KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
DUBEN 2008
Z RADNICE ...
Co je nového
Letošní zima k nám byla hodně
mírná, tudíž nepřinesla žádné větší
obtíže
s uklízením
sněhu,
náledím
apod.
Ani
vichřice
Emma
nenapáchala
v
našich
lesích a na
majetku
velké
škody. Měli jsme v tomto směru
štěstí.
Daleko větší škody v současné
době páchají vandalové. Objevují
se poražené značky, rozbité lavičky, a tak bych mohl pokračovat
dále. Kdo má tyto škody na svědomí? Omladina z řad občanů Kožlan posílená alkoholem? Určité
poznatky máme a ve spolupráci
s PČR je vyhodnocujeme. Je škoda, když občané Kožlan ničí majetek a zařízení, které slouží právě
občanům Kožlan. Bylo by dobré
znát názor rodičů „dětí“, kteří se
takto chovají. Je otázkou, zda o
tom vůbec ví. Nebo je jim to snad
jedno?
Dne 27.3. byl dokončen pro Kožlany významný projekt. Došlo k
slavnostnímu otevření naší knihovny. Díky velkému úsilí pí Tupé a
některých dobrovolníků se podařilo

dílo, které nám mohou závidět i
mnohá
daleko
větší
města.
Knihovna je obsáhlejší, má dobré
technické vybavení a je
přístupná
i
přes internet.
Konečně
se
podařilo také
vyřešit zastaralé elektrické
rozvody v celé
budově
„Pod
věžičkou“.
Jsem přesvědčen o tom, že
naše knihovna opravdu stojí za
návštěvu.
Určitě jste si všimli, že v parku
nad střediskem se intenzivně pracuje na výstavbě nového pomníku
prezidentu E. Benešovi. Firma p.
Štěrby z Nečtin odvedla velmi kvalitní práci i za pomoci našich pracovníků. Celý park bude postupně
upraven a osázen tak, aby
24.května byl připraven na slavnostní odhalení sochy E.Beneše.
Tyto
práce
jsou
financovány
z prostředků veřejné sbírky, na
kterou stále přicházejí příspěvky.
V současné době máme rozpracovanou dotaci z MK ČR. Pokud by
vyšla, bylo by postaráno o celé finanční pokrytí této akce.
Dne 20. března jsme spolu
s místostarostou města p. Ing. Šapovalovem navštívili dílnu p. Petra

Dvořáka v Praze, abychom se podívali, jak pokračuje odlévání sochy. Také bylo třeba doladit některé detaily uchycení na podstavec.
Viděli jsme, že socha je již odlita a
v současné době dochází k jejímu
čištění a kompletaci.
Písemně jsem pozval na slavnostní odhalení i prezidenta ČR
pana Václava Klause. V souvislosti
s tímto mě pan prezident s chotí
pozval v pátek 7. března na přátelské setkání do prostorů Španělského sálu Pražského hradu při
příležitosti složení prezidentského
slibu. Je to pocta nejen pro mne,
ale především pro Kožlany jako takové. Při této návštěvě jsem se
s panem prezidentem osobně setkal a akci odhalení pomníku
E.Benešovi připomněl.
Do 24.května je ještě dlouhá
doba, ale už nyní je třeba začít
pracovat na tom, aby byly Kožlany
na tuto událost připravené. Věřím,
že nejenom město, ale i občané
udělají kus práce kolem svých domovů. Chtěl bych ale také říci, že
to, aby byly Kožlany pěkné, neděláme jen kvůli odhalení pomníku a
případné
návštěvě
prezidenta.
Chceme, aby naše město bylo
pěkné stále a líbilo se všem návštěvníkům a především nám –
občanům Kožlan.
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 263.600,-Kč (stav k 19.03.2008).
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.
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Informace pro občany
Dne 12.3.2008 se konalo 6.zasedání zastupitelstva města Kožlany a přijalo následující usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí:
č.58/08-zprávu o činnosti rady
města Kožlany od posledního zasedání zastupitelstva města Kožlany konaného dne 12.12.2007,
č.59/08-zprávu starosty města
Zastupitelstvo schvaluje:
č.60/08-změnu rozpočtu města
Kožlany na rok 2008-1.rozpočtové
opatření, č.61/08-zásady prodeje
bytů z majetku města Kožlany,
č.62/08-vyhlášení záměru prodat
bytové jednotky v nájemních domech současným nájemcům: čp.
366, ul. Větrná v Kožlanech, pozemek st.p.č. 506 k.ú. a obec Kožlany, včetně bývalé kotelny, čp.
387, ul. Větrná v Kožlanech, pozemek st.p.č. 628 k.ú. a obec Kožlany, č.63/08-obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2008, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
2/99 o prodeji bytového fondu
města Kožlany, č.64/08-prodej
části pozemku st.p.č. 253/3 v k.ú.
Kožlany o výměře cca 40 m2 za

cenu 50,- Kč/m2, č.65/08-prodej
bytu č. 8 ( 3. patro, garsoniera) v
bytové jednotce č. 387, Větrná ul.,
Kožlany, formou veřejné dražby
za vyvolávací cenu 80 % ceny dle
znaleckého
posudku,
č.66/08nákup pozemku p.č. 242/2 v k.ú.
Kožlany o výměře 60 m2 za cenu
50,- Kč/m2, č.67/08-nákup části
pozemku p.č. 3623/1 v k.ú. Kožlany o výměře 5 m2 za cenu 50,Kč/m2, č.68/08-geometrické zaměření komunikace ve Sportovní
ulici a následný nákup částí pozemků p.č.: 3684/4, 3684/7,
3684/25,
3684/26,
3684/27,
3695,
3700/11,
3700/12,
3700/31,
3700/32,
3700/35,
3700/36, 3711, 3712/2, 3722,
3724/1, 3724/2, 3726, 3734/1,
4170/3, 4170/4, 4170/5, 4170/6,
4170/7, 4170/8, 4170/9, 4170/10,
4170/11, 4170/12,
4170/13,
4170/14, 4170/15 v k.ú. Kožlany
do majetku města za cenu 50,Kč/m2, č.69/08 - Nákup části po-

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj vydala
NAŘÍZENÍ č. 3/2008 – mimořádná veterinární
opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy –varroázy včel (plné znění – úřední
deska MÚ)
Firma Becker Bohemia s.r.o. nám oznámila, že pokud dojde občany ke zničení popelnice vlastní vinou,
občan bude muset tuto popelnici na firmě Becker nejprve zaplatit – cena je v současné době 1.050,--Kč, a
poté mu bude popelnice vyměněna.
Dále firma Becker oznamuje občanům, že na výměnu a dodání jsou nyní již pouze plastové popelnice.

zemku p.č. 82 o výměře 147 m2 v
k.ú. Hodyně - vjezd k rod. domu
č. 26 v Hodyni za cenu 30,Kč/m2, č.70/08-nákup pozemku
p.č. 1214 o výměře 187 m2 v k.ú.
Hodyně - vjezd k rodinnému domu
č. 18 a k rekr. chalupě č. 23 v
Hodyni za cenu 30,- Kč/m2,
č.71/08-dodatek č. 2 ke Zřizovací
listině městské knihovny Kožlany
ze dne 23.9.2002, č.j.650/2002
Zastupitelstvo ukládá:
č.72/08-zveřejnit záměr prodat bytové jednotky, č.73/08-zajistit vypracování podkladů pro ukončení
tohoto záměru vyplývajících ze
schválených „Zásad pro prodej bytů z majetku města Kožlany“
* Poznámka: Osobní údaje prodávajících a kupujících jsou v souladu s § 16,
§ 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k nahlédnutí v zápisu
na městském úřadě.

