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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
klimatické poměry letošního
léta byly vůči nám zatím shovívavé.
Je to samozřejmě
dobře.
Práce našich
technických
služeb se soustřeďuje hlavně
na
běžnou
údržbu zeleně,
úklid veřejného
prostranství a na kontrolu vodovodu. Nejvíce starostí nám nadělala
rozlomená lípa v Hodyni.
Část
stromu naštěstí spadla na volné
prostranství. Zbytek jsme za pomoci profesionálních hasičů a jejich techniky z Plas odstranili. Důvodem bylo nebezpečí pádu poškozeného stromu na komunikaci a
ohrožení zdraví a života lidí. Dovolte mi touto cestou poděkovat hasičům z Plas za jejich nezištnou pomoc, zvláště pak veliteli stanice
npor. Ing. Štefanu Livinkovi.
Velmi dobrou práci pro město
odvádějí pracovníci na veřejné
službě a na tzv. VPP. V letošním
roce se tímto způsobem zatím

uklidilo daleko více veřejných
prostor než v loni.
Práce na rybníku Vožehák zatím neprobíhají tak rychle jak by
měly. Důvodem jsou průtahy SFŽP
s podpisem smlouvy o dotaci. Mohu vás ubezpečit, že probíhají intenzivní jednání mezi městem a
orgány SFŽP. Je pochopitelné, že
v tomto případě musíme být opatrní a nezbývá nám než čekat na
rozhodnutí zástupců SFŽP. Financování zatím probíhá z prostředků
rozpočtu města vyčleněných na tuto akci.
Během hlavní turistické sezóny
jsme měli v našem muzeu kontrolu
ČOI. Z kontrolního protokolu vyplývá, že vše je v pořádku bez závad.
V průběhu měsíce srpna byl
opraven komín na sokolovně, jehož horní část hrozila pádem na
komunikaci. Dále jsme nechali
udělat rabátka před č. p. 423 v ul.
E. Beneše. Postupně budou takto
budována i v dalších částech města. K nově budovaným garážím za
bytovkami jsme nechali vybudovat
zpevněnou komunikaci včetně plochy budoucího parkoviště u bytovky č. p. 387. Podle financí dojde v

