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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
podzimní měsíce s sebou přinášejí změnu počasí a s tím související úklid parků
a dalších veřejných prostranství od spadaného listí. Pečlivě je třeba
uklidit hřbitovy
v naší správě,
kde se na svátek
zesnulých
očekává velká návštěvnost. Naše
technické služby jsou v současné
době oslabeny o dva stálé zaměstnance z důvodu nemoci, ale i tak
se nám daří podzimní úklid zvládat. V každém případě je třeba
poděkovat všem lidem, kteří nečekají a uklidí si kolem svého domu
sami.
Naši zaměstnanci zvládli úklid,
ale také instalaci nového turistického systému a také pomoc při
uskutečňované celoplošné deratizaci
v místní
kanalizační
síti.
V říjnu provedli poslední odběr
vzorků odpadních vod v obcích
v tomto kalendářním roce.
Stále častěji se množí dotazy od
občanů na akci Vožehák.
Po
dlouhém a složitém jednání se
nám podařilo obnovit administraci
projektu na SFŽP.
V nejbližších
týdnech
budou
znovuzahájeny
práce na rybníku a bude podepsána smlouva o dotaci. Věřím, že již
nic nebude bránit úspěšné realizaci
a celá akce bude včas ukončena
dle
časového
harmonogramu
v příštím roce.
V době nedostatku finančních
prostředků je třeba hledat úspory.
V současné době pracujeme na
úspoře za energie, tj. plynu a elektřiny. Daří se nám to uskutečnit
přechodem na lepší tarify nebo
k jinému dodavateli. Po ročním vyhodnocení
vás
seznámíme
s celkovou výší úspor.
Naši hasiči dostanou v nejbližší
době nový přívěs za auto. Tento
www.kozlany.cz

bude sloužit hlavně mladým hasičům na převoz techniky a vybavení
na soutěže. Na přívěs se nám podařilo sehnat u výrobce MARO Kralovice 50 % slevu.
Peníze do rozpočtu by nám měla
přinést také dražba posledního bytu v č. p. 387. Výsledky dražby,
která se uskutečnila 31. 10. 2012,
vám přineseme v dalším čísle našeho zpravodaje.
Jednou
z posledních
investic
v tomto roce byla úprava místních
komunikací a cest. V říjnu jsme
opravili v Hedčanech cestu ke hřbitovu, cestu k vodojemu a část cesty pod lomem směrem do lesa a
do Kožlan k bývalé cihelně. Ve Větrné ulici u bytovky č. p. 366 bude
upravena kanalizační vpusť, která
byla zaasfaltována v komunikaci.
Do konce měsíce října paní Štěrbová z Kozojed zrestauruje nápis
na pomníku padlých ve Dřevci.
28. října, v den vzniku našeho samostatného státu, byly ve všech
obcích k pomníkům položeny kytice k uctění památky těchto událostí.
Rada města Kožlany rozhodla o
přechodu našeho pracoviště Domu
dětí Kaznějov pod nově vzniknuvší
Dům dětí Kralovice.
Věřím, že
touto změnou se více přiblíží pořádané akce a aktivity dětem naší
školy a zlepší se tak možnost
smysluplného využití jejich volného času.
Organizaci a průběh krajských a
senátních voleb jsme zvládli velmi
dobře. Výsledky voleb v Kožlanech
najdete na jiném místě našeho
zpravodaje.
24. a 25. října proběhl na městském úřadě audit hospodaření.
Auditoři konstatovali, že hospodaření města je bez nedostatků a závad. Za dobrou práci proto patří
poděkování všem úřednicím městského úřadu.
Rada města na svém zasedání
rozhodla také o uzavření smlouvy
o právní pomoci. Tato smlouva