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.

Našli jsme v poštovní schránce ...
Adresováno :
Městskému Úřadu v Kožlanech
Vážení pánové,
v ulici Na Mazancích, kde bydlím
v čp. 446 se od května 2007 nachází menší skládka odpadu. Ta
podle mého názoru překáží při otáčení vozidel a hlavně hyzdí zdejší
veřejné prostranství. Mám pochopení, že při stavbě a s tím spojené
manipulaci může dočasně dojít
k jistému znečištění, ale je povinností stavebníka i stavební firmy,
aby bylo vše uvedeno do pořádku
v co nejkratší době.
Jak ale mohu denně pozorovat
ze svého bytu, situace se skládkou
na veřejném prostranství se stává

trvalou. Je zajímavé, že nevadí nikomu, pouze mně. Přesto se domnívám, že právo je na mojí straně, i když jsem zcela sám.
To potvrzuje i vyjádření České
inspekce životního prostředí Plzeň,
která moji stížnost vyhodnotila jako neoprávněnou.
Žádám
proto
Mě.Úřad
v Kožlanech o provedení odvozu
skládky na moje náklady a byla mi
pak zaslána faktura k úhradě. Jako
důchodce s osmitisícovým důchodem
dávám
přednost
úklidu
v mém okolí.
Současně upozorňuji Mě.Úřad,
že doposud nedokončená zeď na
hranici pozemku STK má mít podle
projektu max. výšku 2,2 m, ale již

nyní je vysoká 2,65 m. Přiložené
foto.
V Kožlanech dne 25.3.2008
Vratislav Svárovský
Na Mazancích 446, Kožlany
Odpověď panu Svárovskému:
Dle vyjádření ČIŽP Plzeň byl Váš
podnět neoprávněný.
Stavební
firma si svůj stavební odpad uklidí
po ukončení stavby. Plasty jsme
uklidili, aby je vítr nerozfoukal po
okolí. Co se týče výšky zdi, je to
věc stavebního řízení, které je plně
v kompetenci stavebního úřadu
v Kralovicích.
Mgr.Vladimír Přibyl
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POHLEDY DO HISTORIE
Opožděná kronika doby válečné a Kožlan – III.část
Po nástupu říšského protektora jsou zpřísněny

dokladů pokutou 10000K. Obchodníka A.K. z Kralovic

všechny vyhlášky a nařízení a po Novém roce jsou

za předražení hlávkového zelí pokutou 10000K a

sníženy všechny příděly potravin na potravinové lístky

správce záložny J.B. za předražení nájmu pozemků

a začíná ve velkém rozsahu výměnný a černý obchod.

pokutou 5000K.Jatečná drůbež husy, kachny, krůty,

Někdy až za astronomické ceny. Velké V se stává

kuřata, slepice, kohouti a perličkou jsou stále na

symbolem vítězství Velkoněmecké říše a zárukou

přilepšení chovatele a nesmějí se prodávat mimo.

nového pořádku v Evropě a je malováno na všechny

Avšak potraviny zasílané poštou a drahou nejsou

volné plochy, tabule, ploty a zdobí vpředu všechny

celou válku kontrolovány

kdy

Je nařízena dodávka ovoce a jablek ze zahrad

Velkoněmecká říše opravdu vítězí na všech frontách,

přesahující více než 7 stromů nebo 300m2 plochy.

kdy jsou vylepovány velké plakáty oslavující vítězství

(Toto

polního maršála Ervina Rommela v Africe jako lišky

benevolentně přehlíženo a tolerováno) Je propagován

pouště. Při všech měšťanských školách jsou zavedeny

chov ovcí, včel, ale i bource morušového a králíků. Při

bezplatné kurzy německého jazyka pro dospělé. V

lovu a odstřelu drobné zvěře je povinností 50%

Kožlanech vždy přes zimu od 1. října do 31. března

odstřelené zvěře odevzdat do sběrny pana Roma v

pro obce Kožlany, Dřevec, Černíkovice, Hedčany a

Kralovicích.

lokomotivy.

Je

to

doba

velkého

vítězství,

nařízení

však

bylo

po

dobu

celé

války

V roce 1941 je také zřízena pro obchodní styk u
Městské spořitelny v Kralovicích bezplatný sporožirový
účet

s

možností

libovolné

úhrady

na

území

Protektorátu a celé Říše. Od 21.8. je zavedena úprava
prodeje tabákových výrobků, kde na týdenní příděl na
muže od 18 let (i nekuřáka) je 30 cigaret nebo 6
doutníků, nebo 30 g cigaretového tabáku, nebo 50 g
dýmkového tabáku (v té době jsem chodil tátovi za
Hradecko. Je nařízeno přísné sčítání hospodářských
zvířat,prasat, skotu,ovcí, telat,slepic, husí a kachen a
za nepřihlášené prase je pokuta 5000-10000K, nebo
vězení. Za černou porážku prasete 10000K pokuty,90
dní vězení a zabavení prasete. Za nesplnění dodávky
vajec do 31. října t.r. nebo zatajení počtu slepic je
pokutováno pokutou 5000K.
V té době byli v Kožlanech a v okolí potrestání
kontrolní komisí Okresního úřadu v Kralovicích za
nedodržování

úředních

cen

řezník

Václav

Vacek,

pokutou 5000 K, v případě nedobytnosti k trestu
vězení za předražení masa při dodávkách na jatky
Plzeň, řezník B.Č. z Kožlan za předražení vepře
pokuta 10000K. Rolník V.H. ze Dřevce za předražení
prasete pokutou 7000 K nebo 30 dní vězení, Rolník
F.V. ze Dřevce za předražené chovné prasnice pokuta
6000K, rolník A.A: z Hedčan za nepřihlášení 1 prasete
při soupisu pokuta 5000K a zabavení prasete, rolníka
F.K. z Černíkovic za zatajení jalovice trestem 30 dní
vězení a pokutou 10000K, Obchodníka s dobytkem
L.V. za přeplacení dobytka pokutou 10000K a 60 dní
vězení s odnětím živnostenského oprávnění. Rolníka
V.H. ze Všehrd za nepřihlášení 2 vepřů při soupisu
pokutou 10000K a zabavení vepřů. Rolníka J.Š. za

korunu pro 10 Zorek) Je upozorňováno na zákaz
styku s Židy a po celostátní perzekuci některých
funkcionářů

Sokola

činnost

organizace

Sokola

v

Kožlanech pomalu upadá až zaniká úplně a to včetně
činnosti dramatického odboru, která byla v Kožlanech
tak bohatá. K úplnému zastavení činnosti Sokola pak
dochází

13.4.1941,

kdy

Okresní

úřad

v

Kralovicích(Oberlandtrát) na základě říšského výnosu
zastavuje s okamžitou platností činnost Sokola vyjma
živnostenského provozování biografu a zajišťuje jeho
veškerý majetek. (V té době měl Sokol celostátně 356
918 členů z toho 241 854 mužů, 115 064 žen a
nespočet dorostu (Na hlavním vchodem sokolovny
byla

odstraněna

keramická

socha

sokola

s

rozepjatými křídly a keramický nápis Sokolovna.
(Nápis ani socha sokola nebyla však již po válce nikdy
obnovena) Den před Silvestrem 1941 byl zatčen
54letý sedlák J.Z.z blízkých Hedčan za pytlačení a
nástrahu ok na zvěř v honebním revíru správce
berního úřadu v Kralovicích. Soudem byl uznán
vinným ze zločinu a protivení se oprávněné osobě
nájemce chránící myslivost a odsouzen na čtyři léta
těžkého žaláře, kde během výkonu trestu zemřel
(Nebyl to zločin, ale velká vášeň).

pokus semlít 100 kg žita a 100 kg pšenice bez
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Začínající zima v roce 1942 svým sněhem a krutými
mrazy

vyhlašuje

na

celém

území

Protektorátu

kožlanští z hlaholu zvonů, avšak 9. dubna 1942
zazněly

naposledy.