budoucnu k jejich finálnímu dokončení.
V srpnu jsem také podepsal dvě
smlouvy na dotace z rozpočtu kraje. Je to dotace na koncerty v Hodyňské kapli ve výši 20 tisíc Kč a
dotace na turistický orientační systém v Kožlanech ve výši 50 tisíc
Kč. Tento systém bude v průběhu
měsíce září v Kožlanech nainstalován a může tak posloužit návštěvníkům k lepší orientaci v našem
městě. Koncert v Hodyni zatím
neproběhl, ale o jeho konání budete včas informováni. Druhý se plánuje v předvánočním období.
12. srpna proběhla v Kožlanech
tradiční pouť. Vzhledem k tomu,
že současně byla pouť i v Plasích,
nebylo u nás tak velké zastoupení
pouťových atrakcí jako v jiných letech. Doprovodné akce však proběhly úspěšně a letos nám navíc
přálo i počasí.
Nový školní rok je opět na svém
počátku. Do první třídy naší základní školy nastoupilo šestnáct
žáků. Novým školákům přeji hodně úspěchů a věřím, že získají výborné základy pro svoje další budoucí vzdělávání.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 11. zasedání konaném dne 09.07.2012
za účasti většiny členů rady města
podrobnějších informací; výměnu
stupný obyvatelům č.p. 366, s
bytu č. 8 za byt č. 9 v DPS Kožlany
úpravou terénu před kontejnery,
Rada bere na vědomí:
pro manžele P. s účinností ode dne
která bude provedena v rámci dalzprávy starosty a místostarosty;
01.08.2012 a přidělení bytu č. 8
ších úprav místních komunikací;
diskusní příspěvky členů rady měsdalšímu zájemci dle vedeného poa nemá připomínek k projektové
ta
řadníku; zveřejnění záměru prodokumentaci na výstavbu zastřenájmu pozemků p.č. 727, p.č.
šení stání pro zemědělské stroje
Rada schvaluje:
476/7, p.č. 726 vše v k.ú. Kožlana pozemku p.č. 1054/2, 1326/2 v
program 11. zasedání rady města
ny; připojení novostavby na pok.ú. Hodyně.
Kožlany; 5. rozpočtové opatření
zemku p.č. 3623/1 v k.ú. Kožlany
2012; smlouvy č. 2012-15, 2012na kanalizační řad města; zadání
Rada vyjadřuje:
16 o výpůjčce sbírkových předmětvorby a správu internetových
předběžný souhlas s užíváním potů pro exponáty vystavené v měststránek města pro společnost Galizemku p.č. 1608 v k.ú. Dřevec jaském muzeu; zveřejnění záměru o
leo Corporation s.r.o..
ko příjezdové komunikace k poprodeji pozemku p.č. 1901 v k.ú.
zemku pč. 1605 v k.ú. Dřevec,
Hodyně a žádá o provedení místníRada souhlasí:
souhlas je vydáván pouze pro poho
šetření a doplnění
se zbudováním uzávěru vody pro
třeby jednání se společností ČEZ.
č.p. 366 Kožlany tak, aby byl pří-
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Výsledky projednání rady města na 12. zasedání konaném dne 13.08.2012
za účasti většiny členů rady města
Rada neschvaluje:
Kralovická do rozpočtu na rok
poskytnutí finančního příspěvku
2013; místní šetření za účelem
Rada bere na vědomí:
pro ČSCH ZO Kralovice s tím, že
zjištění vlastnictví a skutečného
zprávy starosty a místostarosty;
město Kožlany již
aktivně
stavu vodovodní šachty v ulici
diskusní příspěvky členů rady měspodporuje ČSCH ZO Kožlany.
Dr.E.Beneše; provést odlehčení
ta
kanalizace v obci Dřevec před č.p.
Rada souhlasí:
11 úpravou kanalizační stoky a její
Rada schvaluje:
s užíváním pozemků p.č. 820, 837,
propojení do druhé kanalizační
program 12. zasedání rady města
885, 887, 901, 903, 908, 1008,
větve.
Kožlany; 6. rozpočtové opatření
1027, 1031, 1041, 1047 vše v k.ú.
2012; pronájem části pozemku
Hedčany z důvodu uspořádání oseRada nedoporučuje:
p.č. 815/1 v k.ú. Bohy panu P.H. a
vu v novém hospodářském roce
zastupitelstvu prodej pozemku p.č.
ukončení nájemního vztahu s paní
2012-2013 pro D-K zemědělskou
1901 v k.ú. Hodyně pro paní V.V. a
M.V.; uzavření smlouvy se společa.s. a zároveň sděluje, že nájemní
pana M.V.Hedčany z důvodu příností GORDION s.r.o. za účelem
smlouva bude uzavřena s vybramého střetu s kanalizační stokou.
zřízení a vedení „Elektronického
ným zájemcem po řádném výběroprofilu
zadavatele“
dle
z.č.
vém řízení; se stavbou IV-12Pozn.: Zveřejněna je upravená
137/2006 Sb., o veřejných zakáz0008075, Kožlany, Hedčany, p2,
verze dokumentu z důvodu dodrkách; smlouvu o uzavření budoucí
kNN při zachování ochranného
žení přiměřenosti rozsahu zveřejsmlouvy o zřízení věcného břemepásma kanalizace; se zařazením
ňovaných osobních údajů podle
ne na část pozemku p.č. 730/8,
žádosti paní A.D. o přidělení bytu v
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
730/7, 429/3 v k.ú. Hedčany se
DPS Kožlany do seznamu zájemců;
osobních údajů v platném znění.
společností ČEZ Distribuce a.s.;
se zařazením žádosti paní V.M. o
Osobní údaje jsou v souladu s §
návrh smlouvy o poskytnutí účelopřidělení bytu v DPS Kožlany do
16, § 17, § 95 zákona č. 128/2000
vé
finanční
dotace
ve
výši
seznamu zájemců.
Sb., o obcích (obecní zřízení) v
20.000,- Kč na projekt „Koncerty v
platném znění, k nahlédnutí v zákapli sv. Jana Křtitele v Hodyni“;
Rada doporučuje:
pisu na Městském úřadě.
návrh smlouvy o poskytnutí účelozahrnout
náklady
ve
výši
vé finanční dotace ve výši 50.000,137.500,- Kč na pořízení projektoKč na projekt „Orientační turisticvé dokumentace na výstavbu
ký
systém
v
Kožlanech“.
chodníků a inženýrských sítí v ulici

Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 12. 9. 2012
od 18:00 hod.

se koná
10. zasedání zastupitelstva
MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti
Městského muzea v Kožlanech

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO
ODPADU A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
se uskuteční v Kožlanech a okolních obcích dne
20.10.2012
Podrobnější informace v příštím čísle zpravodaje

