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Z RADNICE ...
Co je nového
Vážení spoluobčané, je tomu
100 let, co byla v Kožlanech založena tělovýchovná organizace Sokol. Důstojnou oslavu uspořádali
v Sokolovně
členové tohoto
spolku
v neděli
4.
října.
Poděkování
patří
všem,
kdo
se
na
přípravách
podíleli.
Zvláště
chci
poděkovat pí
Strakové.
Počátkem měsíce října proběhl
na městském úřadě krajský audit
hospodaření. Proběhla také kontrola z Úřadu práce P-S a kontrola na
matriku z ORP Kralovice. Výsledek
všech kontrol je bez závad. Poděkování za to patří všem pracovnicím úřadu.
Kulturní život byl velmi pestrý.
Uskutečnil se zájezd do plzeňského
divadla na operetu, 6.října byl den
otevřených dveří v knihovně a

v muzeu se také konala beseda se
spisovatelem panem Jiřím Frankem. Děti ze základní školy byly
v Sezimově Ústí na exkurzi ve vile
Hany a Edvarda Benešových.
24.října
se
uskutečnila
v Sokolovně hasičská zábava a
28.října, v den státního svátku, se
konal pochod po naučné stezce
Kožlany.
Práce na zateplení školy se blíží
ke konci. Montáž provětraného
soklu probíhá dle plánu a v měsíci
listopadu by mělo být vše hotovo.
Již nyní je evidentně tepleji například v tělocvičně. Přitom není třeba tolik topit a tím pádem dochází
k úsporám plynu. V současné době
již zadáváme cenové nabídky na
výměnu oken v budově mateřské
školy.
V pondělí 26.října byly zpět instalované renovované ciferníky
hodin na základní škole. Poskytnutím
vysokozdvižné plošiny nám
velmi pomohl HZS Plasy. Občané a
návštěvníci Kožlan tak opět budou
mít přehled o čase.

V současné době rada města intenzivně pracuje na zpracování
podmínek a návrhu smlouvy na
výběr firmy, která převezme hospodaření v městských lesích. Tento
požadavek vyplynul z usnesení zastupitelstva města. Aby nabídka
byla kompletní, je třeba počkat na
nový lesní hospodářský plán, který
má být hotový v lednu příštího
roku a pro nás ho zpracovává firma Lesprojekt Plzeň.
V souvislosti s touto akcí chci dementovat zprávy, které se šíří o
prodeji lesů a o prodeji hájovny.
Nic z toho není pravda. Lesy ani
hájovna se prodávat nebudou a i
nadále budou v majetku města.
Na základě usnesení zastupitelstva města, které schválilo splynutí
základní a mateřské školy je vyhlášeno výběrové řízení na ředitele/ředitelku/ nově vzniklého vzdělávacího zařízení. Konkurz proběhne na konci měsíce listopadu. Bližší
informace najdete na jiném místě
zpravodaje či na našich webových
stránkách.
Mgr. Vladimír Přibyl

Město Kožlany na základě usnesení rady města č.474/09 ze dne 8.10.2009
vyhlašuje

KONKURZ na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Kožlany
Písemné přihlášky se přijímají do 10.11.2009 do 10:00hod.
další informace na webových stránkách města

Informace pro občany
Město Kožlany vyzývá občany a organizace k podání
návrhů, podnětů, požadavků a připomínek ke
zpracování zadání územního plánu města, které
je již zpracováváno firmou PAFF - architekti Praha.
Územní plán je základním dokumentem pro budoucí
výstavbu ve městě a jeho změna je velmi časově náročná a komplikovaná. O dalším postupu prací bude
Odečty vodného
proběhnou v Kožlanech ve dnech
29.10. – 1.11.2009.
Žádáme proto občany o zpřístupnění vodoměrů. Pokud by odečet
nemohl být proveden, žádáme o
dodání stavu vodoměru přímo na
www.kozlany.cz

veřejnost informována v souladu se zákonem. Územní
plán je zpracováván na celé správní území města
(včetně Dřevce, Hedčan, Hodyně a Bučku). Připomínky a návrhy podávejte prosím do 15.11.2009
na Městský úřad v Kožlanech, Pražská č.p. 135,
můžete použít i elektronickou poštu.
Ing. Pavel Šapovalov, místostarosta

MÚ Kožlany do 2.11.2009, aby
mohlo být provedeno vyúčtování
vodného.
Cena vodného je
23,-Kč + 9% DPH.

