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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Začaly prázdniny, ale počasí
v minulém měsíci již prázdninové
bylo. Velká vedra a nedostatek
vláhy nám
přidělávají
vrásky.
Naše technické služby
bojují
s vysokou
trávou,
která zpomaluje sekání, a také se potýkají
s nedostatkem pracovních sil. Na
výpomoc máme brigádníky a věřím, že i s jejich pomocí si udržíme
vysoký standard údržby veřejných
prostranství
v Kožlanech
a
v obcích. Na tomto místě je vhodné poděkovat těm občanům, kteří
si okolí svých nemovitostí posekali
sami a tím nám hodně pomohli.
Po výměně čerpadla ve vrtu se
nám podařilo zastavit úbytek vody
ve vodojemu, který nastal vlivem
masivního zalévání zahrádek a napouštění bazénů. Ke stabilitě a
bezpečnosti našeho vodohospodářského systému přispěla i instalace
zabezpečení a dálkového monitoringu vrtu a vodojemu. Nyní máme
přes počítače dokonalý přehled o
spotřebě vody, o hladině ve vodojemu a o dalších ukazatelích, a to
24 hodin denně.

Z investičních akcí byla dokončena
rekonstrukce
podlahy
v tělocvičně, včetně nového osvětlení. Nový povrch tvoří dubové
parkety, které jsou zárukou dlouhověkosti a vysokého bezpečnostního standardu. Nové osvětlení zase sníží spotřebu elektrické energie
o dvě třetiny oproti původnímu.
V červnu také začaly práce na zateplení budovy MŠ, které úspěšně
pokračují a budou hotové v první
polovině července.

Kdo z vás navštívil naši knihovnu, jistě si všiml, že jsou zde instalovány nové vstupní dveře, které korespondují svým vzhledem
s těmi původními.
Další investiční akcí, kterou připravujeme, je zateplení budovy
DPS. Firma DOMOZA nám provedla

výběrové řízení na dodavatele.
Vzhledem k tomu, že jsme získali
dotaci z evropských peněz, nic nebrání zahájení akce. Předpoklad
zahájení je červenec až srpen. Výběrová řízení jsme uskutečnili i na
dodavatele na novou komunální
techniku, na vybavení nábytkem
do sokolovny a na nový průzkumný vrt pro Kožlany.
V létě budou probíhat i práce na
vnitřních úpravách sokolovny. Nejprve začnou zednické práce, instalace nových oken, oprava topení a
výmalba. Poté bude provedeno nové obložení stěn a na závěr bude
položena nová podlaha.
V červnu proběhlo pravidelné zasedání zastupitelstva města. O výsledcích našeho jednání se dočtete
na jiném místě našeho zpravodaje.
Z kulturních a společenských akcí mi dovolte připomenout dětský
den u hasičárny, který proběhl 3.
června ve spolupráci DDM, hasičů
a 8tet. V sobotu 10. června proběhly dvě akce najednou. Byla to
oživlá prohlídka v rámci Noci muzeí
a koncert houslového virtuosa Alexandra Shonerta. Obě akce se setkaly s velkým zájmem návštěvníků a byly velmi zdařilé. Organizátorům za to patří velké poděkování.
Jako každý rok, tak i letos, se
naše základní škola slavnostně
rozloučila se
žáky 9. ročníku
v obřadní síni našeho úřadu.
Letní měsíce jsou časem školních
prázdnin, ale také časem dovolených. Přeji vám pěkné a pohodové
prožití dovolené a nabytí nových sil
do vaší další práce.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Vavřinecká pouť v Kožlanech 11. – 13. srpna 2017
Další informace o programu budou zveřejněny na plakátech
www.kozlany.cz
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Výsledky projednání rady města na 8. zasedání konaném dne 12. 06. 2017
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města.
Rada schvaluje:
č. 76/17 - program 8. zasedání rady města; č. 79/17 - smlouvu o
právu k provedení stavby plynové
přípojky na pozemku ve vlastnictví
města p.č. 4150/4 Kožlany z důvodu připojení pozemku p.č. 4874
Kožlany; č. 81/17 - vyhlášení ředitelského volna Základní škole a
Mateřské škole dr.Eduarda Beneše,
Kožlany, dne 29.09.2017 z organi-

začních důvodů; č. 82/17 - odpisový plán na rok 2017 Základní
školy a Mateřské školy dr.Eduarda
Beneše, Kožlany; č. 83/17 smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-0010221/1
na část pozemku p.č. 1922 v k.ú.
Dřevec se společností ČEZ Distribuce, a.s.; č. 84/17 - smlouvu o
umístění stavby kanalizační přípojky do pozemku města p.č. 695/3
k.ú. Buček pro potřeby stavby ČOV
pro č.p. 14 Buček.
Rada souhlasí:
č. 77/17 - s umístěním sídla Kulturního spolku Jiřího Radima ze
Dřevce, z.s., na adrese Městského

