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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
blíží se čas dovolených a počasí nám zatím přeje. Naše technické
služby a pracovníci na veřejné službě se
tak mohou věnovat
běžné
údržbě
veřejných
ploch.
Velmi
tímto
oceňuji i nezaměstnané
na
VS, kteří udělali v Kožlanech velký
kus práce. Ke konci měsíce se nám
podařilo vyspravit některé díry a
překopy na místních komunikacích
a
na
chodnících.
Vzhledem
k vyšším nárokům na počasí a na
technologické
postupy
prací
s asfaltem je dobré tyto práce provádět najednou a v letních měsících. Hlavní roli zde hraje i ekonomická náročnost.
V nejbližší době se pustíme do
částečné opravy cesty k Cukrovic mlýnu,
přístupové cesty
k novým garážím
za bytovkou
č.p. 387 a opravy komunikace za
bytovkami č.p. 385 a 368. Tady
jsme nechali přeložit elektrický kabel veřejného osvětlení a zároveň
jsme nechali udělat nové světlo na
chodník k bytovce č.p.456, které

částečně osvětluje i nové dětské
hřiště.
Určitě jste si všimli, že chodník
v Jasmínové ulici je již hotový. Díky dotaci od Plzeňského kraje a
také podílu z rozpočtu města se
nám podařilo
částečně zlepšit
podmínky života pro naše občany
či návštěvníky města. Dílo bylo
předáno 20. června ve velmi dobré
kvalitě. Práce a uzávěra komunikace nakonec netrvaly tak dlouho,
což občané jistě ocenili kladně.
Práce na rybníku Vožeháku dále
pokračují. V současné době se pracuje na zpevnění návodní strany
tělesa hráze. Materiál se vozí ze
skládky ve Dřevci a pomocí techniky se hutní. Archeologický výzkum zatím nepotvrdil přítomnost
spadlého
německého
letadla.
Vzhledem
k velkému
množství
bahna je však jeho lokalizace velmi obtížná a dle vyjádření archeologů bude potřeba i dokonalejší
vyhledávací technika.
Z práce úřadu rád zmíním kontrolu na dotaci přidělenou Plzeňským krajem na technické zhodnocení naší hasičské T 38 CAS. Kontrola dopadla dobře bez připomínek
a nedostatků ve vyúčtování celé
akce.

Za Město Kožlany, jakožto akcionáře, jsem se zúčastnil 26. června v Nýřanech valné hromady společnosti Vodárenská a kanalizační
a.s. V červnu také proběhlo 9. zasedání zastupitelstva města, kde
mimo jiné bylo schváleno hospodaření města Kožlany za rok 2011
bez výhrad. Další body usnesení
najdete na jiném místě našeho
zpravodaje.
Ze spolkové činnosti mi dovolte
připomenout námětové cvičení našich hasičů, tentokrát v areálu firmy Truhlářství Urban.
V pátek 29. června se v obřadní
síni MěÚ konalo slavnostní vyřazení žáků 9. třídy naší základní školy.
Ve slavnostní atmosféře jsme se
společně se zaměstnanci školy a
rodiči rozloučili se čtrnácti žáky,
kteří po prázdninách nastoupí do
středních škol a učilišť, aby tak pokračovali ve svém dalším vzdělávání.
Chtěl bych všem dětem popřát
krásné prázdniny. Léto je časem
dovolených. Přeji vám tedy klidné
a spokojené prožití dovolené,
k tomu hezké počasí a plno nových
zážitků.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 9. zasedání konaném dne 28.05.2012
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 9. zasedání rady města
Kožlany; termín a program 9. zasedání zastupitelstva města Kožlany; 3. rozpočtové opatření 2012;
směrnici pro zadávání veřejných
zakázek
malého
rozsahu
s účinností od 01.06.2012; smlouvu o zřízení věcného břemene na
pozemku p.č. 4227/2 v k.ú. Kožlawww.kozlany.cz

ny se společností ČEZ Distribuce,
a.s
Rada souhlasí:
s povolením vjezdu motorových
vozidel
do
lesa
v souvislosti
s přípravou letního tábora v období
od 22.06. do 22.07.2012 a sběrem
suché
klesti
po
domluvě
s lesníkem; se záborem chodníku
před
č.p.
71
Kožlany
do
10.06.2012; s provedením plynové
přípojky pro č.p. 33; s umístěním
nového oplocení pro parcelní č.
3623/1 v k.ú. Kožlany; s konáním
kulturní akce CastleLARP 2012
v období od 21.06.-24.06.2012, a

se vstupem a pobytem na obecní
pozemky v okolí hradu Krašova pro
potřeby konání akce, stanování na
pozemku p.č.. 815/1, vjezd osobních aut účastníků akce na lesní
cestu vedoucí ke hradu a parkování u hradu, sběr palivového dřeva
na lesních pozemcích, sběr je nutné domluvit s lesníkem panem
Gajdošem;
s provedením taktického hasičského cvičení na požár
v prostorách firmy Truhlářství Urban dne 01.06.2012; a nemá námitek k úpravě lesní cesty na pozemku p.č. 320, 815/1, 816/1
v k.ú. Bohy.
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Výsledky projednání rady města na 10. zasedání konaném dne 18.06.2012
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty;
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 10. zasedání rady města
Kožlany; v důsledku havárie prominutí úhrady stočného za období
leden-březen 2012 a úhradu vodného ve třech po sobě jdoucích
splátkách pro č.p. 187 Kožlany.
Rada nemá námitek:
a připomínek k uzavírce železničního přejezdu na trati Rakovník -

Blatno v Jesenici na
silnici
I.tř./27; k umístění přechodného
dopravního značení v obci Hedčany
z důvodu úplné uzavírky komunikace mezi obcemi Chříč a Slatina
v rámci pořádání akce 1.Pongratz
Rallye Slalom Show Chříč.
Rada souhlasí:
se zápisem žadatelky do místního
seznamu zájemců o byt v DPS Kožlany s tím, že v současné době
není žádný volný byt.
Rada nesouhlasí:
s navrženým řešením stavby nového podzemního vedení NN v obci

Hedčany z důvodu přímého střetu
s kanalizační stokou.
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.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 9. zasedání
konaném dne 13.06.2012
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva
Zastupitelstvo určuje:
č. 71/12 - ověřovateli zápisu Luboše Kotěšovce, Zdeňka Pícla, návrhovou komisi ve složení předseda Václav Kratochvíl, členové Oldřich Mudra, Milan Konopásek.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 72/12 - program 9. zasedání
zastupitelstva, č. 73/12 - změnu
rozpočtu města na rok 2012 - 4.
rozpočtové opatření, č. 74/12 -

poskytování finančního příspěvku
pro ZŠ a MŠ Dr.E.Beneše Kožlany
na pořízení školních potřeb pro žáky prvních tříd a úhradu části školkovného pro děti rodičů s trvalým
pobytem v Kožlanech a spádových
obcích, č. 75/12 - hospodaření
města Kožlany za rok 2011 a to
bez výhrad, č. 76/12 - použití jako ceny reprodukční tyto základní
ceny: orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, trvalý
travnatý porost - 4,- Kč za metr
čtvereční; lesní pozemky - 3,80 Kč
za metr čtvereční; stavební po-

zemky - cena základní 35,- Kč za
metr čtvereční; vodní plocha 1,50 Kč; ostatní plocha (jiná plocha) - 7,- Kč; ostatní plocha (komunikace) - 13,- Kč; ostatní plocha (dobývací prostor, manipulační
plocha) - 18,90 Kč; neplodná půda
- 1,30 Kč; zastavěná plocha a nádvoří - 84,- Kč
Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 77/12 - prominutí úhrady výše
stočného za vodu neodvedenou do
kanalizace z důvodu průkaznosti.