Platby za vodné za rok 2009
mohou občané zaplatit do pokladny MÚ Kožlany v úřední dny až po
vystavení a rozeslání faktur za
vodné – tedy až
od 16.listopadu 2009.
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Podzimní radovánky v mateřské škole
Mateřská škola v Kožlanech za
spoluúčasti rodičů a dětí uspořádala 1. října 2009 na zahradě mateřské školy společnou akci pod názvem „ZASAĎ SI SVŮJ STROM“.
Cílem této akce byla spolupráce
mezi rodiči, dětmi, pedagogy a
provozními zaměstnanci. Každý si
zasadil svůj strom (thuji) a přivázal si k němu svoji jmenovku. Společně zasazené stromy budou využity
během
celého
roku
k pedagogické činnosti v oblasti
environmentální výchovy. Děti budou pozorovat jejich růst, budou je
zalévat, pečovat o ně. Zlepšili jsme
i životní prostředí v naší zahradě.
Podněcujeme tak v dětech vnímá-

ní estetické krásy kolem nás. Děti
byly z této akce nadšené. Závěr
odpoledne jsme završili opékáním
špekáčků. Dobrovolné akce se zúčastnila většina rodičů. Zaměstnanci mateřské školy jím tímto
chtějí vyjádřit poděkování.
Další akce tentokrát bez rodičů,
které probíhaly v září a říjnu v naší
MŠ - podzimní radovánky:
Drakiáda – děti si společně v MŠ
vyrobily velkého draka, kterého
byly pouštět na poli za zahradou
naší školy. Učily se tím spolupracovat, domlouvat se, pomáhat si a
být ohleduplní. Draka si pak vystavily i na chodbě MŠ.

Podzimníček – byl název tematického celku o podzimní přírodě,
plodech, barvách a podzimním počasí. Společně jsme si nasbírali a
přinesli podzimní plody. Děti si
sami z nich uvařily čaj. Chutnání
vlastnoručně vyrobeného čaje byl
pro ně opravdu příjemný prožitek.
Dýňáci – děti si vyzdobily školku
papírovými dýňovými strašidly,
které si každý vyrobil sám. Další
společnou prací byla výroba strašidel přímo z dýní. Ty zdobí okna
naší budovy. Každé ráno za tmy
v nich rozsvěcíme svíčky.
Zdeňka Flögelová, učitelka MŠ

Žáci ZŠ v Sezimově Ústí.
V rámci dějepisu a občanské výchovy se 8.a 9.třída
ZŠ vypravila dne 20.10. na exkurzi do Sezimova Ústí
– místa posledního odpočinku dr.E.Beneše. Po necelých třech hodinách cesty naši výpravu přivítal ředitel
zdejší základní školy pan Pavel Vaňásek společně
s panem průvodcem. Poté jsme se rozdělili do skupin
a začali s prohlídkami vily a parku Benešových. Po vyčerpávajícím výkladu o vile a hrobce jsme se přemístili do základní školy, kde nás čekal výtečný oběd a také Pamětní síň I.,II. a III. odboje. Žáci si pro nás připravili krátké prezentace o historii i současnosti Sezimova Ústí.
Jako závěr naší exkurze jsme si mohli vybrat návštěvu slunečních hodin na náměstí nebo autodráhu
umístěnou ve školním suterénu. Zvítězila autodráha! I
když návštěva byla velmi nabyta spoustou zážitků,
musím říci a myslím, že ostatní by mi dali za pravdu,
že jsem si ji maximálně užila a těším se, až na oplátku přivítáme žáky ZŠ Sezimova Ústí na jaře r.2010.
Iva Vorlíková, žákyně 9.třídy

27. listopadu proběhne od 17:00 v kožlanském parku

Rozsvícení vánočního stromečku.
Program pro Vás připraví děti ze základní a mateřské školy.
www.kozlany.cz
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POHLEDY DO HISTORIE
Kozlany městečko řemesel, živností a obchodu
Tímto názvem se mohly kdysi chlubit Kozlany.
V celém kraji nemělo žádné městečko tolik řemesel,
ale ani sláva netrvá nikdy věčně. A tak trochu zavzpomínání.
Když ves Kozlany (až do roku 1924 se psaly Kozlany
bez háčku) byla kdysi na přímluvu Oty Kozlovského
(snad na jeho počest) vysazena králem Janem Lucemburským (1310-1346) na městečko – opidum,
neměla ještě městských práv, ale pouze znak. Teprve
za vlády českého krále Karla IV. (1346-1378) byly
Kozlany roku 1351 vysazeny zvláštním majestátem na
místo trhové (oppidum forense) a udělena mu veškerá městská práva. Tím se dostalo Kozlanům týdenních
trhů, které se konaly pravidelně každé „outerý“. Mimo
trhů bylo rovněž Kozlanům dovoleno „aby po způsobu
jiných městeček pranéř a šibenici ke trestání lidí zlých
obecním nákladem zdvihnouti mohli“ a čtyři cechy:
řeznický, ševcovský, krejčovský a hrnčířský povoleny
jim byly. To nasvědčuje, že již ve XIV. století byly čilým trhovým a obchodním městečkem.

