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Z RADNICE ...
Poděkování
Vážení spoluobčané!
Vzhledem k tomu, že jsem v letošních komunálních volbách již nekandidoval a po 12 -ti letech
ve funkci starosty končím, chtěl bych Vám poděkovat.
Poděkovat za to, že jste mi v minulých volbách dávali svůj hlas. Poděkovat za to, že jste se nebáli
říci, když se vám něco nelíbilo a hlavně chci poděkovat všem, kteří mi pomáhali v nelehké práci starosty plnit naše společné cíle ve prospěch našeho města a obcí.
Děkuji.
Mgr. Vladimír Přibyl
Oslavy 100 let od vzniku Československé republiky
I přes velkou nepřízeň počasí se na oslavách 100
let od vzniku Československa sešlo v Kožlanech u
muzea nebývalé množství lidí. Přišli zástupci spolků
v krojích a uniformách i se svými prapory a dalšími
atributy. Vedle sokolů stáli hasiči včetně Mladých
hasičů, myslivci, chovatelé, včelaři, minigolfisti, zahrádkáři a další.
Slavnost zahájil starosta města Mgr. Vladimír Přibyl, který přivítal vzácné hosty, senátory PhDr. Tomáše Grulicha a Ing. Mgr. Pavla Karpíška a členku
Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Mgr. Radku Trylčovou. Na úvod zazněla hymna v podání Anežky Sixtové. Po hlavním
projevu senátora Grulicha pozdravila přítomné Mgr.
R. Trylčová. Následně vzpomenula PhDr. Jitka Vlčková význam tradice sázení památných stromů. Poté starosta města společně s hosty zpřístupnili lipovou alej Svobody, do níž stromy daroval Plzeňský kraj. Nakonec byla slavnostně vysazena Jubilejní lípa, kterou městu Kožlany a jejím obyvatelům věnoval Český zahrádkářský svaz v Kožlanech.
Každý z přítomných se mohl na zasazení lípy podílet.
Potom se účastníci slavnosti odebrali k čp. 101,
kde původně stál rodný dům Dr. Edvarda Beneše,
prvního ministra zahraničí svobodného Československa a druhého presidenta, kde připravila fotoinstalaci z návštěvy Dr. Edvarda Beneše v Kožlanech
v roce 1947 paní Hana Tupá a kde starosta města
položil kytici, a dále k pomníku Dr. Edvarda Beneše
v parku. Zde pronesl starosta města závěrečný
projev o dějinné úloze Edvarda Beneše při vzniku
republiky a o jeho postojích v dějinách vůbec.
Na závěr slavnosti byly k pomníku položeny věnce za město Kožlany a paní Marií Baborovou za Sokol Kožlany. Celá akce měla velmi důstojný, místy
až dojemný a slavnostní ráz.
Jitka Vlčková
www.kozlany.cz
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Výsledky voleb do zastupitelstva města Kožlany 5. – 6. 10. 2018

INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Kožlany
Městský úřad Kožlany v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kožlany, svolaného dosavadním starostou města Mgr. Vladimírem Přibylem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání: Město Kožlany – kulturní sál v budově sokolovny, Pražská 37, Kožlany
Doba konání: 31. října 2018 od 18:00 hod.
Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu a jednacího řádu
3) Volba starosty a místostarosty
a/ určení počtu místostarostů
b/ určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
(§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
c/ určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady
d/ volba starosty
e/ volba místostarosty
f/ volba členů rady
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a/ určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b/ volba předsedy finančního výboru
c/ volba předsedy kontrolního výboru
d/ volba členů finančního výboru
e/ volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
6) Diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva města slib.
www.kozlany.cz
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Výsledky voleb do senátu parlamentu ČR v Kožlanech 5. – 6. 10., 12. – 13. 10. 2018

Výsledky projednání rady města na 13. zasedání konaném dne 1. 10. 2018
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města.
Rada schvaluje:
č. 140/18 - program 13. zasedání
rady města; č. 141/18 - užívání
vývěsní plechové tabule vedle č.p.
278 Kožlany k umístění označení
provozovny Kadeřnického a relaxačního studia, Nehtového studia –
pedikúra; č. 143/18 - podnájem
bytu L5 v č.p. 456 Kožlany pro pa-

ní Márii Petrániovou za podmínek
uvedených v předložené podnájemní smlouvě; č. 145/18 - přijetí
finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města ve
výši 40.035 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním
poskytování
pečovatelské
služby prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb; č. 146/18 - přijetí individuální
finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města ve
výši 100.000 Kč na výstavbu lesní
tůně č. 1 na pozemku p.č. 1579 v
k.ú. Dřevec.

Rada nesouhlasí:
č. 142/18 - s pokácením stromů na
pozemku p.č. 730/1 v k.ú. Hedčany s ohledem na doporučení uváděné v posudku o zdravotním stavu stromů zpracovaný firmou Arborea Rakovník.
Rada odkládá:
č. 144/18 - projednání žádosti o
přidělení parkovacího místa před
č.p. 216 a jeho vyznačením do
příštího jednání rady z důvodu řešení majetkových práv.

