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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
v měsíci květnu bylo třeba dokončit práce v naší lesní školce.
Díky zvýšenému počtu pracovníků
z veřejné služby a
dohodám
se
všechny
potřebné
práce
stihly včas a
kvalitně udělat.
V letošnímroce SÚS Kralovice uklidila průtah
Kožlan a ostatní komunikace v obcích ve velmi dobré kvalitě. Určitě
jim pomohlo pořízení nového, kvalitnějšího stroje.
Naše technické služby již intenzivně sekají rychle rostoucí trávu a
nadále provádějí další potřebné
práce. Jednou z nich bylo odstranění závady na čerpadle, které dodávalo do vodojemu snížený objem
vody. Po vytažení z vrtu se zjistilo, že příčinou byla na několika
místech děravá roura a čerpadlo je
v pořádku.
Nebylo tedy nutné
čerpadlo měnit. 25. května byly
odebrány vzorky pitné vody na
„velký rozbor“. Až budou známy
výsledky budou opět zveřejněny
na našich webových stránkách.
Na tomto místě se chci zmínit o
skutečnosti, že někteří odběratelé
dosud nezaplatili za odebranou vo-

du. Město v těchto případech již
přistoupilo na uzavření vody do
nemovitosti do té doby, než budou
dluhy uhrazeny.
Při své cestě po Kožlanech jste si
jistě všimli čilého stavebního ruchu
v Jasmínové ulici. Začaly zde práce na úpravě povrchu pěší komunikace. Dokončení prací se plánuje
nejdéle do konce června. Tímto se
omlouváme za ztížené podmínky
průchodu na „Výfuk“, věřím však,
že většina z vás situaci pochopí.
Na tuto akci jsme od Plzeňského
kraje již obdrželi dotaci ve výši
250 tis. korun.
14. května dopoledne byly zahájeny práce na vypouštění Vožehova rybníka. Tato dlouho očekávaná
událost je každodenně sledována
značným množstvím lidí. Všichni
byli zvědavi, jaké překvapení se
skrývá ve vodách rybníka. Práce
na vypouštění trvaly čtrnáct dní a
v sobotu 26. května rybáři uskutečnili výlov. Nutno podotknout, že
zájem o tuto akci byl nevídaný.
Protože nejsem rybář, nemohu
hodnotit ani množství ani kvalitu
úlovku. Z pohledu laika očekávaný
kapitální úlovek, např. velký sumec, se však nekonal. Nemyslím si
však, že by návštěvníci odcházeli
zklamáni. Počasí bylo příjemné,
občerstvení bylo zajištěno a hlavně
samotný pohled na úplně vypuště-

ný Vožehák se lidem naposledy
naskytnul zhruba před 50-ti lety a
nelehká rybářská práce při výlovu
také stála za zhlédnutí.
V našem muzeu chystáme některé úpravy. Snahou je oživit stálé expozice o možnost instalací
různých výstav,
které
budou
nejdříve v Mariánské Týnici a poté
by byly v našem muzeu. Pro tento
účel uvolníme jednu místnost a
nově upravíme některé stávající
expozice. Veškeré práce budou
uskutečněny
ve
spolupráci
s pracovníky muzea v Mariánské
Týnici. Doplnění a mírné změny se
dočkají i naše webové stránky.
Společenský život byl v květnu
bohatý. Začalo to tradičním stavěním májek v předvečer 1. května.
V zasedací místnosti muzea se
uskutečnilo setkání důchodců, kde
bylo malé pohoštění a také jsem
zde odpovídal na četné dotazy seniorů týkající se života ve městě a
v obcích. Dne 24. května jsem se
zúčastnil ve Lhotě u Chříče odhalení pamětní desky národní umělkyně Milady Šubrtové na jejím
rodném domě a také jsme společně s radou města dne 28. května
položili kytici u pomníku našeho
rodáka, prezidenta E. Beneše u
příležitosti 128. výročí jeho narození.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 8. zasedání konaném dne 9. 5. 2012
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty;
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 8. zasedání rady města
Kožlany; 2. rozpočtové opatření
2012; pronájem bytu č. 7 v Domě
s pečovatelskou službou paní A.U.
Rada souhlasí:
se změnou žádosti o výstavbu
dvou garážových stání v lokalitě
Na Výfuku, Kožlany.

www.kozlany.cz

Rada neschvaluje:
žádost o výměnu bytu v Domě
s pečovatelskou
službou
v Kožlanech; snížení výše vyúčtování služeb pro uživatele bytu
v Městském muzeu a stanovuje
výši měsíčního nájmu na 500,- Kč
s účinností od 01.06.2012 na dobu
12 měsíců z důvodu zvýšené vlhkosti v bytě.
Rada vyjadřuje:
předběžný souhlas s umístěním
větrné elektrárny na pozemku p.č.
2263/9 v k.ú. Kožlany pro potřeby

úvodního jednání se společností
ČEZ.
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.
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Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 13. 6. 2012
od 18:00 hod.

