KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
ÚNOR 2009
Z RADNICE ...
Co je nového
Nebývale tuhá zima nám přináší některé radosti, ale také
spoustu starostí.
Mezi ty lepší
stránky
patří
možnost
bruslení jak
na hřišti u
školy, tak
na
rybnících. Prim
hraje
rybník
Vožehák,
který nabízí
velmi
kvalitní
a
dostatečně silný led. Z těchto důvodů je také hodně využíván rekreačními bruslaři a hokejisty.
Vlivem velkého mrazu a nedbalosti došlo k zamrznutí topení
v Muzeu. Škodu nyní řešíme přes
pojišťovnu.
Začátkem ledna jsme obdrželi
výsledek
kontroly
dotací
do
knihovny a na sochu E.Beneše.
Prostředky čerpané z dotací byly
použity v souladu s podmínkami.
Velmi intenzivně se pracuje na
realizaci prováděcího projektu na
Informace pro občany
Poplatek za psa pro rok 2009
zůstává ve stejné výši jako v minulých letech. Poplatek za psa lze
zaplatit hotově v pokladně MÚ Kožlany v úřední dny do konce února
2009. Poté budou rozeslány složenky.
Poplatek za svoz odpadu pro
rok 2009 také zůstává ve stejné
výši. Pro trvale bydlící osoby je to
500,- Kč za jednu osobu. V domě,
který není trvale obydlen, zaplatí
jeho majitel také 500,- Kč.
.
Poplatek za svoz odpadu mohou
občané platit hotově v pokladně
MÚ Kožlany v úřední dny do
27.2.2009.

www.kozlany.cz

zateplení školy. Projekt zpracovává
projektová kancelář Ing. Jiřího Dolejše z Plzně. Termín dokončení je
podle smlouvy 28.2.2009.
12.ledna se uskutečnila dražba
bytu 3+1 v bytovce ul. Větrná,
č.p.387. Byt byl vydražen za
400 000,- Kč.
Díky iniciativě ředitelky MŠ p.
Kozlerové jsme podali přes Město
Kožlany žádost o grant na výstavbu dětského hřiště na zahradě naší
školky. Grant je vypsán nadací
ČEZ a jmenuje se „Oranžové hřiště“. Paní ředitelka nechala zpracovat projekt a celková výše naší
žádosti o dotaci je 537. 970,- Kč.
Nyní nezbývá než čekat, zda budeme vybráni a grant dostaneme.
V lednu proběhlo jednání o definitivním zrušení dobývacího prostoru Hliny. Jednou z našich podmínek bylo zachování území bývalé
těžby ve stávajícím stavu. Dobývací území bylo ve správním řízení
zrušeno.
V prvních měsících roku se dávají žádosti o dotace z krajského
rozpočtu. V současné době máme
podanou žádost o dotaci na opravu
WC v základní škole. Je to dotace
Po tomto datu budou rozeslány
složenky a poté budou známky a
pytle na svoz odpadu vydávány na
základě předložení zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje na rok
2009 je nově 96,- Kč (z původních 5,- Kč/ks byla cena zvýšena
na 8,- Kč/ks) a je možné jej uhradit rovněž v pokladně města.
Zpravodaj by měl být zaplacen do
konce
ledna
2009.
V následujících měsících obdrží
Zpravodaj pouze občané, kteří jej
budou mít zaplacený (tzn. od čísla
2/2009).

z programu „ Stabilizace a obnovy
venkova“, kde žádáme o 358 tis.
Kč. Další dotací je žádost o příspěvek na publikaci „Paměť krajiny
IV“, kde budou zmapovány všechny drobné památky na Kožlansku a
Chříčsku. Žádáme o cca 130 tis.
Kč. Také jsme zažádali o dotaci na
pokračující opravu kaple v Hodyni.
Dotaci ve výši 200 tis. Kč použijeme na opravu zbývajících dvou
oken a opravu dveří do kaple.
Rovněž je nutné zasíťovat zbývající otvory proti pohybu holubů do
objektu.
Dluhem zůstává dokončení inženýrských sítí ve Sportovní ulici.
Pokračovat v zemních pracích brání hluboko promrzlá půda.
Jak je vidět, práce a starostí je
stále dost. Měli bychom si ale také
umět odpočinout a pobavit se. Dovoluji si Vás proto pozvat na 1.
ples města Kožlany, který se uskuteční dne 14. února 2009 v naší
Sokolovně. Bližší informace jsou na
plakátu na jiném místě našeho
zpravodaje.
Mgr. Vladimír Přibyl

Úprava ordinačních hodin MUDr. Mareše
v ordinaci Kožlany

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

13:00 -16:00
7:30 -11:30
10:00 -12:00
13:00 -16:00
7:30 -11:30

telefon: 373 396 633

Všechny uvedené poplatky lze platit hotově do pokladny MÚ Kožlany
v úřední dny.
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POHLEDY DO HISTORIE
Havárie letadla do Vožehova rybníka
Plány vyčištění a rekonstrukce rybníka nad Vožehovým mlýnem u Kožlan na severním Plzeňsku získávají
pevnější obrysy a s nadějí lze doufat v jejich uskutečnění v nadcházejícím roce. Archeologům a historikům
se
tak
pravděpodobně
naskytne
příležitost
k unikátnímu nálezu, neboť na dně rybníka od doby
2.sv. války se patrně dosud nalézají trosky německého stíhacího letadla.