nám umožní řešit případné problémy s vymáháním dluhů za poplatky či služby a také nám pomůže při tvorbě vyhlášek či jiných
právních záležitostí.
Město Kožlany je součástí mikroregionu Kralovicko. Na svém posledním zasedání došlo k výměně
ve vedení. Novým předsedou se
stal pan František Procházkastarosta Žihle. Dosavadnímu předsedovi panu Pavlovi Bulínovi bych
chtěl touto cestou poděkovat za
práci, kterou pro naše obce ve
funkci udělal. Naposledy to bylo
získání dotace z fondu hejtmana
PK na strojní vybavení pro opravy
místních komunikací. Bude zakoupena řezačka asfaltu, vibrační deska, bourací kladivo, centrála, plynový hořák a přívěs za auto na dopravu této techniky. Po dohodě
bude
technika
umístěna
v Kožlanech, odkud si ji obce z mikroregionu mohou půjčovat.
Město Kožlany je také součástí
MAS Světovina. Přes MAS budou
v letech 2014-2020 rozdělovány
evropské dotace. Avizuji touto cestou na veřejné projednání strategického plánu MAS, kde budou mít
možnost všichni občané, podnikatelé, firmy i neziskové organizace
se vyjádřit ke svým potřebám a
požadavkům, co ve městě a obcích
za dotace budovat. Toto zasedání
se uskuteční 6. prosince v zasedací
místnosti MěÚ Kožlany. Občané
budou včas informováni.
Podpora spolkové činnosti městem je trvalá.
Zahrádkáři mají
vzhledem k velké úrodě jablek
práce hodně. V moštárně se moštuje každý den a je tak plně využitá. Naši sportovci mají rozehrané
soutěže a kulturní život také nezahálí. Protože koncem roku končí
v knihovně dotovaný internet, rozhodli jsme, že knihovnu připojíme
na internet pořizovaný městem a i
nadále udržíme tuto službu pro
návštěvníky města bezplatně. Náklady zaplatíme z našeho rozpočtu.
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6. října se uskutečnil v hodyňské
kapli první z benefičních koncertů
dotovaných Plzeňským krajem.
Vystoupila zde paní Bena Havlů se
svým koncertem na pětiřadý xylofon. Koncert byl velmi pěkný a velkou zásluhu na tom měla i hlavní
organizátorka
paní
Sýkorová

z Hodyně. Druhý koncert se připravuje na sobotu 29. prosince
2012.
27. října se také uskutečnila tradiční hasičská zábava, jejíž návštěvnici tak podpořili spolkovou
činnost místních hasičů.

Již nyní chci upozornit na pátek
30. listopadu 2012, kdy se uskuteční již tradiční rozsvícení vánočního stromu. Určitě přijďte, letos
vás bude čekat překvapení. O akci
budete včas informováni.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky voleb do Senátu parlamentu ČR a zastupitelstva Plzeňského kraje v Kožlanech
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Výsledky projednání rady města na 15. zasedání konaném dne 15.10.2012
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 15. zasedání rady města;
9. rozpočtové opatření 2012; dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
uzavřené mezi městem Kralovice a
městem Kožlany, na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků; uzavření smlouvy č. IV-120007106/003 o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 4179/2
v k.ú. Kožlany ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.; uzavření příkazní smlouvy o poskytnutí právní pomoci pro potřeby města
Kožlany s účinností od 01.11.2012;
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 3623/65 v k.ú. Kožlany;
návrh dodatku č. 10 k pojistné

smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti.
Rada souhlasí:
s odnětím pozemku st.p. 815/4 v
k.ú. Bohy z lesního pozemku p.č.
815/1 v k.ú. Bohy z důvodu zápisu
stavby do katastru nemovitostí; se
záborem veřejného prostranství u
bytového domu Větrná č.p. 387,
Kožlany v době od
01.10.2012
do 20.12.2012 z důvodu rekonstrukce bytového domu; v souladu
s platným územním plánem města
Kožlany s možností zástavby pozemků p.č. 2316/4, 2316/97,
2327/2, 2328 v k.ú. Kožlany a
upozorňuje, že na uvedených pozemcích vede hlavní vodovodní
řad; s pokládkou nového zemního
kabelu NN v obci Dřevec, název
akce „Dřevec, č.p. 40, kNN“ a dále
sděluje, že v dotčeném území se
nachází vedení kanalizačního řadu.

