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Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
hned na úvod mám pro vás novinky ohledně plánovaných akcí.
Kontejnery
Jak jste si již někteří z vás všimli, začalo se pracovat na polozapuštěných kontejnerech. První výkopy
proběhly v lokalitách u hasičárny, za obchodním domem a u cesty vedoucí k Agrowestu. Staré kontejnery, které byly za obchodním domem, se převezou
k sokolovně. Zatím veškeré práce probíhají bez komplikací a podle harmonogramu prací.

Komunikace
Z dalších akcí je asi ta největší a to je „Průtah“. Na
začátku října dojde k předání stanoviště a firma Robstav začne s přípravami na stavbu. Předání dojde
v ulici V Ouvoze. Bude zde úplná uzavírka a to od
9. 10. 2019 – 31. 1. 2020. Práce proběhnou v úseku
od kraje křižovatky (restaurace u Námořníka)
k vjezdu do domu č.p. 465. Bude se dělat kompletně
nová kanalizace, chodníky, veřejné osvětlení, nová
parkovací místa a nový povrch vozovky. Zároveň zde
proběhne přeložka elektrického vedení. V Ouvoze
jsme začali z důvodu stále trvající uzavírky silnice
v Jesenici. V příštím roce bychom chtěli pokračovat
v ul. Na drahách (směr Dřevec) a po té kompletně
dodělat ul. Kralovická. Doufáme, že nám bude přát
počasí a vše půjde tak, jak má.
Stručné info
V minulém měsíci proběhlo zasedání zastupitelstva
města. Podrobnější informace z jednání najdete na jiném místě našeho zpravodaje. Z agendy úřadu je třeba zmínit proběhlou kontrolu kvality vody od Krajské
hygienické stanice, která neshledala žádné závady. Na
závěr bych vás chtěl poprosit, abyste nevozili do pískovny to, co tam nepatří. Nechci se stále opakovat, co
se má dělat s odpadem a jak ho třídit. Do pískovny
patří pouze větve, ne pařezy, tráva, kůra atd. Děkuji
za pochopení.
Jaroslav Koura, místostarosta

Výsledky projednání rady města na 13. zasedání konaném dne 9. 9. 2019

za účasti většiny členů rady města

Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, diskuzní příspěvky
členů rady, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 117/19 - program 13. zasedání
rady města; č. 119/19 - zveřejnění
záměru pronájmu pozemků p.č.
1885, 1886 v k.ú. Hodyně a na
pozemku p.č. 1028 k.ú. Buček; č.

120/19 - zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 1885 v k.ú. Hodyně.
Rada souhlasí:
č. 121/19 - s připojením rodinného
domu č.p. 196 Kožlany na městský
vodovodní řad; č. 122/19 - se záborem chodníku před č.p. 341 Kožlany z důvodu zateplení objektu
ve
lhůtě
od
11.09.2019
–
31.10.2019 za podmínky dodržení

bezpečnostních opatření a bezpečného průchodu osob.
Rada odkládá:
č. 118/19 - projednání žádosti o
pronájem nebytového prostoru v
č.p. 327 Kožlany (bývalá ordinace
dětského lékaře) z důvodu doplnění seznamu nutných úprav nebytového prostoru včetně finančního
odhadu.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města
na 4. zasedání konaném dne 11. 9. 2019
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, místostarosty,
diskusní příspěvky členů zastupitelstva, zprávu o činnosti rady,
zprávu o stavu lesního hospodaření

www.kozlany.cz

Zastupitelstvo určuje:
č. 57/19 - ověřovateli zápisu Hanu
Tupou a Bc. Františka Švece, návrhovou komisi ve složení - předseda Jaroslav Koura, členové Daniela Siváková, Vladimír Kulhánek.

Zastupitelstvo schvaluje:
č. 58/19 - doplněný program 4.
zasedání zastupitelstva,
č. 59/19 - nákup pozemku p.č.
4270/5 v k.ú. Kožlany o výměře
340 m2 za cenu 50,- Kč/m2,
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č. 60/19 - podání žádosti o dotaci
na základě výzvy Ministerstva pro
místní rozvoj, podprogram Podpora
obnovy a rozvoje venkova, dotační
titul Podpora obnovy místních komunikací,
č. 62/19 - smlouvu o dílo na stavební práce akce „II/229 Kožlany –
průtah (dokončení)“ s firmou
ROBSTAV jako zhotovitelem stavby
za celkovou cenu díla 69 463
363,14 Kč (bez DPH), z toho podíl
města Kožlany činí 20 331 606,46
Kč (bez DPH),
č. 63/19 - změnu rozpočtu města
na rok 2019 - 6. rozpočtové opatření,