ším v celém kraji, kdy ostatní městečka jsou převážně
všechna zemědělská. Kdy v roce 1730 je v Kozlanech
uváděno: 7 tkalců, 9 hrnčířů, 2 ševci, 1 pekař, 4 řezníci, 3 krejčí, 3 kováři, 1 kolář, 1 puškař, 1 zedník, 1
sládek, 2 mlynáři, ale i koželuh, kožešník a mydlář.
Později roku 1870 po Prusko- Rakouské válce, kdy
Kozlany mají již 1.829 obyvatel vyniká hlavně hrnčířství a tkalcovství. Kde v 16 hrnčířských dílnách je zaměstnáváno již přes 100 lidí a tkalci na tkalcovských
stavech v Kozlanech zpracovávají ročně přes 400 q
bavlněné příze, která se barví ve dvou barvírnách (v
bývalých bělidlech).
Z dalších řemesel je pak silně zastoupeno
v Kozlanech řemeslo ševcovské se svými kožlanskými
„holštýblaty“, s kterými kožlanští ševci navštěvují
všechny trhy, včetně vzdáleného Žatce. Měštanský
pivovar v Kozlanech vaří ročně již přes 800 hl piva a
na Javornici a Hrádeckém potoce melou 4 mlýny. Na
Javornici mlýn Žaloudkův – Pátkův (později Bubeníčkův čp. 228), mlýn Vožehův (Strakův), Cukrův (Čížův
čp. 230) a na Hrádeckém potoce Červený mlýn (samota později zvaná jako rasovna). Dále v Kozlanech
pracuje 5 ručních cihelen, Vágnerojc čp. 64 (později
Šubrtojc), Vondráškojc (později kruhová cihelna na
Výfuku),obecní cihelna u rybníka (Benešojc), Chrpojc
čp. 310 (Mudrojc u Hedčan) a Opatrných cihelna (za
kožlanskými Hliny směrem na Kralovice).

Korouhve řeznického a krejčovského cechu

Na rozšíření práv se pak král Vladislav II. Jagelonský (1471-1516) zasloužil a Kozlanům „za věrnost a
upřímnost právo aby sobě v jmenovaném městečku
obecní pivovar vystavěli, svobodně vyzdvihnouti a
všechen užitek a pohodlí téhož pivovaru svobodně
užívati mohli. Všech práv a svobod užívali, jímž město
Rakovník je obdařeno. U krále Matyáše pak držitel
Kozlan Jindřich Jakub Týřovský majestát na dva výroční trhy, na den sv. Vavřince
a sv. Matouše
s frajmarkem osmi dnů jim vymohl a obchod solí,
smůlou a železem jim povolil. Dále dovolil Kozlanům
školu postavit a pod ochranu města ji dát. Za to museli vrchnosti ročně 447 kop grošů a 4 penízů za obec
odváděti a z každého šosovního domu dva dny v roce
o žních na panství robotovati. V pivovaře, ale mohli
všichni hospodáři střídou pivo vařiti, v místě šenkovati
a jinam voziti (v pivovaře se vařilo 18 várek piva po 4
sudech ročně). V té době v Kozlanech již mnohá řemesla byla: kováři, koláři, hrnčíři, švec, krejčí, mlynář, pekař, řezník, sládek, sedlář, provazník i tesař.
Avšak za třicetileté války byly Kozlany zničeny, polovina domů spálena, osadníci z části pobiti a z části
zběhli, že ještě roku 1651 bylo obydleno pouze 35
domů.
Později když Marie Terezie (1740-1780) Kozlanům
daná privilegia (výsady) opět potvrdila vynikají Kozlany opět čilým živnostenským ruchem, snad největwww.kozlany.cz

Dobytčí trh v Kozlanech r. 1914

Hojně jsou navštěvovány týdenní výroční trhy, které
podporují obchod a místní řemesla. Týdenní trhy se
v Kozlanech konají pravidelně každé úterý. Výroční
trhy pak ve čtvrtek po Velikonocích, ve čtvrtek po sv.
Duchu, po sv. Vavřinci a o sv. Matouši. Takový byl
rozkvět řemesel a živností v Kozlanech koncem XIX.
století, ale za pár let se mnoho změnilo. Pivovar přestal od roku 1903 vařit pivo, Červený mlýn byl přeměněn na pohodnici a od roku 1901 se přestaly konat
týdenní trhy a konají se pouze 1x měsíčně, vždy první
úterý v měsíci, převážně jako trhy dobytčí, kdy bývá
přihnáno na trh až několik set kusů hovězího skotu
(3.6.1914 to bylo 572 kusů).
Rozvojem textilního průmyslu upadá tkalcovství a
průmyslovou výrobou plechového nádobí upadá i hrnčířství. Emigrace kozlanských obyvatel do Ameriky
dosahuje vrcholu a není rodiny v Kozlanech, která by
neměla někoho v Americe (v tu dobu má Chicago již
50.000 českých přistěhovalců, včetně českého starosty města, Čermáka). A bývalým řemeslníkům
v Kozlanech nezbývá nic jiného než aby se živili na
svých malých políčkách.
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Živnostenské poměry k zemědělským poměrům se
v Kožlanech mění v neprospěch živnostenským. Avšak
tradiční řemesla nadále zůstávají a po I. světové válce
v roce 1930 Kožlany zaznamenávají následující rozdělení podle zaměstnání obyvatel: krejčí pánští 4,
dámští 5, ševci 4, tesaři 4, řezníci 6, malíř pokojů 1,
výrobce dřevěných vrtaných pump 1, kramáři 2, pekaři 2, mlynáři 3, výměna mouky 3, tkalci 4, podomní
obchodníci 8, hokynáři 8, holiči a kadeřníci 3, sedlář