úřadu Kožlany, Pražská 135, Kožlany, z důvodu zápisu do spolkového rejstříku.
Rada odkládá:
č. 78/17 - projednání žádosti o
souhlas se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 2887 k.ú. Kožlany a jeho napojením na vodovod a kanalizaci do doby předložení projektové dokumentace na
stavbu.
Rada nedoporučuje:
č. 80/17 - zastupitelstvu prodej
pozemku p.č. 1890 v k.ú. Dřevec.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 12. zasedání
konaném dne 14. 06. 2017
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva, zprávu o činnosti rady, zprávu o stavu
lesního hospodaření.
Zastupitelstvo určuje:
č. 162/17 - ověřovateli zápisu Mgr.
Jaroslava Švarce, Zdeňka Pícla,
návrhovou komisi ve složení předseda Václav Kratochvíl, členové Ing. Oldřich Mudra, Petr Babuška.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 163/17 - program 12. zasedání
zastupitelstva, č. 164/17 - celoroční hospodaření města Kožlany
za rok 2016 bez výhrad, č. 165/17
- účetní závěrku sestavenou ke dni
31.12.2016 včetně výsledku hospodaření města za účetní období
2016, č. 166/17 - přijetí účelové
finanční dotace ve výši 400 000,Kč od Plzeňského kraje na zateplení pláště budovy MŠ Kožlany, č.
167/17 - smlouvu o dílo na asfaltizaci místních komunikací ve městě
Kožlany s firmou Froněk s.r.o., IČ
47534630 za cenu 725 140,30 Kč
včetně DPH, č. 168/17 - smlouvu o
dílo na zhotovení průzkumného vrtu HV-2 Kožlany s firmou V.H.S.H.
s.r.o., IČ 49060392 za cenu 232
138,50 Kč včetně DPH, č. 169/17 kupní smlouvu na dodávku kolového traktoru včetně příslušenství s
firmou
Agrowest,
a.s.,
IČ

27961958 za cenu 1 785 900,- Kč
včetně DPH, č. 170/17 - kupní
smlouvu na dodávku restauračních
židlí a stolů s firmou Techno Trade,
IČ 13859099 za cenu 237 032,- Kč
včetně DPH, č. 171/17 - dohodu s
obcí Černíkovice o vytvoření společného školského obvodu spádové
základní školy a vytvoření společného školského obvodu spádové
mateřské školy, č. 173/17 - prodej
pozemku p.č. 2331/1 o výměře 57
m2 k.ú. Kožlany panu J.Š. za cenu
100,- Kč/m2, č. 174/17 - prodej
pozemku p.č. 4150/15 o výměře
85 m2 k.ú. Kožlany panu M. P. za
cenu 50,- Kč/m2 včetně zřízení
bezúplatného věcného břemene na
pozemku p.č. 4150/15 k.ú. Kožlany ve prospěch města, č. 175/17 prodej části pozemku p.č. 862/16
o výměře 70 m2 a části pozemku
p.č. 44/7 o výměře 26 m2 vše k.ú.
Kožlany panu M. Ž. za cenu 100,Kč/m2, č. 178/17 - smlouvu o dílo
na zateplení domu s pečovatelskou
službou Kožlany s firmou KRÁL PM
Centrum s.r.o, IČ 25220799 za cenu 1 446 612,16 Kč včetně DPH, č.
179/17 - změnu rozpočtu města
na rok 2017 - 5. rozpočtové opatření.
Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 172/17 - prodej pozemku p.č.
390 o výměře 805 m2 v k.ú. Kožlany, č. 177/17 - prodej pozemku

p.č. 1890 o výměře 846 m2 k.ú.
Dřevec.
Zastupitelstvo pověřuje:
č. 180/17 - starostu města k výběru zpracovatele projektové dokumentace pro územní souhlas na
výstavbu podzemních kontejnerů
na základě zprávy hodnotící komise a podpisu smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo vydává:
č. 181/17 - obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské
školy.
Zastupitelstvo odkládá:
č. 176/17 - projednání žádosti o
prodej části pozemku p.č. 695/4
k.ú. Buček z důvodu doplnění geometrického plánu a upřesnění
výměry požadované části pozemku.
Pozn.: Zveřejněna je upravená
verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s §
16, § 17 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, k nahlédnutí na Městském
úřadě.