Rada nesouhlasí:
s odkazem na jednání s nájemci
zahrádek ze dne 26.10.2011 se
zachováním původní zadní hranice
zahrádky z důvodu sjednocení této
hranice s ostatními zahrádkami.
Rada ukládá:
tajemnici svolat schůzku vlastníků
pozemků dotčených
parcelací v
Polní ulici.
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, § 95 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v
platném znění, k nahlédnutí v zápisu
na
Městském
úřadě.

Důležité upozornění
Oznamujeme občanům, že v těchto týdnech probíhá v Kožlanech
celoplošná deratizace.
Žádáme proto občany, aby věnovali zvýšenou pozornost při procházkách s malými
dětmi a se psy. Hrozí nebezpečí otravy z položených návnad či uhynulých zvířat.
Informace
Poděkování
Městský úřad Kožlany děkuje všem občanům Kožlan,
Dřevce, Hodyně, Bučku a Hedčan za letošní bezproblémový podzimní svoz nebezpečného a objemného
odpadu. Náš dík patří i všem, kteří chodí pravidelně
dobrovolně pomáhat.

Odečty vodoměrů v Kožlanech
proběhnou ve dnech 14. - 16. 12. 2012. Žádáme občany, aby v těchto dnech zpřístupnili vodoměry pro
pracovníky pověřené MÚ Kožlany. V případě, že
v těchto dnech nebude vodoměr přístupný, žádáme o
nahlášení stavu na MÚ Kožlany do 20. 12. 2012. Faktury budou postupně rozesílány v lednu 2013.

SPOLKY
Šikulky z Kožlan
Měsíc říjen většinou šikulky věnovaly zavařování
ovoce a zeleniny a chození do lesa na houby. Přes tuto časovou vytíženost si našly i čas na naše úterní setkávání a vytváření.

www.kozlany.cz

Vyráběly jsme šperky z korálků, obrázky zdobené
ubrouskovou technikou – decoupage. Pletené ozdoby
z papírových ruliček, šité ozdoby a sáčky na různé věcičky. A připravovaly jsme se na jarmark na Farmě
Hedecko.
Jarmark byl 20. října a i když už bylo studené podzimní počasí, tak návštěva byla velká. Lidé si užívali
pohodová setkání. Děti se
mohly
projet
na koni, podívat se na zvířátka, která se
chovají
na
farmě.
My
jsme si povídaly
s děvčaty
z Čisté a Kralovic, která se
Kožlanský zpravodaj 11/2012
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také věnují kreativní tvorbě. A s návštěvníky jarmarku
jsme si popovídali, co oni vyrábějí. Prostě bylo nám
tam jako vždy příjemně.
V listopadu se budeme setkávat opět každé úterý
od 14 hodin ve spolkové místnosti v knihovně, přijďte
se mezi nás podívat.

Budeme se připravovat na adventní čas, rozsvícení
vánočního stromku v Kožlanech, výstavu v muzeu,
kreativní odpoledne a ještě jiné akce.
Přejeme vám hezký barevný listopad!
Šikulky z Kožlan

Z činnosti kožlanských seniorů
Dne 28. září 2012 se uskutečnil poslední zájezd letošního roku Klubu důchodců v Kožlanech a tentokrát
cesta vedla po zajímavých místech našeho okresu.
První zastávkou byl renesanční zámek Kaceřov.