Odpady
V červnu opět proběhl v Kožlanech a spádových obcích svoz nebezpečného a objemného odpadu. A jako
každý rok na stanovišti u SPARu v Kožlanech občané
„odložili“ svůj odpad, aniž by pomohli s jeho naložením. Někteří přišli dodatečně, ale máme fotografie
těch, kteří odpad přivezli, odložili a odjeli. Některé
jsme již upozornili a zbylé budeme kontaktovat a budeme žádat vysvětlení.
Máme ale také štěstí na ty, kteří nezištně chodí
každý rok pomáhat. Za všechny bychom chtěli jmenovat pana Vondráka a pana Kobyláka.
Další svoz proběhne na podzim. Proto již nyní znovu
upozorňujeme, že je třeba odpad přivézt v den a určenou hodinu na stanoviště a pomoci ho svozové
službě naložit.

Muzeum Kožlany - nová expozice
Muzeum je otevřeno již třináct let se stejnou expozicí a tak jsme se rozhodli pozměnit tu stávající. Nepřijdete o nic, co tam již je vystavováno, jen sloučíme
dvě místnosti o hrnčířství do jedné a vznikne tak
prostor pro další využití.
Po dohodě s Muzeem v Mariánské Týnici, konkrétně
s panem Fákem a paní Tupou, zde nainstalujeme výstavu, která by se čas od času měnila, přibližně tak
jednou ročně a to na začátku sezóny.

www.kozlany.cz

Na tento rok budeme mít zapůjčenou výstavu
z Mariánské Týnice, která nese název „Velké prádlo
našich babiček“.
Výstava se bude instalovat 2. - 3. července 2012 a
v dalších dnech se budu těšit, pokud navštívíte muzeum.
M. Matějovská
Nové vstupné od 1. 6. 2012 je stanoveno na výši:
děti, studenti, důchodci a ZTP: 20,- Kč
ostatní: 40,- KČ
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HISTORIE
Založení Tělocvičné jednoty Sokol Kožlany (k 150. výročí založení Sokola)
Zbytek dluhu v částce 208.000 Kč byl vázán zárukou
na soukromém majetku členů Sokola bratrů: Dr. E.
Beneše, Františka Hanzlíčka, V. Rabštejnka, Karla
Duška, Antonína Straky, br. Bundy, R. Ullmanna, V.
Ullmanna, V. Veselíka, Bohumila Šnajdra, Josefa Bubna, Fr. Vožeha, Dr. Syrového, V. Bureše, V. Rabštejnka, Bohumila a Karla Matasa, Františky Hanzlíčkové a
Berty Šnajdrové.
Pravdou však zůstává, že největším mecenášem byl
stále kožlanský rodák, člen TJ
Sokol v Kožlanech, ministr a
později prezident Československé republiky Dr. E. Beneš, který i po dokončení sokolovny přispíval stále pravidelně nemalými
částkami jako člen na činnost
Sokola.
Ale byli to i zahraniční kožlanští rodáci, kteří prostřednictvím
krajanských spolků v Americe přispívali na sokolovnu
a její další vybavení. Neboť to byla stále ještě jejich
sokolovna. Měli ještě příliš silné kořeny v místě, kde
se narodili. Ani ti nesmí býti proto zapomenuti. Byli to
hlavně: Em. Růžek Vojta Straka, L. Dongres, jakub
Pivoňka, Božena Škaloudová, Marie Vondrášková,
Františka Klausová, Václav Klaus, Petr Rabštejnek,
James Štorkán, Marie Vlčková, Františka Rusá, Emil
Smrž, Kristina Diršmídová, Anna Jakubcová, Dr. M.
Tůmová, Hynek pilát, Josef Mattas, Frank Klaus, Marie
Březsková, Bežena Menclová, Vojtěch Klaus, Rudolf
Rabštejnek, Helena karasová, Frank Krofta, Václav
Fuchs. Ctibor J. Haller, Frank Špinar, Josef Haller, A.
Pechová, Anežka Coudrová, Žofie Majerová a mnoho
bezejmenných a již zapomenutých dárců.
Velké zadlužení proto stálo v roce 1930 před nově
zvoleným výborem Sokola, kdy starostou se stává
mlynář Antonín Straka, 1. místostarostou Ferdinand
Knapp, 2. místostarostou zakládající člen Sokola Jan
Vondrášek, náčelníkem František Vožeh, náčelnicí že
Blažena Piškulová a vzdělavatelem učitel Josef Kohout. Dále členy výboru byli: Fr. Hanzlíček, K. Dušek,
Em. Šafránek, Karel Matas, Václav rabštejnek, Jaroslav Lajpert, Bohumil Šnajdr, Zusková, Karel Švarc,
Blažena Hofmanová, Stanislav Staněk, Fr. Novák a
Emil Vodvářka. Jako náčelnici až do zákazu činnosti
Sokola pracovali: František Vožeh, Karel Hop, Eman
Lajpert a učitel Josef Kolář. Jako náčelnice žen: Blažena Piškulová, Mila Šnajdrová, Máňa Kratochvílová a
Jarmila Vacíková.
Tělocvičná
jednota
Sokol
v Kožlanech
se
v meziválečné době tak stává nejsilnější a nejaktivnější společenskou organizací jak v oblasti tělovýchovné, tak v oblasti kulturní a vzdělávací. V oblasti
kulturní v činnosti dramatické pak dosahuje nemalých