Demonstrativně

se

rozezněly

pracovní povinnost pro všechny muže na odklízení

všechny zvony, lidé se střídali u provazů se slzami v

sněhu.

zasahuje

očích a loučili se se svými zvony v předtuše osudu

linie

Na

východní

frontě

v

Rusku

a

českého národa a těžkých dob. Druhý den byly zvony

protektorátní vláda vyhlašuje celostátní sbírku teplého

shozeny po šikmých ližinách z okna zvonice tak

šatstva

nepřipravené

německé

přezimovací

české

nešetrně, že se při dopadu jednoho zvonu odštípl kus

obyvatelstvo ke sběru zimních potřeb a veškerých

okraje a na věži zůstává jako svědek osamocen jen

teplých

pro

německé

vojáky.

Apeluje

na

vest,

starý zvon z roku 1770 pro svoji historickou hodnotu.

svetrů, teplých pulovrů, vlněného zimního prádla,

Zvony jsou odvezeny na kožlanské nádraží, kde je již

košil,

nátepniček,

soustředěno z celého okolí na 37 zvonů o celkové

štuclů,

váze 3458 kg, které jsou pak odvezeny zvláštním

rukavic,

vlakem do Ústřední sběrny zvonů v Praze-Libni a

vlněných

věcí,

ponožek,

podvlékaček,břišních

kožešinových

kazajek,

kožešinových

holinek,

punčoch,

pásů,
rukávníků,

tlustých

teplých

vlněných palčáků, šátků a kabátů všeho druhu. (Tato
sbírka však neměla v Kožlanech předpokládanou
odezvu,neboť toto oblečení by byli potřebovali i lidé z
našich chudobinců).
Národní souručenství opakované požaduje od členů
při úředním styku s orgány NS pozdrav vztyčenou
pravicí. Nebyl jsem však za celou dobu války svědkem
tohoto pozdravu, až na dva primitivní sociálně slabé
muže, kteří se někdy navzájem takto zdravili. V té
době

má

kralovický

okres

organizace

Národního

souručenství již v 53 obcích s celkovým stavem 3226
mužů a 2677 žen a 1302 mládeže.
V březnu 1942 hostuje v hospodě u Majerů Antonín
Kopecký,

pravnuk

zakladatele

loutkového

divadla

Matěje Kopeckého, kde během pobytu sehrál jak pro
mládež, tak večer pro dospělé klasické hry: Loupežníci
na Chlumu, Oldřich a Božena, Don Šajn, Faust a Pan
Franc ze zámku. A po dobu pobytu v Kožlanech chodil
s námi do školy syn Kopeckého Jeník, kterému jsme
to loutkové divadlo všichni záviděli. V dubnu 1942 byl
v Kožlanech promítnut první barevný film spolkem
krematoria, který měl přesvědčit návštěvníky o kráse
a pietě pohřbu žehem. Později byly promítnuty další
barevné filmy, německé filmy Baron Prášil a Pandur
Trenk.

Za

války

bylo

kino

v

Kožlanech

velice

navštěvováno. Hrálo se v neděli odpoledne a večer.
Na sále v sokolovně se na kino stavělo 260 židlí, které
byly vždy obsazeny. Lístky se během týdne prodávaly
v předprodeji u sokolníka (správce sokolovny) a
někteří lidé měli i celoroční předplatné. Navzdory
všem těžkostem lidé hledali zábavu a rozptýlení, které
by jim pomohli překonat těžké doby válečné.
V dubnu 1942 se provádí rekvizice kožlanských
zvonů pro válečné účely Třetí říše,které Kožlanům
daroval roku 1935 kožlanský rodák, bývalý vikář a
čestný kanovník staroboleslavský František Smrž.
Zvony zasvěcené
Vavřinci

ulité

Panně

zvonařem

Marii, sv.Václavu a
Rudolfem

Pernerem

sv.
v

Českých Budějovicích. Necelých sedm let se těšili

odtud pak vodní cestou do Hamburku (Celkem bylo z
okresu Kralovice odvezeno ze dvou sběren z Kožlan a
Plas 78 zvonů.
V dubnu se u nás a v celé Říši podstatně snižuje
příděl potravin, jako sociální opatření, aby i nejchudší
z chudých a střední lidové vrstvy dostávali své. V
témže roce se vydávají nové občanské průkazykenkarty s otiskem palce pravé ruky a s jednou
fotografií zepředu a dvou ze strany. Rozhlasové
přijímače se prodávají pouze na povolení okresního
úřadu

(v

tu

dobu

bylo

v

Kožlanech

radiových

přijímačů co by na prstech spočítal) Je vyhlášená
celostátní

sbírka

na

Německý

červený

kříž

a

27.května 1942 je v Praze spáchán atentát na
Říšského

protektora

SS

Obergruppenfuhrera

Reinharda Heydricha. Je vyhlášen v Protektorátě
výjimečný stav (stanné právo) zákaz shromažďování,
sportovních

podniků,

divadelních

představení

a

ostatních kulturních podniků. Je nařízena od 15 let
věku ohlašovací povinnost pobytu osob s termínem do
30.května t.r. a kdo nebude to té doby přihlášen bude
bezpodmínečně zastřelen. Zastřeleni ale budou i ti,
kteří nepřihlášené osoby budou u sebe přechovávat a
je zavedena na všech stanicích českomoravských drah
přísná kontrola cestujících při vstupu a odchodu z
nástupiště, kteří se musí prokázat osobními průkazy,
případně i obsahem zavazadel.
Bohumil Vondrášek
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Výzkum TIMSS
Na jaře roku 2007 se zúčastnili
žáci současné deváté třídy mezinárodního výzkumu TIMSS. Ten zjišťoval úroveň znalostí a dovedností
českých žáků v matematice a přírodovědných předmětech. Česká
republika se tohoto průzkumu zúčastnila již v roce 1995 a 1999,
vždy s výbornými výsledky.

Až nyní k nám dorazily výsledky
tohoto výzkumu a pro naši školu
jsou přímo výborné.
Šetření probíhalo na 133 českých
základních školách. Naše škola
v této
konkurenci
obsadila
v oblasti matematiky 31.-47. místo
a v přírodovědných předmětech
dokonce 24.-35. místo. Je to určitě

skvělý výsledek našich žáků, ale
především vizitka dobré práce našich učitelů.
Touto cestou bych chtěl všem
v kožlanské škole poděkovat za
vynikající práci .
Josef Panuška

Zručský aerobik
V úterý 18.3.2008 se konal ve Zruči již desátý ročník soutěže v aerobiku ml. a st. dívek. Naši školu reprezentovaly K. Šnajdrová, T. Charvátová, M. Bihariová, I. Vorlíková za mladší a za starší A. Houšková,
K. Hříbalová, K. Šofranková a I. Knotová.
Každá kategorie měla svoji cvičitelku a dívky podle
ní cvičily 25 minut, pak porota vybrala děvčata postupující do finále a čekalo je dalších 15 minut pohybu.
Až poté byly známy konečné výsledky soutěže.
Tato akce byla protkána spoustou doprovodného
programu a stále bylo na co koukat a děvčata se určitě ve Zruči nenudila.
Nejlépe se dařilo Karolíně Šnajdrové, která postoupila do finále a obsadila 11. místo. Ostatní naše děvčata se určitě mezi 135 soutěžícími neztratila a odvezla si cennou zkušenost.
Mgr.Jaroslav Berbr