Z programu vybíráme např.:

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

Zahájení - volba návrhové komise
a ověřovatelů zápisu
Zpráva o činnosti rady města
Změna rozpočtu na rok 2012 – 4.
rozpočtové opatření

Závěrečný účet města Kožlany za
rok 2011
Majetkové a ostatní záležitosti
města
Zpráva starosty města

Informace pro občany
ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU A
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 2.6.2012
Buček (náves)
Hodyně (náves)
Dřevec (náves)
Dřevec (KD)
Hedčany (náves)
Kožlany (proti MÚ)
Kožlany (křižovatka u Sparu)

8,00 - 8,15 hod.
8,20 - 8,40 hod.
8,45 - 9,00 hod.
9,05 - 9,15 hod.
9,45 - 10,00 hod.
10,10 - 10,40 hod.
10,45 - 11,05 hod.

Časy jsou orientační
Mezi nebezpečný odpad patří např.: zářivky, pneumatiky, akumulátory, znečištěné obaly, lednice, televizory, elektrošrot, motorové oleje apod.
UPOZORNĚNÍ !!!
Tento svoz nebezpečného odpadu není určen
pro podnikatele a podniky !!!

Změna vstupného v Muzeu
Od 1.6.2012 dochází ke změně ceny vstupného v Muzeu. Nové vstupné je stanoveno na výši:
děti, studenti, důchodci a ZTP: 20,- Kč *
ostatní: 40,- KČ

ŠIKULKY V MÁJI
Květnová setkání klubu jsme věnovaly přípravám na Májový den
řemesel v Mariánské Týnici a Dětský den v Kožlanech. Náš klub se
zase rozrostl o novou šikulku a
jsme rády, že se jí mezi námi líbí.
Pro Dětský den jsme vymyslely
skládanky obrázků zvířat, které
děti mohou vidět v ZOO. Pilně
jsme pracovaly na přípravách.
Některé z nás se vydaly do Kozojed, kam nás pozval Kulturní
spolek. Besedu na téma Kanada,
cesta na severozápad, po stopách
zlaté horečky, připravili Ing. František Knoflíček a Ing. Jiří Kabát. I
v dnešní době, po více jak sto letech, může návštěvník této země,
obdivovat krásnou kanadskou pří-

rodu, kterou se ještě lidem nepodařilo zničit.

26. 5. jsme byly opět pozvány
do Mariánské Týnice, na Májový
den uměleckých řemesel a divadla.
Seznámily jsme se šikovnými lidmi, jejichž výrobky Vám udělají
radost. Precizní řemeslná výroba
dá vzniknout i jednoduchému vý-

robku, který má duši. Blíží se letní
prázdniny a náš klub vymýšlí možnost, jak strávit pěkné chvíle při
kreativní činnosti. Chtěly bychom
tuto možnost připravit nejen pro
obyvatele Kožlan, ale také pro návštěvníky našeho města a okolí.
Naše členka, paní Naďa Topinková, nám nabídla prostor v bývalém
krámě obuvi, kde chceme v sobotu
dopoledne,
pořádat
kreativní
workshopy. Až budeme mít vše
připravené, dáme Vám vědět. Čtěte, prosím, plakáty! Podle zájmu
upravíme čas pořádané akce.
Přejeme Vám hezký červen a
zveme Vás mezi sebe. Každé úterý
v prostorách Městské kožlanské
knihovny od 14 hodin.
KŠŽ Kožlany

Pozvánka na zájezd
Zahrádkáři Kožlany
pořádají
dne 16. června 2012 zájezd do Lysé nad Labem
na Celostátní výstavu růží a letních květin
(součástí výstavy jsou zahradnické trhy, možnost nákupu květin a potřeb pro dům a zahradu)
Při zpáteční cestě zastávka ve Staré Boleslavi
Odjezd od sokolovny v 7:00 hodin
Cena zájezdu: členové 160 Kč
Ostatní zájemci: 200 Kč
Přihlášky a peníze přijímá paní Topinková, Kožlany čp. 101 (tel. 606 163 098)