Citát měsíce
„Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. U té první si tím však nejsem tak jist“.
Albert Einstein
www.kozlany.cz
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Závěr školního roku 2016/2017 ve škole a školce
Květen a červen je v každé škole
spojen nejen s finišováním a doháněním klasifikace, ale i se školními
výlety a různými kulturními nebo
sportovními akcemi. Ani ten letošní
nebyl výjimkou.
Dnes jsou už vysvědčení vydána
a třídy ve škole zejí prázdnotou.
Jak
tedy
dopadl
školní
rok
2016/2017 z pohledu znalostí a
výsledků
vzdělávání
dětí?
Z celkového počtu 135 žáků bylo
ve škole uděleno 76 vyznamenání
a 58 žáků prospělo. Na jednom vysvědčení se objevila klasifikace
„neprospěl“. Jedná se o žáka cizí
státní příslušnosti, který k nám nastoupil těsně před vysvědčením.
I když je to neuvěřitelné, musí dostat vysvědčení, i kdyby k nám
chodil třeba 14 dní a neuměl česky. Celkový průměr všech žáků
byl 1,54. V letošním roce jsme
udělili i dvě dvojky z chování a dokonce jednu trojku za neomluvené
hodiny. Na obranu školy musím
podotknout, že neomluvené hodiny
si dítě „přivezlo“ při přestupu
k nám. Přes tyto pěkné výsledky si
myslím, že obecně znalosti dětí
klesají. Chybí hlavně logické myšlení a porozumění čtenému textu.
Jestli chcete pro své ratolesti něco
o prázdninách udělat, vyžeňte je
od počítačů do přírody a ke knížkám.
V červnu měly proběhnout ve
škole dva preventivní programy.
16. 6. jsme udělali nácvik evakuace školy. Po evakuaci se žáci jednotlivých tříd rozběhli na stanoviště připravená PČR, HZS, zdravotníky a žáky devátého ročníku. Na
jednotlivých
stanovištích
v bezprostředním okolí školy se
děti dozvěděly něco o výstroji policie, vyzkoušely si volat na tísňové
linky,
oživovat
člověka
v bezvědomí. Stanoviště deváťáků
navazovala na dopravní výchovu.
Nejvíce se dětem líbilo převlékání
do prostředků IPCHO při chemickém útoku. Rodiče a prarodiče žáků cvičení v těchto šustících oblecích s plynovými maskami dobře
pamatují. Celou akci připravila a
koordinovala metodička prevence
Mgr. Dana Berbrová, za což jí patří
veliké poděkování. Na konci června
měla proběhnout ve škole beseda
o houbách jedlých i jedovatých.
Tuto besedu opakujeme cca po
třech letech. Bohužel neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.
www.kozlany.cz

A stalo se, že pan mykolog měl
v den přednášky úraz a skončil
v nemocnici. Po domluvě jsme
přednášku přesunuli na září. Tak
snad v létě porostou, aby děti našly co nejvíce různých exemplářů.

Konec školního roku si děti už
neumí představit bez výletů. Tentokrát nám bylo nakloněno i počasí. 1. - 3. třída navštívila Slavkovský les a část dne strávila s panem
Pohodou.
Toho
děti
znají
z představení pro školku. Žáci 4. a
5. třídy navštívili se svými učitelkami naše hlavní město. Byli na letišti Václava Havla a prošli se nejstaršími pražskými ulicemi. Mnohé
děti byly v Praze poprvé. Celý druhý stupeň vyrazil do rezervace
SOOS a do Františkových Lázní.
Naši nejstarší žáci vyjeli do DJKT
v Plzni na představení Zvonokosy.
Další informace a fotky z výletů a
akcí naleznete na webových stránkách naší školy.

V pátek 30. 6. se v mateřské
škole uskutečnila (po uzávěrce
zpravodaje) tradiční zahradní slavnost
spojená
s
rozloučením
s předškoláky. Ta byla v letošním
roce bez spaní ve školce. Bohužel
nám některé učitelky onemocněly
a organizace by byla složitá. Celou
slavnost moderoval pan Pohoda.
V tuto chvíli jen doufám, že se vše
podařilo a děti si i ve ztížených
podmínkách staveniště svůj poslední den ve školce užily. Ty
ostatní se mohou těšit na krásnou,
barevnou školku i nové vybavení
ve třídách.
V červnu také probíhá mnoho
sportovních akcí. Některé jsme
však museli díky rekonstrukci tělocvičny či nezájmu dětí o sport zru-

šit nebo odložit. Výsledky vašich
dětí najdete na jiném místě zpravodaje.
Ani o prázdninách se život ve
škole úplně nezastaví. Školka má
běžný provoz až do 21. července a
děti tam mohou znovu nastoupit
už 21. srpna. Na prázdninový provoz se běžně hlásí kolem 20 dětí,
ale reálně jich potom chodí polovina. Už si na to začínáme pomalu
zvykat. Během přerušení provozu
školky musí firma Král PM Centrum
stihnout dodělat fasádu. Tuto rekonstrukci hradí zřizovatel částečně z dotací kraje. Dále musíme
stihnout generální úklid i další nutné úpravy interiéru a exteriéru budovy.
Až na období mezi 17. červencem a 14. srpnem bude také
v provozu školní kuchyně. Naše
kuchařky vaří bezmála tři desítky
obědů pro občany Kožlan, obědy a
večeře pro tábor Deliba Kožlany,
který znovu po roční pauze přivítá
děti v krásném údolí Hrádeckého
potoka, příměstský tábor DDM Kožlany a na konci prázdnin budeme
poskytovat celodenní stravování
pro basketbalová soustředění jednoho pražského a jednoho karlovarského klubu. Tyto budou u nás i
ubytovány. Dále bude v budově
školy vymalována první třída a
družina. Údržba chodeb a dalších
prostor už je každoročním rituálem.