č. 64/19 - plán financování a realizace
obnovy
vodohospodářské
struktury ve vlastnictví města Kožlany na období 2020 – 2029,
č. 65/19 - s účinností od 1. 1.
2020 zřízení Fondu obnovy vodovodu a kanalizace a Zásady tvorby
a použití fondu obnovy vodovodu a
kanalizace.
Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 61/19 - prodej pozemku p.č.
390 o výměře 805 m2 v k.ú. Kožlany,
č. 67/19 - vydání obecně závazné
vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku ve výši 650 Kč za provoz

systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo vydává:
č. 66/19 - obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem,
č. 68/19 - obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ve výši 600 Kč za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Časový harmonogram svozu nebezpečných složek komunálního odpadu
sobota 19. 10. 2019
Buček / náves /
8,00
Hodyně / náves /
8,20
Dřevec / náves /
8,45
Dřevec / KD /
9,05
Hedčany / náves /
9,45
Kožlany / proti MÚ /
10,10
Kožlany / u Sparu /
10,45
Časy jsou orientační

– 8,15
– 8,40
– 9,00
– 9,15
– 10,00
– 10,40
– 11,05

Mezi nebezpečný odpad patří např.: zářivky, pneumatiky, akumulátory, znečištěné obaly, lednice, televizory,
elektrošrot, motorové oleje, apod.
UPOZORNĚNÍ
Tento svoz odpadu není určen pro podniky a podnikatele!!!
Na místo svozu odvážejte odpad až při příjezdu svozové služby.
Je zakázáno tvořit skládku před svozem!!!

Objemný odpad nebude svážen - patří na sběrné místo!!!!
Svážené odpady prostřednictvím mobilního svozu
Nebezpečné odpady:
Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.
Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů
Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry
Motorové a ostatní oleje
Olejové filtry
Pneumatiky:
-osobní, nákladní / pokud je to možné bez disků /
NE – traktorové pneumatiky, duše, pneumatiky od jednostopých vozidel a jízdních kol,
Použité elektrozařízení:
- malé spotřebiče - vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.
- TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.
- velké spotřebiče - pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné trouby, el. sporáky,
- chladící zařízení - chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky
Spotřebiče musí být kompletní !!!
Ostatní:
Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky, NE – běžné, reflektorové a halogenové žárovky!
Olověné akumulátory
Jiný, než odpad uvedený výše, nebude naší firmou odvezen. V případě zájmu o kontejner na objemný odpad,
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení /Tel. 493 647 102/

www.kozlany.cz
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Informace

Upozornění

Město Kožlany upozorňuje všechny
občany, že dle Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku za odpad, dochází od
1. 1. 2020 k navýšení poplatku za
odpad pro trvale bydlící osobu na
600,- Kč, dítě do 10ti let věku na
400,- Kč a poplatek za rekreační
objekt na 600,- Kč.

Odečty vodného v Kožlanech proběhnou od soboty

7. 12. do neděle 15. 12. 2019
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
16.12.2019. A to p.Plačkové na
telefon 373396613, 721545142
nebo
na
mail
plackova@kozlany.cz
Faktury za vodné a stočné budou
postupně rozesílány na začátku
ledna 2020.
Sbírka šatstva, obuvi, hraček a
drobných domácích potřeb
1., 4., 8. a 11. října 2019
Knihovna Kožlany
od 9,00-11,30 a 14,00-17,00
Čisté zboží zabalte prosím do krabic, nebo igelitových pytlů, tak aby
vydrželo transport.

Den
otevřených
dveří
v Domě
s pečovatelskou
službou Kožlany
Srdečně zveme všechny zájemce, rodinné příslušníky našich klientů, naše spoluobčany na Den
otevřených dveří v našem pečovatelském domě, který se bude konat v rámci Týdne sociálních služeb pod záštitou APSS ČR.
Přijďte se podívat a načerpat informace, zeptat se, popovídat si, a
to v pondělí 7. 10. 2019 od
10:00
do
13:00
hodin
v kožlanském DPS. Jsme tu pro
vás a těšíme se na vaši návštěvu.
Tým pečovatelek

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Září je ve škole obdobím očekávání, obdobím, které se trošku vleče, ale nakonec uteče stejně rychle
jako ty ostatní. Žáci si znovu pomalu zvykají na pravidelný režim a
žákovské knížky plní prvními výsledky své práce. Vše se rozjíždí a
pomalu „si sedá“.
Do školních lavic nakonec po
všech přestupech usedlo 144 žáků.
Je to oproti loňskému roku pokles
o dva, ale příští rok očekáváme
znovu silnou první třídu a stále odcházejí slabší ročníky druhého
stupně. V červenci se odstěhovaly
čtyři děti z Kožlan a další tři děti
cizinců
zatím
postrádáme.
V takovém případě nastala podle
zákona situace, že jsou dalších 60
dní stále našimi žáky. Až potom je
můžeme vyškrtnout ze stavu. Sociální odbor ani cizinecká policie
většinou tyto děti nenajdou. Na
prvním stupni je dnes 85 dětí, na
druhém 59. Prvňáčků máme nakonec 14. Celkový počet dětí
v základní škole a mateřské školce
se však dlouhodobě nemění a nepřekročil ještě počet 200. Také je
závislý na nástupech cizinců, kteří
ale dlouhodobě nezůstávají a zatím
přinášejí škole pouze mnoho starostí navíc. V současné době ale
žádné cizince nemáme.
Do mateřské školky nastoupilo
48 dětí a další čtyři nastoupí v lednu. I přes to, že k nám dojíždějí
děti ze širokého okolí, nabíráme do
školky cca 12 – 15 nových ročně.
Tento počet vrátí školku na úroveň
před rokem 2010, kdy jsme začali
navyšovat její kapacitu až na souwww.kozlany.cz