Další zpravodaj vyjde 2. 7. 2012 jako
prázdninové dvojčíslo na měsíce červenec a srpen
(příspěvky dodejte do 25.6.)
www.kozlany.cz
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HISTORIE
Založení Tělocvičné jednoty Sokol Kožlany (k 150. výročí založení Sokola)
Po vyhlášení samostatného československého státu
roku 1918 se veškeré úsilí Sokola v Kožlanech zaměřuje na vybudování vlastního stánku – sokolovny. Pro
výstavbu byl založen fond, kde prvním počinem byl
dar právovárečné společnosti ve výši 10.000 korun.
Kožlanský rodák a člen Tělocvičné jednoty Sokol
v Kožlanech Dr. Edvard Beneš věnuje během příprav
na výstavbu 25.000 korun a američtí krajané prostřednictvím rodáka p. Em. Růžka 5.000 Kč (československá koruna měla v roce 1928 obsah 0,04458 gr.
ryzího zlata, / např. dělník vydělával 850 Kč, učitel
1.100 Kč měsíčně, polobotky kožené stály 15-25 Kč,
lodičky dámské 25-49 Kč, 100 kg uhlí stálo 4 Kč).
S dalšími dary od různých korporací a jednotlivců bylo
v roce 1928 ve fondu dosaženo částky 60.000 Kč a
s tím pak za tehdejšího starosty Sokola Ferd. Knappa
začíná výstavby nové sokolovny.
Ve středu města byla zakoupena pro výstavbu sokolovny parcela o výměře 13,18 aru s tím, že po zatrubnění potoka vznikne ještě další pozemek s prostor
na vybudování hřiště. V té době ještě podél hranice
pozemku protékal potok s lávkou v místech dnešního
obchodního domu. Stavbu sokolovny projektoval také
kožlanský rodák ing. Arch. Bohumil Švarc, který budovu pojal již podle tehdy moderních architektonických trendů. Základní kámen byl slavnostně položen
na počest výročí narození zakladatele Sokola Dr. Mir.
Tyrše dne 8. Září 1929 za účasti starosty kožlanského
Sokola Ferdinanda Knappa, starosty města Václava
Klíra, starosty župního Sokola br. Eduarda Klicpery a
za účasti mnohých sokolských organizací a zástupců
všech místních spolků.

nosti mnoha význačných osobností, rodáků a zástupců
spolků. Zvlášť vítaná byla přítomnost okresního
hejtmana Dr. Kladívka, poslance br. Patejdla a župního starosty Sokola. Vlastní oslavy byly zahájeny akademií s recitací a s hudebním doprovodem. Odpoledne
pak s mohutným sokolským průvodem s hudbou, doplněný selskou jízdou, průvodem hasičů a Společenstvím řezníků v krojích. Součástí oslav bylo pietní položení věnců u pomníku 36 padlých v I. světové válce
a veřejné sokolské vystoupení cvičenců. K této příležitosti byly vytištěny slavnostní pozvánky od Fer. Šrekra v Kralovicích a zhotoveny mosazné pamětní odznaky
s reliéfem
sokola
s rozepjatými
křídly
s nápisem „Otevření sokolovny v Kožlanech 19
13/VII.30“ s lipovými ratolestmi v pozadí.

Sokol Kožlany – 1945 (muži a ženy)

Před začátkem vlastní stavby byl stanoven rozsah
členských povinností, a to na povinném odpracování
100 hodin pro muže, 50 hodin pro ženy a 20 hodin
pro dorost a 3 Kč jako náhradu za každou neodpracovanou hodinu. Vlastní stavbu prováděl kožlanský stavitel Jindřich Knedlhans. Stavba probíhala rychle a do
podzimu byla provedena hrubá stavba, počátkem zimy zdvižena vazba a přikryta střecha. Stavba byla na
tehdejší dobu monumentálních nevšedních rozměrů.
Jen vlastní sál měl mimo přísálí 16,5 m délky, 12 m
šířky a 7 m výšky. Jeviště pak 11 m délky, 5 m
hloubky a 5 m výšky. Jako příslušenství měla sokolovna sborovnu s knihovnou, šatny, přísálí, prostory
pro nářadí, velkou kuchyni s jídelnou, promítací kabinu a byt pro sokolníka.
Slavnostní otevření sokolovny „Sokolského domu
Dr. Edvarda Beneše“ bylo provedeno ve dnech 12. –
13. července 1930 pod záštitou a patronací rodáka,
ministra zahraničních věcí Dr. E. Beneše za přítomwww.kozlany.cz