Po domluvě soukromého majitele pana ing. Štrunce
jsme mohli vstoupit do tohoto památného objektu,
který byl postaven v duchu italské renesance v letech
1540-1558. Florián Gryspek z Gryspachu zde vytváří
rodové sídlo a centrum později značně rozlehlého
panství. V držení Gryspeků je až do roku 1623, kdy
jej při pobělohorských konfiskacích získal plaský klášter. K této události se váže tragická pověst, vyprávějící o hromadné sebevraždě gryspekovského rodu na
zámku, když nebyla císařem vyslyšena jejich žádost o
milost. Při plaském klášteře zůstává Kaceřov až do jeho zrušení v r. 1785. Poté je spravován Náboženským
fondem a v r. 1827 přechází do vlastnictví Metternichů. V roce 1912 zámek vyhořel a tento požár jej
značně poškodil. V 70. letech minulého století začíná
rekonstrukce Památkovým ústavem v Plzni. Dnes pokračuje v rekonstrukci soukromý majitel pan Štrunc.
My jsme si mohli prohlédnout nádvoří, které je obklopeno arkádami na všech čtyřech stranách, v patře
pouze po stranách bočních, dále zahradu s kašnou a
sochou Neptuna, dále dvě místnosti, kde jsou zajímavé dokumenty ze sbírky majitele zámku. Celý kom-

plex je obklopen příkopem se zbytky nárožních bastionů.
Další naše cesta vedla na zámecký statek Býkov,
postavený plaským klášterem v letech 1703-1705.
Příklad kvalitní hospodářské barokní architektury byl
donedávna využíván k zemědělským účelům. Celý
dvůr prošel v letech 1999-2000 generální rekonstrukcí a dnes je zde zřízeno relaxační centrum. Po občerstvení v tomto nádherném areálu jsme zakončili naši
cestu výstupem k Hromnickému jezírku, které se nachází nedaleko. Lom vznikl vytěžením vytriolové břidlice s vysokým obsahem síranů, hlavně piritu, která se
tady dobývala již od 16. století. Roku 1802 koupil
hromnické doly J. D. Stark a dolování značně rozšířil.
Po ukončení těžby došlo kolem r. 1895 k zavalení odvodňovací štoly a zaplavení jámy. Jezírko, které tak
vzniklo, má plochu 3 ha a hloubku 15 m. Voda je tak
kyselá, že zůstává (s výjimkou řas) zcela bez života.
Hromnická vitriolová břidlice byla používána v chemickém průmyslu pro výrobu olea, sloužícího k bělení
a výrobě saské modři.

Počasí nám přálo, ale již se začínalo stmívat, a tak
jsme se přes Jarov, Dobříč, Koryta a další vesnice, patřící v minulosti Floriánu Gryspekovi, vraceli ke svým
domovům.
Iva Vorlíková

Zájezd
Zahrádkáři Kožlany uspořádali
v sobotu 15. září zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic, kde se konal
již 36. ročník této výstavy. Odjezd
od sokolovny byl v 7:00 hodin. Přivítalo nás jako vždy pěkné počasí,
spousta zahrádkářských výpěstků
a různého zboží.

Kdo měl zájem, zvládl ještě procházku na náměstí do Litoměřic
např. návštěvu kostela. Odpolední
program na výstavišti byl také
pěkný.
Výlet se vydařil, těšíme se na další.
Zahrádkáři Kožlany
Citát měsíce

„Úspěch je skoro to poslední, co se člověku odpouští“
TRUMAN CAPOTE
www.kozlany.cz
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Mladí hasiči
Dne 13.10.2012 jste mohly navštívit obec Tlučná.
Tam se totiž letos konalo zahajovací kolo, již 41. ročníku, hry Plamen.
Plamen je celoroční série závodů pro hasičskou
mládež, která obsahuje veškeré hasičské disciplíny.
Této soutěže se také účastnili mladí hasiči z našeho
hasičského sboru v Kožlanech.
V Tlučné děti běhaly Závod požárnické všestrannosti. Trasa tohoto závodu se pohybuje kolem 3 km v terénu. Děti postupně nezdolávají jen stoupání a klesání, ale i dlouhé rovné úseky. Po celé této trati na ně
čekají úkoly, které musejí plnit, jsou to například: základy topografie, uzlování, zvládání první pomoci,
střelba ze vzduchovky, určování věcných prostředků a
další úkoly na něž se určitě dobře připravovaly.
Než se mladí hasiči však dostanou na dráhu tohoto
závodu, musejí si odběhnout disciplínu, jíž se říká:
Štafeta požárních dvojic. Tuto disciplínu plní celé 5ti
členné družstvo, kde musí velitel proběhnout celou
dráhu. Teprve když se velitel vrátí za startovací čáru
vybíhají dva členové, kteří zapojí proudnici s hadicí a
celé vedení, které je napojené na hydrant, musejí poté natáhnout. Po návratu za startovací čáru vybíhají