úspěchů, kde divadelní odbor za vedení MUDr. Karla
Syrového, městského lékaře v Kožlanech a jeho manželky Věry sehrává každoročně několik her, později i
operet. Z divadelních dramat je možno jmenovat:
Sestřičky u sv. pany Kláry, Zavadilka vdává dceru, Na
lavici obžalovaných, Lucerna, Děvče od Čerchova, Arcikněz, Slepý ženich, S troškou do mlýna, Rezinka
pluku, Klášter šedých sester, Madlenka z cihelny, Srdíčko z lásky, Lidé na kře, Na závětří pod Šumavou,
Gazdina roba, Dáma s kaméliemi, Taneček paní
Marjánky, Brandejští dragouni, Lidé v zeleném, Kolébka, Noví lidé a operety Slovácká princezna a Na tý
louce zelený.
Všeobecná mobilizace vyhlášená 21. května 1938
zastihuje všechny členy Sokola a kožlanské občany
právě při divadelním představení „Brandejští dragouni“, kdy mobilizovaní odjíždí hned prvními vlaky ke
svým útvarům a nemobilizovaní členové Sokola nastupují rovnou z divadla jako sokolské hlídky na
ochranu komunikací, čisteckého železničního mostu a
výpadových silnic.
Koncem června a začátkem července 1938 konaný
X.Všesokolský slet v Praze se pak stává ohromnou
všenárodní manifestací na obranu republiky a československého státu proti německému fašismu. Koncem
září však přichází další osudová rána, Mnichovský diktát a odtržení a zábor pohraničních oblastí Sudet. A
následujícího roku 15. března 1939 pak k obsazení
zbytku československého území německou armádou a
s Říšským výnosem pak k zřízení Protektorátu Čechy
a Morava (Bohmen und Mohren) v rámci Německé říše se zavedením funkce říšského protektora s právem
veta.
Toto vše se odráží v činnosti Sokola, kdy dochází
k perzekuci některých funkcionářů a veškeré dění
pomalu upadá až zaniká úplně, a to včetně činnosti
dramatické. K úplnému zastavení činnosti pak dochází
dne 13.4.1941, kdy Okresní úřad v Kralovicích na základě Říšského výnosu zastavuje s okamžitou platností činnost Sokola (vyjma živnostenského provozování
biografu) a zajišťuje jeho veškerý majetek.
Tak skončila před II. Světovou válkou činnost Tělocvičné jednoty Sokol v Kožlanech. Ale na co ve své
bohaté činnosti do roku 1938 zapomněli? Zapomněli
zasadit pamětní desku na rodném domě čp. 144 svému rodáku a významnému sokolskému činovníku Josefu Čapkovi, starostovi pařížského Sokola, důstojníku
francouzské čestné legie, spolupracovníku Dr. Edvarda Beneše a předsedovi Českého národního odboje za
I. Světové války v Paříži, a to dodnes.
Rodný domek Josefa Čapka stojí v Kožlanech ještě
dodnes v původním stavu, v kterém jeho sestra Paula
Čapková bydlela a žila do své smrti roku 1938.
Bohumil Vondrášek

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Závěr roku ve škole a školce
Červen je v každé škole spojen nejen s finišováním
a doháněním klasifikace, ale i se školními výlety a
různými kulturními nebo sportovními akcemi. Ani ten
letošní nebyl výjimkou.
Trochu se nám sice zamotal konec května, kdy probíhalo zpočátku trochu chaotické testování žáků pátých a devátých tříd, ale červen byl už zase klidný. Na
www.kozlany.cz

tomto místě bych se rád zastavil u testování žáků. Ač
si myslím, že výsledky žádného testu neodpovídají
úrovni znalostí, tipující dítě je na tom často lépe než
to přemýšlející, přesto jsme ve většině testovaných
předmětů atakovali 60% hranici úspěšnosti, což je
v porovnání s ostatními školami velice slušný výsledek.
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První červnový den je svátkem dětí, a tak jsme jim
připravili pěknou a poučnou podívanou na zástupce
dravých ptáků. „Pan sokolník“ dětem ze školy i školky
poutavě vyprávěl o životě našich sov a dravců a přitom se doslova nad jejich hlavami proháněli ptáci od
velikosti poštolky až po výra velkého. Jen orel bělohlavý nechtěl spolupracovat. Svým pronikavým křikem dokonale vyplnil každý kout tělocvičny. Povídání
sokolníka bylo velmi zajímavé a věřím, že budeme tuto akci někdy opakovat.

Konec školního roku si děti už neumí představit bez
výletů. Prvními, kdo opustili školu, byli žáci 9. ročníku,
kteří strávili dva dny na Sklárně u Žihle. 1. - 3. třída
viděla zblízka zámek Bečov, 4. a 5. třída se svezla lodí
po Orlické přehradě a navštívila hornické muzeum
v Příbrami a 6. - 8. třída jela do našeho hlavního města, když je zlákala projížďka po Vltavě a pražská zoo.
Ani děti z mateřské školky nebyly pozadu a šly se podívat do mlýna pod Milíčovem, kde chovají mnoho
domácích i exotických zvířat. I přes nepřízeň počasí si
děti výlety užily a vracely se plné dojmů a nových zážitků.
V červnu také probíhá mnoho sportovních akcí. Jejich výčet a hlavně výsledky vašich dětí najdete na jiném místě zpravodaje.
Naši školu po prázdninách (jsou žáky do 31. 8.)
opouští 14 deváťáků. Někdy nám byli velice tvrdými
soupeři. Snad budou na kožlanskou školu vzpomínat

v dobrém. Přeji všem absolventům za sebe a celý učitelský sbor, aby se jim v dalším studiu dařilo a co nejvíce využili znalosti a dovednosti, které jsme se jim
snažili předat.
V září nastoupí do školy 16 nových školáčků. Už se
na ně moc těšíme. Vstup do školy bude na ně i jejich
rodiče klást nové povinnosti a úkoly. Doufám však, že
radost z dobře zvládnuté práce a krásných známek
v žákovských knížkách převládne. Také školka bude
po prázdninách „praskat ve švech“, když v ní přivítáme 20 nových předškoláčků. S tímto nárůstem už delší dobu počítáme, připravujeme novou třídu a budeme
rozšiřovat pedagogický sbor. Myslím si, že kdo se byl
podívat na slavnostním vyřazení dětí ze školky, všiml
si, že ani tam se čas nezastavil. Svědčí o tom nedávno dokončené zastřešení terasy, nové bezpečné prvky
na zahradě, oplocení i celková úprava venkovního
prostředí. Všechny tyto úpravy nás však velice finančně vyčerpávají. I když nám město Kožlany vychází
v našich požadavcích maximálně vstříc, oslovuji tímto
i případné dárce a sponzory. Kdo by chtěl nějakým
způsobem přispět k vylepšení prostředí, které děti
většinu dne obklopuje, přijďte do školy. Určitě spolu
vhodnou formu vymyslíme.
Všem ostatním žákům, o kterých jsem se výše nezmínil, začínají prázdniny. Chodby a třídy se vylidní,
budeme čerpat zasloužené dovolené. Chtěl bych všem
zaměstnancům ZŠ a MŠ Kožlany poděkovat za obětavou a těžkou práci ve školství, která je v současné
době škrtů a úspor velice špatně placená, a popřát jim
nikým nerušenou dovolenou plnou krásných, prosluněných dnů.
Na úplný závěr bych chtěl ještě všem, kdo se o školu zajímají, připomenout naše webové stránky http://zsamskozlany.webnode.cz/. Přestože stále průběžně vznikají, už nyní tam najdete mnoho tiskopisů a
informací o naší činnosti.
Mgr. Jaroslav Švarc

Jak jsme sportovali v červnu
Poslední měsíc školního roku byvá bohatý nejen na čtvrtletky, závěrečné opakování a zkoušení, ale
i na sportovní turnaje konané pod
širým nebem.

Prvním byl Atletický trojboj
v Plasích, který se konal 5. 6. a byl
určen pro žáky I. stupně. Závodilo
se v hodu míčkem, skoku dalekém
a běhu na 50 metrů. Nejlépe se
dařilo dvojici A. Fialová a N.
Švambergová, která ve své kategorii obsadila druhé místo. Hoši ve
složení J. Holeček a J. Valach byli
pátí a mladší L. Polanský a M. Zewww.kozlany.cz

tek šestí. Přesto byli všichni účastníci se svými výkony na atlet. stadionu spokojeni.