Stíhací FW-190A-8 ve variantě R2 od jednotky II./JG
4 patřil ke kuriozitám letecké války, pancéřování a
mohutná kanónová výzbroj byla určena výhradně
k boji s americkými bombardéry.
Vzpomínky pamětníků, popisující letecký souboj
předcházející pádu letadla do rybníku u Kožlan, a
zejména zápis v kronice Čisté jednoznačně připisovaly
tuto událost k leteckému boji 16.října 1944, kdy americké
bombardéry
z jihoitalských
základen
s rozpačitým výsledkem napadly průmyslové objekty
v Plzni a Mostě. V prostoru mezi Kralovicemi a Jesenicí zároveň proběhla letecká bitva mezi stíhacími
Mustangy z doprovodu bombardovacího svazu útočícího na Most a německými stíhači. V boji 2 němečtí letci
zahynuli a téměř dvacítka dalších zde havarovala. Severně od Kralovic u dvora Hubenov nouzově přistál
německý Messerschmitt Bf-109, jeho letec Uffz. Kurt
Stockdreher vyvázl se štěstím z boje nezraněn -padl
v leteckém boji na Vánoce 24.12.1944. Další, dosud
neznámý letec havaroval u dvora Strachovice.
Jen o měsíc později měli obyvatelé Kožlan další příležitost přímo sledovat dramatické události letecké
války, jak uvádí Doplněk k vlastivědnému deníku Břežany: „19. listopadu 1944 ve 13.00 hod přelétla obec
nepřátelská letadla. Jeden německý stíhací letec byl
nucen se padákem zachránit, když jeho letoun byl poškozen. Pilot spadl do polí k Čisté. Odveden byl na
obecní úřad naší obce a na motocyklu dopraven na
četnickou stanici v Čisté. Hořící letadlo se zřítilo do
prázdného rybníka u Vožehova mlýna a zabořilo se do
bahna.“ Tento v Okresním archivu Plasy zapomenutý
zápis se zprvu jevil jako záměna s obdobnou událostí,
doloženou u obce Zavidov na Rakovnicku. Že skutečnost bude složitější naznačil dokument německé policie z Národního archivu Praha: 19.11., 13.00 Uhr:
Luftwaffenflugzeug SW 190 V –Heimathafen Fliegerhorst Wetzow –etwa 500 m ostwarts Koschlan, Bez.
Kralowitz in einen Teich abgesturzt und vollkommen
verbrannt. Flugzeugfuhrer abgesprungen und unverletzt.“ (tedy: „Letadlo Luftwaffe SW 190 V domácí letišwww.kozlany.cz

tě Wetzow –pozn. míněn Welzow, základna II./JG 4se zřítilo asi 500m východně Kožlan, okr. Kralovice do
rybníka a zcela shořelo. Letec vyskočil a zůstal nezraněn.“ Hned následující zápis uvádí již zmíněnou havárii u Zavidova, kde letec k záchraně také použil padák a zraněný byl převezen do nemocnice v Rakovníku. A konečně obsáhlé hlášení Četnické stanice Kožlany z 20.listopadu 1944 vyloučilo pochybnosti. Protektorátní němčinou velitel stanice vrchní strážmistr Bek
popisuje zřícení německé stíhačky FW-190 „žlutá 5“
v 12.45 h do rybníka „Wožeher“. Německý letec Uffz.
Günther Wahl vyskočil na padáku a bezpečně přistál u
obce Břežany jen s drobným škrábancem v obličeji a
ještě téhož dne odcestoval zpět na domovské letiště
Welzow.
Jak objasnit nově zjištěné události? Proběhly snad
nad obcí Kožlany dva různé letecké souboje, které
zamotaly hlavu kronikářům, pamětníkům i historikům? Zvláštní situaci dokreslují záznamy amerického
letectva, které 19.listopadu 1944 neuvádí žádné letecké střetnutí v našem prostoru. Neúplné, ale zajímavé vysvětlení poskytuje archiv stíhací jednotky
Jagdgeschwader 4. Velitel její podřízené 8.Staffel
Oblt. Hans-Martin Markhoff na 19.listopad vzpomíná:
„ Když jsme nad Plzní dosáhli bojové výšky, obdrželi
jsme rádiem rozkaz přece jen přeletět do naší „nové
stanice“. Radiové spojení bylo tak špatné, že pouze
polovina z nás rozuměla. Tak se stalo, že 5.Staffel a
štábní roj letěly do Bingen, 6. a 8. se vrátila do Welzow a 7.Staffel přistála ve Fürstenfeldbruck.“ Vážné
ztráty, které jednotka dne 19.11.1945 utrpěla bez zásahu nepřítele tedy způsobilo nepříznivé počasí a protichůdné rozkazy velení.