Výsledky projednání rady města na 14. zasedání konaném dne 22. 10. 2018
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města.
Rada schvaluje:
č. 147/18 - program 14. zasedání
rady města; č. 148/18 - termín a
program ustavujícího zasedání zastupitelstva města Kožlany; č.
149/18 – 7. rozpočtové opatření
2018; č. 150/18 - nájemní smlou-

www.kozlany.cz

vu na část pozemku p.č. 815/1 v
k.ú. Bohy přilehlého k rekreačnímu
objektu E30 o výměře 80 m2 s panem Miroslavem Poršem s platností do 31.12.2023 za cenu 5,Kč/m2/rok z důvodu změny vlastnických vztahů k nemovitosti;
č. 151/18 - nájemní smlouvu na
část pozemku p.č. 815/1 v k.ú.
Bohy přilehlého k rekreačnímu objektu E7 o výměře 56 m2 s manželi Petrem a Marcelou Ungrmanovými s platností do 31.12.2023 za
cenu 5,- Kč/m2/rok z důvodu

změny vlastnických vztahů k nemovitosti; č. 152/18 - udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků o 4
žáky ve školní družině na školní
rok 2018/2019 Základní školy a
Mateřské školy dr.Eduarda Beneše,
Kožlany; č. 153/18 - dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo s Ing. Milanem
Jíchou na zpracování projektové
dokumentace pro vydání stavebního povolení na stavbu protipovodňových opatření v k.ú. Hodyně u
Dřevce týkající se změny termínu
zpracování.
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Informace pro občany
Odečty vodného v Kožlanech
proběhnou od soboty 8. 12. do neděle 16. 12. 2018. Žádáme občany, aby v těchto dnech zpřístupnili vodoměry, abychom mohli odečty provést.
V případě, že nebude vodoměr přístupný, žádáme o nahlášení stavu na MÚ Kožlany do pondělí 19. 12. 2018.
A to p. Plačkové na telefon 373396613, 721545142 nebo na mail plackova@kozlany.cz .
Faktury za vodné budou postupně rozesílány na začátku ledna 2019.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Podzimní slunečné dny „babího
léta“ byly ve škole ve znamení
učení, známkování, příprav prvních
hodnocení na třídní schůzky, dokončení výroční zprávy, vyplňování
dotazníků a výkazů, řešení prvních
kázeňských problémů a příprav na
slavnostní zakončení měsíce. Ale
vše popořádku.
A co je tedy nového ve škole? Na
začátku října se prvňáci a druháci
vrátili na chvilku do školky, kde se
zúčastnili představení divadla Řimbaba. Děti z MŠ v průběhu října
začaly jezdit na ozdravné hodinové
pobyty
do
solné
jeskyně
v Kralovicích. Toto je pouze pro
děti přihlášené a všechny rozhodně
nenutíme.

Žáci čtvrté a páté třídy se 23.
října snažili o získání průkazu cyklisty
na
dopravním
hřišti
v Kralovicích. Ten den jim počasí
moc nepřálo a hlavně jízdy se staly
spíše zkouškou výdrže pro spoře
oděné jedince. Někteří uspěli, ale
bylo jich málo. Když už zvládli náročné testy, udělali chyby při praktických jízdách. Snad to pro ně bude ponaučení do opravdového provozu.
Ve stejný den jejich starší spolužáci měli také preventivní program
PČR zaměřený na bezpečnost v
dopravě, ale teoretický v teple třídy.

V pátek 12. 10. jsem předal
školské radě ke schválení výroční
zprávu za loňský školní rok. Po jejím schválení, které proběhlo na
zasedání školské rady 22. října,
tento dokument naleznete na
stránkách školy. Abych Vás nalákal
k jejímu přečtení, naleznete v ní
například průměrný věk učitelů,
rozpočet školy, průměrné platy,
přehled kontrol a stížností i celkový prospěch a chování žáků.
Protože byly v pondělí a úterý na
konci října podzimní prázdniny,
které
mnoho
rodičů
využívá
k výletům s dětmi, bylo problematické sehnat zástupce školy na nedělní slavnost ke kožlanskému muzeu. Rozhodli jsme se tedy, že 100
let od založení samostatné republiky uctíme sami. V pátek 26. 10. se
celá škola vydala k pomníku dr. E.
Beneše.
Po cestě jsme položili
květinu k pamětní desce na jeho
rodném domě. U pomníku měl
krátký proslov ředitel školy a přidali se i žáci se svými referáty. Po
uctění památky a položení květiny
k pomníku zazněla oblíbená píseň
našich prvních prezidentů Ach synku, synku. Dále jsme se odebrali
ulicí dr. E. Beneše za autobusovou
zastávku, kde děti zasadily krásnou lípu. I vlajky před školou vznikaly k uctění výročí 100 let republiky. Kolik se nám jich nakonec po-