1, bednář 1, truhláři 5, modistka 1, cukráři 3, živnostenční trhovec 1, prodejci hrnců 6, mistr zednický 1,
prodej ovoce, zeleniny a cukrovinek 2, porodní asistentky 3, lékař 1, košíkáři 2, obchod jatečným dobytkem 1, fotograf 1, komeník 1, hostince 8, obchody
smíšeným zbožím 8, obchody se střižním zbožím 5 a 1
drnomistr.
Tolik o bývalé a zašlé slávě městečka Kožlan.
Bohumil Vondrášek

Kaple sv. Jana Křtitele v Hodyni – zapomenutá krása
Nenápadná barokní kaple sv. Jana Křtitele, situovaná na jihovýchodním konci hodyňské návsi,
schována průčelím za mohutnou
korunou
lípy,
je
jednou
z architektonicky nejzajímavějších
církevních staveb na území Kralovicka. Možná, že pozvednete nad
tímto sdělením obočí a budete se
divit. Ta ruina? Ano, ale je tomu
skutečně tak.

V dnešní době zcela nevyužitá a
neprávem opomíjená stavba čeká
trpělivě na své znovuobjevení a
vhodné využití. Jedná se totiž
nejen o nemovitou kulturní památku, ale především o jedinečnou barokní stavbu, vzniklou v polovině
18. století, již dnes vlastní Město
Kožlany. Náhodného kolemjdoucího, který možná ani nevnímá
opravené štítové průčelí, ani nenapadne, jaké kouzlo jedinečného
vnitřního prostoru je skryto za
jednoduchými, nedávno opravenými barokními dveřmi, k nimž
nevede ani žádná prošlapaná cestička. Otevřeme a vstoupíme.
Již druhým rokem probíhají na
objektu
úpravy
spočívající
v osazení nových oken a ochranných sítí a oprava dveří, které jsou
financovány z Programu na podporu kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností,
za finanční spoluúčasti vlastníka,

Města Kožlany. Všechny práce jsou
prováděny vrcholně profesionálními firmami, majícími s podobnými
realizacemi bohaté zkušenosti, a
za dohledu a ke spokojenosti orgánů památkové péče.
Současná kaple sv. Jana Křtitele byla postavena v letech 174851 zásluhou opata plaského cisterciáckého kláštera Silvestra Hetzera. Ne, že by před tím v Hodyni
kaple nestála, ale její stav byl zásluhou přestálých běd třicetileté
války tak špatný, že pan opat „dal
kapli od základu opraviti, opatřil
oltář a obrazy“, jak se dočítáme
v dnes již půvabně archaické knize
Václava Kočky Dějiny politického
okresu Kralovického z roku 1930.
Bohatý klášter investoval do přestaveb církevních objektů na celém
svém území nemalé prostředky.
Kaple však měla pohnutý osud.
Po
zrušení
plaského
kláštera
v důsledku reforem císaře Josefa
II. připadla v roce 1785 Náboženskému fondu, správci „zestátněného“ církevního majetku, následně
odsvěcena a přeměněna na kontribuční sýpku. V roce 1799 ji vykoupila obec za 100 zlatých od Náboženského fondu, a tak začala znovu sloužit náboženským účelům.
Ve 20. století využívala dočasně
kapli Církev československá husitská, po jejímž odchodu začala nezadržitelně chátrat. Ještě donedávna v ní sídlila jen kolonie holubů, která pustnoucí objekt opanovala; trus ničil omítky, štukovou
výzdobu i pískovcové desky na
podlaze. Holubi dnes jen sedí
smutně na střeše a diví se, co se
asi děje, že jsou z nich bezdomovci. Okna jsou totiž již opravena,
zásluhou nadšenců interiér vymeten a zbaven největšího nepořádku. Přesto však působí truchlivým
dojmem. Pozdně renesanční kaza-

telna, poničený pozdně barokní
rustikální oltář sv. Jana Křtitele
stále ještě s pozůstatky „husitského“ působení, na cáry roztrhaná
barokní plátna a několik dalších
tristních dokladů jsou dnes jediné,
co připomíná kdysi bohatou výzdobu, do níž patřily i tři pozdně gotické a tři barokní sochy, dnes uložené v muzeu v Mariánském Týnci.