Německá stíhačka Focke-Wulf FW-190A-8/R2 „žlutá
5“ s typickými černobílým pruhem a znakem jednotky
Jagdgeschwader 4 na kapotě motoru. Vrak ve stejné
podobě patrně leží na dně rybníka u Kožlan.
Dle dalších informací obdržela jednotka osudný den
ráno rozkaz k přeletu na nové letiště, ovšem do příprav na přesun zasáhl rozkaz ke startu na bojovou
misi. Americké bombardéry směřovaly od jihu do
Čech, v ústrety jim proto od Berlína urychleně vyrazily
desítky německých stíhačů všech dostupných útvarů,
mimo
jiné
také
skupiny
Jagdgeschwader
4.
Z americké strany šlo ale o promyšlenou lest, nad Moravu okrajově zasáhli jen stíhači, zatímco hlavní cíle
pro bombardéry ležely v Rakousku. Němečtí stíhači
marně čekali nad oblačností zahalenou Plzní na americké bombardéry a s posledními zbytky paliva místo
rozkazu vrátit se na domovskou základnu dostali rozkaz k letu na nové, neznámé letiště.
Pokračování dále v čísle na straně – 4 Kožlanský zpravodaj 2/2009
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Kostel svatého Vavřince a jeho mobiliář v době 1939-1940 ... pokračování
Nové zvony byly slavnostně vysvěceny a zavěšeny za
osobní účasti samotného dárce kanovníka Františka
Smrže dne 20. října 1935 za přítomnosti kralovického
vikáře Josefa Mariny, kozojedského faráře Františka
Vosola, čisteckého faráře Josefa Burdy a kožlanského
faráře Gabriela Jarmy za velké přítomnosti věřících a
ostatních obyvatel Kožlan a široké veřejnosti.

Ale jen necelých sedm let se těšili kožlanští z hlaholu
svých zvonů. Přišla opět léta válečná a nová rekvizice
pro nenasytný válečný průmysl a jeho válečnou mašinerii a 9. dubna 1942 se naposled rozezněly demonstrativně všechny kožlanské zvony. Lidé se naposled
loučili se svými zvony. Střídali se u provazů se slzami
v očích a loučili se se svými zvony v předtuše těžkých
dob válečných.
Druhý den 10. dubna 1942 za velké účasti veřejnosti
byly zvony po šikmých lížinách shozeny z okna zvonice tak neodborně, že se u jednoho zvonu vyštíplo kus
okraje. Poté byly zvony odvezeny na kožlanské nádraží, které bylo určeno jako okresní sběrna zvonů
pro Kožlany a okolí. (speciální vagónovou zásilkou
Říšsko-německých drah bylo pak 14. dubna 1942
z Kožlan
odvezeno
37 zvonů o celkové
váze 3.458 kg do
ústřední sběrny zvonů v Praze-Libni. Odtud pak vodní cestou
do Hamburku. Celkem bylo z bývalého
politického
okresu
Kralovice
v roce
1942 odvezeno ze
dvou
sběren
v Kožlanech
a
v Plasích 78 zvonů)
Kolem kostela sv.
Vavřince byl až do
roku 1896 hřbitov,
ale po založení nového hřbitova u silnice do Hedčan (na Veselejch poli) byl starý hřbitov
zrušen a prostranství kolem kostela bylo přeměněno
na park. Kříže a pomníky byly přemístěny na nový
hřbitov a zůstaly jen staré hroby o které se již nikdo
nestaral. Starý litinový kříž z venku u presbytáře.
www.kozlany.cz