Naši školu po prázdninách (jsou
žáky do 30. června) opouští 9 deváťáků. Snad budou na kožlanskou
školu vzpomínat v dobrém. Přeji
všem absolventům za sebe a celý
učitelský sbor, aby se jim v dalším
studiu dařilo a co nejvíce využili
znalosti a dovednosti, které jsme
se jim snažili předat.
V září by mělo nastoupit 21 nových školáčků. Už se na ně moc
těšíme. Vstup do školy bude na ně
i jejich rodiče klást nové povinnosti
a úkoly. Doufám však, že radost
z dobře zvládnuté práce a krásKožlanský zpravodaj 7-8 /2017
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ných známek v žákovských knížkách převládne. Do školky po
prázdninách postupně přivítáme 14
nových dětí. Počet dětí ve školce
klesá a od září bychom jich měli
mít 48. Proto jsme se rozhodli otevřít znovu po čtyřech letech pouze
dvě třídy. Pro ty nejmenší – netříleté bude pracovat ve školce chůva. To nám umožní projekt OP
VVV, do kterého vstoupila i naše
škola. Ani pedagogický sbor ve
škole nečekají žádné převratné

změny. Přesné počty dětí nyní můžeme jenom odhadovat. Prázdniny
jsou dlouhá doba a vždy nás na jejich konci někdo překvapí.
Všem ostatním žákům, o kterých
jsem se výše nezmínil, začínají
prázdniny. I pracovníci školy budou čerpat zaslouženou dovolenou.
Chtěl bych všem zaměstnancům
poděkovat za obětavou a těžkou
práci
ve
školství,
která
je
v současné době zvláště na některých pozicích stále velice špatně

Červen a školní sport
Vždy na konci školního roku se v naší škole konají
dvě tradiční soutěže: Streetball škol okresu Plzeňsever a Kožlanská laťka.
V úterý 20. 6. se sjelo na naše hřiště dvacet devět
družstev různých škol, což bylo skoro 100 sportovců,
a soutěžilo se za horkého počasí v sedmi věkových
kategoriích. Naše škola vyslala do bojů osm družstev
a vedla si docela dobře. Povedlo se jedno první místo
(SŠ, kde hrál náš bývalý žák), dvě druhá (Tučňáci a
dívky 8. - 9.), tři třetí a dvě čtvrtá místa. To je důkaz
kvality našich basketbalistů. Zvlášť naši nejmenší bojovali jako lvi a při závěrečném vyhlášení měli velkou
radost z dosažených výsledků. Přestože bylo tropické
vedro, vše proběhlo bez zdravotních potíží, celkem
dobrá akce!

ohodnocená, a popřát jim nikým
nerušenou dovolenou plnou krásných, prosluněných dnů.
Na úplný závěr bych chtěl ještě
všem, kdo se o školu zajímají, připomenout naše webové stránky http://zsamskozlany.webnode.cz/.
Najdete tam důležité informace,
kontakty na vedoucí pracovníky a
další odkazy a aktuality.
Mgr. Jaroslav Švarc

V posledním týdnu jsme chtěli uspořádat již XX.
ročník soutěže ve skoku vysokém Kožlanská laťka.
Naše tělocvična byla měsíc zavřená, proto neměli žáci
natrénováno a zájem z druhého stupně o tuto soutěž
nebyl prakticky žádný. Proto tato akce se uskuteční
třeba až příští rok!
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim sportovcům za vzornou reprezentaci školy a města při
všech sportovních soutěžích v tomto školním roce a
přeji všem krásné prázdniny. Deváťákům mnoho
úspěchů, nejen sportovních, na nových školách a ať
jen v dobrém vzpomínají na naši KOŽLANSKOU
ŠKOLU.
Mgr. Jaroslav Berbr

Červen v mateřské škole
Měsíc, který je obdobím začínajícího krásného počasí a zvolnění
práce s dětmi v mateřské škole.

Snažíme se být co nejvíce venku
a využívat naši zahradu. Dětský
den
jsme
oslavili
nejdříve
www.kozlany.cz

v cukrárně u Dášky a poté u Hasičů, ukázkou požární techniky,
zbrojnice a neodmyslitelným vodním útokem. Ještě že bylo opravdu
teplo, některé děti probíhaly pod
proudy vody a vracely se do školy
s vypůjčenými ručníky. Trika se
dala ždímat. Hasičům děti namalovaly obrázky k výzdobě požární
zbrojnice a na oplátku dostaly
sladká lízátka. Děkujeme.
V pondělí 12. června na zahradě
mateřské školy proběhla ukázka
dravců. Uspořádal ji pro nás p.
Segeč, který má v Kožlanech odloučené pracoviště DES OP – Záchranné stanice živočichů. Vzhle-

dem k tomu, že se již začalo pracovat na zateplení budovy bylo obtížné udržet pozornost dětí i ptáků.
Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí a mohly sledovat práci
s dravými ptáky. Sova pálená
s krásným jménem Safíra značnou
část programu sledovala ze stromu
od sousedů. Nakonec byla i ukázka
tělesné zdatnosti, protože pan Segeč pro ni musel vylézt. Děkujeme
za program, který se uskutečnil
sponzorsky pro naše děti.
30. června proběhne tradiční
Zahradní slavnost s pasováním
školáčků. S programem přijede
pan „Pohoda“, kterého všechny děKožlanský zpravodaj 7-8 /2017
strana - 4 -

ti znají, bude i opékání buřtíků.
Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem si budeme přát:
ať alespoň počasí vyjde.
Zateplování budovy začalo za plného provozu mateřské školy. Je

to pro nás všechny náročné, jak po
stránce hluku, tak i zajištění bezpečnosti dětí a pořádku. Daří se
ovšem domluvit časové rozložení
prací, aby provoz byl narušen co
nejméně. Moc se těšíme na nový