vedlo
vyrobit,
se
dočtete
v následujícím čísle.
Ve středu 21. 11. se od 17:00 a
18:00 hodin konají třídní schůzky.
O nich budou všichni rodiče a zákonní zástupci informováni prostřednictvím žákovských knížek.
Na třídních schůzkách bude probíhat již tradiční představení středních škol náboráři. Toto se bude
pro žáky devátého ročníku konat
od 17:00 hodin. Zveme přednostně náboráře ze škol, o které mají
žáci zájem. Aby se co nejlépe zorientovali na trhu práce, byli deváťáci jako každý rok na informační
schůzce na Úřadu práce v Plzni.
Mimo třídních schůzek se připravujeme jako každý rok na vánoční
jarmark. Děti napečou perníčky,
které ozdobí a vyrobí drobnosti,
které si budete moci koupit na
konci listopadu u „stromečku“. Ani
letos nezapomeneme na naše prvňáčky. Formát akce ve třídě se
úplně neosvědčil. Málo místa a vydýchaný vzduch zastíní i jinak
pěkně připravený program. Proto
se vracíme ve středu 12. 12.
s programem do tělocvičny. Sice
bude méně vystoupení, ale prvňáci
se představí celé škole.
Na závěr připomínám všem, kdo
se o školu zajímají, naše webové
stránky – www.zsamskozlany.cz.
Najdete tam mnoho důležitých informací o naší činnosti, kontakty
na vedoucí pracovníky, jídelníček
na následující období, akce školy,
důležité tiskopisy a mnoho dalších
odkazů a aktualit.
Na úplný závěr bych chtěl pogratulovat všem zvoleným zastupitelům města. Doufám, že navážeme
na dobrou a konstruktivní spolupráci z let minulých. Přeji všem
klidný a pohodový podzimní čas.
Mgr. Jaroslav Švarc

Citát měsíce
„Každému věku sluší něco jiného“.
Plautus
www.kozlany.cz
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Tvořivý podzim v mateřské škole
Měsíc říjen je pro mateřskou školu měsícem zábavy
pro svou barevnost a využití podzimních plodů. Děti
z kaštanů, šípků, žaludů, jeřabin a barevného listí tvoří zvířátka, postavičky nebo barevné obrázky. Na zahradě mateřské školy si děti také tvoří hromady z listí
a sbírají ořechy, na kterých si společně pochutnáváme.
Říjen je typický tím, že mateřská škola každý rok zahajuje návštěvy Solné jeskyně v Kralovicích, které se
konají každou středu až do příchodu Vánoc.
MŠ navštívilo divadlo Řimbaba s pohádkou Nekonečný příběh, který jsme s napětím sledovali. Dětem
se pohádka líbila a byla odměněna velkým potleskem.
Ke konci října jsme se zapojili k oslavám stého výročí založení České republiky. Děti vytvořily českou
vlajku z PET víček a na památku jsme se společně vyfotografovali před budovou MŠ.

Bc. Markéta Kubíková a Bc. Monika Nováková

SPOLKY
Kolektiv Mladých hasičů SDH Kožlany - září a říjen
Dětem skončily prázdniny a začali jsme s nimi znovu pilně trénovat na novou hasičskou sezónu.
Letos se nám na letním soustředění povedlo hasičinou zaujmout
nové děti a družstvo starších se
nám konečně po několika hubených letech povedlo slušně doplnit.
Nebudeme se konečně muset bát
před každou soutěží, kdo onemocní, nebo se zraní, a zbytek družstva bude muset pro nedostatek
členů zůstat doma. Pravda je, že
na tréninky nebylo příliš času, a již
se nám blížila první soutěž ve
Všerubech – 22.září požární
útoky, uzlová štafeta a soutěž
jednotlivců na 60m překážek.

Bohužel se nám soutěž opravdu
příliš nepovedla, mladší družstvo
obsadilo 13. místo jak v uzlové
štafetě, tak i v požárním útoku a
se součtem 26 bodů nakonec brali
14. místo v celkovém pořadí.
Starší tým měl o jednu disciplínu
více, běh na 60 metrů překážek
jednotlivců, kde se sčítaly tři nejlepší běžecké časy v družstvu.
V této disciplíně byli desátí, v uzlové štafetě jedenáctí a na požárním
útoku znovu desátí – součet bodů
31 a celkové 12. místo. Všeruby
www.kozlany.cz

byly poslední soutěží uplynulé sezóny 2017/2018 a zároveň i poslední soutěží v „dětském“ dresu
pro Vaška Pícla, který bohužel již
dovršil věk 15 let a v této kategorii
musí končit. Nicméně věříme, že
nám Vašek nedá vale, ale bude
nám pomáhat s výchovou mladších
spolubojovníků, stejně tak, jak to
již činí předchozí „odrostlíci“ 😊.
Další soutěž nás čekala již za
dva týdny a to 6. října branný
závod a štafeta požárních dvojic v Žichlicích, od letoška pod
názvem Memoriál Miroslava Plaščiaka, na památku tohoto vynikajícího člověka a hasiče do posledního
dechu. Nicméně na tuto soutěž již
vyrazila kromě družstev mladších a
starších i naše přípravka a předvedla, že se již spoustu věcí mrňouskové naučili. Pořadí se u přípravek
nehodnotí,
vždy
jsou
všechny první, ovšem my vidíme,
zda děti zadané úkoly na trati plní
samy, nebo za vydatné pomoci
svých vedoucích – pro nás jsou
vždy vítězové ti naši. Družstvo
mladších se po nepovedené minulé soutěži asi zdravě naštvalo a po
šestém místě ve štafetě dvojic a
taktéž šestém místě v branném
závodě získali nakonec po součtu
pořadí skvělé 4. místo. Po personálním posílení staršího družstva,
jsme si mohli dovolit postavit dvě
soutěžní hlídky po 5 členech. Bohužel ani jedna z nich nenapodobila své mladší kamarády a „áčko“
skončilo celkově dvanácté a „béčko“ patnácté.
Poslední soutěží, kterou Kožlanští mladí hasiči absolvovali v měsíci