V rohu při farní zdi kamenný kříž s lebkou a zkříženými hnáty, pomník kožlanského primuse Smrže, kdysi
nositele práva soudního a hrdelního v Kožlanech
z roku 1794. Vpravo od vjezdu na faru ve výklenku
hřbitovní zdi pak dvě sošky sv. Vavřince s rožněm
v ruce a neznámé světice.
Napravo pak tři náhrobní kameny zazděné v hřbitovní
zdi, snad náhrobní kameny dřívějších farářů, ale dnes
již ze zdi vylámaných a odcizených.V prostranství
mezi kostelem a hřbitovní zdí pak socha sv. Jana Nepomuského z roku 1737, která původně stála na náměstí u rozcestí silnice na Rakovník a Hedčany. (Která
byla v Kožlanech po první světové válce v době náboženských rozporů a prosazování odluky církve od státu poražena a později opět opravena a postavena u
kostela)
Na východ od kostela za hřbitovní zdí byly pak hospodářské budovy, stáje, ovčín, stodola, kůlny a fara
kde v roce 1768 o Velikonocích na Zelený čtvrtek nepozorností kuchařky při smažení koblih vznikl požár a
zachvátil faru, kostel, školu a půl Kožlan. Po velkém
požáru byla roku 1804 za faráře Kučery postavena
fara nová, jednopatrová, na kterou byl přivážen kámen ze zbytků staré tvrze a panského dvora na Homoli. V přízemí fary se nacházela velká kuchyně,
spižírna, jeden pokoj, místnost pro čeleď a sklep.
Všechny
místnosti
s křížovou
klenbou
s velkými kachlovými
kamny, do kterých
se topilo zvenku ze
dvora velkými poleny. Spižírna se sudy
se zelím, kde se mezi
různým harampádím
nacházela také farní
knihovna
s velkým
množstvím
knih.
Knih z plaského kláštera
(Monastyry
Plassensis)
ale
i
s kláštera
v Rabštejně
(Conventus
Dolorosa)
Některé v krásných
kožených
vazbách.
Nejstarší „Symbolum athanasii episcopalae alexandrini“ ( Pancofordiae ad oderam Anno 1576) se zápisem
„Jsem s knih Tomáše Gotfieda 1601“ . V prvním patře
fary byly pak čtyři místnosti a kaplanka. Všechny
místnosti s rovným rákosovým stropem. V jednom
z pokojů byla pak uložená roucha a potřeby mešní.
Monstrance ze stříbra, silně zlacená, zdobená tyrkysy,
granáty a nepravými diamanty. Pocházející z roku
1745, kdy ji kožlanskému kostelu darovali novomanželé Maria Friderikus, hrabě z Pelegrinů a Marie Anna
hraběnka Lažanská, kteří byli 4. dubna 1745
v kožlanském kostele oddáni. Na měšíčku (minisku)
monstrance byly vyryty na paměť darování kostelu jejich monogramy: M.A.G.L. v B 1745 na jedné straně a
M.F.G.P. 1745 na druhé straně monstrance a znakem
zlatníka na monstranci, který monstranci roku 1745
zhotovil. Kalich byl rovněž stříbrný silně zlacený se
znakem zlatníka,který roku 1752 kalich zhotovil.
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Dále byly na faře,
kam
jsme
jako
ministranti
často
chodili
ve
skříni
uložená
mešní
roucha
některá
i
zlatem
vyšívaná.
Ornáty bílé, červené,
modré, zelené i černé.
Pluviály, dalmatiky,
štoly celkem 27 kusů. Uložena tam byla
také soška Panny
Marie, která byla nošena při různých procesích
družičkami
v průvodu
na
nosítkách od které
vedly hedvábné stuhy k jednotlivým družičkám. Roucho sošky bylo zdobeno cennými mincemi tehdejší
doby a při delších namáhavých procesích nosil ozdobenou sošku Panny Marie pověřený muž ve skříňce na
zádech a družičky jezdívaly na vozech. Místnosti
v patře fary kde byly uloženy všechny církevní a mešní předměty byly rovněž vytápěny krásnými kachlovými kamny do kterých se topilo z chodby.
K hospodářství kožlanské fary náleželo kolem 28 hektarů nejlepších pozemků a velká louka
„Na Kůzové“ Všechny pozemky v jenom honu táhnoucí se od fary až na Homoli. S hospodářskými budovami: stodolou s mlatem a s dvěma pernami, kolnou na
hospodářské nářadí, chlév na dva páry koní, chlév pro

hovězí
dobytek
s řežárnou.
Sýpkou
v přízemí
s chlévem pro prasata a drůbež a starý dřevěný ovčín.
S velikou farskou zahradou se spoustou ovocných
stromů velkým včelínem a s rybníkem „Farčákem“.
Byla to kdysi velice rozsáhlá a bohatá farnost, ke které ještě roku 1784 patřil farní kostel ve Chříči a filiální
kostely v Dolanech a v Miličově. S osad a obcí pak
Bělbožice, Šípy, Miličov, Lhota, Slatina, Chříč, Dolany,
Hlince, Holovousy, Hedčany a osada Březko. Kdysi
k slavnému kožlanskému děkanátu zal.
roku 1573 náleželo 6
far katolických: Kožlany, Čistá, Kozojedy, Stražiště, Žebnice a Panoší Újezd a
tři
fary
podobojí:
Kralovice, Potvorov a
Všesulov.
Děkanát
však byl roku 1631
arcibiskupem Harachem zrušen a Kožlany se stávají od té
doby součástí rakovnického
vikariátu.
Tolik o slávě kdysi
slavném
děkanátu
kožlanském
Fotografie a popis podle učitele Jana Weichera
Bohumil Vondrášek