„kabát“ naší školky. Tak snad
v září už bude vše připraveno.
Všem přejeme krásné léto.
Zaměstnanci MŠ

SPOLKY
Kožlanské šikulky
Máme před sebou letní měsíce, a proto Vás zveme na výtvarnou dílničku pro děti v neděli 13. 8. 2017
v Kožlanech o pouti, ale také na další akce, kterých se účastníme.
Dostali jsme pozvání:
6. července
15. července
29. července
30. července
5. srpna

Kozojedy - výtvarná dílnička pro děti
Břežany - pouť
Čistá - pouť
Ledce - pouť
Hrad Krašov - pouť

Přejeme vám hezké léto a příjemná setkání.

Městské muzeum Kožlany a Divadelní soubor KOZLÍK Kožlany
vás zvou na výstavu
„NEJEN 30 LET OCHOTNICKÉHO DIVADLA V KOŽLANECH“
16. 6. – 1. 9. 2017

V rámci vernisáže výstavy…
16. června 2017 jsme se sešli v Městském muzeu
Kožlany
a
zahájili
výstavu
„NEJEN
30
LET
OCHOTNICKÉHO DIVADLA V KOŽLANECH“.
Bylo to příjemné setkání lidí, kteří prošli naším
ochotnickým divadlem. Vzpomínali jsme na různé příhody a setkání, které se staly za těch třicet let a znovu jsme se pobavili.
Na fotografiích můžete vidět lidi, kteří hráli
v dětských představeních pod vedením paní R. Fujanové. Nebo hráli v silvestrovských večerech, o šibřinkách a ve hrách, která režíroval pan M. Straka. Režie
se postupně ujali pan P. Novák, F. Drtikol, A. Vlk. Režírovala paní J. Hurtová, V. Kobyláková a V. Cepková.
Výstava bude v Městském muzeu
až do začátku září.

www.kozlany.cz
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Úspěšný dětský den v Kožlanech
Kožlanský dětský den se letos konal v sobotu 3. 6.
2017 u hasičské zbrojnice pod názvem "Soptíkův den
dětí". Jak název napovídal, soutěže byly o vodních
hrátkách a děti si v teplém počasí vodu při soutěžích
opravdu užily, mohly si vyrobit čepičku se Soptíkem,

projet se na koni, opéct si špekáček a nechat si namalovat obličej. Na závěr jim hasiči nastříkali hasičskou
pěnu. Děkujeme všem sponzorům a všem pomocníkům, kteří se na akci podíleli.
DDM Kožlany V. Cepková

Zájezd klubu důchodců
7. června 2017 pořádal Klub důchodců v Kožlanech
zájezd na hrad Zvíkov a zámek Orlík. Prvním zastavením byl hrad Zvíkov, který August Sedláček, zakladatel české kastelologie přiléhavě nazval "králem
českých hradů".

Zvíkov byl založen jako královský hrad a měl plnit
funkci opory ústřední moci v kraji velkých feudálů. Jeho stavbu zahájil Václav I. před rokem 1253 a dokončil Přemysl Otakar II. Po vymření Přemyslovců byl
krátce v držení Rožmberků od roku 1307, ale Karel
IV. jej vrátil do moci královské. Zůstal silnou a nedobytnou baštou protihusitskou. Dalšími z majitelů byli
Švamberkové, kterým jako aktivním účastníkům stavovského odboje byl majetek zkonfiskován a prodán
r. 1623 Eggenberkům. V letech 1719-1948 patřil
Schwarzenberkům. Sloužil k ubytování posádky, k
hospodářským účelům a chátral. Opravy provedené
Schwarzenberky po roce 1840 zabránily nejhoršímu:
důkladnou rekonstrukci financoval stát v letech 19701980. Dnes je majetkem státu, jako kulturní památka
nebyl vydán v restitucích. Z nejstarších dob vzniku
hradu zůstala Hlízová věž, raně gotický palác s arkádovým nádvořím a kaple s freskami z konce 15. století. Hradu vévodí kulatá věž Hláska s břitem 32m vysoká, vedle ní stojí Hořejší brána. Původní vstup z
podhradí, dnes zatopeného, vedl Železnou bránou a
Čertovou věží. V interiéru jsme obdivovali především
Svatební síň s cennými freskami. Muzeální expozice
seznamuje s historií hradu, obsahuje faksimile dokumentů i dobových vyobrazení, drobné věcné exponáwww.kozlany.cz

ty i archeologické. Zvíkov je dějištěm komedie Zvíkovský rarášek od Ladislava Stroupežnického.
Sestupujeme k přístavišti, kde na nás čeká parník.
Opouštíme místo soutoku Otavy s Vltavou a plujeme
po vodní nádrži Orlík směrem ke stejnojmennému
zámku. Hodinovou plavbou s možnosti občerstvení na
palubě si prohlížíme krajinu, která vznikla zatopením
údolí s řadou vesnic, jejichž základy jsou ukryté 60
metrů pod hladinou. Míjíme Žďákovský most, který se
klene 50 m nad hladinou a jehož oblouk s 330 metry
patří
k
největším
tohoto
druhu
na
světě.
Po příjemné hodinové plavbě se blížíme k zámku Orlík, který se před námi tyčí ve své bělostné kráse.