Zahrádkáři Kožlany
pořádají
zájezd na „ Zahradu Čech“ do Litoměřic
dne 15.9.2012 / sobota /
Odjezd od Sokolovny v 7:00 hodin
Cena zájezdu: členové 160,- Kč, ostatní zájemci 210,- Kč
Přihlášky a peníze přijímá p. Topinková, Kožlany čp.101,tel.: 606163098

Pozvánka do Mariánské Týnice
Jiří Slíva – výběr z díla předního českého grafika
Výstava potrvá do 9. 9. 2012
Výstava 60 let muzea od 5.9.-30.9.
zahájení výstavy se uskuteční 5. září 2012 v 17 hodin v kostele Zvěstování Panny Marie
Výstava České nebe od 12.9. - 2.11.2012
svaté obrázky a grafika v refektáři muzea
Mariánská pouť s pobožností se uskuteční 15.9.2012
Další zajímavá akce:
Přednáška PhDr. Zdeňka Hojdy, CSc. z katedry archivnictví FFUK Praha :
„Tajemství starého písma“ (jak číst historické texty) - 13. září 2012 v 16 hodin v archivu v Plasích
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HISTORIE
Kožlany ve středověku a v dobách válečných
Ves Kožlany existovala daleko dříve, než nám ji dokládá první písemná zmínka. Není náhodný ani
v blízkosti vybudovaný královský hrádek Angerbach, a
to již někdy v polovině 13. Století. Ale ani jeho umístění v hlubokém údolí říčky Javornice na nepřístupném ostrohu. Protože ves Kožlany byla vždy součástí
královského lovčího hrádku a královského zboží, ale
také součástí prastaré cesty vedoucí od věkovitého
Krakova k plasskému a tepelskému klášteru a do Bavor. Kde původní ves stála není dost dobře známo.
Těžko usuzovat i na dodnes zachovalou lokalitu pozemků, zvanou sedliště (sídliště) v dolíku směrem
k Hedčanům, a to pro svoji vzdálenost. Snad někde
v blízkosti kostela.
Ota z Kožlan, který byl levobočkem pana Viléma
Zajíce z Valdeka a dostal od něho ves Kožlany do držení a ke své výživě, byl jistě také lokátorem, který
dal rozparcelovat přidělenou půdu na jednotlivé pruhy – lány tak, aby to vyhovovalo plužnímu obdělávání. Každý z nových držitelů dostal tak přibližně stejný
díl jak lepších, tak horších pozemků a lán se tak stává
uznávanou plošnou měrnou jednotkou. Původně se
vycházelo z času určeného k obdělávání tohoto pozemku, později podle množství výsevku. Například lán
královský měl 45-50 ha, lán zemský (pražský) měl
18,4 ha, lán selský 23 ha, lán kněžský 25,6 ha. Kožlany byly vysazeny 60ti lány po 18,4 ha.
Šedesáti lánová parcelace byla v tu dobu pro městečko Kožlany příliš velkolepá a pro kožlanské usedlé
příliš velkým soustem. Jednak pro svoji velkou rozlohu 1.104 ha), jednak pro pomalou ale ryze českou kolonizaci, která nezajišťovala tak rychlý rozvoj. Tomuto
rozvoji bránila bezesporu i blízkost městeček Kralovic
a Čisté, které byly co do lánové parcelace stejně veliké. V neposlední řadě i nepříznivá poloha městečka
Kožlan, na hlavním tahu Plzeň-Praha, kdy v dobách
válečných neustále procházející armády plenily městečko.
Za hustých válek při obléhání hradu Libštejna roku
1430 husitskými
vojsky, byly polovic vypáleny i
Kožlany, včetně
kostela. Přes to,
že
libštejnský
pán byl katolík a
vstoupil posléze
do
husitského
vojska
jako
hejtman. Roku 1460 byl držitelem městečka Kožlan a
hradu Týřova Jošt z Ensidle, sekretář husitského krále
Jiříka z Poděbrad, který ho těmito statky obdaroval.
Ale v letech 1467 – 1469 při křižáckých výpravách katolických vojsk proti husitskému králi, bylo Joštovo
zboží včetně městečka Kožlan opět zpustošeno, protože Jošt byl katolíkem. Byl katolíkem, ale sloužil husitskému králi. Pak přišla porážka na Bílé hoře a třicetiletá válka. V roce 1634 táhl přes Kožlany generalissimus Valdštejn a generál Gallas. Roku 1639 opět Švédové pod zlověstným generálem Bannerem. Roku
1641 leželo v kraji kolem Kožlan 16 pluků císařského
vojska, které všechno vyplenilo. V dubnu roku 1648
táhl přes Kožlany pluk dragounů Dona Felixe.
www.kozlany.cz