Město Kožlany přijme správce na hřiště – sportovní areál u ZŠ
Nástup možný po dohodě.
Bližší informace na MÚ Kožlany
KULTURA
Výstava v kožlanském muzeu
Velikonoční výstava se povedla, sešla se spousta
exponátů.
Milé jsou výrobky dětí z mateřské školy a ze základní školy. Šikovnost a umění našich žen ocení určitě každý návštěvník muzea. Při zahájení výstavy
15.března jsme si sedly s návštěvnicemi i některými
autorkami exponátů a popovídaly o slavení a výzdobě,
které se tradují v našem kraji o Velikonocích.
I když letošní jarní svátky se spíš podobají Vánocům, protože každou chvíli sněží, jaro se sněhu určitě
nezalekne a přijde. Jak dopadla soutěž O nejhezčí
kraslici, vám povíme až v dalším vydání Kožlanského
zpravodaje, protože výstava končí až 1.dubna a vyhodnocení nestihneme do uzávěrky tohoto čísla.
Hezké jaro, hodně sluníčka vám přeje kulturní komise.

Vítání občánků
19.dubna ve 14:00 hodin bude
opět veliká slavnost v obřadní síni
na radnici v Kožlanech. Přivítáme
nové malé občánky Kožlan, Bučku,
Dřevce, Hedčan a Hodyně. Slav-

nostního uvítání dětí se zúčastní
děti s rodiči, jsou také zváni jejich
příbuzní. Při obřadu vystoupí děti
z mateřské školy a pěvecký soubor
žáků základní školy.

Přijďte přivítat nové občany našeho města.
Za kulturní komisi V.Kobyláková
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Šibřinky zazářily v kožlanské sokolovně
V sobotu 22.března byly v kožlanské sokolovně opět
po roce tradiční šibřinky. Tato tradice se dodržuje
v Kožlanech již dlouhá léta a všichni jí mají rádi. Ať už
diváci, nebo účinkující. Všichni se opět bavili.

Nápad a režie byla v rukou paní Drahomíry Kourové. Ono je to opravdu veliké umění, přemluvit lidi,
aby se opět zapojili do nácviku, aby chodili včas na
zkoušky (což se nikdy nedaří). Musí se vybrat dobré
téma (a to bylo vybráno), T E L E V A R I E T É. Programem s elegancí a vtipem provázeli Jiřina Bohdalová (Věra Cepková) a Vladimír Dvořák (Aleš Vlk).

Diváci viděli tanečnice ČsTV, žongléry, baletky ve
slušivých
sukénkách.
Magického
kouzelníka
s úchvatnou asistentkou. Také scénky pobavily diváky. U zubaře jsme se ani moc nebáli. Felix Holzmann
nás rozesmál, svojí milou nechápavostí, když si chtěl
koupit lístky do kina a opravdu trpělivá paní v kase
mu musela pořád vysvětlovat, co vlastně hrají. Co se
může stát, když přijdete před byt a u dveří vám stojí
kufr, to předvedli muž s kufrem a ochotná, zvídavá a
výřečná sousedka. Jak se státi televizní hvězdou,
předvedla precizní učitelka.

A jak se vědci v ústavu, zabývající se chůzí, mohou
mýlit,
to
dokázalo
diváky
opravdu
pobavit.
V programu vystoupili také zpěváci a zpěvačky. Slavná (i když po česku) skupina Boney M, nebo i po letech úspěšná písnička Sladké mámení z nejlepší české
komedie „S tebou mě baví svět“. Vystoupila také krotitelka zvířat a vrhač nožů. Program zakončil opět balet ČsTV. Diváci odměnili vystupující bouřlivým potleskem.

Večer se vydařil, hudba a program se povedl a proto ať žijí š i b ř i n k y. A jaké budou ty příští? Nechte
se milí diváci překvapit.

Za rok na shledanou

Pozvánka do Muzea v Mariánské Týnici
V měsíci
dubnu
vás
zveme
na
prohlídku
probíhající
výstavy
soch
Luďka
Míška a obrazů a kreseb Petra Jindry.
Tato výstava potrvá do
27.dubna. Kruh přátel hudby při
ZUŠ Kralovice
připravil na 16.
dubna od 19.30 koncert Snítilova
kvarteta.
V programu
vystoupí

Roman Hranička a Matěj Polášek
na housle, Barbora Veisová na violu a Šimon Veis na violoncello.
V kostele Zvěstování P.Marie se
můžete 19.4. od 18.30 hodin zúčastnit koncertu Tomáše Pfeiffera,
který rozezní Vodnářský zvon. Budete se moci zaposlouchat do
alikvotních tónů, které nejen rezonují s naší duchovní podstatou,
ale léčí i naše tělo. Předprodej
vstupenek a rezervace je na tel.č.
373396410 – paní Franková. Ko-

nec měsíce bude patřit výstavě ilustrací a volné grafiky Adolfa Borna.
Zahájení je připraveno na 29.
dubna v 17.00 hodin v refektáři
muzea.
Pro zájemce o historii upozorňujeme na možnost zakoupení publikace „Paměť krajiny“, která popisuje drobné památky Kralovicka a
Žihelska. Autory jsou Irena Bukačová a Jiří Fák. Cena publikace je
250 Kč.
Jana Dienstpierová
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NAŠE SPOLKY
Hasiči v Kožlanech mají bohatý program
„...jaro je tady !?!“ Voláme
s rozpaky! Nejen nám hasičům to
připadá, že jsme slavili místo Velikonoc Vánoce. Snad se paní Zima
své vlády brzy vzdá a všechny nás
budou hřát paprsky sluníčka a
všude bude zelená tráva a konečně
teplo !
Kožlanští hasiči i v tomhle „počasíčku“ stále něco dělají. V polovině
února jsme ve zbrojnici jako okrsek Kožlany + Chříč zhodnotili
uplynulé období na výroční valné
hromadě. Akce zdařilá, jen účast
byla oproti minulým letům slabá –
v sobotu
16.
února
bylo
v Kožlanech více akcí (míčový desetiboj, koncert v Sokolovně ).
Naše zásahová jednotka ukončila
jednu etapu pravidelného výcviku
a završila ji ve dnech 14. a 15.
března na cyklickém školení velitelů a strojníků v Žihli. Teď je naše
veškerá činnost nasměrována na
přípravu a organizaci hasičské soutěže pod názvem Kožlanská jízda –
pozvánka je součástí dubnového
Zpravodaje.
Kolektiv mladých hasičů se pravidelně schází každé pondělí na
svých schůzkách. Koncem ledna
přijal naše pozvání do klubovny
zbrojnice Fanda Kotěšovec, který
nám povyprávěl o Thajsku – byl to
opravdu zážitek, poslouchat o zcela odlišných lidech, jejich zvycích,
kultuře a shlédli jsme mnoho fotek. Začátkem února jsme se společně s dospěláky vydali na zimní
pochod. Letošní trasa vedla podél
potoka Javornice a cílem byla obec
Břežany. Nejmladším účastníkem
byl Matýsek Berbr a nejstarším
paní Topinková. Putování bylo
pěkné, jen účast byla menší, než