říjnu, bylo 13. října Okresní kolo
celostátní hry Plamen, letos již 47.
ročník. Na tuto soutěž se přihlašujeme každý rok, a ani letos jsme
neudělali výjimku. Takže s přípravkou, mladšími i staršími jsme
vyrazil do Horní Bělé, kde místní
sbor letos tuto akci pořádal. Po absolvování štafety požárních dvojic,
se soutěžní týmy přesunuly na trať
závodu požárnické všestrannosti
(branného závodu), kde plní fyzické i mentální úkoly na šesti stanovištích – střelba ze vzduchovky,
překonání lanové lávky, vázání uzlů, základy první pomoci, základy
požární ochrany a topografie. Přípravka nám na trati i s vedoucí
trochu „zakufrovala“, takže dorazili
s menším zpožděním, ale splnili na
trati všechny úkoly téměř bezchybně a po zásluze jsme je pochválili. Družstvo mladších bohužel
nezopakovalo pěkný výsledek ze
Žichlic, a po 7. místě na štafetě a
11. místě na braňáku, drží před
jarním kolem se součtem 18 bodů
desátou pozici – s odstupem 1 bodu před nimi jsou čtyři družstva,
takže nic není ztraceno.

Družstvo starších bohužel stále
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tečnou nezkušenost – štafeta dvojic a desáté místo asi odpovídá jejich
rychlostním
schopnostem,
ovšem 24 trestných bodů u jedné
hlídky a 32 u druhé je hrozně moc

(1 bod = 1 minuta navíc k času
běhu), takže 13. místo v „braňáku“
je ještě milosrdné a celkové
12. místo se součtem 23 bodů,
bohužel nedává do jarního kola

příliš šancí na zlepšení celkového
pořadí – no uvidíme.
Michal Češka,
vedoucí Mladých hasičů
SDH Kožlany

SDH Kožlany
Dospělí členové našeho sboru si v říjnu udělali brigádu v hasičárně, kde se po několika letech vymalovalo
v kuchyni, vyřezalo se již zbytečné plynové vedení a
udělal se celkový úklid – člověk se až diví, kolik různých „pokladů“ se může v hasičárně schovávat. A
předposlední říjnovou sobotu (20. 10.), jsme pořádali
již tradiční hasičskou zábavu, která se myslím celkem

povedla snad až na pár drobných kaněk v podobě
pomalejší obsluhy baru, nebo ucpaných dámských
WC. Za to však bohužel hasiči nemohou a rozumní lidé to jistě pochopí a za rok přijdou znovu. Děkujeme
😊.
Michal Češka

Jednohubkobraní
Čekáte návštěvu? Přemýšlíte, jaké připravit pohoštění? Snad pomazánku salámovou, česnekovou nebo
krabí? Přijde vegetarián? Potom možná avokádovou,
tvarohovou nebo ovocné překvapení?
Ten, kdo byl v sobotu 6. 10. 2018 v Kulturním domě ve Dřevci, má tyto otázky vyřešené. Na
JEDNOHUBKOBRANÍ mohl ochutnat ze 17 soutěžních
jednohubek. Každý, kdo přišel, ochutnával a hledal
ten - pro něj - nejzajímavější vzorek. A bylo hodně
těžké vybrat, který to vlastně je. Ale všichni si nakonec jeden zvolili a dali mu svůj hlas. Tak mohly být
vyhlášené tři nejchutnější jednohubky a jejich autorům rozdané ceny. A pak už jsme se všichni bavili,
tančili a zpívali s J. Chroustovským.

Jindra Fišerová
Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce

Kožlanské šikulky - Podzimní tvoření
Už máme zase podzim a my se opět scházíme v knihovně a tvoříme. Korálky nás
pořád baví. Vyrábíme třeba náramky a náušnice.
A opět vítězí vánoční korálkové ozdoby - hvězdy a andílci. Něžná krása ozdobí naše
domovy, nebo potěšíme dárečkem. Pátráme po předlohách, které se vyráběly na počátku 20. století. Přejeme vám hezké listopadové tvoření.
Kožlanské šikulky

Dýňování v Hodyni
V sobotu dne 20. 10. proběhlo v obci Hodyně „dýňování“.
Jde
o
již
tradiční
akci
spojenou
s halloweenem, kterou pořádají občané obce společně
se Sdružením dobrovolných hasičů Hodyně.
Letos byla na akci rekordní účast dětí, pro které
především se celá akce pořádá. V průběhu celého odpoledne bylo možné vyřezávat jako každý rok halloweenské dýně a jako zpestření probíhala i výroba triček barvením několika různými technikami, které si

vlastnoručně vyzkoušeli nejen děti, ale i jejich rodiče.
Celé odpoledne bylo díky nádhernému počasí, které
nám letos opravdu přálo, zakončeno večerním grilováním.
Za pomoc s přípravou děkuji především paní Zuzaně
Švejkovské a paní Markétě Jánské. Doufáme, že se
Všem zúčastněným celé odpoledne líbilo a že se opět
setkáme na dalších akcích u nás v Hodyni.
Dagmar Siebenbürgerová

.