poslední dva členové, kteří musejí celé vedení smotat
a doběhnout do cíle. V této disciplíně je rozhodující
přesnost provedení, ale především i čas.
Naši mladí hasiči z týmu Kožlany A doběhli do cíle
štafety s časem 80:35, který jim stačil na 7. místo a s
následným 8. místem poté ze Závodu požárnické
všestrannosti zahájili nový ročník na celkovém 7.
místě.
Tým mladší - Kožlany B si v čase 149:22 doběhl ve
štafetě pro 22. místo a bohužel se i tam také moc
nezadařilo. Na Závodu požárnické všestrannosti
nasbírali trestné body a tím skončili na 25. místě. Po
sečtení bodů také zakončili tento závod na celkovém
25.
Oproti
místě.tomu tým starších dětí z Kožlan si s časem
77:47 doběhl ve štafetě pro 9. místo a v Závodě požárnické všestrannosti si rovněž obhájili 9. místo.
Ovšem po součtu bodů skončili na celkovém 8. místě.
Na další soutěž se mládež SDH Kožlany již pilně připravuje, protože následná soutěž je již 3. listopadu
v Nevřeni, proto jim přejme, ať se zadaří a získají lepší umístění.
O.Holeček

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Z naší školy a školky
Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany v rámci přijímání prvňáčků mezi školáky
zve všechny rodiče i širokou veřejnost na tuto již
tradiční akci. Po loňských
indiánech jsme letošní
přijímání pojali jako představení netradiční školy –
historické,
pohádkové,
současné a snad i budoucí. Jednotlivé třídy si připraví krátké tematické
scénky ze školního prostředí. Potom proběhne
„pasování“ prvňáčků. Program začíná v naší tělocvičně

(boční vchod) od 10 hodin a bude ukončen přibližně
v půl dvanácté. Přezůvky s sebou.
Dále žáci na hodinách výtvarné výchovy připravují
výrobky na „vánoční trh“, který proběhne při slavnostním rozsvěcení vánočního stromečku v Kožlanech.
V této souvislosti také budeme pořádat ve spolupráci
s DDM Kralovice vánoční výtvarnou dílnu pro rodiče
s dětmi. V pondělí 26. listopadu si pod vedením učitelů a pracovníků DDM můžete přijít vyrobit zajímavou
vánoční dekoraci nebo ozdobit perníček do naší školy.
Akce bude probíhat v odpoledních hodinách.
Bližší informace o těchto akcích naleznete na plakátech. Všechny rodiče srdečně zveme.
Mgr. Jaroslav Švarc
ředitel ZŠ a MŠ Kožlany

Vzpomínka na loňské přijímání prvňáčků

A jaké bude to letošní?
www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 11/2012
strana - 5 -

KULTURA
Kulturní komise vás srdečně zve na „Rozsvícení vánočního stromečku“, které se uskuteční v pátek 30.
listopadu. Již od 14,00 hod. bude připraven malý vánoční jarmark, parkem zazní vánoční koledy a ani o
překvapení nebude nouze. Akce bude blíže plakátována a zveřejněna na stránkách města.