Září ve škole
časných 70. Letos budeme pokračovat v práci na třech třídách rozdělených podle věku dětí.
A co je nového ve škole? Během
prázdnin ukončila svůj pracovní
poměr paní učitelka Eva Bricínová.
Děkuji jí za několikaletou vynikající
práci pro naši organizaci a přeji jí
mnoho zdraví v nové etapě jejího
života. Na volné místo učitelky nastoupila Mgr. Zlata Karadzasová,
která bude vyučovat především
výchovy. Také nám pomůže se
speciální péčí o žáky, protože má
vystudovanou speciální pedagogiku. Na dvě volná místa asistentů
pedagoga nastoupily paní Lucie
Šemorová a slečna Denisa Burdilová. Všem nově příchozím i těm, co
již to nějakou dobu táhnou s námi,
přeji dostatek elánu a mnoho sil
v novém školním roce.
Začátek nového roku je vždy
spojen s nutným „papírováním“.
Vyplnil jsem několik stran zahajovacích výkazů, další výkazy –
KEVIS a P1 -04 zpracovávám nyní.
Připravuji k předání školské radě
výroční zprávu. Zpracovali a rozdali jsme PLPP a individuální vzdělávací plány, zajistili ubytování pro
tradiční basketbalové turnaje a tyto také vyúčtovali. Snažíme se
prokousat výkazy a novou legislativou, kterou na nás ministerstvo
školství chrlí. Zvláště počítání takzvaných PHmaxů tříd, které bude
mít
přímou
souvislost
s financováním škol od příštího roku, se stává takovým „novým
sportem ředitelů“. Záleží doslova

na
každém
žákovi,
hodině
v úvazku, rozvrhu…
Děti z prvního stupně zhlédly
motivačně výstavku výrobků DDM
Kožlany a další ukázkové hodiny a
pomalu se přihlašují na kroužky,
které se většinou budou rozbíhat
v říjnu. Tady bych chtěl zdůraznit
slovo „POMALU“. Je také docela
možné, že než se děti a jejich rodiče rozmyslí, kroužek bude pro malou účast vyřazen a zrušen. A to by
byla velká škoda. Na tomto místě
bych chtěl ještě apelovat především na rodiče dětí navštěvujících
ŠD, aby pečlivě vyplnili „uvolněnky“ z družiny na kroužky. Tyto
musíme zakládat pro případné
kontroly.
V prvních týdnech září jsme jako
každý rok přednostně upravovali
rozvrh a snažili se, aby si vše sedlo. Přesto už v prvním měsíci proběhlo několik akcí. Žáci ze čtvrté a
páté třídy navštívili v polovině září
plzeňské DEPO, kde jim nabídli naše záchranné složky program „Já
hrdina“. O tom více na jiném místě
zpravodaje. Aby se co nejlépe zorientovali na trhu práce, byli deváťáci jako každý rok na informační
schůzce na Úřadu práce v Plzni.
24. září začala také probíhat tandemová výuka anglického jazyka
s rodilým mluvčím, kde máme naplánováno 20 setkání pro osmou a
devátou třídu. Vše je hrazeno a zajišťováno z programů MAP Kralovice.
Největší zářiovou akcí byl sportovní den školy u Vožehova rybníka. Celou akci v rámci evropského
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školního sportovního dne připravili
Jarda a Dana Berbrovi a společně
s učiteli, asistenty a žáky devátého
ročníku zajistili dětem program na
páteční dopoledne. Soutěžilo se
v bězích, skocích, kuželkách, lukostřelbě i výdrži ve stoji na jedné
noze. Součástí byl i sportovní kvíz,
upravený pro různé věkové kategorie. A protože jsme tuto akci
koncipovali i pro veřejnost, soutě-

že si vyzkoušel i nejeden rodič či
prarodič. Počasí se nakonec povedlo a myslím, že všichni přítomní
prožili se svými dětmi příjemné
sportovní dopoledne. Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě a organizaci akce podíleli.
Říjen uteče a na jeho konci budou podzimní prázdniny tentokrát
netradičně v úterý a ve středu 29.30.10. Vítání prvňáčků bychom

chtěli znovu uspořádat na začátku
prosince ve formátu vystoupení zájemců z řad žáků jednotlivých tříd,
tedy stejně jako v minulém roce.
Zvu tedy rodiče a příbuzné prvňáčků. Akce proběhne v tělocvičně
školy přibližně na konci listopadu
nebo začátku prosince.
¨
Mgr. Jaroslav Švarc

Já, hrdina
V úterý 17. 9. navštívili žáci 4. a 5. třídy DEPO 2015
v Plzni. Zde je až do konce prosince připravena interaktivní výstava Já, hrdina. Tento program je zaměřen
na dopravu a fungování složek integrovaného záchranného systému.
Během dopoledne se z dětí stali policisté, záchranáři, hasiči nebo chodci a ve vybudovaném městě se
učili zvládat dopravní nehody, požáry, zachraňovat

V pátek 27. září uspořádala naše
škola sportovní dopoledne u Vožehova rybníka.