Přes toto vše jsou vnitřní omítky
a štuková výzdoba v dobrém stavu
a opravitelné. Horší je pak stav
vnějších omítek, které na některých částech již zcela chybí…
Co říci na závěr?
Milá kaple, doufejme, že máš již
nakročeno k lepším časům, že postupně získáš „nový kabátek“ a zasloužený obdiv a neboj se, určitě
nalezneme, jak tě důstojně využijeme.
Pokračování příště: Kaple sv. Jana
Křtitele v Hodyni, zapomenutá historie.
Jitka Vlčková

Muzeum Mariánská Týnice
21. listopadu proběhne vernisáž
Vánoční výstavy v muzeu a galerii v Mariánské Týnici.
Zahájení vernisáže ve 14,00 hodin.
Přijďte prožít hezké odpoledne.
www.kozlany.cz
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KULTURA
Z činnosti kulturní komise
Vánoční výstavka v Kožlanech
Dále připravujeme Vánoční výstavku, která bude probíhat po
celý prosinec v zasedací místnosti
muzea. Při té příležitosti prosíme
všechny šikovné pekařky, cukrářky, perníkářky, malířky, košíkářky,
pletařky ....... ale samozřejmě i šikovné muže, aby ukázali své výrobky a pomohli nám tak výstavku
uspořádat.
Výběr prací bude od 17.11.2009
v pracovní době správce muzea.
Bude možno se domluvit i na vy-

zvednutí svých prací před Vánocemi – nutno předem nahlásit.
Výstavka
bude
zahájena
v úterý 1. prosince od 18,00
hodin a potrvá do 2. ledna
2010.
„Jak se peče v Kožlanech“, je
doprovodná akce k výstavce. Podělte se o své oblíbené recepty,
bez kterých si nedovedete ve vaši
rodině Vánoce představit. Společně
sestavíme malou vánoční kožlanskou kuchařku. Své recepty zasí-

lejte
na
adresu
kknihovna@seznam.cz, nebo přineste do knihovny do 20. listopadu
2009.
Divadlo
12. prosince se uskuteční zájezd
do divadla Na Fidlovačce na odpolední představení hry Divotvorný
hrnec. Odjezd autobusu bude
v 9,00
hodin
od
Sokolovny.
V Praze navštívíme Vánoční trh na
Staroměstském náměstí a po
představení bude návrat domů.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Týden knihoven a Kniha mého srdce
Celonárodní anketa Kniha mého
srdce o nejoblíbenější knihu českého
čtenáře
vydala
své
tajemství.
Knihou srdci nejbližší se podle
výsledku
hlasování
a
vlivem
zaujatých obhajob při vzrušujícím
večeru
17. 10.
2009
ve 20.00 na ČT1 stal Saturnin Zdeňka Jirotky.
Tato volba určitě udělala
radost i kožlanským čtenářům, kteří pro tuto knihu
hlasovali.
V rámci týdne knihoven
navštívily naši knihovnu
děti základní školy. Tuto
možnost budou mít i nadále a mohou si se svými učiteli udělat hodinu mimo
školu. Je to aktivita, která
většinou děti potěší. Žáci
sedmé třídy si prohlédli

knihovnu, seznámili se s tříděním knih a s přehledem
knihoven od základní až po Národní knihovnu. Následovala práce s textem, kde děti ve skupinkách vypracovávaly úkoly. Děti z první a druhé třídy si prohlédly
dětské oddělení a měly možnost výpůjčky knih. Během těchto akcí se podařilo získat několik nových čtenářů. Knihovna není jen o knihách, ale také o lidech.
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Voitové, která se po celé léto starala o krásně rozkvetlá okna.
Děti se zapojily do výtvarné soutěže, která se vztahovala ke Knize mého srdce. Zatím ještě nejsou vybrány všechny práce, ale úžasné jsou výkresy dětí
z 1. třídy. Mají nápad, fantazii a na prvňáky jsou velmi pečlivě provedeny. Doufám, že prostory dovolí a
budou všechny obrázky vystaveny. Přijďte se podívat.
Najdete je v knihovně po celý listopad.
Zároveň si můžete do konce měsíce prohlédnout
výstavku herbářů. Tuto výstavku jsem nazvala „Když
dva dělají totéž – není to totéž“ Herbáře jsou prací
žáků osmého ročníku základní školy. Je opravdu
s podivem, jak se herbáře od sebe liší. Jak technikou
zpracování, tak úpravou, nebo výběrem rostlin.