jsme očekávali – ale nevadilo nám
to, cestou jsme si zopakovali uzlíky, určování světových stran,
stavbu ohňů i odhad vzdálenosti.
Během dvou měsíců jsme s dětmi
absolvovali také dvě soutěže. Tou
první byl 24. února zimní závod
požárnické všestrannosti v Oboře.
Starším
se
moc
nedařilo,
z celkových 36-ti družstev skončili
na 26. místě, ale obě družstva
mladších
opravdu
zabodovala.
Tým ve složení Jirka Švamberg,
Jirka Vodrážka, Míša Perner, Lenča
Zímová a Natálka Součková obsadil krásné 6. místo z celkových 22ti
družstev. A naši nejmladší a také
nejmenší (aspoň vzrůstem) ve složení Ondra Berbr, Jiřík Hudousek,
Nikolka Švambergová, a dva Mírové – Beneš a Souček se umístili na
9. místě – což je úspěch skvělý !!!
Celou trasu závodu jsem je doprovázela – aby se neztratili – ale
všichni dokázali, že umí. Přála
bych Vám vidět tyhle caparty u
hodu granátem, střelbě šipkami,
určování rostlin a zvířat a hlavně
při řezání dřeva – opravdový zájem a nadšení v očích je Vám tou
největší odměnou ! Do cíle došli
všichni unavení, ale opečený buřtík
a teplý čaj dokázaly všem zase
vrátit elán !
V sobotu před Velikonocemi 22.
března nás Míša Šot odvezl na
další soutěž, tentokrát až do Úněšova. Ráno svítilo sluníčko, ale
foukal studený vítr a nakonec začalo sněžit. Celý závod vedl lesem
a děti plnily různé úkoly, například
štafetu požárních dvojic, základy
zdravovědy a topografie, požární
útok do vrchu, srážení kuželek hadicí a další disciplíny. Terén byl

samé bláto, a tak když všichni doběhli do cíle, mnozí byli zablácení
až „za ušima“. V tomto závodě
startovalo celkem 16 mladších
družstev a naše „áčko“ obsadilo
10. místo a „béčko“ místo předposlední – ale snaha se jim upřít nedá - poprvé šli sami bez doprovodu, věříme, že lepší výsledky se
časem také dostaví! Starších družstev bylo celkově 20 a náš tým ve
složení Honza Vodrážka, Adélka
Krepsová, Martinka Klausová, Kája
Šnajdrová a Terka Charvátová obsadil 16. místo – téhle partě se na
soutěžích letos moc nedaří, ale
snad je to lepší ještě čeká.
A protože bylo před Velikonocemi, děti si s sebou vzaly pomlázky a naučily se koledy – pochopitelně děvčata byla řádně „vymrskána“ a všichni koledníci dostali sladkou odměnu. V dubnu nás
čeká soutěž v Manětíně (budeme
soutěžit
v požárním
útoku
s překážkami pod názvem CTIF) a
v květnu pak v Horním Hradišti
(tady nás čeká štafeta požárních
dvojic a požární útok) – naše tréninky teď budou intenzivnější, přípravu nesmíme podcenit !
V sobotu 5. dubna 2008 se
uskuteční již 5.ročník soutěže O
pohár starosty města – Kožlanská jízda. Jménem všech kožlanských hasičů Vás srdečně zvu
nejen ke zbrojnici, ale i na celou
trať závodu.

Přijďte povzbudit náš tým!
Alena F o l d o v á
starostka SDH Kožlany

POZVÁNKA
4.ročník pochodu údolím Javornice se uskuteční v sobotu 26. dubna 2008.
Sraz je před knihovnou v 9,00 hodin. S sebou si vezměte uzeninu na opečení, vhodnou obuv do
přírody, ručník a dobrou náladu. Připravte se na zpestření v podobě brodů.
Z důvodu zajištění zpáteční cesty, prosím o předběžné přihlášení u Hany Tupé
(tel. 721 084 931 nebo mail : kknihovna@seznam.cz)

BONSAI MERKLÍN 2008
výstava bonsají předních českých
pěstitelů
Zámek v Merklíně u Přeštic
17.května – 18.května 2008
9,00-18,00 hod.
Kožlanský zpravodaj 4/2008
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Z činnosti Klubu důchodců Kožlany
Vážení spoluobčané,
chtěla bych vás krátce seznámit s naší činností za
uplynulý rok 2007. Náš výbor KD, který pracuje stále
ve stejném složení, se sešel celkem třikrát a sice
v únoru, dubnu a v říjnu minulého roku. Uskutečnili
jsme 7 akcí pro naše důchodce včetně 2 zájezdů.
1.akce - se konala 15.května u Vožehova rybníka,
ve středisku DP Most. Zúčastnilo se jí 54 důchodců.
Program jako vždy. Po krátkém zahájení předseda
klubu pan MVDr.Vondrášek přivítal přítomné a po té
vyprávěl přítomným o zřícenině královského hrádku
Angerbachu a také o původním fotbalovém hřišti
v blízkosti Angerbachu – tehdy velmi podmáčeném,
které díky kožlanským dobrovolníkům je v takovém
dobrém stavu. Byl podáván oběd – hovězí polévka,
bramborový knedlík s uzeným a zelím – to vše připravené p. Hanzlíkem Jiřím. Na závěr byla podávána káva a zákusek. Akci hudebně doprovázel p. J.Sládek.
Doprava tam i zpět byla zajištěna autobusem.
2.akce – 22.května se uskutečnil zájezd na zámek
Zbiroh, do Radnic a po té do Plzně. 3.akce – 28.srpna
byl pořádán zájezd do Nižboru. O zájezdech paní Fujanová, díky které jsou zájezdy vždy zajištěny.

4.akce – 13.9.2007 se konal zájezd do Biskoupek.
Tento zájezd si hradí každý účastník sám, včetně dopravy. Počet účastníků 44.
5.akce – 16.11. se konala v místnosti muzea další
akce. Zúčastnilo se jí 38 důchodců. Bylo podáváno
občerstvení - párky, chléb a káva se zákuskem. O
kulturní program se opět postaral p. MVDr.Vondrášek,
který vyprávěl přítomným o československých legionářích v Rusku. Akce skončila v 18,15 hod.
6.akce – 4.12. se uskutečnila předvánoční akce pro
naše důchodce, která byla tentokrát uspořádána
v restauraci „VE MLEJNĚ“. Navštívil nás starosta Kožlan p. Mgr. V.Přibyl, který seznámil přítomné
s připravovanou stavbou nového pomníku E.Beneše a
hovořil o finanční sbírce na tento pomník. Na závěr
popřál pan starosta všem přítomným hezké Vánoce a
vše nejlepší v r. 2008. Následovalo pohoštění – svíčková s knedlíkem, káva a zákusek.
To všechno hrazeno jako vždy z finanční podpory
MÚ Kožlany. Chtěla bych při této příležitosti poděkovat MÚ Kožlany za tuto finanční podporu a také za
velmi kladný přístup a ochotu zaměstnankyň MÚ Kožlany.
Blanka Langová, jednatel KD Kožlany