Příští den 6. 6. pořádala naše
škola již patnáctý ročník Kožlanské
laťky. Do závodu se přihlásilo jen
deset závodníků. Většina jich skákala v kategorii mini žáků. Nejlepší
výkony a také rekordy soutěže
předvedli
páťáci
A.
Sixtová
(105cm) a J. Valach (120cm). Mrzí
mě, že soutěžící z II. stupně naší
školy byli jen čtyři a navíc jen kluci!!! Zúčastněných devět hochů a
jedna dívka si přesto středeční od-

poledne užili, byli sladce odměněni
a těší se na příští rok.

Ve čtvrtek 7. 6. vyjely naše
týmy volejbalistů i volejbalistek (8.
- 9.) do Kralovic obhájit loňská
skvělá umístnění. V kategorii hoši
se sešla čtyři družstva: Kralovice
A, Kralovice B, Kožlany a Město
Touškov. Naši prošli turnajem bez
jediné prohry a odvezli si pohár za
první místo a zlaté medaile. Divčích mužstev přijelo osm: Vejprnice A, Vejprnice B, Kaznějov, ZručSenec, Kožlany, Kralovice, Dolní
Bělá a Horní Bříza. Hrálo se ve
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dvou skupinách a naše dívky postoupily do vyřazovacích bojů
z druhého místa. V semifinále podlehli Kaznějovu až ve zkrácené hře
a v utkání o třetí místo prohrály
se Zruč-Senec 2:0. Tedy čtvrté
místo, ale velká škoda, protože do
posledních dvou zápasů už nenastoupila A. Šofranková, která patřila k našim nejlepším hráčkám. I
přesto, že naše družstva byla doplněna sedmáky, předvedli jsme
v Kralovicích dobrý volejbal.
Posledním kláním škol na našem
okrese byl streetball. Turnaj pořádala naše škola společně s DBK na
hřišti u tělocvičny v úterý 19.6.
Do soutěže se přihlásilo 34 týmů
v 8 kategoriích, naše škola posta-

vila 9 týmů. Za stálého deště se
rozběhly zápasy ve všech kategoriích a naše žáky bylo opravdu vidět.
V kategorii 1. - 3. roč. obsadili
Mustangové druhou a Šmoulové
třetí příčku, Kozlové dokonce kat.
4. - 5. roč. vyhráli, Borci třetí,
Myšky čtvrté a Skittles pátí. V kat.
8. - 9. dívky Kačeny byly druhé a
hoši Smurfs čtvrtí. V kat. 6. - 7.
startovali pouze hoši z naší školy
pod hlavičkou Kožlany a skončili na
třetím místě. Z výsledků je vidět,
že se naši sportovci neztratili, užili
si pohybu na čerstvém vzduchu,
počasí se kolem poledne umoudřilo
a všechny nás sluníčko usušilo a
zahřálo.

Závěrem bych chtěl všem školním sportovcům poděkovat za
vzornou reprezentaci po celý školní
rok a popřát krásné prázdniny a
spoustu skvělých zážitků při letním
sportování. SPORTU ZDAR!!!

Mgr. Jaroslav Berbr

MŠ - CHVÁLÍME
30. května vystupovaly v mateřské škole děti ze
ZUŠ v Kralovicích. Chválíme budoucí muzikanty za
pěkné vystoupení.
6. června jsme s dětmi jeli do KD v Kralovicích na
divadelní představení. Chválíme herce divadla Duha
za netradiční pojetí pohádky O Červené Karkulce, která jela za babičkou přes Prahu na koloběžce.

14. června jsme uspořádali školní výlet do nedalekého Uhrovic mlýna. Od rána drobně pršelo (nechválíme počasí), takže majitelé mlýna byli trochu naším
příjezdem zaskočeni. Na svačinku jsme se schovali ve
www.kozlany.cz

veliké mlýnici, kde nám zatopili v krbu a pak už
v pláštěnkách a gumovkách hurá za zvířátky, mezi
kterými jsme se volně pohybovali. Chválíme majitele
objektu za pohostinnost, pana kováře za ukázku práce
se železem a všechna zvířata za vzorné chování.

22. června jsme se již tradičně loučili s budoucími
prvňáčky na zahradě mateřské školy. Po zdolání trasy
s plněním nejrůznějších úkolů si všichni mohli opéct
buřtíky. Rodiče viděli ukázku šikovnosti předškoláků,
kteří byli poté stužkováni a obdrželi dárky a CD
s fotkami z akcí tohoto školního roku. Večerní a noční
Kožlanský zpravodaj 7-8/2012
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program ve školce byl už pouze pro statečné děti. Užili jsme si hraní, pohádku a noční hledání skřítků při
svíčkách a pak: šup do spacáků. Před půlnocí se zavřela i poslední dětská víčka …. Chválíme rodiče, kteří
nám svými sponzorskými dary pomohli zajistit bohaté
občerstvení pro všechny zúčastněné.
A na závěr: v měsíci červnu byly dokončeny práce
na úpravách a vybavení naší školní zahrady v tomto
roce. Chválíme Radu města, která vyčlenila finanční
prostředky na zlepšení prostředí pro naše dětičky.
Chválíme všechny, kteří se na těchto úpravách, výrobě, přípravě terénu, ale i úklidu podíleli.
Krásné léto se spoustou pohody a optimismu přeje za
všechny zaměstnance mateřské školy.
L. Kozlerová

SPOLKY
Našli jsme v poštovní schránce – Pochod údolím Javornice
stupem. Možná, že si někteří účastníci 8. ročníku poPřipomenutí povodně z roku 1872.
Když jsem v „Kožlanském zpravodaji“ četl květnovou
upoutávku na pochod údolím Javornice, vzpomněl
jsem si na kožlanskou kroniku, kde je velmi sugestivní
popis kruté povodně ve dnech 25. - 26.května v roce
1872, která tehdy značně postihla Kožlany. Záznam
v městské kronice byl pořízený s dvanáctiletým od-

chodu na starou historii vzpomněli, když Javornici
brodili „suchou nohou“…..
(Přepis stránek 26 až 30
z kroniky uvádím
v původním znění i pravopise.)
Václav Jirsa, Manětín