Tím podpořila Evropský týden
sportu a přímo se zapojila do Evropského
školního
sportovního
dne. Abychom splnili podmínky
projektu, ujít nebo uběhnout 2019
metrů, všichni žáci vyšli v osm hodin od školy na fotbalové hřiště.
www.kozlany.cz

lidské životy a volat na tísňové linky. Pro děti byl také
připraven workshop, kde si mohly z kartonů a různého
výtvarného materiálu vyrobit dopravní prostředky nebo budovy města, které by se mohly v programu využít. Některé výrobky jsme na výstavě nechali, jiné
jsme si spolu se zážitky a novými zkušenostmi odvezli
s sebou.
Mgr. D. Berbrová

Sportovní odpoledne

Tam na nás čekal pan místostarosta Jaroslav Koura, který provedl
rozcvičku na zahřátí všech našich
sportovců.
Pak už se jednotlivé třídy rozběhly po osmi stanovištích, které si
pro ně spolu s učiteli připravili žáci
9. třídy a děvčata z DDM. Na fotbalovém hřišti se běhalo 60m a
500/1000m, kurty sloužily k Tběhu a skoku/trojskoku z místa a
na parketu se žáci snažili napodobit postoj čápa. Oddechové a dovednostní
disciplíny:
kuželky,
střelba lukem na terč a olympijský
kvíz se odehrávaly v areálu rekreačního střediska. Zde si žáci, ale i
dospělí, mohli také zadovádět na
lyžích, šlapadlech nebo postavit
věž z kostek. Velice nás překvapil
velký zájem rodičů, prarodičů i šir-

ší veřejnosti. Někteří jen pozorovali cvrkot, fandili svým dětem či
vnoučatům a další si připravené
disciplíny vyzkoušeli. Velký obdiv si
zaslouží především babičky, které
si zasportovaly na všech stanovištích. Klobouk dolů! Také nás potěšilo, že nás přišli podpořit předškoláci z MŠ.
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Po jedenácté hodině bylo postupně dosportováno a jednotlivé
třídy se vracely do školy na oběd.
Úderem poledne byla sportoviště
opuštěná. Počasí nám přálo, sportovci podávali skvělé až překvapu-

jící výkony a všichni si tento den
užili. Vyhodnocení nejlepších tříd a
jednotlivců
proběhlo
hned
v pondělí v tělocvičně školy. Závěrem musíme poděkovat všem, kteří nám tuto akci pomohli nebo

umožnili uskutečnit a také těm,
kteří s námi v pátek dopoledne byli.
S pozdravem Sportu zdar!
Mgr. Dana a Jaroslav Berbrovi

Září ve školce

Letošní školní rok jsme zahájili ve třech třídách s počtem 48 dětí. Další 4 děti nastoupí v lednu 2020. Práci s dětmi zajišťují 4 kvalifikované učitelky a 2 asistentky.
V letošním roce máme na školce silnou skupinu
22 předškolních dětí.
V tomto měsíci maximálně využíváme teplého
počasí k delšímu pobytu dětí venku. Zahrada je
ideálním a bezpečným místem, kde máme
v současné době spoustu příležitostí k péči o
rostliny i příjemnému sportování. Občas se vydáme i mimo prostory mateřské školy prozkoumat okolí a zajímavosti v přírodě, ale to prozatím jen starší děti.
Od října budeme opět navštěvovat solnou jeskyni v Kralovicích, zájem rodičů je
velký a děti se již moc těší.
Každý rok zajišťujeme pro děti kulturní akce, divadelní představení, hudební pořady
aj. Na některé se společně s námi podívají i děti z 1. a 2. třídy základní školy. Nabídka je pestrá a tak doufáme, že děti i rodiče budou spokojeni.
L. Kozlerová

KNIHOVNA
Sto let knihovního zákona – sto dvanáct let knihovny v Kožlanech (první část)
V současné době se hodně ve sdělovacích prostředcích hovoří o 100. výročí knihovnického zákona, který
vešel v platnost dne 22. července 1919. Jak tomu bylo v Kožlanech? V dnešním článku bych se ráda zmínila o osobnostech, které knihovnu tvořili, přetvářeli a
systematicky pracovali, aby nám předali toto kulturní
dědictví.
O zakládání knihovny nebo čtenářského klubu – besedy se mluvilo již na konci devatenáctého století.
V Kožlanech bylo hodně mládeže studující ve městech, hlavně v Praze. Odtud přiváželi pokrokové názory a myšlenky. Hybnou silou byl také tehdejší tajemník Pavel Vyšata. A tak se stalo již v roce 1907, že
v Kožlanech byla založena první veřejná knihovna na
Kralovicku! Největší zásluhu měla správa zdejší Občanské záložny, která věnovala knihovně 558 svazků
knih. Půjčovnou knih se stala městská kancelář. Pavel
Vyšata byl prvním knihovníkem. V knihovně pracoval
až do roku 1916, kdy ho vystřídal Josef Ouda. Knihovna má v té době stovku čtenářů. V roce 1919, kdy
začal platit knihovní zákon, byla zřízena tříčlenná knihovní komise, ve které pracovali Antonín Hanzlíček,
Emanuel Švarc a Josef Péc. Knihovníkem veřejné knihovny byl zvolen učitel Václav Podlena. V té době se
mluví o zřízení Husovy čítárny. V roce 1920 je nedělní
čítárna umístěna ve školní sborovně a zůstává tam až