Havárie letadla ... pokračování ze strany – 2 Další průběh událostí se můžeme
jen domnívat, zřejmě pro nedostatek paliva, ztrátu orientace nebo
nepřehlednost terénu zvolil devatenáctiletý letec Uffz. Günter Wahl
(*12.4.1925, Backnang) krajní variantu a vyskočil na padáku. Jeho
opuštěný stroj Focke-Wulf FW-190
se poté samovolně zřítil do zpola
vypuštěného, zmrzlého dna Vožehákovic rybníka.
Ve stejné době nad Zavidovem ze
svého Bf-109 vyskočil jiný letec.
Další smrtelně havaroval se strojem FW-190 během pokusu o nouzové přistání v Lounech. U Loun
rovněž nouzově přistál Messerschmitt Bf-109 a dalších 7 strojů
Bf-109 od JG 4 přistálo pro nedostatek paliva u Terezína.
Doplňme, že osud německého
letce Uffz. Güntera Wahla, příslušníka 7./JG 4, se naplnil již 26. ledna 1945, kdy smrtelně havaroval
se strojem FW-190 opět označený
„žlutá 5“ ve sněhové bouři blízko

obce Görzig severně od Drážďan.
Dnes je pochován na Vojenském
hřbitově v Tuttlingenu.

Přes nově zjištěné události, které
určily identitu havarovaného letadla u Kožlan, je nezbytné připomenout, že je rozhodně třeba cenit
si památek na střípky událostí z
našich dějin, a v případě tak výjimečné příležitosti, jakou jsou zachované trosky havarovaného letadla, pokusit se jejich případné
vyzvednutí a ochranu připravit co
nejpečlivěji a v souladu se zákonem.

Mgr. Jan Vladař
(e-mail: jan-vladar@volny.cz)

Kožlanský rodák Václav Holopírek
(*1923) byl očitým svědkem letecké bitvy 16.října i zřícení letadla
19.listopadu 1944

Autor na dané téma publikoval knihy Poslední akce, Nava Plzeň,
1997 a Operace Argument, Plzeň,
2004 dostupné v místní knihovně.
Obdobný text přijala k otištění regionální redakce MfDnes.

Mateřská škola Kožlany
přijme učitelku s kvalifikací s nástupem od 24.8.2009
Písemné žádosti včetně životopisu zasílejte k rukám ředitelky školy nejdéle do 15.3.2009.

www.kozlany.cz
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Kronika je Vám k dispozici i u Vás doma
Kožlanská kronika je jistě zajímavé čtení a kdykoli do ní můžete
na radnici nahlédnou.
Bohužel možnost „odnést“ si jí
domů není. Pro Vás, zájemce o
historické dění v našem městě,
máme připravenou zdigitalizovanou kroniku města z let 1836 –
1969.
Kdo má zájem o tuto historickou
knihu v digitální podobě, může se
přihlásit na MÚ a bude mu poskytnuta na nosiči DVD ofocená po
stránkách ve formátu JPG.
Cena DVD nosiče je 10,- Kč.

ŠKOLKA a ŠKOLA

4. února se koná zápis dětí do první třídy školního roku 2009/2010.
Zápis proběhne v ZŠ Kožlany od 14:00 do 17:00 hod.
Chystáme se na „velkou“ školu...
V lednu se chystá 15 dětí předškoláků na zápis do
1. třídy. Každým rokem se děti před zápisem jdou podívat na své kamarády v 1. třídě a připraví si pro ně i
nějaký dáreček. Co už asi umí?
Během měsíce ledna připravovala mateřská škola
ve spolupráci s městským úřadem a firmou Benjamín
s.r.o., projekt na vytvoření dětského hřiště v prostoru
školní zahrady MŠ. Držte nám palce k získání nadačního příspěvku od Nadace ČEZ .
Děti a kolektiv zaměstnanců děkují panu L. a Š.
Kulhánkovi za finanční sponzorský dar, ze kterého
jsme uhradili novou dřevěnou konstruktivní stavebnici.
L. Kozlerová