Od války prusko-rakouské r. 1866 až do roku 1884, pražádného poznamenání v Knize této učiněno není, ač
za těchto 18 téměř roků leckterá událosť se stala, jež bezprostředně zasáhla v život města Kozlan. Tak těžko
postrádáme zde popis povodně, jež dne 25. a 26. května 1872 zachvátila střední Čechy a v okolí našem mnoho
stop zkázonosného svého působení zanechala. Míním se tudíž krátce zmíniti o události, ktérež rovné město naše
nezakusilo.
Kdo znal před rokem 1872 okolí nejbližší našeho města, tomu na první pohled utkví v mysli změna, jaká
v krajině té se udála.
Den 25. a 26. května r.1872.
Celé dopoledne onoho dne (25. května) bylo jasné, teplé. Nemohlo se dle všeho souditi na to, že již odpoledne téhož dne stane se tak osudným pro značnou část Čech. Hlavně utrpěla místa při Mži a přítocích řeky té
menších i větších. Postup počátku a průběhu katastrofy oné v Kozlanech a nejbližším okolí byl asi tento.
Asi ke třetí hodině odpolední zatáhla se obloha šedými mraky; chvílemi otřáslo vzduchem hluboké zahřmění a
několik klikatých blesků divně, jako ohniví hadi kmitalo se zataženou oblohou. Byly 3 hodiny odpolední, když
spustil se z hustých oblakův silný liják; myslelo se všeobecně, že liják ten brzy utichne beze všech větších,
hroznějších následků. Však brzy bylo mínění to zvráceno Důkazem hrozné skutečnosti. Neuplynulo ani ¾ hodiny, liják neustával, mraky se neprotrhovaly, ba zdálo se, že hustší jen ještě háv mrakův rozestírá se po obloze.
Potok Kozlanský, o němž se nemůže nijaký právem říci, že má dost vody, valil svým korytem ohromné spousty
rozzuřených vln. Dva mosty a lávka proti městské úřadovně padly v malé chvíli za oběť neurvalým proudům. Po
rozpěněné hladině vodní kolotaly rozličné předměty, kteréž ze dvorů při potoce urvány byly. Bylo to hlavně dříví, otýpky klestu, trakaře, špalky a menší nářadí hospodářské. Tarasy při potoce zcela byly proudem rozmeteny
a nakupeny na rozličných místech. Tak rybník dolejní, pod farní zahradou z úplna byl zanesem štěrkem. Ve dvorech, kam měla voda dost malý jen spád, vymlety hluboké, dlouhé rokle, stěny budov podemlety a rozmočeny.
Kde dříve jen zcela nepatrné stružky tekly, valil se mocný potok, který dost velkých škod působil ve svém okolí.
Hlavní příčina velikého rozvodnění potoků v našem okolí byla ta, že velikou spoustu vod rybník mladotický, u vsi
Mladotic za Královicemi, pojati nemohl, následkem toho protrženy byly hráze jeho, a rozpoutanému živlu pak
ničeho více v cestu se nestavělo (Pozn. aut.: Jde o mylnou informaci, mladotický rybník patřil do povodí Střely,
nikoliv do povodí Javornice; nebyl tedy hlavní příčinou rozvodnění kožlanských potoků. Protržení hráze rybníka
znásobilo povodňovou vlnu na Střele).
Luka při potocích dílem vymleta jsou až do základův, dílem zanesena kamením, z něhož mnohý balvan
ohromného byl rozsahu a veliké tíže. Tak zničeno jest veliké množství krásných luk „pod humny“, pod Cukrovic
mlýnem „na Kůzové“ až výše k Hrádecku a Strachovicům. Potoky opouštěly starý svůj běh a vymílaly si nová
koryta, jimiž na větším díle až dozní vlny své valí. Mnohé škody povodní tak povstalé daly se odčiniti a napraviti, jmenovitě škody na lukách a polích; ovšem restaurování takové spojeno bylo s náramným nákladem. Hlavně
bylo možno opravu činiti na lukách, které byly pískem a drobným kamením zaneseny. Nikoliv však tu, kde hluboké rokle vymlety byly, aneb kde naneseny byly spousty velikých balvanů. Tak hlavně veliké škody utrpěla luka „pod Horou“ na Kůzové (v části hoření) a po celé délce vzhůru až ku mlýnu Jiříkovic, pak ku mlýnu Cukrovic
a pod ním, dále luka „Pod hradem“ a pod „Olejnou“. Rybník nad Vožehovic mlýnem protržen, kus silnice vedoucí
www.kozlany.cz
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podél nádržky u mlýna toho odneseno. Největší škody způsobeny byly na mlýnech. Mlýn Jiříkovic ze základů
odnesen, „valcha“ a mlýn „obecní“ (Čistecký zvaný neb též Šnajdaufovic) z velké části, jakož i mlýny „Červený“
(u Hradeckého potoka u Majerů), Vožehovic, Cukrovic a pak Žaloudkovic (nyní Pátkovic). Stavení z velké části
pobořena, stroje mlýnské tak porouchány, že více k potřebě nedostačovaly. Veliký počet dobytka vzal v oněch
dobách za své; zvláště v noci z 25. května na den 26. května, kdy spousty vod se ohromnou měrou rozmnožily,
tak že prostory, kde dříve krásná luka se prostírala, podobaly se rozbouřenému jezeru. Dům zvaný „Bělidlo“
pod hradem, pod Angerbašskými sutinami úplně stroskotán a odnesen.
Obšírný popis osudné povodně ve středních Čechách přinášely politické časopisy a pak hlavně ilustrovaný belletristický časopis (registrovaný téhož času Mayerhofrem) „Světozor“ (ročník 1872), neníž tudy nutno podávati
zde širší zprávu v oné události. – Po povodni způsobovány ihned četné sbírky pro povodní poškozené obyvatele
středních krajův Čech. V Kozlanech rozdáno bylo asi 9000 zl., ba mnoho nad tuto summu, pak značná půjčka
učiněna bez placení úrokův. Z darů postaveny byly v Kozlanech 2 domy občanům, kteří živelní nehodou onou
zbaveni byly příbytku svého. Dlouho dost trvalo, nežli se poškození zotavili poněkud z utrpených pohrom, a jen
značnější poněkud úroda polní přispěla ku částečnému rychlému zacelení způsobené rány živelní.
Psáno v Kozlanech dne 28. února roku 1884.
Václav Fuchstej (?), t. č. posluchač práv na České univerzitě pražské

Šikulky z Kožlan
A je tu konečně l é t o! Největší radost mají určitě
děti, protože tu jsou p r á z d n i n y. Je tu čas dovolených a cestování. A také náš klub bude v létě na
cestách. Léto strávíme nejen se svými rodinami, ale
také budeme společně cestovat po okolí.
Náš program na prázdniny:
5. 7. od 14:00 hod.
Dolany u Hlinců, kostel sv. Petra a Pavla- vernisáž
sdružení výtvarníků NEFOSIN
7. 7. od 9:00 hod.
Velká Chmelištná – Memoriál J. Uvíry
14.7. Břežany - pouť
28.7. Čistá - pouť
6.8. -11. 8. od 14:00 hod.
Rousínov (okr.Rakovník) – „Rous – kreativní odpoledne“
11. 8. - 12. 8. Kožlany – pouť, od 13:00 hod. „Kreativní odpoledne“ krámek u Topinků
V červnu jsme si připravily krámek u Topinků, kde
připravujeme letní sobotní výtvarné dílny pro děti a
dospěláky. Přijďte se pobavit při výtvarném tvoření
s korálky, drátky, papírem, textilem, malováním a jinou činností. Máte kreativní nápady, chcete se o ně

podělit a společně s ostatními šikovnými tvořilkami je
uskutečňovat?