www.kozlany.cz
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Výstava ovoce a dalších zahrádkářských výpěstků
Ve dnech 20. a 21. listopadu
2018 se uskutečnila v čp. 101 opětovně výstava ovoce a dalších zahrádkářských výpěstků. O radost
ze svých úspěchů se podělili nejen
členové Českého zahrádkářského
svazu v Kožlanech, ale i další obyvatelé z Kožlan a okolí. Velmi pěkné kolekce ovoce předložili veřejnosti např. paní A. Urbanová, Topinková, Vlčková, Kraftová, Staňková, Tupá, pánové Vopat, Sebránek, Leipert a další. Pro příchozí
byl připraven čerstvý jablečný
mošt, sušené ovoce, vynikající koláč od paní Sebránkové a kopr od
Ing. Štruncové. Výstavu obohatila
„hromadou“ kdoulí paní I. Kulhánková z Dřevce, které si mnozí
s potěšením pro jejich neobyčejnou vůni odnesli domů. Vystaveno

bylo celkem 85 druhů (!) jablek a
hrušek starých i nových odrůd, dále různé dýně, cukety, oblíbený rakytník, ačokča, ořešáky (včetně
nejedlého
ořešáku
černého/plavého , který slouží po usušení k odpuzování molů), klokočí (z
něhož se dříve vyráběly růžence),
atd. Výstavu doplnil kolekcí masožravých rostlin Ing. Pazdera, který
pro nás již pravidelně připravuje
velmi populární odborné přednášky. Jediné co nás mrzí, byl poměrně malý zájem veřejnosti, přestože
akce byla avizována s dostatečným
časovým předstihem. A tak doufáme – bude-li příští rok opět úroda ovoce, že se přijde podívat na
vystavené exempláře a podělit se
o své pěstitelské zkušenosti a znalosti více zájemců.

Jitka Vlčková

HISTORIE
Jak se v Kožlanech stavěl nový pivovar
Když roku 1472 král Ladislav Jagellonským udělil
Joštu Týřovskému z Ensiedle privilegium, které umožňovalo Kožlanským vařit pivo, získali tak obyvatelé
Kožlan jednu ze skutečně městských výsad. Poté
vzniklo právovárečné společenstvo, tj. sdružení měšťanů, kteří provozovali výrobu a prodej piva.
V této době se v Čechách vařila dvě piva: pivo bílé
– pšeničné a staré – ječné, které prý bývalo tak husté, že se jím nechaly slepit listy papíru. Pivo nebylo
pouhým nápojem, ale do jisté míry výživnou potravinou, pokud bylo – jako pivo staré – kvalitní. Piva se
vyráběla svrchně kvašená (ta pak zcela na konci 19.
století v Čechách převládla) nebo spodně kvašená, ta
hlavně v zimě, když byl dostatek ledu na chlazení při
jejich ležení.
Původně měl právo vařit pivo každý kožlanský měšťan (tzv. oprávnění měšťané), později starousedlíci
nebo ti, kteří za vstup mezi právovárečné „sousedy“
zaplatili. Ne každý, kdo žádal o přijetí mezi právovárečníky, byl shledán vhodným a přijat.
Zprvu vařil pivo každý jednotlivec na svůj účet
v pivovaru střídavě, čili „střídou“, v 18. století bylo
nátlakem vídeňské vlády zavedeno provozování živnosti na společný účet všech oprávněných měšťanů čili várečníků. Jmění várečníků bylo společné, aktiva i
pasiva. Měšťanské pivovary si hlídaly kvalitu piva, aby
nepřišly o stálé odběratele. Kožlanské pivo mívalo
dobrou kvalitu.
Místo, kde se v Kožlanech nacházel úplně nejstarší
pivovar postavený po roce 1472, není dodnes známo.
Nejčastěji byly v této době stavěny pivovary poblíž
radničních budov, ale Kožlany ještě radniční budovu
neměly. Nejstarší známá pivovarská budova se sladovnou, která je půdorysně zachycena na mapě stabilního katastru z roku 1841, byla umístěna ve středu
městečka společně s obecními budovami a masnými
krámy poněkud jižněji od hlavní silnice u dnešního čp.
278. K tomuto pivovaru patřil i malý sklep, který byl
vyhlouben ve stráni nad Kožlanským potokem a od
pivovaru byl přístupný „pivovarským“ mostem. Pivowww.kozlany.cz

varské objekty zřejmě nebyly již v polovině 19. století
v dobrém stavebně technickém stavu, jak dokládají
dochované stavební výdaje na opravu majetku, který
právovárečníci v Kožlanech vlastnili. Proto se právovárečníci ve 2. polovině 50. let 19. století rozhodli zbourat staré objekty a postavit nové. Podle dochovaných
pivovarských účtů z let 1859–1865 lze velice podrobně sledovat na základě vynaložených financí postup a
posléze zařizování stavby. V roce 1859–1860 platili
právovárečníci „za stavbu kanálů“ 132 zlaté a 30 krejcarů. Zda tyto kanály měly spojitost se stavbou pivovaru, není ale jasné. Zásadní platby za nákupy stavebního materiálu a za práci řemeslníků spadají do
roků 1861 a 1862. Buď již na podzim roku 1860 (částečně), nebo na jaře 1861 (zcela) byl starý pivovar
zbourán. Dle protokolu z roku 1861 byl kožlanský pivovar „starý, velmi sešlý a setlelý“.