Přátelské posezení se spisovatelem
a námořníkem panem Jiřím Frankem se konalo 8.října v zasedací místnosti kožlanského muzea. Zajímavé vyprávění a zážitky z dalekých cest, ale také různé upomínkové předměty navodily příjemnou atmosféru celého
večera.

www.kozlany.cz
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SPOLKY
Vzpomínkové odpoledne
V neděli 4. října byla v Sokolovně oslava 100 let TJ Sokol Kožlany.
Úvodem nás paní Mudrová seznámila s historií Sokola v Kožlanech za období 100 let. Poté
pěvecký soubor Václav z Čisté zazpíval tři sokolské písně. Velmi milé bylo vystoupení dětí
z mateřské školy. Následovalo svižné cvičení žen a mužů ze Sokola Spálené Poříčí. Andrea
Bulířová a Karolína Blechová přečetly ukázky z knihy Sokolství Dr. E. Beneše a Sen o návratu z boje od Vojty Beneše. Závěr patřil našim ženám, které předvedly pochod Za Sokolským
praporem.
Oslavu zahájila paní Alena Straková, která měla i závěrečné slovo. Děkujeme členům Sokola za příjemný zážitek na nedělní odpoledne.
Kulturní komise

Z činnosti Klubu důchodců v Kožlanech
Ve středu 7.října se konal čtvrtý, poslední zájezd KD.
Senioři si vyjeli blízko do Chyše. Zámek a park si prohlédli v r. 2005. Tehdy byla otevřena expozice věnovaná
K.Čapkovi, který zde byl v r. 1917 vychovatelem Prokopa Lažanského.
Seniory však táhlo kromě prohlídky zámku a parku
otevření nových zrestaurovaných prostorů zámku.
V Chyši byl zdevastovaný pivovar, ten nechal majitel
uvésti do provozu. Rekonstrukce trvala dva roky a
1.6.2006 byla uvařena první várka piva. Majitel měl však
jiné starosti. Najít dobrého sládka. To se povedlo
v Robertu Maňákovi, který je odchovancem Martina Matušky, který vařil pivo v restauraci u Fleků. Kde se pivo
vaří je třeba dobrého kuchaře i ten je zde. Vyhlášená kuchyně a pivo láká hosty. Varna stojí přímo v restauraci
pro 70 hostů. Pánev má kapacitu 10 hl. Pivovar může
ročně vyprodukovat až dva tisíce hektolitrů piva. Vaří se
staročeským způsobem: z vody, sladu, chmele a pivovarských kvasnic. Do piva se nepřidávají žádné chemické přípravky, je živé bez filtrace a pasterizace.
Růžena Fujanová

SPORT
Výsledkový servis FC Olympie Kožlany - říjen
Muži:
Kožlany – Žihle 1:5 (1:0)
branka: Šnajdr
Všeruby – Kožlany 1:1 (0:1)
branka: Kotěšovec
Kožlany – Plasy 1:2 (0:0)
branka: Klaus
Líně – Kožlany 2:5 (2:2)
branky: Šnajdr 4, Šimek
Kožlany - Nýřany B 5:1 (3:0)
Branky: Šnajdr 2, Hora, Šimek,
Kožíšek

Dorost:
Kožlany – Tlučná 2:0 (2:2)
branky: Hora 2
Kam. Újezd – Kožlany 1:2 (0:2)
branky: Hora, Kozler
Kožlany – Hadačka 7:0 (2:0)
branky: Karlík 3, Paul 2, Hurt, Hora
Kaznějov - Kožlany 5:1 (3:1)
branka: Hora
Kožlany – Trnová 4:0
branky: Hora, Hurt, Macák, vlastní

Žáci:
Kožlany - Kaznějov

1:10 (2:0)

Žihle – Kožlany 2:0 (2:0)
Kožlany - Kralovice

1:8 (1:3)

Plasy – Kožlany 21:0 (12:0)

Program - listopad
Muži:
7. 11. Kožlany - Dolní Bělá
15. 11. Horní Bříza B - Kožlany

14:00
14:00

Dorost:
1. 11. Žihle - Kožlany

10:00

Žáci:
7. 11. Kožlany - Chotíkov
14. 11. Dolní Bělá - Kožlany

10:00
11:30

HC Dřevec
V uplynulém měsíci opět odstartovaly boje v hokejové soutěži mužstev z rakovnického a plzeňského regionu samozřejmě za účasti HC Dřevec. Srdečně zveme všechny fanoušky k návštěvě našich utkání, která se konají
na zimním stadionu v Rakovníku.
Výsledkový servis - říjen:
Dřevec – Hadačka 2:2 (1:0,
1:1, 0:1)
Soupeř se představil v notně posílené sestavě, přesto jsme byli v
první třetině lepší a zaslouženě šli
do vedení. Když jsme zvýšili na
www.kozlany.cz

2:0, vypadalo to na jasné vítězství,
ale pak jsme svými chybami soupeři dovolili vyrovnat a přes řadu
šancí na obou stranách se už do
závěrečné sirény skóre nezměnilo.