Přijďte mezi nás buď v úterý do knihovny, nebo
v sobotu do krámku u Topinků. Moc děkujeme paní
Topinkové, která se svojí rodinou nám umožnila se
setkávat i o víkendech.
Hezké t v o ř i v é l é t o Vám přejí
Šikulky z Kožlan

Pohárové soutěže Mladých hasičů

26. 5. 2012 – jen týden po soutěži
„Plamen“ ve Všerubech jsme odjeli, za pomoci rodičů do Plzně na
„Globus cup“ v požárních útocích.
Sestavili jsme družstvo starších a
družstvo mladších. Počasí se opět
vydařilo, ovšem s našimi pokusy
staršího družstva to tak vydařené
nebylo. Družstvo pro absenci některých členů nebylo vyladěné a
www.kozlany.cz

poslední 17. místo hovořilo za vše.
Mladším se dařilo lépe. Po prvním
kole si drželi 7. místo. Po druhých
pokusech si udrželi 10. místo z 27
družstev. Měli jsme radost
2. 6. 2012 jsme si jeli zasoutěžit
ke kamarádům do Horního Hradiště na „Hradišťský dvojboj“. Nejdříve odstartovalo družstvo starších
na lyžařském slalomu. Doběhli si
pro 10. místo z 12. družstev.
Družstvo mladších A skončilo na 9.
místě a družstvo mladších B na 14.
místě z 19. družstev. Po slalomu
začaly požární útoky starších. Naši
skončili na 9. místě. Družstvo
mladších A provedlo útok ve 4.
nejlepším čase a družstvo mladších
B v čase, který stačil na 14. místo.
Pořadí obou disciplín se sečetla a
tak starší skončili na 11. místě,

družstvo mladších A na pěkném 5.
místě a družstvo mladších B na 16.
místě.

Obě soutěže se započítávají do
Poháru rady mládeže, kde družstvo
mladších A je zatím na krásném 3.
místě,
družstvo
mladších
B
z důvodu absencí na 34. místě.
Družstvo starších se drží na 13.
místě. Ještě nás čekají soutěže
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v Horní Bělé (23. 6.), v Mrtníku
(24. 6.) a ve Všerubech (v září).
Držte nám palce, ať vše dotáhneme do zdárného konce.

Jelikož další zprávy
nás, mladých hasičů,
v červenci, chtěla bych
vedoucí a instruktory

o činnosti
budou až
za všechny
popřát dě-

tem, aby vysvědčení bylo to nejlepší, jaké si mohly přát, o prázdninách hodně sluníčka, pohody a
krásné zážitky.

Navečer za námi s rodiči přijel
zbytek družstva mladších. Starší
družstvo postihlo několik poranění,
takže nestartovalo. Sluníčko zapadalo, všude voněly lípy, to se to
závodilo. Z 22. družstev jsme si
udrželi 7. místo. Domů jsme dojeli
za tmy.
V neděli 24. 6. 2012 jsme jeli za
kamarády do Mrtníku na „Brabcovnu“ porvat se o další body do Poháru. Byla připravena trať na štafetu 4x60m k plnění nestandardních úkolů, jako vypít skleničku
vody, sestřelit ruční stříkačkou py-

ramidu z plechovek. Druhou částí
soutěže byly požární útoky. Pořadí
jednotlivých částí se sečetla a bylo
stanoveno výsledné pořadí. Naše
mladší družstvo zabojovalo v obou
disciplínách a celkově skončilo na
6. místě. Domů jsme si vezli diplom a drobné pamlsky za odměnu.
Ještě jednou přeji všem hezké
prázdniny.
Za mladé hasiče Jitka Švecová

Pohárové soutěže v Horní Bělé a Mrtníku
Na samém konci školního roku
stihli naší mladí hasiči ještě dvě
soutěže započítávané do Poháru
rady mládeže. V sobotu 23. 6.
2012 po obědě odjeli zástupci
družstev na soutěž jednotlivců
v překážkovém běhu. Za starší běžela Rozárka a Jiřík a za mladší
startovala Nikolka a Ondřej. Na
hřišti byly připraveny tři dráhy a
soutěž měla rychlý spád. Byly to
nervy
a
byly
i
slzičky
z neúspěšných pokusů. Nakonec
z toho bylo krásné 5. místo pro Nikolku.

Hasiči Kožlany
Nejdříve začneme s tím, že byl 29. května ve 23:22
hodin ohlášen našim hasičům požár. V obci Nové Hliny
byl neznámými pachateli úmyslně zapálen elektroinstalační materiál (měděné kabely) z důvodu získání
čisté mědi. Oheň se podařilo dostat pod kontrolu během 30 minut. U zásahu byla jednotka z HZS Plasy.

Jak jste si určitě všimli, dne 1. června pár minut po
17 hodině byl ohlášen další požár. Hořelo v Kožlanech
v truhlářství Urban. Naštěstí se nejednalo o nešťastnou náhodu, ale naše zásahová jednotka prováděla
taktické cvičení, které bylo předem naplánováno. V
areálu truhlářství byl zapálen oheň na zatravněné ploše. V prostorách skladu byla věrohodně simulovaná
zraněná osoba, která byla zavalena těžkým řezivem a
ještě do toho byl celý sklad zadýmován. Naše zásahová jednotka vyjela oběma vozy CAS a hned po příjezdu začala s hašením a záchranou osoby v prostorách
skladu. Jednotka se rozdělila na tři proudy a na záchranou jednotku. Jeden proud hasil samotný oheň na
zatravněné ploše. Druhý proud ochlazoval nebezpečné

nádoby a třetí proud šel se záchranou jednotkou v nasazených dýchacích přístrojích pro zraněnou osobu.
Po té ještě druhý vůz Cas Liaz odjel do prostor DK
zemědělské k požární nádrži, odkud se dopravovala
voda až druhé Cas T815. Oheň byl uhašen a simulovaná zraněná osoba byla vyproštěna a předána zdravotnické službě.

Na toto vše se přijeli podívat profíci z HZS Plasy. Po
ukončení zásahu proběhlo vyhodnocení zásahu i s
hasiči z HZS Plasy. Taktické považujeme za důležitou
součást naší činnosti, která nám pomáhá k vyzkoušení
a připravenosti naší jednotky a techniky. Těžko na
cvičišti, lehko na bojišti. V průběhu měsíce naši členové naváželi vodu na Kožlanský hřbitov.
S pozdravem
Vaši Hasiči

Vavřinecká pouť v Kožlanech
11. – 12. srpna 2012
pouťové atrakce, sportovní odpoledne, taneční zábava, výstava drobného zvířectva, výstava včelařů
Podrobnější informace budou zveřejněny na plakátech před pořádanou akcí !