Volný vstup do galerií a muzeí v Praze pro důchodce-seniory (2008):
Obrazárna Pražského hradu
Muzeum Kampa
Národní muzeum
Umělecko-průmyslové muzeum
Lobkovický palác
Národní galerie (expozice i výstavy)
Národní zemědělské muzeum
České muzeum hudby
Muzeum hl. m. Prahy
Náprstkovo muzeum

každé pondělí od 16-18,00 hod.
každé pondělí
první pondělí v měsíci
každé úterý od 17-19,00 hod.
první středa v měsíci
první středa v měsíci od 15-20,00 hod.
první středa v měsíci od 13-17,00 hod.
první čtvrtek v měsíci
první čtvrtek v měsíci do 20,00 hod.
první pátek v měsíci
Ze Zpravodaje Svazu důchodců ČR č.1/2008 vybrala I.Mostýnová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Balada o knihovně
(H. Tupá)
Jednoho dne zvečera, přišla mejlem zpráva,
že se v Plzni pivovar své knihovny vzdává.
Hned jsem psala té paní,
kdy knihovna bude k mání.
Dobře jsme se domluvily,
knížky krásně připravily.
A pak hoši z úřadu,
přivezli tu hromadu.
Lepší než Tutovka, byl to gól,
v knížkách máme milión.
Kamarádky Zdenka s Janou našly si tu práci,
pracovaly bez přestávky jako diví draci.
Knížky řadí, razítkujou
a přitom se spolu smějou.
Při opravě elektriky už šly na mě mdloby,
nemoh se mi nikdo divit, že jsem plná zloby.
A když už jsem nemohla,
přišla paní Voitová.
Teď je tady pěkně čisto,
všechno našlo svoje místo.
Knihovnu teď uvidíte v plné svojí kráse,
navštivte ji, využijte a mějte ji v lásce.
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1.4. 19:30
5.4. 10:30
5.4. 11:00
5.4. 16:30
8.4. 19:30
10.4. 19:00
15.4. 19:30
19.4. 14:00
19.4. 10:00
19.4. 10:00
19.4. 14:30
19.4. 17:00
22.4. 19:30
26.4. 9:00
29.4. 17:00
19:30

Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí
Já legenda
kino Kralovice
Kožlanská jízda – adrenalinová hasičská soutěž
hasičská zbrojnice
st.žky: DBK K-K – BK Velké Meziříčí
tělocvična ZŠ Kožlany
muži: Kožlany – Slavia Vejprnice „B“
hřiště u Vožeháku
Svatba na bitevním poli
kino Kralovice
Věra Špinarová a skupina Adama Pavlíka
LD Kralovice
Lovci pokladů: Kniha tajemství
kino Kralovice
Vítání občánků
Radnice Kožlany
přípravka: DBK K-K – BKK Holýšov
tělocvična ZŠ Kožlany
žáci: Kožlany – Trafo Hadačka
hřiště u Vožeháku
dorost: Kožlany – SHH Heřmanova Huť
hřiště u Vožeháku
muži: Kožlany – Sokol Kozolupy
hřiště u Vožeháku
Václav
kino Kralovice
Pochod údolím Javornice
knihovna Kožlany
Nejkrásnější hádanka
kino Kralovice
Nejkrásnější hádanka
kino Kralovice

SDH Kožlany
DBK K-K
FC Olympie

město Kožlany
DBK K-K
FC Olympie
FC Olympie
FC Olympie

Proměny...

před lety

současnost
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SPORT
HC Dřevec - BNB Arborea Cup
Na začátku března vyvrcholil závěrečnými zápasy další ročník hokejového BNB Arborea Cupu. Náš
zástupce HC Dřevec po loňském
prvenství a předloňském 3. místě
zkompletovalo svou sbírku trofejí a
obsadilo ve slabší B-skupině 2.
místo za bezkonkurenčním mužstvem Kuchyně Hudček, které během celého ročníku pouze dvakrát
prohrálo a pokaždé to bylo právě
však jako jediné ze všech účastníků dokázalo zdolat (a to hned 2x).
Dřevec – Průhon 7:5
(1:1, 2:4, 4:0)
Stejně jako v posledním vzájemném měření sil jsme proti Průhonu
nastoupili jen v 8 hráčích do pole.
V první třetině jsme měli více ze
hry, dostali se do vedení, ale soupeř skóre postupně otočil až na
2:5. Ovšem ve třetí třetině jsme
čtyřmi brankami strhli vítězství na
svou stranu.

SESTAVA:
Kotas-V.Kulhánek,
M.Kulhánek, Prusík-Šnajdr, Holzman, Štefl-Š.Kulhánek, Hach
BRANKY: Holzman 3, Štefl 2, Šnajdr 2
Dřevec – Žebnice 4:3
(1:1, 2:0, 1:2)
Před závěrečným utkáním proběhlo předání poháru za druhé místo
do
rukou
našeho
kapitána
V.Kulhánka, což nás ale asi trochu
rozhodilo, protože úvod utkání
jsme doslova prospali. Soupeř nás
přehrával a po několika našich
chybách šel i do vedení. Naštěstí
jsme i přes nepříliš dobrý výkon
postupně odskočili až o dvě branky, ale v závěrečné třetině jsme
nechali žebnické opět srovnat. Vítězné loučení se sezónou nám tak
nakonec zajistila až šťastná dorážka J.Šnajdra 4 minuty před koncem.
SESTAVA: Kotas-Švamberg, Prusík,V.Kulhánek,M.Kulhánek-Šnajdr,

Holzman,Kovařík-Š.Kulhánek, Heidenriech, Štefl-Hach
BRANKY: V.Kulhánek, Holzman,
Štefl, Šnajdr
Konečná tabulka 2007/2008:
1. Kuchyně Hudček
2. HC Dřevec
3. Mladotice
4. Žebnice
5. Průhon
6. Kralovicko
7. České dráhy
8. Old Stars

18-1-2 37
15-1-5 31
11-1-9 23
9-3-9 21
9-1-11 19
5-4-12 14
6-1-14 13
4-2-16 10

Střelci:
23 - Holzman
20 - Kovařík, Štefl
15 - Šnajdr
6 - Š.Kulhánek
5 - Prusík, M.Kulhánek
4 - V.Kulhánek, Hach, Švamberg
1 - Sládek, Heidenreich, Ipolt
Jiří Švamberg

Volejbalový turnaj se stává tradicí
Již 12.ročník volejbalového turnaje se uskutečnil 19. března v
kožlanské tělocvičně. Sešlo se rekordních 42 hráčů. Losem bylo sestaveno sedm družstev. Na turnaj
se dostavilo také 12 žáků základní
školy. Děti hrály s velkým nasazením a předvedly dobrou techniku.
Naše pozvání přijali i hráči z Kralovic a ze Dřevce. Atmosféra v tělocvičně byla velice přátelská. Kvality družstev byly velmi vyrovnané a
záleželo jen na štěstí či náhodě.

Poděkování patří také rozhodčímu
Zdenkovi Kodýtkovi.
1.místo-L.Štrunc, M.Houda,
M.Lehnerová, A.Šnajdrová,
O.Kozler, K.Kulhánková
2.místo-P.Kříž, J.Panuška,
M.Konopásek, I.Konopásková,
K.Šofranková, J.Správka
3.místo-Z.Tupý st., J.Olach,
Z.Kotěšovcová, Vl.Panušková,
L.Tupý, A.Houšková

4.místo-Z.Fišer, R.Hoffman,
H.Tupá, S.Křížová, L.Urbanová,
A.Kulhánek
5.místo-Z.Tupý ml., J.Havel,
M.Oudová, A.Štruncová, R.Tůma,
V.Kulhánková
6.místo-J.Švamberg, M.Ouda,
H.Klausová, A.Ratajová,
J.Zahájský, K.Hříbalová
7.místo-T.Fencl, J.Koukl,
J.Fišerová, I.Houdová, J.Vintr,
D.Mašek
Hana Tupá

Basketbalistky přivezly výhru z Ústí
Cennou výhru z Ústí nad Labem
přivezly mladší dorostenky DBK
Kožlany – Kralovice ze sobotního
ligového klání. Na vedoucí tým tabulky Českou Lípu na její palubovce ve druhém duelu víkendu
ovšem Severoplzeňanky nestačily.
I s jedním vítězstvím byl kouč
DBK Vladimír Přibyl
spokojen.
„Zápas v Ústí nad Labem hodnotím
kladně po všech stránkách,“ uvedl.
„V České Lípě se nám nedařilo tolik střelecky, ale děvčata bojovala
a odvedla dobrý výkon.“
Na severu Čech prvně v sezoně
posílila hostující výběr odchovankyně DBK Monika Kůsová, nyní působící ve Strakonicích. „V prvním
utkání předvedla děvčata sebevědomý výkon a vyrovnané utkání
dovedla k výhře. Velice dobře
utkání řídili sudí,“ sdělil Přibyl. V