V červenci táhli přes Kožlany Švédové na Prahu a
v polovině srpna byli již na zpáteční cestě opět
v Kožlanech s kořistí na tisíci koních. Opět rekvitice
proviantu, ale nebylo už kde brát, tak prodali kožlanští faráři i zlatý kalich. Císařský hejtman píše České
královské komoře, že mnozí kožlanští sedláci
k vojákům příliš přivinuli, do panských tvrzí je vodí, a
tak hladu a nouzi se brání.
Městečko Kožlany bylo po třicetileté válce úplně zničeno. Bylo obydleno 35 domů a mělo jen 112 obyvatel. Osadníci dílem pobiti, dílem sběhli. Ale v roce
1713 mělo již 407 obyvatel. Dá se říci, že do třicetileté války byly Kožlany se svými 57 domy
stále
v rozsahu středověku. Až po té se původně lánové
domovní parcely včetně záhumenkových pozemků začaly dělit. Začaly se drobit na půlláníky a čtvrtláníky a
dřívější převaha celoláníků se změnila v převahu půlláníků a tento stav se udržel až do 50. let n. l. Začala
zástavba domků štítem do ulice. Na jižní straně podélné zástavby s vjezdem vlevo od domku. Na severní
straně zástavby s vjezdem vpravo od domku. A to
vždy tak, aby zápraží domku bylo obráceno k východu
na sluníčko. Obě podélné souvislé fronty zástavby
městečka tvořily více méně rovnou uliční čáru, až na
úskok na jižní straně končící domkem paní Holopírkové čp. 20. Je více než pravděpodobné, že v této části
na západ od farských lánů byl panský dvůr včetně
velkého ovčína. Panský dvůr 5 ¼ lánu (96,6 ha) a ovčín se v Kožlanech připomíná ještě roku 1701 v držení
Lažanského. Cestě vedoucí na tyto pozemky se
dodnes říká „panská“. Nehledě na to, že panské pozemky byly většinou vždy v místech nejlepší půdní
bonity, což toto také potvrzuje.
Na tuto pozemkovou enklávu navazují směrem
k dřevecké silnici další pozemky, které jsou podle katastrální mapy z roku 1841 od sebe na stejnou šíři děleny sedmi cestami. Jinde se tyto dělící cesty nevyskytují, proto je pravděpodobné, že v těchto místech
bylo ještě několik svobodných většinou 2 lánových
dvorů. Svobodné dvory měli v držení hlavně erbovní
páni, chudší šlechta. V Kožlanech například Beřkovský
ze
Šebíkova,
Globnar
z Globenu,
Lampach
z lampachu, Chotek z Chockova, Údrčský z Údrče a jiní. Renšperger z Renšperku, který se psal později jako
mnoho jiných z Kožlan. Měl v Kožlanech pěkný svobodný dvůr s 2 lány dědin s rybníkem v Hájku.
Větší rozvoj městečka, co do zástavby, začíná až
začátkem 19. Století, kdy vzniká nová zástavba domků v západní části hořejšího konce. Zásluhou rozšíření
řemeslné výroby, hlavně hrnčířské ale i tkalcovské.
Ne nevýznamné byly i výrobky kožlanských ševců. A
tak postupně se začíná zaplňovat zástavbou i úžlabina
ve středu města od bývalé Židovny nahoru. Vrcholu,
co do počtu obyvatel, dosahují Kožlany v roce 1880,
kdy mají přes dva tisíce duší. Po velké vystěhovatelské vlně do Ameriky, která trvala až do začátku první
světové války, postupně počet obyvatel klesá. V roce
1929 na počet 1.595 a v roce 1965 dokonce až na
985 obyvatel.
Mnoho nekulturních zásahů a škod bylo napácháno
pozdější zástavbou, ale přesto si Kožlany udržují stále
svoji krásu.
Bohumil Vondrášek
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Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Z naší školy a školky
Dva měsíce prázdnin jsou pryč a nám na ně zůstaly
jen krásné vzpomínky, fotografie stažené v počítačích
a snad i mnoho nezapomenutelných zážitků. Nyní se opět vrhneme do
výchovy a vzdělávání vašich i svých ratolestí.
V naší školce tak dlouhé
prázdniny nemáme. Děti
už tam začaly chodit od
13. srpna. Zpočátku jich
sice moc nebylo, ale od
září jich bude už přes 60
přihlášených. Aby takový
počet školka „pobrala“, proběhly v letní pauze poslední úpravy umožňující nám zvýšení kapacity až na 70
dětí. Bylo nutné rozšířit sociální zařízení a vybavit novou třídu, která vznikla v tělocvičně školky. Tato třída
bude sloužit zpravidla předškolákům, které od letošního roku budeme na školu připravovat samostatně.
Třída ve stylu moře se moc povedla! Fotografie a více
informací přinese další číslo zpravodaje. Za sebe přeji
všem dětem, aby se jim v naší školce moc líbilo, vždy
se tam těšily a domů se vracely plné dojmů, nových
vědomostí a zážitků.
Na základní škole jsme se o prázdninách zaměřili na
běžnou údržbu a úklid. Dvě třídy byly po instalaci interaktivních tabulí vymalovány. Provoz školní kuchyně
zajišťoval stravu pro tábor Deliba Kožlany a pro třítý-