Včelařská výstava
ZO Českého svazu včelařů, o. s. Kožlany uspořádá v rámci kožlanské pouti ve dnech
6. – 17. 8. 2012 včelařskou výstavku v zasedací místnosti Městského muzea Kožlany.
Výstava se bude konat u příležitosti 110. výročí založení včelařské organizace v Kožlanech.
www.kozlany.cz
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KULTURA

Křič fest v pivovaru Chříč
Za necelý měsíc přivítá bývalá sladovna pivovaru
Chříč své nové návštěvníky. Nebudou zde ale obdivovat naklíčený slad, ale originální exponáty v nově
vznikajícím regionálním muzeu. To vytváří občanské
sdružení Propolis, které se již třetím rokem snaží
zchátralý pivovar přeměnit na kutlurní a společenské
centrum zapadlého regionu. Muzeum každodennosti
bude přibližovat život lidí na vesnici v tomto regionu –
co jedli, jak potraviny vyráběli, jejich oblečení a boty,
jak si stavěli domy a obhospodařovali pole. Expozice
budou zaměřeny na rodiny s dětmi, takže se návštěvníci můžou těšit na mnoho hravých prvků a exponáty,
které si budou moci vyzkoušet. V současné době jsou
lidé unaveni přetechnizovanou dobou a hektičností a
hledají, o co se opřít. Projektem Muzea každodennosti
chceme lidem nabídnout návrat ke kořenům, pohled

na poctivou práci starých řemeslníků, komunitní život
a samozásobitelství.
První část expozic bude otevřena v rámci hudebního
a divadelního festivalu Křič fest, který se bude v pivovaru konat 21. 7. 2012. Od 13 hodin začne odpolední
program pro rodiny s dětmi složený z divadelních vystoupení, vernisáží několika výstav ve sladovně, řemeslnými dílnami a písničkáři Martinou Trchovou a Jiřím Kovrzkem, od 18 hod. začne se představí jedinečná divadelní skupina Tripitaka složená s herců vyrůstající bez biologických rodin a od 19 začnou večerní
koncerty skupin Ponožky pana Semtamťuka, legendární Znouzectnost, Jakub Noha band a Frajara putika.
Veříme, že se bude na co koukat a co poslouchat.
Těšíme se na viděnou.
.

Červenec a srpen v muzeu a galerii v Mariánské Týnici
Emila Medková
- výstava fotografií –
13.6.–22.7.2012
Bořivoj Rak –
výběr ze sochařské tvorby
Pavel Bouda – výběr z malířské
tvorby

www.kozlany.cz

Výstava se koná v kostele Zvěstování Panny Marie a je věnována
k 80. narozeninám umělců.
Výstava se koná od 27. 6. a potrvá
do 2. 9. 2012, v kostele Zvěstování Panny Marie
Jiří Slíva – výběr z díla předního
českého grafika
Výstava potrvá od 25. 7. – 9. 9.
2012

EL BOLERO
jihoevropská hudba raného romantismu
Účinkují:
Ivana Bilej - Brouková – zpěv
Jana Sreidl - Kindernayová – romantická kytara
Sobota 7. 7. 2012 v 18.00 hodin
v refektáři muzea
vstupné: 140,- dospělí; 70,- studenti, důchodci
Kožlanský zpravodaj 7-8/2012
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SPORT
FC Olympie Kožlany – výsledky květen
V polovině června skončila sezóna okresních fotbalových soutěží. A-mužstvo bohužel hned v úvodu jara poztrácelo body s vedoucími mužstvy, čímž přišlo
reálnou šanci zapojit se do boje o čelo tabulky. Vůbec
se nedařilo na hřištích soupeřů (první a jediné body se
povedlo přivézt až z posledního utkání v Líních), a tak
konečná 5. příčka je výsledkem především stoprocentní domácí bilance. Za práci, kterou v průběhu 2
let u mužstva vykonal, je na tomto místě potřeba poděkovat končícímu trenérovi Z.Reiprichovi.
Dorostenci si v jarní části polepšili a k podzimním
9 bodům přidali dalších 14. Pro nadcházející sezónu
dojde ke spojení našeho mužstva s mužstvem KozoVýsledky - červen:
Muži:
Kožlany - Vejprnice B 3:1 (1:1)
branky: Šimek 2, V. Švamberg
Líně – Kožlany
4:5 (1:2)
branky: Hora 2, Šnajdr, Melichar,
Šimek
Kožlany – Nečtiny
4:3 (2:2)
branky: Šnajdr 3, Šimek

Dorost:
Kožlany – Plasy
3:0 (1:0)
branky: Kozler 2, Soukup
Žáci:
Kožlany - Kam. Újezd 5:2 (2:1)
branky: P.Pánek 3, Šofranko 2
Kralovice – Kožlany 1:4 (1:2)
branky: P.Pánek 3, Šofranko 2
Kožlany - Horní Bříza 6:2 (2:1)
branky: P. Pánek 4, Souček, Knot

Konečné tabulky:
Muži:
1. TJ Tlučná
2. TJ Nečtiny
3. Tatran Třemošná
4. Bohemia Kaznějov
5. OLYMPIE KOŽLANY
6. Slavia Vejprnice „B“
7. Baník Líně
8. Sokol Dolní Bělá
9. Sázavan Bezvěrov
10. Sokol Kozolupy
11. Baník K. Újezd
12. Slávia Úněšov
13. ZKZ Horní Bříza „B“
14.J iskra Křelovice

78:29
81:47
78:52
67:55
62:52
44:45
55:51
43:40
55:62
59:63
49:65
48:72
43:68
39:100

61
58
52
45
44
40
39
38
35
30
29
27
25
23

Dorost:
1. Slavoj Žihle
2. Sokol Dobříč
3. Slovan Blatnice
4. Sokol Dolní Bělá
5. Sokol Plasy
6. OLYMPIE KOŽLANY
7. TJ Tlučná
8. Sokol Trnová
9. Baník K. Újezd
10. Sparta Sulkov

91:19
70:25
78:23
65:34
59:29
47:80
51:109
34:56
24:95
22:71

46
43
36
35
34
23
16
15
12
10

Program - srpen:
Muži:
4. 8. Kožlany - Zavidov
18. 8. mistr. utkání nebo příprava
25. 8. mistrovské utkání

jed, takže díky větší konkurenci v kádru očekáváme i
další růst kvality.
Nejúspěšnějším naším mužstvem se na jaře stali
žáci, kteří se bodově téměř vyrovnali nejlepším a ze
6. podzimní příčky se vyšvihli na krásnou bronzovou
pozici. Věřme, že se v příští sezóně úspěšně poperou
s tradičním odchodem nejstarších tahounů do dorostu
a budou pokračovat ve výborných výkonech.
Stará garda se po první polovině sezóny drží ve
středu tabulky a ikdyž tady už o výsledky tolik nejde,
úspěchem jsou určitě vítězství hned nad dvěma ze tří
vedoucích mužstev (Zruč a Třemošná).
J.Švamberg

17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.