Původně hrad, jehož sídlo bylo na skále 60 metrů
nad dnem vltavského údolí, změnil polohu v 50. letech 20. st. po napuštění vodní nádrže. Poprvé doložen v r. 1288 vznikl jako královský a po roce 1407
střídal majitele, až jej v roce 1715 získali i s panstvím
Schwarzenberkové. Renesanční přestavby v 16. století
daly sídlu charakter zámku. V letech 1840-60 získává
regotizační podobu. Průvodkyně nás provedla celou
expozicí, dobovým interiérem s rodovými uměleckými
sbírkami.
Po prohlídce jsme poobědvali v nedaleké restauraci
u Cvrků a při cestě zpět ještě zastavili v Březnici v
cukrárně "Zlatý časy", kde majitel, milovník doby
Františka Josefa I., cukrárnu vyzdobil sbírkou fotografií, předmětů a i kamen z této doby.
Krásné výhledy do dálky provázeli naši cestu zpět a
i počasí, které se měnilo ze slunečného do deštivého,
dávalo tomuto dni zvláštní kouzlo. Příští zájezd plánujeme na konec září. Doufám, že se zase v hojném počtu a zdrávi všichni sejdeme. Přeji všem krásné léto.
Iva Vorlíková
Kožlanský zpravodaj 7-8 /2017
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Výstava
drobného zvířectva
pátek – sobota
11. - 12. 8. 2017
v chovatelském areálu U radnice

Pouťový turnaj v malé
kopané

Kozlování

na hřišti u Vožeháku

neděle 13. srpna 2017
od 14:00 hod.

sobota 12. srpna od 13:00 hod.
předpokládaní účastníci:
Kožlany muži, Kožlany stará garda, Bílý
balet, Kožlany ženy,
Kožlany stolní tenis, Rotava, Hadačka,
Vysoká Libyně

zábavné odpoledne na dvorečku za
městským úřadem
Program pro děti i dospělé.
Stánkový prodej, občerstvení.

Večer na hřišti retro disco
DJ Butana

V Hedčanech přivítali polské přátele
Čas připravit se na příjezd přátel
z polských Hedčan, Giecze, do naší
malé vesničky Hedčany, jsme tentokrát neměli téměř žádný. Zhruba
tři týdny před jejich příjezdem v
pátek 16. června jsme se teprve o
této pro nás důležité zprávě dozvěděli. Téměř až do poslední chvíle jsme ale nevěděli, v kolik hodin
dorazí a jak dlouho u nás budou
moci zůstat, zda nás navštíví staří
známí, kteří u nás před dvěma lety
byli, či nováčci znající Hedčany jen
z mapy.
Do akce „kulový blesk“ jsme se
pustili okamžitě a začali vymýšlet,
co Polákům vlastně můžeme v naší
obci nabídnout. Začali jsme pro ně
shánět dárky, bylo nutné doladit
úklid hřbitova a kapličky, obstarat
jejich oblíbenou slivovici z Moravy,

domluvit se s hospodyňkami na
zajištění domácího sladkého a slaného občerstvení a řadu dalších
maličkostí.
Jak se začal blížit den D, zjistili
jsme, že řada z nás se z důvodu
pracovních povinností nemůže setkání účastnit. Ze 43 obyvatel nakonec dorazila polovina a stejný
počet Poláků přijel i k nám. Síly
byly tedy vyrovnané. Z autobusu
vystoupily nejen známé tváře, se
kterými jsme si nad fotografiemi
zavzpomínali na naší loňskou návštěvu u nich v Polsku, ale i noví
hosté, kteří si prošli Hedčany a
před kterými jsme se mohli pochlubit nově opraveným křížkem u
kapličky. Během dvouhodinové návštěvy jsme pochytili i některá polská slovíčka a pokud jsme si vzá-

jemně nerozumněli, vůbec to nevadilo. Stačilo ukázat a na asfaltovém parketu před restaurací začaly
při tónech českých písní v podání
Valentiny Janečkové tančit českopolské dvojice a na otázku, zda
chtějí ochutnat plzeňský rum, fernet či karlovarskou becherovku,
nebylo nutné překladu.
Dříve než jsme se s polskými
přáteli rozloučili a slíbili, že jim návštěvu na jejich přání rádi brzy
oplatíme, nás potěšili tvrzením, že
na rozdíl od nich žijeme klidným
životem, nikam nespěcháme a dokážeme se pobavit. Kdyby jenom
tušili...
Za hedčanské občany
Valentýna Bílá

