateli turistických známek?

(Anketa bude spuštěna 1.7.)

stav hlasování k 30.6.2008 02:15 hod

(placené 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
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