do roku 1924. Během II. světové války knihovna
pravděpodobně nepracovala a v roce 1945 je ustanovena knihovní rada, která čekala na nové pokyny.
V roce 1946 byli do knihovní rady zvoleni Karel Balín,
Alois Hanauer, Františka Švarcová, František Triner,
Pavel Vyšata a Ctibor Haller. Knihovníkem byl Alois
Hanauer. Od roku 1947 převzal knihovnu pan Wild a
v roce 1948 je knihovníkem Jiří Šapovalov. Dopoledne
8. listopadu 1953 byla otevřena nově uspořádaná a
vkusně vybavená knihovna osvětové besedy pod věžičkou za účasti stovky dospělých a četné mládeže.
Nový knihovník Vilém Ješke promluvil při zahájení o
úkolech knihovny v lidově demokratické republice.
Knihovna získala krásné prostory a v roce 1956 byla
zařazena mezi 17 nejlepších knihoven v kraji. V roce
1963 je stav místní lidové knihovny vzorný.
V knihovně je k dispozici 3552 knih a navštěvuje ji
216 čtenářů. O knihovnu se starají dva knihovníci Karel Bek a Vilém Ješke, kteří byli oceněni za dobrou
práci. Od roku 1968 do roku 1988 se o knihovnu
vzorně staral pan Jaroslav Lajpert. Také v této době
získala knihovna řadu ocenění. V roce 1989 převzala
péči o knihovnu Hana Tupá a stará se o ni již třicet
let.
Čerpáno z kroniky města

SPOLKY
Podzimní tvoření

Začal podzim, my si domlouváme setkání na jarmarcích a připravujeme program pro děti:
Podzimní jarmark na Farmě Hedecko - v pondělí 28. října odpoledne * Hromnice – v sobotu 16. listopadu 2019
* v Kožlanech a v Kozojedech – v sobotu 30. listopadu 2019 * v Dolním Hradišti - 7. prosince 2019.
Teď se scházíme zase v klubové místnosti každé úterý od 14 hod. Přijďte se podívat, co hezkého vytváříme.
Zvou vás
Kožlanské šikulky
www.kozlany.cz
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Cestování za historií i současností

Zájezd důchodců, který se uskutečnil dne 26. 9., se
vydařil. Počasí bylo ideální. Navštívili jsme několik zajímavých míst v Posázaví s krásnými výhledy do okolí.
Po krátké zastávce v Rakovníku v cukrárně u Bertíka,vedla naše cesta na hrad Český Šternberk.

zde po obědě vynechat návštěvu třetího nejstaršího
mužského kláštera v Čechách, který je úzce spojený
se životem a dílem poustevníka a patrona české země, svatého Prokopa.
Další zastávkou byla Hvězdárna Astronomického ústavu AV ČR nad obcí Ondřejov na vrcholku Žalov, založená roku 1905 J. Fričem. V observatoři je instalován dvoumetrový zrcadlový dalekohled, největší v
Česku. Hvězdárna také uchovává československou
vlaječku, kterou měl s sebou na Měsíci E. Cernan, velitel Apolla 17 a zatím poslední člověk, který na měsíci
zanechal stopy.
Poslední zastávkou byla obec Hrusice, rodiště malíře
Josefa Lady, který zde prožil část života. Navštívili
jsme na návs,i z Ladových obrazů známou, hospodu u
Sejků, dále místo, kde stával rodný dům, někteří si
prohlédli i památník J. Lady, věnovaný jeho dílu.
Vraceli jsme se k domovům obohaceni historií i současností tohoto krásného koutu země. Další plánovanou akcí Klubu důchodců v Kožlanech bude setkání
důchodců v prosinci u Vožeháku. Tímto vás všechny
srdečně jménem výboru zvu.

Hrad založil r. 1241 Zdeslav z Divišova, pojmenoval
jej podle rodového erbu zlaté osmihroté hvězdy a
podle dobového zvyku poněmčovat názvy tedy Stern
(česky hvězda) a Berg (česky hora), přijal nový přídomek ze Sternberga. Je pozoruhodné, že dodnes je
vlastněn už 20. generací potomků zakladatele. Zdeněk Šternberg zde žije s manželkou, je mu 96 let a
paní o 6 let méně.
Prohlédli jsme si 15 místností,
bohatě zařízených mobiliářem z různých stylových
období, seznámili jsme se s významnými členy rodiny
a nahlédli do způsobu jejich života. Zhlédli jsme také
unikátní kolekci mědirytin z období třicetileté války,
která je jednou z největších monotematických sbírek
grafických listů v Evropě.
Další zastávka nás čekala v městě Sázava na výborném obědě v restauraci Kozlovna. Nemohli jsme