Na kole z Prahy až do Hedčan
Stejně jako každý rok přichází Vánoce, se stejnou
železnou pravidelností pořádá Jiří Janeček z Hedčan
dvoudenní výlet na kolech. Ten letošní připadl na první červnový víkend.
Z původně přihlášených 16 účastníků se z důvodu
zlomených končetin vydalo směr Praha nakonec jedenáct sportovně smýšlejících kolařů. Autobusem jsme
se nechali odvézt do hlavního města, odkud jsme už
vlastními silami podél Vltavy a posléze námi milované
Berounky ujížděli z rušného velkoměsta. Nutné bylo
ujet 55 km.
www.kozlany.cz

Stejně jako byla rušná Praha, tak i doslova narváno
bylo na cyklotrase vedoucí podél levého břehu Vltavy.
Na téměř rovinaté trase, která nám naprosto vyhovovala, jsme neustále míjeli běžce nebo nás předjížděli
nadupaní kolaři. My jsme ovšem jeli takzvaně na pohodu a v parném dni, kdy se teplota vyšplhala ke třicítce, pravidelně doplňovali tekutiny. Postupně jsme
opustili městské části Podolí a Modřany, dále Černošice, dobřichovický zámek, Řevnice, Hlásnou Třebaň, až
nás stopy českých králů zavedly ke středověkému
Karlštejnu. Odtud už to bylo pár kilometrů do penzioKožlanský zpravodaj 7-8 /2017
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nu ve Stradonicích u Berouna, kde jsme nabrali sílu
do druhého dne.
O zážitky rozhodně nebyla nouze. Posedět v restauraci v těsné blízkosti populárního novináře a reportéra
Josefa Klímy bylo pro některé z nás velkým zpestřením. Snad ještě větším zážitkem, i když jiného druhu,
byl pobyt v penzionu, kde netekla voda. Bylo takové
sucho, že zkrátka voda ve studni vyschla. Nejenže po
celodenních útrapách na slunci jsme ze sebe chtěli
smýt pot, ale velký adrenalin byl použít toalety.
Noc bez vody jsme přežili snad všichni bez újmy a
když se ráno chystali odjíždět, rozpršelo se a voda z

kohoutků začala téct. Smůla. Měli jsme před sebou
dalších 40 km, a tak se vydali s pláštěnkami vstříc
dalšímu dobrodružství. I přes nepříjemnou bolest našich zadnic jsme dojeli na hrad Křivoklát a dále mohutnými křivoklátskými lesy do Rakovníka. Odtud už
vlakem „courákem“ až do Kožlan.
A shrnutí? Jedno odřené koleno, dva defekty na kolech, ale jinak skvělý víkend, a to díky Jirkovi. Těšíme
se na další výlet v příštím roce.
Valentýna Bílá

SPORT
TJ OLYMPIE KOŽLANY
V sobotu 17. června naposledy
zazněl na našem hřišti hvizd rozhodčího a přišel čas zhodnotit sezónu 2016/17. A bohužel to není
radostné hodnocení.
A-mužstvu už podzim ukázal,
že to bude mít hodně těžké. Nevyrovnané výkony, špatná tréninková
morálka, řada zranění a v neposlední řadě několik zbytečně ztracených zápasů, to vše vyústilo v
zisk tristních 6 bodů. V zimě to vypadalo, že se blýská na lepší časy,
úvodní dvě vítězství pod novým
trenérem V.Kratochvílem vlily do
našich řad trochu optimismu, ale v
dalších zápasech se situace postupně vracela do podzimních kolejí. Naději nám svým odstoupením
ze soutěže dala Heřmanova Huť,
která tím „obsadila“ jisté sestupové místo, ale nakonec nám ani 13.
pozice na udržení nestačila. V I.B
třídě totiž rovněž nezvládly svůj
boj Nýřany, po prohrané baráži
spadly do okresního přeboru a nás
tím poslaly po 10 letech o soutěž
níž. Malou naději skýtají nepotvrzené zvěsti, že některá mužstva
(Ledce?) váhala s přihláškou do
další sezóny okresního přeboru, ale
tomu asi nevěří ani ti největší optimisté …
Tým dorostenců se v uplynulém ročníku opět musel vypořádávat s úzkým kádrem a nespolehli-

vou docházkou některých borců.
Navíc těsně před startem sezóny u
mužstva zničehonic skončil trenér
A.Čížek, takže se do těžkého boje
pustil O.Kozler, kterému byl v případě potřeby k ruce J.Švamberg. V
průběhu soutěže se rychle vyprofilovaly dvě výkonnostně hodně rozdílné skupiny, přičemž naše mužstvo patřilo do té slabší. Přesto
předvedlo několik dobrých výkonů
a konečné 9. místo je asi reálným
obrázkem jeho kvality. Bohužel pro
malý počet hráčů jsme mužstvo
nepřihlásili do příštího ročníku, ale
chlapci budou mít možnost trénovat a hrát v Kaznějově, s kterým
jsme se dohodli na společném
mužstvu.
Obdobná situace byla i u mužstva žáků. Tým se několik posledních let pohyboval spíše na chvostu tabulky a i trenér Z. Pícl často
bojoval s úzkým kádrem a byl odkázán na to, jestli (a v jakém počtu) dorazí hráči z Čisté. Ani starší
žáky do příštího ročníku nepřihlašujeme a těch pár kluků, kteří nám
po odchodu nejstarších zbyli, budou moci hrát v Čisté.
První soutěžní ročník mají za sebou týmy mladší a starší přípravky. Pro trenéra J. Kouru a jeho pomocníky to bylo jistě hodně
náročné, ale podařilo se. Obě kategorie se „zavedly“, drtivá většina