denní soustředění basketbalistek z Prahy, které byly
též ubytované v tělocvičně ZŠ.
Od září nastoupí do školy 16 nových prvňáčků. Nárůst ale zastínil v letošním roce odliv dětí z důvodů
stěhování. Snad se ještě někdo během posledního
týdne prázdnin do naší školy přihlásí. Tento pokles
spojený s úspornými balíčky a krácením peněz do
jednotlivých kapitol školství nás nutí dělat nepopulární
úsporná opatření. Dětí se nejvíce dotkne spojování
tříd při výchovách. Ostatní předměty, pokud to bude
finančně únosné, spojovat nebudeme. Na druhou
stranu třída se dvanácti žáky si při běžné nemocnosti
v tělocviku žádnou kolektivní hru sama nezahraje.
Vrátím se však ještě k novým prvňáčkům. Všem jim
přeji, aby se jim ve škole líbilo, těšili se do ní a svými
známkami dělali rodičům vždy jen radost.
Co říci závěrem? Kdo se trochu zajímá o dění ve
školství ví, jak složitá situace bude v letošním roce i
do budoucna s jeho financováním. Stát se snaží, aby
regionální školy ještě více dotovali jejich zřizovatelé,
potažmo rodiče a ve finále to znamená horší materiální podmínky pro žáky a finanční pro zaměstnance.
Proto bych chtěl na tomto místě alespoň poděkovat,
hlavně pracovnicím z kuchyně a provozu, které strávily ve škole většinu letních prázdnin, za jejich náročnou práci a popřát všem do nového školního roku
hodně zdraví, mnoho sil a pevné nervy při zdolávání
všech pracovních úkolů.
Mgr. Jaroslav Švarc
ředitel ZŠ a MŠ Kožlany

SPOLKY
Šikulky o prázdninách
O letních prázdninách jsme cestovaly nejen po okolí
Kožlan, ale také jsme se byly podívat třeba i v Jablonci nad Jizerou.
Začátkem července jsme byly ve Velké Chmelištné,
kde jsme měly výtvarnou dílnu. Děti měly největší zájem o výrobu šperků z korálků, textilní hračky, zdobení perníčků a výrobu broží z textilu, plsti a korálků.
Byly jsme na pouti v Břežanech a v Čisté. Předváděly jsme zájemcům různé druhy vytváření. Měly jsme
radost, že nejen děti, ale i dospěláci si rádi výtvarné
činnosti vyzkoušeli.
Vyjely jsme si na výlet do Jablonce nad Jizerou, kde
jsme byly v závodě, kde se vyráběly skleněné korálky,
které se vyvážely do zahraničí. Dnes se o výrobě v této malé fabričce musí mluvit již v minulém čase. Výroba je zastavena a výrobky se prodávaly se slevou.
Také jsme si zde nakoupily české korálky. Je to smutné, když procházíte provoz, kde se již nepracuje a kde
bylo zaměstnáno plno lidí, tak jako v jiných výrobních
závodech, které jsou také zavřeny.
V malé vesničce Poniklá jsme se byly podívat v
krámku malého výrobního podniku, kde se vyrábí tradiční korálkové vánoční ozdoby. Protože máme přátelský vztah s „Klubem motalinek“, pletení z papírových
ruliček, navštívily jsme jednu z nich. Říká si „Myšanda“ a pod touto přezdívkou ji najdete i na stránkách
„pletení z papíru“. Tato šikovná paní, se věnuje tolika
různým výtvarným pracím, že jsme jen tiše záviděly.
Jsou lidé, kteří „nemusí skoro spát“, jinak není možné,
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že to dokáže všechno stihnout (a to vaří v kuchyni
v penzionu jejího manžela).
Začátkem srpna jsme si udělaly znovu radost a jely
jsme se podívat do vedlejšího okresu, do malé vesničky Rousínov, okr. Rakovník.