Iva Vorlíková

HISTORIE
980 let od příchodu Hedčanů do Čech – námět na podzimní vycházku
Na konci srpna 2019 oslavili obyvatelé Hedčan významné výročí: 980 let od založení své obce. Málokterá obec se může pochlubit takto starými dějinami a
tím, že její obyvatelé vědí, kdo byli konkrétně jejich
předkové a odkud vlastně přišli.
Hedčané, obyvatelé krajiny v okolí polského hradiště Hedč, patřili stejně jako my k západoslovanské
větvi slovanského etnika, které se po Evropě začalo
šířit od východu, z území na pomezí dnešní Ukrajiny,
Polska a Běloruska v 6. století našeho letopočtu. Zde
se v nových sídlech stabilizovali, postupně přijímali
křesťanství a vytvořili první státní útvary. To však nezamezilo tomu, aby mezi sebou nevedli bratrovražedné války.
Když se ujal knížecího stolce v Čechách Břetislav
Přemyslovec (1034-1055), syn knížete Oldřicha a Boženy, byla mocenská situace v sousedním Polsku po
smrti Měška II. Piastovce (1025-1032/34) značně
komplikovaná. Břetislav této situace využil a v letech
1038 a 1039 podnikl do Polska dvě výpravy. Válečná
tažení začínala na jaře, aby je zima a mráz neztěžovaly. Přípravu výprav, sbírání vojska a jejich průběh
popsal barvitě kronikář Kosmas ve své kronice, kde
www.kozlany.cz

však obě výpravy spojil do jedné a tím jejich průběh
trochu zmátl.

Centrum obce Hedčany na počátku 20. století s novou
školou a kaplí sv. Vojtěcha. Po pravé straně je vidět
původní zástavba s doškovými střechami.
Nejprve Břetislav dobyl a vyplenil Krakov (výprava
z roku 1038) s okolím, pak se obrátil k Vratislavi a
Kožlanský zpravodaj 10 / 2019
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Hnězdnu, sídlu polského arcibiskupství (1039; polské
prameny uvádějí události u Hedče k roku 1038).
Kosmas ve své kronice píše, že po cestě vyplenil a
„srovnal se zemí“ i ostatní hrady a pobral „ i nesmírné
množství zlata a stříbra a staré poklady od dávných
knížat shromážděné“.
Příchod knížecího vojska k hradu (respektive hradišti, o hrad v dnešním smyslu slova se v žádném případě nejednalo!) Hedči nedaleko Hnězdna Kosmas zachytil následujícími slovy: “Když došli ke hradu Hedči,
obyvatelé jeho a s nimi i vesničané, nemohouce odolati útoku knížete, vyšli mu naproti se zlatým prutem
na znamení, že se mu na milost vzdávají, a pokorně
ho prosili, aby je pokojně i s jejich dobytkem a
s ostatním majetkem převedl do Čech. Kníže vyhověv
jejich přáním, dovedl je do Čech a dal jim tam nemalou část lesa Črnína (Černého lesa). Ustanovil jim jednoho z nich za správce a soudce a nařídil, aby se
spravovali právem, jež mívali v Polsku, i oni a jejich
potomci navěky, a jménem odvozeným od tohoto
hradu dodnes nazývají se Hedčané.“ Hedč byla již od
10. století významnou trhovou osadou, posléze jedním z hlavních piastovských hradišť, kde byl už na počátku 11. století křesťanský kostel. Po obsazení Hedče
českými vojsky její význam postupně upadal.
Od Hedče Břetislav pokračoval na Hnězdno, kde byly v kostele Panny Marie uloženy ostatky sv. Vojtěcha.
Hnězdno dobyl a poplenil a údajně přímo nad hrobem
sv. Vojtěcha, po příhodě při nepodařeném vyzvednutí
ostatků světce, vyhlásil svá statuta (zákoník).
S Vojtěchovými ostatky, ostatky sv. Radima a sv. Pěti
bratří a dalšími poklady a novými osadníky z různých
částí Polska se vydal Břetislav na zpáteční cestu, aby
dorazil „se vším svatým nákladem šťastně a vesele do
Čech a v předvečer svátku sv. Bartoloměje apoštola
(1. září) položili se táborem blíže hlavního sídla Prahy
při potoku Rokytnici“. Mezi příchozími osadníky měl
být údajně i kronikářův předek.
Od Prahy měli Hedčané podle Kosmy pokračovat do
svých nových sídel (na rozhraní středních a západních
Čech), jež jim knížetem byla vykázána na území Černého lesa. Vydali se cestou, posléze po nich nazvanou
Polskou či Poláckou, která směřovala k Unhošti a
Chyňavě, k Nižboru, kde se museli (?) přebrodit přes
Berounku (Mži) a pokračovali k dnešnímu Krakovu,
přičemž – aby se dostali do svých nových sídel – by
řeku museli překročit znovu. Či mohli postupovat od
Nižbora na Zbečno a pak dál po levém břehu řeky do
svých sídel. S příchodem Hedčanů je spojena celá řada otázek a ne zcela jasně formulovatelných odpovědí. Prvním problémem je, zda se unavení poutníci,
kteří absolvovali cestu od Hedče k Praze se svým movitým majetkem včetně dobytka, byli skutečně schopni vydat okamžitě, tj. na začátku září 1039 na cestu
do území, které jim knížetem bylo vykázáno, či počkali až na jaro následujícího roku, kdy mohly být klimatické podmínky přeci jen příznivější. Vzdálenost
mezi Prahou a novým sídelním regionem není zas tak
velká, že by ji osadníci nemohli s primitivními vozy a