Hrát se bude v tělocvičně ZŠ Kožlany tuto sobotu a neděli.
Fakta: Ústí n. L.–DBK Becker Kožlany/Kral. 59:64 (21:18, 29:36,
46:48). Body DBK: Kůsová 28/2,
Hynková 12, Šnajdrová 11/2, Jonášová
8/1, K. Kuhánková
3,
Houšková 2. Fauly: 18:22, 5chyb:
1:0, TH: 24/13: 22/17, trojky 1:5.
České Lípě dokonale využil lídr pořadí domácí palubovky. „Soupeřek
nastoupilo k utkání sice jen sedm,
ale projevilo se, že jsou zvyklejší
na prostředí,“ sdělil trenér.
Poslední dva zápasy před rozdělením tabulky na skupinu o titul a
o záchranu hostí momentálně desátý kožlansko kralovický celek
béčko Strakonic a Spartu Praha.

DDM Česká Lípa – DBK Becker
Kožlany/Kral.
67:60
(20:17,
33:27, 57:43). Body DBK: Kůsová
18/2, Šnajdrová 16/1, Hynková
11, Jonášová 8, K. Kulhánková 4,
Houšková 3. Fauly: 6:21, 5 chyb:
0:1 (Jonášová), TH: 19/10:7/5,
trojky: 2:3.
Karel Popel
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Basketbalistky dvakrát těsně prohrály a v květnu je čeká ligová kvalifikace
Bojovaly, svým soupeřkám usilujícím o postup mezi elitní ligovou
čtyřku nic nedarovaly, nakonec
však odešly poraženy.
Mladší dorostenky DBK Kožlany/Kralovice zakončily ligový basketbalový ročník těsnými prohrami
s béčky Sparty Praha a Strakonic.
“Zadarmo jsme výhru ani jednomu
týmu nedali,“ sdělil kouč DBK Vladimír Přibyl. „To je pro nás velmi
cenná devíza do budoucna.“
Severoplzeňský celek skončil v
tabulce desátý a případnou ligovou
účast v příští sezoně bude muset
vybojovat v květnové kvalifikaci.
„Utkáme se s Klatovy. Byli bychom

rádi, kdyby se v dlouhé pauze naskytla možnost účasti na nějakém
turnaji,“ pravil trenér. Ten byl i
přes dva závěrečné neúspěchy s
výkonem týmu spokojen. „Ve vyrovnaném duelu se Spartou zahrála děvčata to, co umí, a jejich herní projev vyzněl dobře,“ chválil.
„Se Strakonicemi jsme nezachytili
začátky poločasů, vysoké manko
ve skóre jsme ale zlikvidovali a
hrát ještě chvíli, soupeřky bychom
bodově dotáhli,“ hodnotil Přibyl.
Fakta: DBK Becker Kožlany/Kral.–
Sparta Praha B
71:72 (23:16,
37:29, 55:45). Body DBK: Šnajdrová 22/3, Houšková 19, Jonášo-

vá 13, V. Kulhánková a K. Kulhánková po 6, Valešová 3, Urbanová
2. Fauly: 29:23, 5 chyb: 2:1 (K.
Kulhánková,
Hynková).
TH:
34/21:37/25, trojky: 3:2. DBK
Becker Kožlany/Kral.–BK Strakonice 70:74 (6:17, 27:34, 39:64).
Body DBK: Šnajdrová 27/2, K.
Kulhánková 10, V. Kulhánková 9,
Valešová 8/1, Jonášová 7/2, Hynková 4, Houšková 3, Urbanová 2.
Fauly: 21:18, 5 chyb: 1:0 (K. Kulhánková), TH: 28/17:26/15, trojky: 5:1.
Karel Popel

Basketbalistky soupeřky zničily
Českomoravská liga starších žákyň: Pardubice – Kožlany 19:144 a
68:140
Žádné slitování neměly se svými
hostitelkami basketbalistky DBK
Kožlany/Kralovice. Severoplzeňský
celek vyhrál v Pardubicích s tamějším BK Studánka dvakrát zcela
jednoznačným způsobem a upevnil
si vedoucí příčku v tabulce Českomoravské ligy starších žákyň.
„V prvním utkání jsme během
chvíle vedli 20:0 a dál nebylo co
řešit,“ uvedl trenér DBK Michal
Chejlava. I druhý zápas měl po-

dobný průběh. „Soupeřky sice vedly 5:0, pak jsme ale stav otočili a
domácí neměli nárok,“ sdělil Chejlava. „Pardubice jsme překonali
hlavně přihrávkami a kombinační
hrou,“ dodal kouč.
Jeho svěřenkyně čekají v soutěži
ještě dvě domácí klání s Velkým
Meziříčím a čtyři duely s pražskými
Nuslemi. Kvarteto nejlepších celků
tabulky pak absolvuje závěrečný
finálový turnaj.
Fakta: BK Studánka Pardubice–
DBK Becker Kožlany/Kral. 19:144
(2:29, 11:91, 19:103). Body DBK:

Vršecká 39, Houšková 25, Jašková
17, K. Kulhánková 16, Biháriová
14, Urbanová 12, Čechurová 8,
Berbrová 7, Novotná
6. Fauly:
7:16, TH: 16/3: 10/4, trojky: 2:0.
BK Studánka Pardubice–DBK Becker Kožlany/Kral. 68:140 (18: 26,
30:68, 43:107). Body DBK: Houšková 32, Vršecká 28, Berbrová 26,
Jašková 19, Urbanová 14/2, V.
Kulhánková 8, S. Novotná 7, Čechurová 4, Biháriová 2. Fauly:
23:13,
5
chyb:
2:0,
TH:
16/10:41/22, trojky: 5:2.
Karel Popel

Starší žáci FK OLYMPIE KOŽLANY
25.08.2007 jsme uspořádali 2.ročník turnaje „Pohár
starosty města Kožlan“. Zúčastnila se čtyři mužstva:
Havran Kryry, Zavidov 05, Sokol Kozojedy, FK Olympie Kožlany. Konečné pořadí: 1.FK Olympie Kožlany,
2.Havran Kryry, 3.Sokol Kozojedy, 4.Zavidov 05. Poděkování patří panu starostovi Vladimíru Přibylovi a
dále sponzorům tohoto turnaje: farma Babuška, SPAR
na křižovatce, Tomáš Kříž, Monika Trepešová, Luděk
Juha, Štěpán Pichl, Keramo Kožlany, V-L Kulhánek,
Město Kožlany.
Výsledky okresní přebor: Kožlany-Kralovice 0:0,
Hadačka –Kožlany 1:2, Kožlany-Kozojedy 0:1, DobříčKožlany 0:3, Kožlany-Hvozd 3:5, Trnová-Kožlany 0:9,
Kožlany-D.Bělá 2:3, Bezvěrov-Kožlany 2:1.
Střelec podzimu: M.Kulhánek, 7 gólů
Zimní přípravu zakončilo mužstvo čtyřdenním soustředěním pod vedením nové trenérské dvojice Pavla
Fialy a Martina Švamberga v Bujesilech, kterého se
zúčastnilo 14 hráčů. Součástí soustředění bylo přípravné utkání s mužstvem Kozojed (2:2 ), pochod na
hrad Libštejn a dále návštěva plaveckého bazénu
v Rokycanech. Za umožnění soustředění děkujeme
starostovi obce Bujesily panu Trepešovi a kuchyni pod
vedením p. Macáka.
Závěrem děkujeme všem sponzorům kožlanského
fotbalu a těšíme se na jarní část sezóny!!!
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Trenéři: Pavel Fiala a Martin Švamberg
Kožlanský zpravodaj 4/2008
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FC Olympie Kožlany
Přestože počasí tomu příliš nenapovídá, zimní přestávka je pryč a všem našim mužstvům se opět rozbíhají fotbalové soutěže. Připomeňme si, jak naši borci válčili na podzim a aktuální domácí zápasy najdete v přehledu
„Kam za sportem...
Muži - okresní přebor

Dorost - okresní přebor

1.