V nové sokolovně bylo otevřeno také kino „ Bio Sokol“ (ještě němé bez zvuku), kde byl na počest prvního zahájení promítnut velkofilm „Plukovník Švec“ o
českých legiích v Rusku. Prvním promítačem kina byl
majitel firmy elektro br. Kasal, ředitelem kina pak učitel br. Zuska. Prvním sokolníkem byl zvolen br. Ladislav Vopat. Zanedlouho po něm ale nastupuje br.
Eman Lajpert, známý celou sokolskou veřejností několika generací, jako sokolník a náčelník, který poctivě vykonával tuto funkci nepřetržitě až do roku 1954.
Sokolovna se po otevření tak stává důstojným kulturním stánkem, kde jsou pořádány všechny společenské
plesy, šibřinky, pouťové, posvícenské a mikulášské
zábavy, ale i žákovské akademie, četná divadla a
později i operety. Nesplnilo se proroctví některých
starých hospodářů, že sokolovnu sokolové nikdy nedostaví a že z toho bude jednou jen velká stodola. Ne,
nesplnilo se jejich proroctví. Sokolovna byla postavena za necelý rok velikým úsilím, pílí a odříkáním. Kolik
to bylo odpracovaných hodin členů, ale i nečlenů nad
stanovený limit, to dnes nikdo neví. Jen Jaroslav Lajpert odpracoval 213 hodin nad limit, a to nebyl zdaleka sám.
Celkové náklady na novou sokolovnu činily cca
480.000 Kč a do roku 1930 do předání sokolovny bylo
z této částky uhrazeno pouze 272.000 Kč.
Pokračování příště

Bohumil Vondrášek
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Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Květen v MŠ
V tomto měsíci se ve školce pracuje na zlepšení
venkovního prostředí. Konečně je hotovo oplocení
před budovou, které zabrání případnému ničení věcí,
které děti chtějí vystavovat pro rodiče před budovou.
I naše zahrada pro hry dětí se neustále obnovuje.
Nová zastřešená terasa, na které pracuje firma
p. Kulhánka, bude velkým přínosem pro venkovní pobyt dětí i za nepříznivého počasí. Moc se těšíme.
Ještě nás čeká zabudování nových dřevěných prvků
pro pohybové a zájmové činnosti dětí a zahrada bude
mít novou tvář. Při narůstajícím počtu dětí zapsaných
do mateřské školy tyto změny vítáme. Více prostoruvíce možností pro výchovnou činnost s dětmi.
L.Kozlerová

Malý záchranář
V úterý 15. 5. jsme se na požární stanici v Plasích zúčastnili soutěže ,,Malý záchranář“, která je zaměřena na ochranu člověka za
mimořádných situací.

V letošním roce byla vyhlášena pro
žáky 4. a 5. tříd a z naší školy si
jela zasoutěžit dvě čtyřčlenná
družstva : 1. – N. Švambergová,
A. Kleisslová, O. Berbr a M. Souček, 2. – P. Fantová, D. Ipoltová,
H. Jíchová a A. Sixtová.
Žáci své znalosti prokazovali
v praktických i teoretických disciplínách, ve kterých např. volali na
linku tísňového volání, ošetřovali
raněné, poznávali varovné signály
a řešili otázky týkající se osobního
bezpečí.
Účast v tomto ročníku byla hojná, výsledky jednotlivých družstev
více než těsné a tak se první družstvo umístilo na pěkném 5. místě a
druhé na 14. místě. Příjemným
zpestřením soutěžního odpoledne
bylo opékání buřtů a ukázky činností složek integrovaného záchranného systému.

Myslím si, že si všichni tuto soutěž,
i přes malé zklamání, opravdu užili
a získali mnoho cenných zkušeností.