Pohled na kožlanský pivovar na počátku 20. století.
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V roce 1861 si právovárečníci, neboť neměli dostatek vlastního kapitálu, vypůjčili od tří subjektů celkem
2 020 zlatých (mj. i od kožlanského purkmistra). Při
stavbě pracovali nejen místní řemeslníci, ale i lidé
z okolí. Ne u všech položek je uveden příjemce peněz.
Zednické práce prováděl v roce 1861 Jiří Buzek,
jemuž bylo předplaceno 605 zlatých. Zakoupeno bylo
mj. od purkmistra 55 150 cihel za 463 zlaté 26 krejcarů, 16 000 tašek za 168 zlatých, dřevo na stavbu za
90 zlatých, 6 kop a 17 kusů latí řezaných za 75 zlatých a 45 krejcarů (placeno Martinu Píclovi). Celkové
výdaje právovárečníků v tomto roce dosáhly 2 361
zlatý a 11 a půl krejcaru, přičemž většina peněz šla
právě na stavbu nového pivovaru (varny, snad hvozdu – místo, kde se sušil naklíčený ječmen, a spilky –
část pivovaru, kde probíhá kvašení piva, nejčastěji ve
sklepě, kde je chladno) a minimální částky na obnovu
dalšího právovárečného majetku. Vedle předešlých
položek jsou uvedeny platby těm, co lámali kámen
(Josef Kovařík, Matěj Kos, Josef Berka a další), tesařům, zámečníkovi (Krausovi), dalším zedníkům, kovářům (Stajnovi a Fenclovi), mlynáři v Albertovském
mlýně v Čisté za řezání fošen, za vápno, písek a kámen – vožení i lámání, za okna do spilky, dveře, podlahové fošny ad. Obručové železo se bralo z plaské
huti, kmeny z Chříče, kamenické práce (např. ostění)
dělal kameník v Potvorově z místní žuly.
V roce 1862 výdaje klesly na cca polovinu, což
znamená, že základní práce musely být dokončeny.
Přesto se v účtech objevují platby za dalších 23 150
cihel, 5 600 tašek a 155 háků, za něž bylo zaplaceno
celkem 304 zlaté a 90 krejcarů. Jedná se zřejmě o
výdaje na novou sladovnu (stará byla u čp. 206).
Zedníkům „od stavby pivováru“ bylo v tomto roce zaplaceno 218 zlatých, tedy zhruba třetina oproti předešlému roku, zámečníku 84 zlaté a 15 krejcarů, truhláři
132 zlaté, tesaři (Janu Hayerovi) 30 zlatých, sklenáři
45 zlatých a 36 krejcarů atd. Následujícího roku výdaje opět značně stouply, neboť se v nich objevila položka 635 zlatých a 50 krejcarů za nový kotel do pivovaru, který byl dovezen z Prahy; za jeho dopravu a

naložení bylo vydáno 33 zlaté. Starý kotel byl vybourán a prodán za 512 zlatých a 13 krejcarů.
V nákladech se objevují položky spojené s novou výbavou pivovaru, hlavně spilky a varny. Tehdy se také
platilo 80 zlatých „od lešení“.
Zda to bylo
v souvislosti s osazením věžičky na střechu pivovaru,
není ze zápisu jasné. Do věžičky s hodinami vložil pokrývač Václav Kondelík, který bydlel v čp. 175, pamětní listinu.
V roce 1864 se ve výdajích na stavby a opravy objevuje částka 409 zlatých pro mistra tesaře Jana Hayera za stavbu nové lednice a doplatek za pivovar a
další drobné částky. (Led se bral z Farského rybníka a
skladoval se v lednici. Nejvíce se používal při kvašení
ve spilce, pak také k chlazení piva v právovárečném
hostinci.) Podle údajů probíhala už od roku 1863
úprava okolí pivovaru, které bylo vydlážděno cihlami.
Není bez zajímavosti, že kotel byl hned v roce 1865
opraven, neboť se v účtech objevuje položka 100 zlatých za stravu a pivo „starýmu Laubovi, které to pivo
kotláři u něho vypili“. Pravděpodobně tedy právovárečníci koupili do varny ne nový, ale starší kotel, který
bylo nutno upravit. Toho roku se čistila a opravovala
studna včetně zhotovení nového roubení (tesař Jan
Bureš). V následujících letech byl areál pivovaru se
sladovnou ohrazen a opraveny břehy potoka (podle
účtů byly břehy zpevněny kamenným tarasem, který
velmi utrpěl při povodni roku 1872). Nutno podotknout, že většina použitelného stavebního materiálu z objektů starého pivovaru byla znovu při stavbě
využita, či byla rozprodána, stejně jako přebytky, které ze stavby zůstaly. Za nové pivovarské budovy
a vnitřní zařízení zaplatili právovárečníci více jak
5 000 zlatých.
Touto stavbou se právovárečníci finančně vyčerpali,
proto bylo od dalších prací načas upuštěno. Teprve
v roce 1873 přistoupili ke stavbě nového pivovarského
sklepa s lednicí na místě starého v protilehlé stráni
nad potokem, ale to je již jiná historie.
Jitka Vlčková

Výběr významných historických událostí z národních dějin za měsíce září a říjen
* 1. listopad (1781) – Josef II.
svým patentem zrušil nevolnictví
v českých zemích
* 7. listopad (1957) – v Německé
demokratické republice začal být
vyráběn automobil trabant
* 8. listopad (1620) – bitva na Bílé
hoře u Prahy, v níž bylo poraženo
české stavovské vojsko; (1923) –
Adolf Hitler se v Mnichově pokusil
o nacistický převrat (tzv. Pivní
puč)
* 8. listopad (1785) – Josef II.
zrušil plaský cisterciácký klášter
* 11. listopad (1918) – ukončena
1. světová válka – Den veteránů
* 12. listopad (1989) – papež Jan
Pavel II. svatořečil sv. Anežku
Českou
* 17. listopad (1869) – otevřen
pro dopravu Suezský průplav spojující Středozemní a Rudé moře;
(1939) uzavření českých vysokých
www.kozlany.cz