SESTAVA: Weiss - Švamberg,
Hach,
Oliverius,
M.KulhánekKovařík, Holzman, Prusík - Šnajdr,
Šnajdauf, V.Kulhánek-Š.Kulhánek,
Ipolt, Frank, BRANKY: Holzman,
Šnajdr
Kožlanský zpravodaj 11/2009
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Dřevec - Old Stars 4:0 (1:0,
2:0, 1:0)
V průběhu celého utkání jsme diktovali tempo hry a i přes řadu neproměněných šancí jsme pomalu
navyšovali svůj náskok. A když náš
brankář předvedl jistý a spolehlivý
výkon, bylo výsledkem přesvědčivé vítězství s čistým kontem.

SESTAVA: Kotas - Švamberg,
Hach, Oliverius, M.Kulhánek - Kovařík,
Holzman,
Prusík-Šnajdr,
Šnajdauf, V.Kulhánek-Frank, Volín,
Ipolt, BRANKY: Prusík, Holzman,
M.Kulhánek,
Švamberg,
VOLEDBOUCH: Oliverius

Další program
Čt
Út
Čt
Út

5. 11.
10.11.
19.11.
24.11.

Dřevec
Dřevec
Dřevec
Dřevec

–
–
–
–

Pavlíkov
Mladotice
Č. dráhy
Žebnice

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

Jiří Švamberg

Výsledkový servis stoní tenis TJ Kožlany
Divize Muži:
Sokol Plzeň V. B – Kožlany A
6:10 (24:37)
SKST SOUE Plzeň A – Kožlany A
9:9 (36:39)
Krajská soutěž 2. třídy
Kožlany B – Sokol Nezvěstice A
4:10 (20:35)
Kožlany B – Sokol Zdemyslice A
6:10 (29:34)

Tabulka Divize
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Slavoj Stod A
TJ Kožlany A
Union Plzeň B
Sokol Plzeň V. B
S. Horažďovice A
Dioss Nýřany A
SKST Plzeň A
TJ Kdyně A
TJ Klatovy A
J. Domažlice A
KOC Sušice A
Sokol Břasy A

Tabulka Krajská soutěž 2. třídy
30:9
29:15
29:20
26:16
21:17
26:24
23:26
23:27
19:26
15:27
17:30
9:30

9
8
8
7
7
6
6
5
5
5
3
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sokol Nezvěstice A
Dioss Nýřany B
Sokol Lhůta A
SK Nevid A
Sokol Horní Bělá B
SK Kornatice A
Sokol Horní Bělá A
TJ Kožlany B
Sokol Zdemyslice A
Sokol Podmokly A
Union Plzeň D
SKST SOUE Plzeň B

30:8
30:10
28:24
26:21
23:23
23:24
22:26
20:25
18:26
18:27
21:29
14:30

9
9
7
7
6
6
6
5
5
5
4
3

DBK Kožlany - Kralovice
V říjnu se naplno rozeběhly soutěže pod bezednými koši. Ke svým zápasům vyběhla všechna družstva, která
jsme letos postavili. Družstvo starších dorostenek hraje po roční pouze opět dorosteneckou ligu. Starším žákyním se nepodařilo postoupit do žákovské ligy a budou hrát v lize Českomoravské, jejíž první zápasy jsou naplánovány na polovinu listopadu a mladší minižactvo zahájilo souboje v oblastním přeboru.
Výsledkový servis – říjen
Starší dorostenky:
DBK – Aritma Praha
65 : 59 (14: 4 / 31:32 / 47:50)
Body: Houšková A. 17, Hynková B.
15, Šnajdrová I. 11, Bihariová M.
11, Urbanová L. 4, Jonášová D. 3,
Jarošová V. 2, Kulhánková V. 2
Fauly: 22 – 26 / 5 chyb: 0 – 0 /
Trojky: 1 - 2 (Bihariová M. 1) /
TH: 41/26 - 24/15
DBK – Lokomotiva Liberec „A“
38 : 71 (12:18 / 18:28 / 23:56)
Body: Houšková A. 10, Šnajdrová
I. 9, Hynková B. 8, Urbanová L. 5,
Kulhánková V. 2, Jonášová D. 2,
Bihariová M. 2
Fauly: 25 – 14 / 5 chyb: 0 – 0 /
Trojky 1 - 2 (Urbanová L. 1) / TH:
13/5 - 26/13
DBK – Lokomotiva Liberec „B“
54 : 63 (19:23 / 31:34 / 33:50)
Body: Hynková B. 15, Bihariová M.
10, Houšková A. 9, Jonášová D. 8,
Šnajdrová I. 4, Šrámková S. 4,
Kulhánková V. 3, Jarošová V. 1
Fauly: 34 – 27 / 5 chyb: 1 - 0
(Šrámková S.) / Trojky: 1 - 3 (Bihariová M. 1) / TH: 34/17 - 51/26