Dne 1.4.2009 proběhne v mateřské škole zápis dětí na školní rok 2009/2010,
letos trochu netradičně. Zveme rodiče i děti na pohádkové představení
Divadla z bedny a to v 10.30 hod. v mateřské škole.
Přineste s sebou rodný list dítěte, po pohádce vyplníme přihlášky.
NAŠE SPOLKY
Plesová sezóna pokračuje...
Dalším plesem letošního roku
bude I. ples města Kožlany, který přivítá kožlanská sokolovna v
sobotu 14. února od 20:00 hod.
Využijte prezentaci svých firem
v rámci tomboly na tomto plesu.
Informace na radnici.
Po tomto „novém“ plesu se jistě
s radostí zúčastníte i tradičního

MASOPUSTNÍHO ÚTERÝ
24.února
www.kozlany.cz

které pro Vás připravuje TJ Kožlany s následujícím programem:
od 10:00
pozvánka
od 16:15
průvod masek městem
od 19:00
Maškarní bál
Sokolovna
Hudba: Šlapetón
Kožlanský zpravodaj 2/2009
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SPORT
HC Dřevec - BNB Arborea Cup – lednové výsledky
Dřevec - Old Stars 7:1 (4:0,
SESTAVA:Kotas st. - Hach, Švam1:1, 2:0)
berg, Ipolt, M.Kulhánek - Kovařík,
V utkání proti nejhoršímu mužstvu
Holzman, Kotas ml. - Šnajdr, Šnasoutěže jsme konečně po dlouhé
jdauf, Běláč - Š.Kulhánek, Prusík,
době vyhráli, když především v
V.Kulhánek, BRANKY: Kovařík 2,
první třetině jsme jednoznačně
Hach, Šnajdr, Holzman
dominovali. Ve zbývajícím čase
VOLEDBOUCH:
M.Kulhánek, Bějsme pak mohli hrát v klidu, vyláč, Š.Kulhánek
pracovali jsme si ještě řadu šancí a
náskok ještě navýšili.
Dřevec – Žebnice 3:6 (2:1, 0:2,
SESTAVA: Kotas st.-Hach, Švam1:3)
berg, Ipolt, M.Kulhánek-Kovařík,
Na soupeře jsme vyrukovali s důHolzman, Kotas ml.-Šnajdr, Šnaraznou hrou, která v první třetině
jdauf, Běláč-Š.Kulhánek, BRANKY:
platila. Bohužel ve druhé třetině
Holzman 2, Šnajdr 2, Š.Kulhánek
jsme vlastními chybami umožnili
2, Kovařík,
Žebnici skóre otočit, ve zbytku
VOLEDBOUCH: M.Kulhánek
utkání jsme přestali být dostatečně
aktivní a nakonec jsme při křečoviDřevec – Abisko 5 :2 (2:1, 2:1,
té snaze o vyrovnání dostali pře1:0)
vážně z brejků další branky.
I předposlední celek jsme porazili,
SESTAVA: Kotas st.-Hach, Švami když cesta k tomuto výsledku neberg, Ipolt, M.Kulhánek-Kovařík,
byla tak jednoduchá jako před
Šnajdauf,
Holzman-Š.Kulhánek,
týdnem. I přes tlak se nám dlouho
Prusík,
V.Kulhánek-Heidenreich,
nedařilo skórovat, dokonce jsme
BRANKY:
Š.Kulhánek, Kovařík,
soupeře pustili do vedení, ovšem v
Šnajdauf
závěru první třetiny jsme výsledek
VOLEDBOUCH: Hach, Holzman
otočili. V dalším průběhu zápasu
jsme nepřipustili komplikace a celDřevec – Hadačka 7:5
(3:1,
kem v pohodě dokráčeli k zaslou1:1, 3:3)
ženému vítězství.
Gólovou přestřelku jsme dovedli do
vítězného konce hlavně díky větší

produktivitě v první třetině. Ve
zbytku utkání jsme si stále udržovali jedno- až dvougólový náskok, i
když jsme soupeře stále nechávali
držet se na dostřel. Ale když jsme
zhruba 5 minut před koncem zvýšili na 7:5, vítězství už jsme si pohlídali. Před rozdělením skupiny na
lepší a horší polovinu, jejichž
účastníci budou hrát ještě mezi
sebou o konečné umístění, jsme si
tak udrželi naději na 5. místo.
SESTAVA: Kotas st.-Hach, Švamberg, Heidenreich, Ipolt-Kovařík,
Holzman, Kotas ml.-Šnajdr, Šnajdauf,
V.Kulhánek-Prusík,
Š.Kulhánek, BRANKY: Š.Kulhánek
2, Kovařík 2, V.Kulhánek, Šnajdauf, Kotas ml., VOLEDBOUCH:
Š.Kulhánek, Hach
Tabulka po 16 kole:
1. Velc Žilina
2. Mladotice
3. České dráhy
4. Žebnice
5. Průhon
6. HC DŘEVEC
7. Kralovicko
8. Hadačka
9. Old Stars
10. Abisko