dobytkem překonat za cca 14 dnů, tzn. mohli by do
nových sídel dorazit před koncem září. O tehdejším
počasí víme, že období mezi roky 950-1250 bylo teplotně nadprůměrné a je spojené s osídlováním dříve
nepříliš vhodných oblastí (je to tzv. středověké klimatické optimum, po němž následovalo silné ochlazení).
Pakliže by Hedčané směřovali do oblasti, kam by se
již v roce 1038 mohli vydat první polští osadníci, které
si přivedl Břetislav nejspíše od Krakova, kde pobýval
rok před tím, a kteří byli pravděpodobně usazeni na
okraji Černého lesa – Krakov, Krakovec, bylo by pro
ně snazší přečkat následující zimu v kontaktu s tímto
společenstvím a vcelku příbuzným prostředím. Zbečno
a Krakov jsou navíc lokality, kde měly již v této době
existovat knížecí dvory. Protože se ale nedochovaly
žádné písemné prameny, které by osud Hedčanů na
přelomu roků 1039 a 1040 zachycovaly, můžeme se
pouze dohadovat v úrovni různých teorií, jak tomu
tehdy skutečně bylo, a vyřčené tak je pouhou hypotézou.
Krajina, kde se Hedčané v roce 1039 nebo 1040
usadili (v okolí říčky Javornice na levém břehu Berounky) a založili v ní své vsi, zaujímá území zhruba
mezi dnešními obcemi Kralovice, Čistá a Krakov, v níž
řada názvů stávajících obcí na své původní zakladatele dodnes odkazuje: Hedčany, mnohem mladší Hedecko, Šípy, Zavidov, Hodyně, Bělbožice, Břežany,
Dubjany, Kožlany atd. Většina těchto lokalit je situována tak, aby byly navzájem viditelné, čili na dohled,
což bylo nutné především v případě nebezpečí.
Kníže Břetislav dovolil, aby se Hedčané v Čechách
řídili zákony, které dodržovali ve své domovině a
ustanovil jim z jejich řad správce a soudce, aby je vedl. Předpokládá se, že si Hedčané v nové domovině
vybudovali opevněné správní centrum, které historik
Václav Kočka ve své publikaci z roku 1921 Po stopách
Hedčanů umístil na vrch Hradiště u Slatiny naproti
Delibě. Archeologickými výzkumy zde však žádné pozůstatky materiální kultury odpovídající době před polovinou 11. století nebyly objeveny. A tak další záhadou zůstává, kde toto centrum – existovalo-li vůbec –
bylo situováno. Jednou z velmi lákavých variant pro
umístění podobného sídla je i horní část svahu naproti
Angerbachu nad Novým mlýnem na Javornici, odkud
je krásný výhled do krajiny směrem na Břežany, Bělbožice, Šípy, Hedčany, Kožlany i Kralovice, podél níž
s největší pravděpodobností Hedčané přišli.
Po hedčanských předcích se dodnes dochovala podle pramenů spousta příjmení, s nimiž se běžně
V Kožlanech, Hedčanech, Břežanech a v dalších okolních obcích setkáváme: např. Bazika, Volráb, Zuska,
Vožeh, Šafránek, Hejda atd.
Je krásný podzim, proto doporučuji vycházku
k Homoli, respektive Sedlišti pod Homolí, odkud je
výhled na celou Hedčany osídlenou krajinu, lemovanou po celém obzoru původně hedčanskými vesnicemi.
Jitka Vlčková

Několik říjnových pranostik

Drží-li se v říjnu na stromech pevně listí, bude tuhá zima. * Bouří-li v říjnu, bude bouřiti také v březnu. * Je-li
říjen sněžný a studený, přijde dlouhá a tuhá zima. * Když se pavouk křižák v říjnu nebo v listopadu ukrývá a
nevylézá, není daleko od sněhu. * V říjnu je Havla (svátek připadá na 16. října), nesej moc více, sic si z užitku
nekoupíš střevíce. * V říjnu blýskanice, v zimě plískanice. * Sněží-li v říjnu, bude mírná zima.
A pak si, vážení čtenáři, vyberte, když naši předci byli moudří a měli prostě rady pro všechny situace. A to ještě
nevíme, co s tím vším udělají změny počasí. Hezký říjen, ať je jakýkoli.
www.kozlany.cz
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SPORT
TJ Olympie Kožlany