Kurz pletení panenek ze šustí

Tam probíhá již druhou desítkou kulturní akce
„ROUS“. Celý týden se v odpoledních hodinách scházejí lidé a věnují se kreativní činnosti. Nejen děti, ale
hlavně dospěláci, maminky i tatínkové. Ve stodole u
Faflíků, jsme si prohlížely, s jakým nadšením se lidé
sejdou a vytváří: pletou z pedigu, tvoří z keramické
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hmoty, vyrábí šperky a obrázky z vitráží. Zkouší si
formou vázáním vyrobit sešit nebo blok, hrají si s
hmotou Fimo, pletou vánoční ozdoby ze slámy. My
jsme si zkusily vyrobit panenku ze šustí. Jelikož jsme
to dělaly poprvé, tak nám výroba panenky trvala skoro hodinu. Bylo to pěkně strávené odpoledne. A také
jsme „záviděly této malé vesničce“ že se tam dokáží
lidé dát dohromady, sejít se a společně se pobavit.

ní Topinková umožnila se scházet a vystavit věci, které jsme vyráběly na úterních setkáních „šikulek“.
V sobotu a v neděli jsme s dětmi vyráběly textilní
dekorace tašek, ubrousků. Nebo jsme korálkovaly, šily z plsti ozdoby. Děti se zaujetím vyráběly obrázky
na sáčky a tašky, které použijí, když půjdou na kroužek nebo na cvičební úbor. S radostí si prohlížely své
výtvory a měly z nich radost.

Dekorování textilní tašky

Šití textilní hračky

Snažily jsme se proto ještě víc a připravily jsme pro
naše lidi v Kožlanech, o pouti, výtvarnou dílnu. Máme
to štěstí, že se můžeme scházet nejen ve spolkové
místnosti v budově knihovny, ale také v krámku u Topinků. Tak jsme si pojmenovaly krámek, kde nám pa-

O prázdninách jsme měly v sobotu otevřenou výtvarnou dílnu v krámku u Topinků od 9 – 11 hod.
Chtěly bychom ještě celé září mít otevřeno, a proto
vás zveme: Přijďte se mezi nás pobavit!
Šikulky z Kožlan

Smíšený volejbalový oddíl
Kožlany oznamuje, že od září začínáme opět v tělocvičně ZŠ ve středu od 19 hod. Účast všech je žádoucí z důvodu treninku na turnaj do Kralovic, který se uskuteční 15. září 2012 na hřišti u sokolovny.

Hasiči Kožlany
V našem sboru během letních prázdnin se událo pár
věcí, které stojí za zmínku.

Dne 30. června jsme navštívili jihočeské Dolní Bukovsko na pozvání zdejšího SDH. Hasiči slavili 130 let založení SDH Dolní Bukovsko. Výročí 130 let sboru se
nám líbilo, poněvadž bylo na jedničku připravené. Jediné co nám vadilo, bylo příliš horké počasí, které nedělalo některým lidem dobře. Za zmínku stojí rychlý
zásah našich členů J. Zímové, M. Čsešky, O. Holečka,
kteří poskytli první pomoc staršímu pánovi, který zkolaboval vedrem. Základní životní funkce mu zajištovali
až do příjezdu rychlé zdravotní služby.
Další akcí, která se konala, byla ukázka naší techniky, výstroje a hasičské činnosti dětem na letním táboře Dopraváček u Hedčan, kde jsme byli celkem dvawww.kozlany.cz

krát a jedna předváděcí akce byla v Manětíně. Náklady na tyto akce byly uhrazeny letními tábory.

Dne 3. srpna po třetí předváděcí akci na letním táboře, byl ve 20:21 hod. operačním HZS vyhlášen poplach. Jednalo se o požár kombajnu na poli mezi Kožlany a Dřevcem. Kombajn se vznítil v motorovém
prostoru při sekání obilí a díky rychlému zásahu našich hasičů neshořel kombajn a od něj pak celé pole.
Požár byl pod kontrolou během několika minut. Kožlanští hasiči byli první na místě s oběma vozy CAS a
pak následoval příjezd SDH Kralovice a HZS Plasy.
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V průběhu letních prázdnin nadále docházelo k napouštění nádrží na hřbitovech, na hřišti a na
fa.Becker. Také se zalévali nově vysazené stromky
v našem městě. Na konec prázdnin s pozdravem
Vaši Hasiči

Citát měsíce:
„Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým
útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu.“
Diogenes

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna oznamuje, že z důvodu školení bude 4. září knihovna uzavřena.
Knihovny na vesnicích budou otevřeny v pátek 14. září v obvyklou dobu.