škol na příkaz Adolfa Hitlera, 9
představitelů vysokoškoláků popraveno a 1 200 zbito a odvlečeno
do koncentračních táborů; (1941)
na základě této události vyhlášen
v Londýně Mezinárodní den studentstva; (1989) – zásah policie
proti studentům na Národní třídě
v Praze – počátek tzv. Sametové
revoluce – Den boje za svobodu
a demokracii, státní svátek ČR
* 18. listopad (1883) – otevřeno
po požáru Národní divadlo v Praze
Smetanovou operou Libuše
* 20. listopad (1938) – zástupci
Československa a Německa podepsali protokol o průběhu nové hranice mezi oběma státy; (1945)
v Norimberku zahájen proces s 22
nacistickými válečnými zločinci –
tzv. Norimberský proces
* 22. listopad (1942) – sovětská
vojska obklíčila u Stalingradu (Vol-

gogradu) německá vojska generála
Pauluse (počátek obratu bojů na
východní frontě za 2. světové války)
* 25. listopad (1992) – Federální
shromáždění v Praze odhlasovalo
rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku s platností od 1. ledna 1993
* 26. listopad (1346) – Karel IV.
korunován v Bonnu císařem Svaté
říše římské
* 27. listopad (1895) – Alfred Nobel ve své nově podepsané závěti
odkázal 31 milionů švédských korun na každoroční oceňování vědeckých a jiných zásluh – Nobelova cena
* 28. listopad (1695) – v Plzni popraven oběšením Jan Sladký Kozina, vůdce chodského povstání
Jitka Vlčková
Kožlanský zpravodaj 11 / 2018
strana - 8 -

KULTURA
Městské muzeum Kožlany

Rozsvícení vánočního stromečku
v kožlanském parku

si vás dovoluje pozvat na přednášku o Benátkách,
která se bude konat 10. 11. 2018 v budově muzea v
zasedací místnosti Informačního centra od 14 hodin.
Přednášet bude Hana Šnajdaufová.

30. listopadu 2018
od 15:00 vánoční jarmark
v 17:00 rozsvícení stromečku

SPORT
FC OLYMPIE KOŽLANY
V polovině uplynulého měsíce náš klub zorganizoval sběr železného šrotu. Akce byla velmi úspěšná, odvezli
jsme téměř 3,5 tuny a do klubové pokladny jsme tak dodali více než 12 000 Kč. Rádi bychom na tomto místě
poděkovali všem, kteří nám nějakým tím železem přispěli, velký dík patří také Marku Zahoránovi, který s námi
celé dopoledne strávil za volantem. Uvedenou částku použijeme na nákup klubových sportovních souprav pro
hráče našich mládežnických mužstev.
J. Švamberg
Výsledky - říjen
A-mužstvo:
Kožlany – Křelovice 0:0 (0:0)
Nečtiny – Kožlany 5:0 (4:0)
Kožlany – H. Bříza B 3:1 (2:1)
Branky: O.Hurt, Šnajdr ml., Kříž
Nýřany – Kožlany 2:1 (0:1)
Branka: Šnajdr ml.
Kožlany – Úlice 1:3 (1:2)
Branka: Kříž
Stará garda:
Třemošná – Kožlany 0:7 (0:5)
Branky: Purkar 5, Kratochvíl 2
Kožlany – Zruč 3:5 (3:2)
Branky: Purkar 2, Kratochvíl
Manětín – Kožlany 4:1 (1:1)
Branka: Roučka
Mladší přípravka:
Kožlany – Hadačka 2:4 (0:2)
Branky: Švarc, V.Koura
Kožlany – Trnová 4:9 (2:2)
Branky: V.Koura 3, Švarc
Žihle – Kožlany 14:5 (8:2)
Branky: V.Koura 5
Program - listopad:
A-mužstvo (sobota):
3. 11. Zbůch - Kožlany
10. 11. Kožlany - Všeruby
17. 11. Mladotice - Kožlany

14:00
14:00
13:30

Mladší žáci:
Kožlany – Dobříč 1:4 (0:2)
Branka: Šot
Kaznějov – Kožlany 1:4 (1:3)
Branky: Šot 4
Kožlany – Žihle 3:9 (3:6)
Branky: Šot 3
Kralovice – Kožlany 11:1 (5:1)
Branka: Šot
Kožlany – Plasy 2:6 (0:3)
Branky: M.Berbr 2
Starší přípravka:
Kožlany – Hadačka 3:11 (1:6)
Branky: Šot 3
Manětín – Kožlany 16:9 (8:2)
Branky: Šot 8, Martin Beneš
Kožlany – Trnová 8:7 (1:7)
Branky: Šot 3, Michalovský 3, J.Kašpar 2
Žihle – Kožlany 14:9 (6:4)
Branky: Šot 7, Michalovský 2
Kožlany – D. Bělá 11:2 (7:0)
Branky: Šot 8, Daniel Konopásek 2, Michalovský

Mladší žáci (sobota):
3. 11. Mladotice - Kožlany
Přípravky (pátek):
2. 11. H. Bříza - Kožlany