Stará garda:
Kožlany – Všeruby 4:3 (1:1)
branky: Švamberg, Kotěšovec, Bílek, Roučka
Úlice - Kožlany
4:2 (1:1)
branky: Kotěšovec, Roučka
Kožlany – Kozolupy 5:2 (4:2)
branky: Šnajdr 2, Reiprich, Rocskár, L. Kulhánek

Žáci:
1. Sokol Kralovice
2. Bohemia Kaznějov
3. OLYMPIE KOŽLANY
4. Slavoj Žihle
5. Sokol Dolní Bělá
6. Slávia Úněšov
7. TJ Chotíkov 1932
8. ZKZ Horní Bříza
9. TJ Tlučná
10. Baník K. Újezd
11. Sokol Plasy

136:28
82:20
70:50
65:47
50:45
72:59
25:46
33:76
38:95
36:74
9:86

55
49
39
39
34
28
21
20
17
14
13

Stará garda (po polovině sezóny):
1. TJ Zruč „B“
45:20
2. Viktoria Úlice
36:18
3. Tatran Třemošná
32:20
4. TJ Tlučná
41:22
5. OLYMPIE KOŽLANY
32:30
6. Baník Líně
27:38
7. Slovan Blatnice
22:25
8. Sokol Plasy
27:36
9. Sokol Kozolupy
17:30
10. KZJ SK Všeruby
24:43
11. Sokol Dolní Bělá
9:30

24
24
24
22
16
13
10
10
9
6
4

Stará garda:
3. 8. Kožlany - Blatnice
17. 8. Třemošná - Kožlany
24. 8. Kožlany - Tlučná
31. 8. Líně - Kožlany

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

hod.
hod.
hod.
hod.

11. 8. - pouť (údaje o časech a soupeřích všech kategorií budou oznámeny na plakátech)
www.kozlany.cz
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DBK Kožlany – Kralovice - 7. ročník memoriálu Katky Šlikové
Koncem června patří již tradičně
sportovní areál u ŽS Kožlany
streetballu. Letošního, již 7. ročníku Memoriálu Katky Šlikové, se
zúčastnilo celkem 39 mládežnických družstev a 11 družstev
v kategoriích OPEN a OPEN ženy.
Celkem bylo odehráno 140 zápasů.
Opět k nám zavítala družstva
z Plzně, Tachova, Kraslic, Kladna,
Rokycan či Prahy. Za těch pár let
se z malého turnaje, uspořádaného
jako seminární práce studenta pedagogické fakulty, stal turnaj, na
který se těší basketbalisté a basketbalistky celý rok.
Bohužel z důvodu kolize se
streetballem v Tachově jsme posunuli letošní turnaj do nedělního
termínu a jsme rádi, že nám to
neubralo na účasti družstev a tím i
na kvalitě a počtu zápasů.
Naší prioritou je a vždy bude
uspořádat tento turnaj pro žákov-

ské a dorostenecké kategorie. Obě
kategorie OPEN jsou v rámci turnaje vypsány jako poděkování
všem
dospělým
za
přízeň
v basketbalovém roce a jako poslední možnost shledání s rodiči,
trenéry a rozhodčími před prázdninami.
V rámci dalšího ročník budeme
diskutovat o rozdělení turnaje na
dvě části – dopoledne děti a odpoledne kategorie dorostenecké a
OPEN. K tomuto rozdělní asi přistoupíme z důvodu velkých časových prodlev mezi zápasy jednotlivých kategorií. Je pravda, že si
mnozí účastníci libují právě v této
pauze, kdy je dost času na regeneraci sil a udržení pitného režimu
během celého turnaje. O rozdělení
turnaje se budeme určitě během
roku bavit s účastníky, pak připravíme turnaj, tak aby jim co nejvíce
vyhovoval. Stejně tak uvažujeme o

sehrání finálových zápasů až na
závěr turnaje a jestli se bude hrát
v sobotu tak klidně pod umělým
osvětlením.
Letošní počet družstev nám zároveň ukázal limity našeho turnaje
– těch 50 družstev je prostě maximum, které dokážeme v jednom
dni „odbavit“.
Na závěr toho krátkého reportu
mi dovolte poděkovat všem příznivcům DBK za pomoc při organizaci tohoto turnaje. Bez Vás, kteří
jste pomáhali namalovat hřiště a
pak zapisovali na zápasech nebo
se pekli a vařili v bufetu, by ten
turnaj prostě nebyl – Vám patří dík
za to, že my můžeme realizovat
své nápady a dělat něco pro mladou basketbalovou krev nejen
v Kožlanech. DĚKUJEME.
J. Buňka

Známe soupeře pro příští ročník soutěží
Basketbalové soutěže se losují poslední týden v červnu, takže již
nyní známe soupeře pro všechny
ligové soutěže, ale taky pro divizi a
Oblastní přebory. Takže na koho
v jednotlivých
kategoriích
v základních částech soutěží narazíme:
Ženy – oblastní přebor: BK Klatovy, BaK Plzeň, Slavoj Tachov, Sokol Toužim, BSK Tatran Kraslice a
BK Sokolov
U19 – juniorky - DL: BK Klatovy,
BK Ústí n. L., BK Teplice, Sokol
Nusle, SK Aritma Praha, BC Benešov, BSK Č. Budějovice, Sokol
Kladno, BKj Kralupy n. V., Loko Liberec, Bižuterie Jablonec n. N. a
Basket Poděbrady
U17 – kadetky - DL: Levharti
Chomutov, Sokol Kladno, BK Klatovy, BK Prosek, Slovanka Praha
www.kozlany.cz

„B“, Slovan Litoměřice, Bižuterie
Jablonec n. M., ŠBK Sadská, Basketbal Poděbrady, USK Praha „B“ a
Sokol Nusle
U15 – starší žákyně – ŽL: ŠBK
Sadská, BK Prosek, BK Klatovy,
Sokol Kladno, basket Slovanka, BK
Baník Most, Loko K. Vary
U15 – starší žákyně – divize: BSK
české Budějovice, BK Strakonice,
SK Aritma Praha, Loko Liberec, Bižuterie Jablonec a ASPV Zákupy
U14 – mladší žákyně – ŽL: Basket
Slovanka, BK Strakonice, BK Klatovy, Loko K. Vary, BK Baník Most,
Slovan Litoměřice a BK Ústí n. L.
U12 – mladší minižactvo – oblastní
přebor: J. Domažlice, BK Klatovy,
Loko Plzeň, DBaK Plzeň a Sj. Tachov
Z výčtu soupeřů je vidět, že nás
po prázdninách čeká náročná a

dlouhá sezóna, kde procestujeme
kus republiky křížem krážem a sehrajeme mnoho těžkých zápasů.
Odehrát takovou sezónu nejde bez
řádné přípravy jak hráček, tak vedení obou klubů zainteresovaných
v projetu DBaK. Hráčky letos mají
soustředění o dvou etapách – první
od 11. do 18. srpna v Sušici a druhou od 19. do 25. v Plasích.
Vedení se zatím snaží sehnat na
takto náročnou sezónu finance.
Věříme, že nám v tomto snažení
pomůže i ta skutečnost, že budeme zařazeni do projektu Sportovních center mládeže. Stále je
v jednání naše zařazení do kategorie „SpS A“, kde jsou všechny extraligové kluby, které mají nad sebou ještě účast svých ženských
celků v ŽBL. To by byla opravdu
dobrá společnost.
Kožlanský zpravodaj 7-8/2012
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Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy

Citát měsíce:
„Pamatuj si, že pokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“
Jan Masaryk

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V červnu jsme se
Vás ptali, zda jste zklamáni, že ve Vožeháku nebyl při
výlovu žádný velký sumec?

Výsledky červnové ankety:

Anketní otázka prázdniny zní:
Využili byste v domácnosti popelnice na
třídění bioodpadu?

Stav k 29.6. 11:50
Nová anketa bude spuštěna 1.7.2012
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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