kluků (i jejich rodičů) vytrvala a do
příští sezóny všichni vstupují zkušenější a jistě i šikovnější. Jen pro
úplnost - starší přípravka skončila
v okresním přeboru na 16. místě,
mladší přípravka vybojovala 9.
místo.
Jediné mužstvo, které v posledních letech tradičně promlouvá do
boje o nejvyšší příčky ve své soutěži, je stará garda. Letos dokonce nejprve těsně ovládla svou skupinu a v play-off proti Nýřanům
(vítězi druhé skupiny) vybojovala
celkové prvenství!
I přes nepříliš veselé předchozí
řádky doufáme, že naše mužstva
neztratí podporu fanoušků. Situace
není jednoduchá, ale věřme, že
společnými silami těžkosti překonáme a brzy bude lépe. Na tomto
místě náš klub všem hráčům,
funkcionářům a fanouškům přeje
příjemně strávené prázdniny a
všechny srdečně zveme na tradiční
pouťové sportovní odpoledne, v
rámci něhož se v sobotu 12. srpna
uskuteční turnaj v malé kopané s
následnou retro diskotékou DJ Butana. Bližší informace budou včas
zveřejněny na klubových a městských webových stránkách a na
obvyklých vývěskách.
J.Švamberg

Žáci:
Kožlany – Tlučná 2:8 (1:4)
Branky: Franěk, Fišer
Kožlany - Dolní Bělá 7:5 (4:2)
Branky: Váhala 3, Němec 2, Franěk, Průcha

Starší přípravka:
(play-off o 15. místo)
Dobříč – Kožlany 8:4 a 5:3

Výsledky - červen:
A-mužstvo:
Kožlany – Všeruby 3:4 (0:1)
Branky: Štrunc 2, Šnajdr ml.
Mladotice – Kožlany 4:0 (1:0)
Kožlany – Kozolupy 0:3 (0:1)
Dorost:
Kožlany – H. Bříza 3:2 (0:0)
Branky: Holeček 2, Vladimirov

www.kozlany.cz

Mladší přípravka:
(play-off o 9. místo)
Kožlany - Plasy 4:0 a 2:4

Stará garda:
(play-off o 1. místo)
Kožlany – Nýřany 7:0 (2:0)
Branky: L. Kulhánek, J. Koura,
J. Švamberg st., V. Lehner, Kotěšovec, Šnajdr st., Bílek
Nýřany – Kožlany 3:0
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Konečné tabulky ročníku 2016/2017:
A-mužstvo (okresní přebor):
1. Kozolupy 85:40 57
2. Všeruby
90:61 51
3. Křelovice 82:38 49
4. Mladotice 73:50 47
5. Zbůch
49:45 41
6. D. Bělá
54:50 39
7. Ledce
56:49 38
8. Nečtiny
50:71 34
9. Bezvěrov 46:52 33
10. Líně
60:70 25
11. Blatnice
38:58 23
12. Kaznějov B 34:90 18
13. KOŽLANY 43:86 13
14. H. Huť
odstoupila
Starší žáci (okresní přebor):
1. Tlučná
101:18 44
2. Mladotice
46:20 35
3. H. Bříza
57:22 31
4. Kralovice
52:42 26
5. M. Touškov 47:39 24
6. Kryry
48:30 22
7. D. Bělá
48:85 16
8. KOŽLANY 56:65 15
9. Líně
25:159 3

www.kozlany.cz

Dorost (krajská soutěž sk. A):
1. Zruč
115:32 60
2. Stříbro
108:44 49
3. Stod
151:41 49
4. Kaznějov
96:56 42
5. Kralovice
75:39 40
6. M. Touškov 48:39 36
7. Žihle
61:52 35
8. H. Bříza
72:73 29
9. KOŽLANY 54:105 20
10. Erpužice
47:106 18
11. Zbůch
35:176 10
12. Hadačka
37:136 8

Stará garda (skupina A):
1. KOŽLANY 22:17 18
2. Zruč B
31:19 17
3. Chrást
20:15 16
4. Plasy
24:22 16
5. Třemošná 22:28 10
6. Druztová
15:33
4
play-off o 1. místo: Kožlany - Nýřany 7:0 a 0:3

Kožlanský zpravodaj 7-8 /2017
strana - 9 -

Anketa
Anketní otázka na prázdniny:
Ve kterém období nejčastěji trávíte
svoji dovolenou?

Výsledky červnové ankety

Nová anketa byla spuštěna 1. 7. 2017

(stav k 28. 6. 15:00)

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) v tiskové kvalitě. Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře. Vydává Městský

www.kozlany.cz
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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. Volný prodej 9,- Kč.

www.kozlany.cz
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