Slavia Vejprnice „B“

8-4-1

35:20 28

1.

Baník Zbůch

7–2-1

39:10

23

2.

Baník Kamenný Újezd

8-1-4

31:19 25

2.

Sokol Dobříč

7-0-3

33:21

21

3.

Slovan Blatnice

7-4-2

30:19 25

3.

Sparta Sulkov

6–2-2

4.

Baník Líně

7-2-4

48:33 23

4.

Bohemia Kaznějov

5-3-2

34:16

18

5.

DIOSS Nýřany „B“

7-2-4

26:25 23

5.

Slavia Úněšov

5-3-2

24:14

18

6.

Sokol Dobříč

6-2-5

35:31 20

6.

TJ Tlučná

5-3-2

20:12

18

7.

Sázavan Bezvěrov

5-1-6

19:40 16

7.

Trafo Hadačka

5-1-4

8.

KZJ SK Všeruby

4-3-5

29:26 15

8.

Baník Kamenný Újezd 2 – 2 - 6

9.

Jiskra Křelovice

4-2-6

26:27 14

9.

Slovan Blatnice

1-2-7

35 : 11 20

23:29

16

12 : 34

8

12:29

5

10. Olympie Kožlany

3 – 4 - 5 23:24 13

10. Olympie Kožlany

1 – 1 - 8 14 : 41

4

11. Sokol Hunčice

3-4-6

19:26 13

11. SHH Heřmanova Huť

0-3-7

3

12. Sokol Kozolupy

3-3-7

26:27 12

13. ZKZ Horní Bříza „B“

3-3-7

21:38 12

14. Slavoj Žihle

2-3-8

18:31

Žáci okresní soutěž sk. B

11:40

9

1. Sokol Dolní Bělá

7 – 0 - 1 29:11 21

2. Svornost Hvozd

6-0-2

27:17 18

3. Sokol Kralovice

4-1-3

34:18 13

4. Sokol Dobříč

4-1-3

13:12 13

5. Sokol Kozojedy

4-1-3

13:14 13

6. Olympie Kožlany 3 - 1 - 4 20:12 10
7. Sázavan Bezvěrov

3-0-5

20:18

9

8. Trafo Hadačka

2-1-5

13:23

7

9. Sokol Trnová

0-1-7

3:47

1

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V minulém měsíci
jsme Vám položili otázku: Jak chcete nechat otevřenou Jasmínovou ulici v úseku Pražská - Zahradní pro
dopravu?

Na otázku v březnu jste odpovídali takto:

Anketní otázka pro měsíc duben:
Chystáte se na jarní úklid, protože máte rádi kolem svého domu pořádek?
(Anketa bude spuštěna 1.4.)

stav hlasování k 28.3.2008 11:00 hod
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Na uč ná stezk a
K ož l a ny

3.

Tržiště na pohlednici kolem roku 1900

konstrukce proběhla na počátku 21. století.
Dominantou dolní části Kožlan je pět věží
– jedna na radnici, další na kostele, a další na
bývalém pivovaru, škole a sokolovně.
Právo vařit pivo je v Kožlanech doloženo již
v roce 1472 v privilegiu krále Vladislava II.

10. 11.

5. 4.

6.

3.

1.
2.
12.

Kožlany

13.

7.

Další zprávy o vaření piva se objevují v různých záznamech i v následujících stoletích.
Pivovar je výslovně zmiňován v roce 1653,
kdy se vaří do roka 18 várek po 4 sudech.
V roce 1887 byl roční výstav kožlanského
pivovaru 1081 hl. Výroba piva byla zrušena
1909 a posléze sloužil jen jako sklad pro rakovnický pivovar. Likvidační valná hromada

Náměstí kolem roku 1910

9.

Trasa 6 km

Bývalé tržiště, pivovar a škola

Tzv. Dolní část města byla původně tržištěm. Kožlany se již od středověku těšily tržním výsadám a staly se místem obchodů pro
obce z okolí. Současná úprava teras byla realizována na počátku 30. let 20. století. Prováděl ji stavitel Cyril Čech a byly zde zřízeny
dva vjezdy a schodiště pro pěší. Poslední re-

8.

Měšťanská škola kolem roku 1920

ní škola byla rozšířena na pětitřídní se uvažovalo o postavení nové školy nebo přístavbě
ke škole staré. Ta byla zamítnuta mj. proto,

V roce 1909 byly obecním úřadem odkoupeny domy čp 112, 113 a 114 pro získání
stavebního pozemku pro novou školu. Její
stavba byla zadána Františku Eliáškovi staviteli v Novém Strašecí a základní kámen položen 6. června 1912. Stavba byla dokončena
a jako dívčí škola slavnostně otevřena 14. září
1913, a již 16. září se zde začalo vyučovat. Od
roku 1919 byla škola již koedukována a docházeli sem jak chlapci, tak dívky. Jejím prvním ředitelem byl Václav Bretšnajdr. Budova
byla upravována ve 2. polovině 20. století.
V roce 1990 byla přejmenována na Benešovu
školu a osazena pamětní deska. V roce 1983
byla přistavěna tělocvična a v roce 2005 zřízeno hřiště.

Bývalý pivovar kolem roku 1920

právovárečného měšťansta se pak konala až
v roce 1950 za účasti 11 členů a její pozemky převzalo JZD. Pivovar byl původně volně
stojící přízemní dům čp. 278 na půdorysu
U tvořený obdélným a dvěma příčnými křídly
se sedlovými střechami. Je orientován hlavním průčelím k silnici a umístěn ve svahu,
takže z dvorní strany vystupuje jako suterén
do úrovně terénu. V hřebeni střechy je vížka
s hodinami, které zhotovil roku 1863 kovářský mistr ze Slabec, a zvonicí, kterou se svolávalo pro mláto. Dům byl upravován kolem
roku 1900 a v 60. letech 20. století.
Výraznou dominantou dolní části Kožlan
je dále měšťanská škola. Ta byla jako dívčí
zřízena v roce 1911 a vyučovalo se v budově městského úřadu a také v domě čp 140
(U Rusých). Již dříve, od roku 1895, kdy míst-

Kožlany č 278 1963

že: ...při projednávání návrhu na přístavbu
komisi se v sousedním pivovaře horoucně
pracovalo a pekelný rámus i kouř pivovarský
otravoval celé školní okolí....

Pozvánka na otevření školy

(placené inzerce)

Start a cíl – hasičská zbrojnice Na Výfuku
Atraktivní disciplína přesun po vodě – Farský rybník v Kožlanech !
Trasa soutěže : Dřevec, Hodyně, Brodeslavy, Všehrdy, Hlince, Studená, Chříč, Hedčany
Po celou dobu soutěže zajištěno občerstvení u hasičské zbrojnice v Kožlanech !!!
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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