V uplynulém měsíci už běžely soutěže všech kožlanských fotbalových týmů naplno. Áčko rozjelo sezónu výborně, když v prvních šesti kolech ztratilo body jen v souboji o čelo tabulky v Sulkově (a to ještě dost smolně).
Jaká příjemná změna po loňských bojích o záchranu! Snad forma vydrží. Stará garda má zatím spíše střídavé
úspěchy. Starší přípravce se výsledkově nedaří, ale tým zatím narazil vesměs na výrazně lepší soupeře, kdy se
mimo jiné projevil i nízký věkový průměr našeho mužstva.
Výsledky - září:
A-mužstvo:
Druztová – Kožlany 1:1 (1:0)
Kožlany – Nýřany 5:2 (2:2)
Branka: Kotěšovec
Branky: Hromada, V. Švamberg, Frank, O.Berbr, Hora
Kožlany – Zruč 2:7 (0:3)
D. Bělá – Kožlany 1:3 (1:1)
Branky: Purkar 2
Branky: O. Hurt, Hora, V. Švamberg
Kožlany – Třemošná 3:0 (0:0)
Kožlany – Manětín 7:1 (2:1)
kontumačně
Branky: O. Berbr 3, Hromada, Kříž, V.Švamberg, Hora
Starší přípravka:
Sulkov – Kožlany 1:0(0:0)
Kožlany – Kralovice 4:19 (3:12)
Kožlany – Křelovice 3:0 (1:0)
Branky: V. Koura 4
Branky: Špaček, Kříž, O. Hurt
Kožlany – Hadačka 1:11 (0:5)
Branka: Kašpar
Stará garda:
Kaznějov – Kožlany 35:3 (18:3)
Kožlany – Manětín 2:2 (0:0)
Branky: Adámek 2, V. Koura
Branky: Bílek, J.Koura
Kožlany – Trnová 0:14 (0:7)

A-mužstvo (sobota):
6. 10. H.Bříza B - Kožlany
12. 10. Kožlany - Tlučná
19. 10. Všeruby - Kožlany
26. 10. Kožlany - Zbůch
Stará garda (pátek):
4. 10. Kožlany - Chrást

Program - říjen:
16:00 (neděle)
15:30
15:30
14:30

Starší přípravka (pátek):
4. 10. Plasy - Kožlany
11. 10. Kožlany – H. Bříza
18. 10. Kozojedy - Kožlany
25. 10. Kožlany - Mladotice

17:00
16:30
16:30
15:30

18:00

V září proběhly v tělocvičně opět
tři přípravné turnaje. Prvního pro
kategorii U14 se zúčastnilo 8 celků
– účastníků žákovské ligy sezóny
2019/20. Tyto celky se rozdělily na
dvě skupiny a poté odehrály čtvrtfinále, semifinále a závěrečné boje
o konečné umístění. Vítězství si
odváží do Chomutova tým Levhartic, který ve finále porazil dívky
z Basketbalové Školy Tygři Praha
38:25. O třetí místo se praly dívky
domácího DBaK s Lokomotivou K.
Vary. Náš tradiční soupeř nás
v loňské sezóně porážel jak na běžícím pásu a tak o motivaci do tohoto zápasu bylo z naší strany postaráno přebohatě. Tři čtvrtiny byl
zápas vyrovnaný, pak se projevila
šíře naší lavičky a nervozita soupeře nám pomohla k výraznému vítězství 29:19 a tím i plackám za
třetí místo.
Do druhého turnaje, který byl
určený pro kategorii U12 se přihlásilo pouze 5 týmů. Z tohoto důvodu jsme pole startujících doplnili,

DBaK

mimo soutěž, naším týmem U13 a
systém turnaje určili tak, že si zahrál každý s každým. Družstvo
U13 využilo svoji věkovou převahu
a vyhrálo bez porážky, avšak jak
již bylo napsáno, mimo soutěž.
Tým DBaK U12 porazil pouze hráčky Litoměřic a obsadil 4. místo.
Pohár za první místo si na „Královku“ odvezly hráčky USK Praha a do
Prahy se vezly i stříbrné medaile,
které získal tým BŠ Praha. Třetí
skončily hráčky Lokomotivy Karlovy Vary.
Třetí turnaj pro dorostenky měl
být velice kvalitně obsazen a odmítli jsme asi 10 týmů, které si
chtěly přijet zahrát z důvodu naplnění kapacity turnaje. Bohužel
v týdnu před turnajem se pro zranění a nemoce odhlásily týmy Lokomotivy Karlovy Vary a BK Jaroměř-Josefov. Náhrada se nám
v týdnu před turnajem nepodařila
sehnat, takže jsme prodloužili časy
zápasů a turnaj sehráli spravedlivým systémem každý s každým.

Turnaje se zúčastnila při družstva
U17 a tři U19. Výkonnostní rozdíl
byl u starších hráček znát a tak nikoho nepřekvapilo, že medailové
příčky obsadila právě družstva
U19. Favoritem byl tým HB Basket
Praha - loňský účastník extraligy
U17, kterému hráčky odrostly do
vyšší kategorie. Flintu do žita jsme
neházeli ani my, jako obhájce loňského vítězství a do bojů o zlato
chtěl samozřejmě zasáhnout i další
účastník dorostenecké ligy U19 –
Sokol Kladno.
Nalosování se povedlo a tak se
v posledním zápase turnaje utkaly
neporažené týmy – HB Basket vyzval nás, jako obhájce titulu a vítěz bral vše. Vše jsme na konci
brali my. Výhra 63:56 nás opět
dostala na první příčku turnaje.
Vše to však byla příprava a ty
důležité
boje
přijdou
v následujících
měsících,
takže
držte palce a přijďte fandit. Info
najdete na www.dbak.cz.
J. Buňka
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