Na začátku listopadu se dozvíme termín letošního
posledního
divadelního
představení.
Vzhledem
k tomu, že divadelní představení do Prahy je plánováno na leden-únor, bude prosincový zájezd do Plzně.
Vzhledem k vyhlášenému termínu prezidentských
voleb se ples města uskuteční v pátek 18. ledna 2013.
H. Tupá

Obraz je nejjednodušší a všeobecně nejsrozumitelnější způsob sdílení zkušeností a zážitků.
Promítací přístroj, který ve zrenovované podobě
Přístroj sloužil k promítání skleněných desek, dnes
představujeme poprvé veřejnosti, byl nalezen na půdě
bychom řekli diapozitivů. Kladly se mezi předmětové
městského
úřadu
v Kožlanech.
Byl
poničený,
ohnisko a dvojnásobnou ohniskovou vzdálenost
znečištěný od výkalů holubů, prasklá jedna velká
objektivu. Objektivem se vytváří za zdvojnásobenou
čočka i její držák, přední čočka scházela, kovové části
ohniskovou vzdáleností skutečný, převrácený a
byly silně zkoro-dované.
zvětšený
obraz, který zachycujeme na projekční
Opravu
a
stěnu. Diapozitiv musí být silně prosvětlen obloukovou
konzervaci provedl
lampou nebo zvláštní projekční žárovkou. Ke
Zdeněk
Tupý.
stejnoměrnému prosvětlení slouží kon-denzátor Předmět byl omyt
ploskovypouklé čočky, obrácené k sobě vypouklými
vodou a očištěn
plochami.
kartáčem.
Přístroj sloužil k diaskopické projekci. Diaskopům,
Plechové
části
nebo také skioptikonům (z řeckého slova skiá - stín)
očištěny drátěným
se někdy říká i laterna magica, kouzelná lampa.
kartáčem
a
Bývala to obvykle dřevěná nebo plechová skřínka se
provedena
zdrojem světla (svíčka, karbidka, oblouková lampa) a
fosfatizace
vydutým zrcadlem za ním, jež paprsky soustřeďovalo
a povrchová úprava revaxem. Koženková přední
do otvoru s čočkou (kondenzorem). Před čočkou bylo
skládaná část byla ošetřena včelím voskem a do
vedení, kam se zasouvaly skleněné destičky
vnitřní části byl nově vlepený papír. V zadní části
s malovanými průhlednými obrázky a objektiv, jimž
promítačky je v oválu značka Koura - Prague.
se zvětšený obraz promítal na stěnu.

www.kozlany.cz
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Od nejranějších časů lidé usilovali o zobrazení nejen
světa, ale i pohybu. Jeskynní malby z doby kamenné
ohromují přesností, s níž jsou zachycena zvířata, lovci
a ta-nečníci. Obrazové příběhy na vlysech egyptských
hrobů zobrazují zřetelně opakování stále stejných
postav, z nichž se při pečlivém pohledu vyklubou
studie jednotlivých fází pohybu. Tyto za sebou řazené
reliéfy běžícího válečníka, zdvihajícího svůj oštěp stále
výše vykazují úžasnou podobnost s políčky
filmového pásu.
Velký úspěch na trhu kuriozit a zázračných přístrojů
slavila v Evropě 18. století předchůdkyně moderního
projektoru, právě laterna magica. Současník ji popsal
jako „malého“ pomocníka, který slouží k tomu, aby na
bílé stěně zviditelňoval duchy a strašlivé obludy, což
těm, kdo neznají jeho tajemství, připadá jako čáry a
kouzla.
Tajemství kouzelné lucerny ovšem odhalil již v roce
1671 ve svém traktátu Ars magna lucis et umbrae
učenec Athanasius Kircher. Popsal zařízení, s nímž je
možno malé, na skleněné destičky namalované
obrázky promítat na bílou zeď. K tomu člověk uložil
zdroj světla, jehož účinek zesilovalo duté zrcadlo, do
malé krabice. Pomalované skleněné destičky se pak
hlavou dolů vsunovaly mezi svíčku a jediný otvor v
krabici. Spojná čočka před otvorem spojovala světlo
procházející skleněným obrázkem, takže na stěnu ve
ztemnělé místnosti byl vržen zřetelný obraz.
Roku 1877 vynalezl Francouz Emilu Reynaudovi
pra-xinoskop. Nahradil průzory zázračného bubnu
hranolovitým věncem zrcadel umístěným kolem
rotační osy přístroje. Pozorovatel se díval na jeden
bod věnce pohybujícího se bubnu. Množství zrcadel
zajišťovalo nezbytné strobo-skopické přerušování,
takže vznikl pohyblivý obraz.
Přestože byla fotografie vynalezena již roku 1839 a
ry-chle se rozšířila, předváděla kola života, zázračné
bubínky, palcová kina, mutoskopy, praxinoskopy a
optické divadlo v živé obrazy jen kresby a malby.
Raná fotografie neumožňovala zachytit na přesně, za
sebou následující, fázové obrázky nejmenší úseky