14-1-1 114:37
12-1-3 78:40
11-0-5 78:62
10-1-4 49:33
7-2-6 62:52
6-2-8 70:68
6-0-10 39:74
4-2-10 43:68
1-3-12 31:72
0-4-12 25:77

29
25
22
21
16
14
12
10
5
4

Jiří Švamberg

Výsledkový servis DBK BECKER Kožlany - Kralovice – leden 2009
Mladší žákyně:
DBK K-K – BaK Plzeň
79 : 51 (16:12 / 40:22 / 61:37)

Nejmladší žákyně:
DBK K-K – TJ Klatovy
74 : 26 (17:0 / 42:2 / 49:14)

Čechurová H. 26, Kalousová K. 13,
Bláhová I. 8, Salfická P. 8, Buňková
K. 7, Hanzlíková D. 6, Jašková T. 5,
Maroušková M. 2, Šliková A. 2, Svobodová 2

Bláhová I. 22, Buňková K. 22, Šliková 15, Polívka 4, Svobodová 4, Hanáková 4, Sklenářová 2, Maroušková 1

91 : 39 (20:12 / 49:17 / 69:26)

Kalousová K. 25, Čechurová H. 16,
Salfická P. 15, Šliková A. 9, Jašková
T. 8, Buňková K. 8, Bláhová I. 4,
Maroušková M. 2, Hanzlíková D. 2,
Pokorný 2

104 : 18 (22:6 / 55:10 / 76:16)

Bláhová I. 27, Buňková K. 18, Maroušková M. 16, Šliková A. 14, Hanáková M. 11, Polívka V. 10, Svobodová E. 4, Havlíček T. 2, Sklenářová S. 2

DBK K-K – BaK Plzeň
59 : 33 (15:4 / 31:11 / 45:14)

Bláhová I. 25, Buňková K. 18, Zeman M. 5, Huček J. 3, Sklenářová
S. 3, Staněk F. 3, Berbr J. 2
97 : 30 (16:11 / 46:16 / 72:28)

Bláhová I. 40, Buňková K. 22, Staněk F. 12, Zeman M. 11, Huček J.
4, Kulhánek J. 4, Sklenářová S. 2,
Buňka J. 2

Dění v DBK Kožlany – Kralovice můžete sledovat na http://basket.kozlany.cz

Volejbalový oddíl
Vás zve na 6.ročník

KOŽLANSKÉHO MÍČOVÉHO DESETIBOJE
v sobotu 21.2.2009 od 8:00 do 20:00 hod. v tělocvičně ZŠ Kožlany
16 dvojic se utká v již tradičních deseti disciplínách
Přijďte podpořit své známé a kamarády * Občerstvení zajištěno * Děkujeme za podporu všem sponzorům
www.kozlany.cz
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Výroční schůze FO
Dne 9.1.2009 se konala výroční
schůze fotbalového oddílu, kde
jsme se všichni sešli poprvé
v tomto roce. Hlavním řešením byla doprava na zápasy, kterou budeme řešit hlavně u dorostu a žáků
placením jízdného rodiči, na tom
jsme se shodli i s předsedou TJ.
Dále se řešila soustředění jednotlivých mužstev. Mužstvo A se tradičně
zúčastní
soustředění
v Železné Rudě, a to i s dorostenci,
kteří již A mužstvo reprezentují.
Dorostenci se zúčastní soustředění
v Bujesilích, které jsou již osvěd-

čené a finančně bezkonkurenční. U
žáků se ještě situace řeší, jelikož
nečekaně své působení skončil
trenér pan Vladimír Kulhánek a
mužstvo převzal pan Zdeněk Pícl.
Celkové cíle oddílu jsou jednoznačné – v letošní sezóně co nejlépe reprezentovat naše město a přivést ještě více fanoušků na náš
fotbalový stánek, který, jak je již
tradicí, je také nejvíce navštěvován ze všech sportů, které jsou
v Kožlanech registrovány.
Projednávané akce: 24.2. Masopust, 21.3. Šibřinky, 8.8. Pouťová

taneční zábava a ze sportovních
utkání po skončení jarní části přátelské utkání 27.6. Olympie Kožlany – PS Pölwitz a 8.8. pouťové
sportovní odpoledne.
Závěrem bych chtěl Vám všem
popřát jménem fotbalového oddílu
Olympie Kožlany hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti do nového
roku.
S pozdravem předseda
FO Olympie Kožlany
Milan Macák