Starší žákyně:
USK Praha vs DBK K-K
70 : 20 (22:5 / 40:10 / 57:13)

www.kozlany.cz

Body: Čechurová H. 6, Buňková K.
4, Krumposová L. 4, Eretová L. 3,
Epikaridisová J. 2, Bláhová I. 1
Fauly: 21 – 15 / 5 chyb: 2 – 0 /
Trojky: 1 – 0 / TH: 19/7 - 20/8
DBK K-K vs USK Praha
55 : 75 (16:21 / 31:48 / 41:58)
Body: Krumposová L. 17, Čechurová H. 16, Buňková K. 6, Stará V.
4, Eretová L. 4, Šliková S. 2, Maroušková M. 2, Kubíčková V. 2,
Bláhová I. 2
Fauly: 19 – 12 / 5 chyb: 0 – 0 /
Trojky: 0 – 1 / TH: 9/9 - 24/8

Mladší minižactvo:
DBK K-K vs Sokol Toužim
46 : 35 (8:12 / 19:18 / 35:22)
Body: Buňková K. 11, Polívka V.
10, Zeman M. 6, Bažantová V. 4,
Kulhánek J. 4, Kočková M. 3, Sklenářová S. 2, Slabá R. 2, Doležalová B. 2, Staněk F. 2
Fauly: 17 – 13 / 5 chyb: 1 - 0
(Slabá R.) / TH: 16/2 - 19/5
73 : 57 (19:15 / 39:18 / 52:40)
Body: Buňková K. 23, Polívka V.
14, Sklenářová S. 8, Doležalová B.
8, Bažantová V. 6, Kočková M. 4,
Staněk F. 4, Kulhánek J. 2, Zeman
M. 2, Buňka J. 2
Fauly: 25 – 19 / 5 chyb: 2 - 0 (Polívka V., Staněk F.) / TH: 18/9 24/11

Lokomotiva Cheb vs DBK K-K
27 : 94 (2:22 / 6:42 / 6:80)
Body: Šofránková I. 20, Sklenářová S. 16, Buňková K. 14, Tuma J.
10, Kočková M. 8, Doležalová B. 8,
Polívka V. 8, Kulhánek J. 6, Buňka
J. 2, Fialová A. 2
Fauly: 4 – 17 / 5 chyb: 0 – 0 / TH:
9/1 - 2/0
14 : 111 (2:32 / 4:59 / 4:85)
Body: Sklenářová S. 24, Buňková
K. 19, Šofránková A. 17, Tuma J.
10, Kočková M. 7, Siváková K. 6,
Bažantová V. 6, Doležalová B. 4,
Polívka V. 4, Buňka J. 2, Fialová A.
2
Fauly: 12 – 11 / 5 chyb: 0 – 0 /
TH: 10/2 - 10/3
DBK K-K vs TJ Klatovy
54 : 28 (14:4 / 20:10 / 34:18)
Body: Buňková K. 16, Šofránková
A. 14, Polívka V. 10, Sklenářová S.
4, Tuma J. 2, Kulhánek J. 2, Buňka
J. 2, Staněk F. 2, Nguyen L. 2
Fauly: 19 – 7 / 5 chyb:
0 –
0 / TH: 6/0 - 17/4
72 : 43 (20:6 / 38:16 / 54:26)
Body: Šofránková A. 21, Buňková
K. 14, Doležalová B. 11, Polívka V.
8, Sklenářová S. 6, Kočková M. 4,
Tuma J. 2, Zeman M. 2, Bažantová
V. 2, Schreiber P. 2
Fauly: 18 – 19 / 5 chyb: 0 – 0 /
TCH: 0 - 1 (trenér hostů) / TH:
20/4 - 15/3
Kožlanský zpravodaj 11/2009
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Program – listopad
Starší dorostenky:
15.11. 10:00
DBK – BC Benešov
28.11. 18:00
DBK – Sokol Dolní Počernice
29.11. 10:00
DBK – BK Prosek
Starší žákyně:
28. nebo 29.11.
DBK – Aritma Praha
Mladší minižactvo:
21.11. 10:00 a 12:00
DBK – Slavoj Tachov
Těšíme se na Vaši podporu v
tělocvičně ZŠ Kožlany.

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V říjnu jsme Vám
položili otázku: Myslíte si, že zateplení školy je
s ohledem na ceny energií do budoucna ekonomické?

Na říjnovou otázku jste odpovídali takto:

Anketní otázka pro měsíc listopad:
Budete mít podněty do nového územního plánu
města Kožlan a okolních obcí?

stav hlasování k 27.10.2009 v 11:25 hod
(nová anketa bude spuštěna 1.11.)

Proměny...

dávno

nedávno

současnost

Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné
formě na MěÚ (pí 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 8,- Kč, roční předplatné 96,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou
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