fotografované akce nezbyt-né pro iluzi pohybu. Na to
trvala expozice příliš dlouho. Před tím, než pionýři
kinematografie, Edison, Emil a Max Skladanowsky a
bratři Lumiérové, mohli ohromit a vyděsit publikum
ucelenými výjevy a dokumentárními snímky, musely
být nejprve vytvořeny technické předpoklady pro
momentovou a sekvenční fotografii. V našich zemích
se první filmová projekce konala v Karlových Varech
roku 1896. K českým průkopníkům kinematografie
patří Viktor Ponrepo (vlastním jménem Dismas
Šlambor), majitel prvního stálého kina v Praze, v
Karlově ulici, v domě U Mo-dré štiky (od roku 1907).
Dnešní uživatelé DVD nosičů mají shlédnutí filmů i
foto-grafií o poznání jednodušší. Připravují se ovšem o

„svá-teční společenskou událost“, kterou bývala i
projekce pomocí vystaveného přístroje z Kourovy
pražské továrny.
Čerpáno z publikace Předmět měsíce říjen 2012
Vydané MaG Mariánská Týnice.
Text Jana Dienstpierová, Václav Podestát

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
První říjnový týden byl ve znamení Týdne knihoven. Pozvání využili žáci čtvrté a páté třídy základní školy se svými učitelkami. Děti se seznámily s katalogem knihovny a řazením
knih. Samy si pak mohly vyzkoušet knihu najít. Připravena byla i malá výstavka knih, vztahujících se k mottu týdne „Čti a žij zdravě“. Vystaveny byly knihy s tematikou zdraví, zdravé výživy a sportu. Některé knihy z výstavky byly ihned rozebrány čtenáři.
Upozorňuji čtenáře, že na stránkách knihovny se pravidelně v katalogu zobrazují nově
nakoupené knihy. Sledujte, třeba vás některá kniha zaujme.
Na vaši návštěvu v knihovně se těší Hana Tupá

SPORT
FC Olympie Kožlany - Výsledky - říjen:
Muži:
Kožlany – Úlice 5:0 (2:0)
branky: Šnajdr ml. 2, Koura, Šimek, Klaus
Ledce – Kožlany 2:4 (0:4)
branky: Klaus, Šnajdr ml., V.Švamberg, Lehner
Kožlany - Kam.Újezd 0:1 (0:1)
Plasy – Kožlany 1:6 (1:4)
branky: Šnajdr ml. 2, Šimek 2, Beneš, J.Švamberg st.

www.kozlany.cz

Dorost:
Kožlany – Plasy 5:0 (3:0)
branky: Tupý 2, V.Švamberg, T.Hach, Kazda
Kožlany - Heřm. Huť 11:1 (3:1)
branky: Fröhlich 3, V.Švamberg 2, Jakeš 2, Melichar
2, Tupý, P.Pánek
Tlučná – Kožlany 0:10 (0:5)
branky: V.Švamberg 3, Tupý 2, T.Hach 2, Fröhlich 2,
Folk
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Žáci:
Kožlany – Tlučná 6:8 (2:5)
branky: Šofranko 4, J.Hromada 2
Trnová – Kožlany 0:13 (0:7)
branky: Šofranko 7, J.Hromada 5, J.Švamberg ml.
Kožlany – Úněšov 1:4 (0:3)
branka: J.Hromada
Kralovice – Kožlany 2:2 (2:1)
branky: Šofranko 2
Kožlany – Kaznějov 2:2
branky: Šofranko 2
Program - listopad:
Muži (sobota):
3.11. Kaznějov - Kožlany
10.11. Kožlany - Líně
17.11. Nečtiny - Kožlany