Prokopová ovládla Czech Open, neztratili se ani Kožlanští
Dokonalý triumf se povedl třináctileté hráčce Olivii
Výborným průměrem v počtu úderů si Prokopová
Prokopové při letošním ročníku Czech MOS Open, kte(průměr 44,100), jež má odehráno již deset kol,
rý z pověření české asociace pořádal již od prosince,
upevnila vedení v průběžném pořadí Czech MOS Cukdy probíhaly kvalifikace, její mateřský oddíl Putt-golf
pu, který vyvrcholí finálovým turnajem v prosinci leclubu STARLIFE.
tošního roku. Na průběžné druhé příčce se drží Marek
Po odehrání dvaasedmdesáti jamek se Prokopová
Špidra (48,250), na třetí Milan Sýkora (53,000).
(131 úderů) radovala nejen z vítězství v kategorii juOlivia Prokopová (65 úderů) neslavila v posledních
niorů (2. Ivana Marešová 172 úd., 3. Jan Prokop
dnech vítězství jen na svém prioritním povrchu, ale
ml. 117 úd. po 48 jamkách – oba PGC STARLIFE), ale
při XXV. ročníku Novoročního turnaje i na eternitu
i žen. Na druhé příčce se umístila Ivana Marešová
pražského Tempa, kde premiérově dominovala v ka(172 úd.), bronz pak brala hráčka Mini G Jamky Kotegorii žen před druhou Evou Libigerovou (Tempo
žlany Taťána Krepsová (115 úd. po 48 jamkách), jinak
Praha - 66 úd.) a třetí Kateřinou Tietzovou (Bystřice
novopečená členka Olivia´s Teamu pro letošní US
p. Hostýnem). V kategorii Open patřila Prokopové vyMasters, jež bude mít na starosti výživový systém cenikající osmá příčka, kluboví kolegové Feix (84 úd.) a
lé výpravy.
Vlk (90 úd.) obsadili sedmnáctou, resp. osmnáctou
Prokopová možná překvapivě, i když suverénně,
příčku.
zvítězila i v nejprestižnější kategoii Open, kde za sebou na stříbrné příčce nechala s odstupem dvanácti
úderů svého dlouholetého trenéra Marka Špidru (143
úd.) - oba dva se společně představí při podzimní US
Masters v kategorii profesionálů a dvojic. Bronz
pak po dramatickém závěru základní části vybojoval
další hráč rakovnického Putt-golf clubu STARLIFE Peter Feix (160 úd.), který se tímto nominoval na US
Masters v kategorii amatérů. V té ho pro soutěž dvojic
doplní spoluhráč z Putt-golf clubu STARLIFE Aleš Vlk
(172 úd.). Ten sice mezi amatéry obsadil až stříbrnou
příčku, ale vítěz Václav Leitner (168 úd.) z Gardengolf
Western Clubu se případné nominace předem vzdal.
Doplňující nominace na letní US Open pak patřila
celkově čtvrtému Milanu Sýkorovi, jenž po základní
části zaostal za postupujícím Feixem o pouhé dva
údery.
Text a foto Honza Prokop
Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí
3.2.
5.2.
8.2.
10.2.
14.2.
14.2.
17.2.
21.2.
22.2.
24.2.
24.2.
28.2.
28.2.

17:00
19:00
10:00
19:30
10:00
20:00
19:30
8:00
9:00
17:00
10:00
16:00

Madagaskar 2
František Nedvěd
Mladší žákyně: DBK K-K – SOKOL Toužim
Den, kdy se zastavila země
Soutěž ve sportovním tanci
Ples města Kožlany Hudba: Dlouhá noc
Hlídač č. 47
Míčový desetiboj
Nejmladší mini: DBK K-K – Lokomotiva K. Vary
Masopust
Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník
Mladší žákyně: DBK K-K – TJ Klatovy
Mladší dorostenky: DBK K-K – Sokol Nusle

www.kozlany.cz

Kino Kralovice
LD Kralovice
Tělocvična ZŠ Kožlany
Kino Kralovice
LD Kralovice
Fantasy Land
Kino Kralovice
Tělocvična ZŠ Kožlany
Tělocvična ZŠ Kožlany
Kožlany
Kino Kralovice
Tělocvična ZŠ Kožlany
Tělocvična ZŠ Kožlany

MěKS Kralovice
MěKS Kralovice
DBK K-K
MěKS Kralovice
MěKS Kralovice
Město Kožlany
MěKS Kralovice
Volejbalový oddíl
DBK K-K
TJ Kožlany
MěKS Kralovice
DBK K-K
DBK K-K
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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, kam se chodíte vyžívat na
bruslích?
Anketní otázka pro měsíc únor:
Půjdete nebo byli jste na 1. plesu města Kožlany?

Na lednovou otázku jste odpovídali takto:
stav hlasování k 29.1.2009 11:10 hod

(Anketa bude spuštěna 1.2.)

Proměny...

dříve

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 (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 8,- Kč, roční předplatné 96,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou

www.kozlany.cz
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