SPORT
Nohejbalový turnaj v Bučku
V sobotu 14. července se na hřišti v Bučku konal
třetí ročník nohejbalového turnaje trojic. Do turnaje,
který se hrál ve dvou skupinách, se přihlásilo jedenáct
družstev. Sítem zápasů ve skupinách a následným
play-off nejlépe prošlo družstvo ze Zruče, které ve vyrovnaném finále porazilo hráče týmu Lovci ve složení
Král/Hach/Král. V souboji o třetí místo byl úspěšnější
čistě domácí tým ve složení: V. Vodrážka, T. Hach a
M. Fišar.
Po skončení turnaje byla na programu spousta dovednostních disciplín nejen pro hráče, ale i pro diváky
všech věkových skupin.
Poděkování za bezchybný průběh turnaje patří pořádajícímu SDH Buček v čele s V. Hachem, sponzorům
a stejně tak i Městu Kožlany, za předzápasovou úpravu okolí hřiště a finanční výpomoc s nákupem pohárů
a cen.

Miroslav Fišar

FC Olympie Kožlany
Výsledky - srpen:
Muži - Příprava:
Jesenice – Kožlany 3:3 (1:3)
branky:
vlastní,
J.Švamberg,
Šimek
Kožlany – Zavidov 2:4
branky: Šimek 2
Program - září:
Muži (sobota):
2.9. Vejprnice B - Kožlany
8.9. Kožlany - Třemošná
15.9. Kožlany - Dolní Bělá
22.9. Kozolupy – Kožlany
29.9. Kožlany - Úlice
www.kozlany.cz

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

Kožlany - Tatran Rakovník B
4:3 (3:1)
branky: Šnajdr 2, V.Švamberg,
Koura

Muži - Mistrovské utkání:
Kožlany – Manětín 6:1 (3:0)
branky: Šnajdr 2, Šimek 2, Lehner, J.Švamberg

Kožlany – Kralovice 0:6 (0:1)

Stará garda:
Kožlany – Blatnice 3:3 (1:1)
branky: Hach, L.Kulhánek, Bílek

hod. (neděle)
hod.
hod.
hod.
hod.

Dorost (sobota):
8.9. Kožlany - Žihle
15.9. Kožlany - Dolní Bělá
23.9. Sulkov - Kožlany
29.9. Kožlany - Plasy

14:30
14:00
10:00
14:00

hod.
hod.
hod. (neděle)
hod.
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Žáci (sobota):
8.9. Kožlany - Chotíkov
12.9. Horní Bříza - Kožlany
15.9. Kožlany - Dolní Bělá
19.9. Kožlany - Žihle
22.9. Kozolupy - Kožlany
29.9. Kožlany - Tlučná

10:00
17:00
10:00
17:00
10:00
10:00

hod.
hod. (středa)
hod.
hod. (středa)
hod.
hod.