Stará garda:
Hvozd – Kožlany 6:5 (4:2)
Branky: Kratochvíl 2, M.Hach 2, V.Kulhánek
Kožlany – Plasy 3:0
(kontumačně)
Všeruby – Kožlany 3:5 (1:3)
branky: Šnajdr st. 3, Roučka, Kotěšovec
Kožlany – Úlice 6:6 (4:4)
branky: Bílek 2, Šnajdr st., Roučka, Kratochvíl,
J.Švamberg st.
Kozolupy – Kožlany 1:1 (1:1)
branka: Bílek

Žáci (neděle):
4.11. Plasy - Kožlany

14:00 hod.
14:00 hod.
13:30 hod.

10:00 hod.

DBK Kožlany – Kralovice
Všechny soutěže běží na plné obrátky a my v nich bojujeme se střídavými úspěchy. Ženám se daří ubránit
„kilo“. U19 se drží v „klidných“ vodách středu tabulky. U17 jsou bohužel na chvostu. U15 mají našlápnuto na
postup do extraligy, stejně jako U14. A U12 hrají včetně hráček a hráčů z přípravek velice dobré zápasy.
Podrobnosti o našich zápasech a tabulky jednotlivých soutěží najdete na našich webových stránkách:
http://basket.kozlany.cz.
Na závěr našeho příspěvku v tomto zpravodaji se s Vámi chceme podělit o informaci, že Daniela Kyselová a
Klára Buňková z našeho družstva U15 - starších žákyň byly povolány do širšího výběru reprezentace a na začátku listopadu se zúčastní prvního kempu na Benecku. Držíme jim palce.
Výsledkový servis - říjen
Ženy
BK Chomutov – DBaK 92 : 32
U14 – mladší žákyně
DBK K-K – BaK Plzeň 47 : 98
Sokol Kladno – DBaK 96 : 52
DBaK – Loko K. Vary 81 : 51
Slavoj Tachov – DBK K-K 68 : 43
DBaK – B. Most 65 : 40
U15 – starší žákyně
Basket Slovanka – DBaK 70 : 59
U19 – juniorky
DBaK – Loko K. Vary 88 : 81
BK Strakonice – DBaK 34 : 58
Sokol Nusle – DBaK 67 : 49
DBaK – B. Most 87 : 47
Aritma Praha – DBaK 86 : 51
BK Klatovy – DBaK 64 : 68
U12 – mladší minižactvo
DBaK – BC Benešov 73 : 54
DBaK – BK Klatovy 85 : 69
DBaK K-K – Loko Plzeň
DBaK – T. B. Č. Budějovice 81 : 72
U15 „B“ – starší žákyně
26 : 81 a 47 : 81
Aritma Praha – DBaK 94:29
BK Klatovy – DBaK K-K
U17 – kadetky
DBaK – Aritma Praha 94 : 39
82 : 53 a 53 : 50
DBaK – ŠBK Sadská 44 : 81
DBaK – Basket Poděbrady 70 : 71

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě všimli, že
její součástí je i anketa. V říjnu jsme se Vás ptali, zda jste o
aféře s metylalkoholem v ČR informováni?

Výsledky ankety měsíce října:

Anketní otázka na listopad zní:
Myslíte si, že současný systém rozdělování dotací z EU
je v ČR plně funkční?

Stav k 26.10. 11:00
Nová anketa bude spuštěna 1.11.2012
Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné formě na MěÚ (pí Denková)
nejpozději do 25. v měsíci.
Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako přílohu Vašeho příspěvku (nikoli vložené do wordu).

Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře.
Vydává Městský úřad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany, tel. 373 396 613, IČO 257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x
ročně jako měsíčník. Cena jednoho výtisku 8,- Kč, roční předplatné 96,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou. Volný prodej 9,- Kč.
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