11:30
17:00

DBaK
Sezóna 2018/19 je již v plném
proudu. Pro náš klub vlastně začala již v srpnu soustředěními. 1.
etapa proběhla v termínu od 4. do
11. 8. pro kategorie U13-U19
v Sušici a pro kategorie U11-U12
se stala základnou kožlanská škola. Po týdnu odpočinku se pokračovalo
již
po
jednadvacáté
v Plasích. S drobnou změnou oproti předchozím letům a tou bylo
ubytování části hráček na internátě
Gymnázia a SOŠ Plasy. Děkujeme
tímto všem třem Plaským školám
www.kozlany.cz

za poskytnutí svých tělocvičen a
Pivovarskému dvoru za starost o
naše žaludky. Bylo to jako vždy
výborné.
V září jsme opět uspořádali tři
přípravné KRA-KOŽ CUPy. Postupně se v tělocvičně vystřídaly hráčky kategorií U15, U17-19 a U13.
V prvním turnaji jsme nasadili dvě
družstva. Družstvo složené pouze
z hráček kategorie U15, které skočily v turnaji šesté a družstvo, které hraje žákovskou ligu U14 a bylo
složeno z hráček ročníků 2005 a

2006. Toto družstvo, které bylo
původně přibráno jako náhradní za
odhlášený tým BŠ Praha, hrálo výborně a nakonec všechny překvapilo svým konečným umístěním.
Druhé místo a hlavně předvedená
hra byly velkou devizou tohoto
turnaje.
„Velký“ turnaj byl, stejně jako
loni, vypsán pro „dvoukategorii“
kadetek a juniorek. I zde jsme nasadili dva týmy a i zde jsme se dočkali medaile. U19 obhájily loňské
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šeho klubu na pohár. U17 se také
mezi sedmi účastníky turnaje neztratily a braly bramborovou medaili. Kdybychom hodnotili samostatně obě kategorie tak by si U17
navlékly také zlato. Sice po těsných výhrách, ale přece své stejně
staré konkurentky porážely.
Poslední turnaj byl s podporou
ČBF vypsán pro starší minižákyně.
Po dobrých výkonech jsme sice na
medaile nedosáhli, ale i 4. místo
má v tomto turnaji svoji váhu.
Na tomto místě mně dovolte
opět poděkovat. Dík patří kožlanské škole za to, že nám umožní
ubytování týmů ve třídách. Kuchařkám za tři víkendy, které ve
svém volnu věnují nám a nakrmí
každý víkend přes sto hladových
krků. Uklízečkám za to, že tu
spoušť dají zase dohromady. Městům Kožlany a Kralovice a sponzorům klubu za podporu. Jen díky
Vám můžeme tento turnaje již
dvacet čtyři let pořádat. Takže ještě jednou DĚKUJEME.

Jak jsem již na začátku psal sezóna je plném proudu a zde Vám
přinášíme souhrn toho, co v této
sezóně hrajeme.
Opět obsazujeme jako projekt
DBaK kompletně všechny vypsané
kategorie od přípravek až po družstvo žen.
Soutěž přípravek se dává dohromady, kromě turnajů pořádaných ČBF – OZČ se s jedním družstvem zúčastníme i republikových
turnajů. Zde vůbec nepůjde o výsledky, ale o radost ze hry a možnosti předvést v zápasech co už
jsme se naučili na trénincích.
Kategorie U11 se zúčastní zápasů krajského přeboru, který řídí
ČBF Karlovy Vary. Důvodem je
účast dívčích týmů v této soutěži.
Bohužel do přeboru Plzeňského
kraje se přihlásili pouze týmu
chlapců a trenéři se rozhodli jíti
touto zvolenou cestou.
U12 hrají sdružený krajský přebor Plzeňského kraje. Soutěž je
společná pro týmy chlapců, dívek a

mixu a účastní se jí celkem pět
týmů (stejně jako krajského přeboru Karlovarského kraje). Takže
můžeme konstatovat, že v oblasti
hraje 10 družstev kategorie U12,
což je po letech skomírání velice
krásné číslo.
U13 již hrají samostatně dívky
Oblastní přebor za účasti celkem
šesti týmů.
Ve všech těchto kategoriích se
bude hrát ještě samostatná kvalifikace o účast na MČR a Národních
finále, takže lze říci, že přebory
jsou přípravou pro tuto kvalifikační
část sezóny.
U14 hrají žákovskou ligu - otevřenou soutěž v této kategorii a cílem je postup do extraligové části.
V kategorii U15 nasazujeme dva
týmy. „A“ hraje žákovskou celostátní ligu a „B“ nadregionální ligu.
Důvodem rozdělení je umožnit
všem hráčkám této kategorie
možnost zápasového vytížení.
Pokračování příště
J. Buňka

Anketa
Anketní otázka na listopad:
Tomáš Garrique Masaryk se narodil
7. března 1850 v …?

Nová anketa bude spuštěna 1. 11. 2018

Výsledky ankety za říjen:

(stav k 26. 10. 10:05)

Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: denkova@kozlany.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné formě
na MěÚ Kožlany, telefon 373 396 613 (A. 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 řad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany, IČO 00257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x ročně
jako měsíčník – obecní zpravodaj. Cena výtisku 8,- Kč. Volný prodej 9,- Kč. Vychází 29. 10. 2018.
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