DBK Kožlany – Kralovice
Soustředění
Konec prázdnin znamená pro hráčky a hráče vyvrcholení přípravy na další sezónu. Letošní soustředění
jsme připravili na dvě etapy. První ve dnech 11. - 18.
srpna probíhala v Sušici, kde má tradiční zázemí svého kempu BaK Plzeň. Kromě tréninku individuálních
činností jednotlivce a nácviku herních kombinací jsme
se zaměřili na fyzickou přípravu do dlouhé sezóny. Již
příjezd do Sušice byl v rámci přípravy - žádný příjezd
auty či snad autobusem, ale na kole z Horažďovic. A
první kopeček za Horažďovicemi prověřil každého a
trenérům ihned ukázal zda to, co se psalo do tréninkových deníčků je pravda nebo toužebné přání.
V Sušici byly k dispozici na čtyři tréninkové skupiny
dvě haly, venkovní hřiště a atletický ovál. Program byl
připraven tak, že bylo možné strávit dopoledne v halách a odpoledne venku na kolech či dokonce výjezdem do horažďovického bazénu. Tam proběhl, kromě
volného koupání, jízd na tobogánu či hraní na babu
v divoké řece, také krátký plavecký výcvik všech plaveckých stylů. Někteří zjistili, že se zacpaným nosem
to neplave, případně, že nejlepší způsob utopení se
jmenuje motýlek.
Druhá etapa byla pro náš klub již tradiční.
Od neděle 19. srpna až do soboty 25. se naším domovem stala tělocvična gymnázia Plasy. Ligová žákovská
a dorostenecká družstva doplnilo minižactvo a také
několik žen. Ano, ženy po dlouhé době dávají dohromady družstvo a zúčastní se bojů v oblastním přeboru.
V rámci soustředění jsme se utkali v přípravném
zápase s družstvem U17 Kuvajtu. Kuvajští sportovci
jsou na soustředění v Plzni před svojí obdobou naší
Olympiády dětí a mládeže. Soupeř pro nás neznámý
přinesl mnoho dotazů. Hrají dobře a budou zavázaný
v těch šátkách? Z Plzně doráží první info o soupeři.
„Přátelák“ chlapců Kuvajtu proti ligovému družstvu
U17 Mariánských Lázní vyhrávají hosté o cca 50 bodů.
Tak jestli to ty jejich holky hrají stejně, tak to bude
docela práce odehrát alespoň se ctí. A již jsou tady …
Plná tělocvična diváků – tréninky byly zrušeny a ti co
nehrají, jdou fandit. Přijíždějí i rodiče. Atmosféra jak
při finále olympijských her. Rozskok a … jako slušní
hostitelé necháváme dát soupeře první koš. Bohužel
pro kuvajtský tým i v první čtvrtině to byl jejich koš
poslední. Družstvo bylo proti našim dorostenkám slabé, takže se do druhého poločasu převlékly žákyně,
ale i tak jsme soupeře převyšovali ve všech směrech.
Někdo z diváků si posteskl, že takto ta nafta levnější
nebude. Na konci zápasu svítilo na tabuli skóre 83:27.
V po zápasové euforii plné přátelský emocí jsme se
dozvěděli, že to hrají vlastně 3 měsíce a že to je výběr pouze jedné školy, kde trenérkou je učitelka.
Z tohoto pohledu byl jejich výkon heroický. Odveta
byla domluvena na pondělí 27. srpna do haly ZČU na
Zeleném trojúhelníku. My postavíme hráčky U14 a
www.kozlany.cz

Stará garda (pátek):
31.8. Třemošná - Kožlany
7.9. Kožlany - Tlučná
14.9. Líně - Kožlany
21.9. Kožlany - Zruč B
24.9 .Hvozd - Kožlany

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod. (pondělí)

U13, ať je zápas alespoň vyrovnaný. A to opravdu byl.
Kuvajťanky hrály celou dobu zónovou obranu, se kterou se naše mladé hráčky nedokázaly srovnat. A když
jsme si ani v nervozitě nepřihrály, byl to vyrovnaný
zápas, který skončil našim vítězstvím 50:40. Oba zápasy byly příjemným zpestřením tréninkové dřiny
konce prázdnin.

Společné foto z prvního zápasu v Plasích
Minižactvo do nové sezóny v novém
Díky finanční podpoře firmy Skyline Optic z Kralovic
jsme nechali ušít dvě nové sady dresů pro naše
nejmladší hráče a hráčky.
Pro domácí - světlou variantu dresů jsme zvolili jako
základní výraznou žluto-zelenou barvu, doplněnou o
bílé a oranžové svislé pruhy na bocích. Venkovní dres
je již tradiční – černý se stejnými doplňky jako světlá
verze. Věříme, že nové dresy přinesou našim nejmenším štěstí a že se opět prosadí na medailové pozice
v oblastním přeboru.
Ještě jednou děkujeme zástupcům regionální firmy
Skyline Optic za podporu dětí při jejich sportovní aktivitě.

Foto z předání nových dresů vedoucím závodu
Skyline Optic Ing. I. Petričičem
KRA – KOŽ CUPy
Začátek sezóny by snad ani nabyl začátkem bez našich přípravných turnajů. Opět uspořádáme v těloKožlanský zpravodaj 9/2012
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cvičně ZŠ dva turnaje. První pro kategorii U15 v termínu 7. - 9. 9. a druhý pro mladší mini o týden později.
O naše turnaje je v basketbalovém českém království veliký zájem – oba byly naplněny dávno před
uzávěrkou přihlášek. Takže opět přivítáme družstva

Plzně, Tachova, Kladna, České Lípy, Strakonic, USK či
HB Basket.
Patříte-li mezi příznivce basketbalu, jste vítáni v tělocvičně ZŠ Kožlany při těchto turnajích, ale také při
mistrovských zápasech následující sezóny 2012/13.
J. Buňka

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.O prázdninách jsme
se Vás ptali: Využili byste v domácnosti popelnice na
třídění bioodpadu?

Výsledky prázdninové ankety:

Anketní otázka na září zní:
Myslíte si , že vzdělání je v současné době předpokladem pro získání lepší práce či lepšího společenského uplatnění?

Stav k 29.8. 11:00
Nová anketa bude spuštěna 1.9.2012

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.
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