Mgr. Dana Berbrová

FINÁLE HOKEJBALOVÉHO TURNAJE STREET HOCKEY CUP 2012
Pořádně nažhavení odjížděli naši
hokejbalisté (4.-7.roč.) dne 10.5.
na finálový turnaj do Plzně, který
se hrál v hale s umělým povrchem
na Košutce. Zde se utkalo deset
týmů z celého Plzeňského kraje o
ceny věnované patronem turnaje,
hokejistou HC Plzeň 1929, Janem
Kovářem. Družstva byla rozdělena
do dvou skupin a hrál každý
s každým. Ve skupině jsme vyhráli
pouze jedno utkání, ale to stačilo
na postup do vyzařovacích bojů.
Ve čtvrtfinále nás čekal vítěz druhé
skupiny,
družstvo
Zbiroha.
K překvapení
všech
jsme
je
„zmydlili“ 7:2 a postoupili do semifinále. Tam jsme potkali budoucího
vítěze Přeštice a vysoko prohráli.
www.kozlany.cz

Čekal nás poslední zápas o třetí
místo se Stříbrem, s kterým jsme
prohráli už ve skupině. Sebrali
jsme poslední síly a šli do boje.
V tomto zápase se střídali už jen
čtyři nejlepší naši hráči celých
dvanáct minut hrací doby a sáhli si
na dno svých fyzických i psychických sil. Ale nebylo to marné, na
konci zápasu na ukazateli skóre
svítil stav 4:3 pro Kožlany.
Velká radost se zmocnila všech
našich hráčů, protože třetí místo
bylo naše! Při slavnostním vyhlášení výsledků turnaje byl naším
nejlepším hráčem určen Marian
Šofranko a cenu rozhodčích za nejsympatičtější výkon získal náš hráč
Ondra Berbr, který dostal repreKožlanský zpravodaj 6/2012
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zentační
dres
Jana
Kováře
s podpisem. Jen škoda, že mu ho
nemohl předat sám, byl totiž na
MS ve Švédsku. Celý kolektiv pak
zvedl nad hlavy pohár za třetí místo. Chtěl bych všem našim klukům
(M.Šofranko, R.Rocskár, J.Berbr,

O.Berbr,
M.Souček,
J.Palšovič,
T.Soukup, M.Beneš) poděkovat za
skvělou reprezentaci školy i města
Kožlany, neboť mnohdy hráli proti
daleko větším a starším hráčům,
přesto tak kvalitní výkony! Jen tak
dále! A v úplném závěru ještě jed-

no poděkování patřící firmě Amagasaki Pipe Corporation, která nás
nechala trénovat na svém asfaltovém parkovišti v Kožlanech.
Mgr.Jaroslav Berbr

STREET HOCKEY CUP 2012 - finále
VÝSLEDKY - SKUPINA A

ZÁPASY O UMÍSTĚNÍ

domácí

hosté

výsl.

domácí

Panteři Přeštice

Radnice

5:1

hosté

výsl.

Q1

Panteři Přeštice

Gladiátoři Chotěšov

Kožlany

Pumy Stříbro

11:2

3:5

Q2

Pumy Stříbro

Flash Kladruby

4:3

Rytíři Bělá n. R.
Radnice

Panteři Přeštice

4:2

Q3

Žraloci Horní Bříza

Rytíři Bělá n. R.

0:2

Kožlany

3:9

Q4

Hagridi Zbiroh

Kožlany

Pumy Stříbro

2:7

Rytíři Bělá n. Rad.

3:2

Panteři Přeštice

Kožlany

7:2

o 9.

Bor

Radnice

2:3

Rytíři Bělá n. R.

Radnice

3:6

S1

Panteři Přeštice

Kožlany

9:2

Pumy Stříbro

Panteři Přeštice

1:8

PS1

Gladiátoři Chotěšov

Hagridi Zbiroh

2:9

Kožlany

Rytíři Bělá n. R.

3:5

S2

Pumy Stříbro

Rytíři Bělá n. R.

1:5

Radnice

Pumy Stříbro

3:4

PS2

Flash Kladruby

Žraloci Horní Bříza

3:2

o 7.

Gladiátoři Chotěšov

Žraloci Horní Bříza

7:9

o 5.

Hagridi Zbiroh

Flash Kladruby

5:4

VÝSLEDKY - SKUPINA B
domácí

hosté

výsl.

Bor

Gladiátoři Chotěšov

6:8

o 3.

Kožlany

Pumy Stříbro

4:3

finále

Panteři Přeštice

Rytíři Bělá n. R.

3:2

Hagridi Zbiroh

Žraloci Horní Bříza

6:1

Flash Kladruby

Bor

7:1

skupina A:

Gladiátoři Chotěšov

Hagridi Zbiroh

5:6

Žraloci Horní Bříza

Flash Kladruby

8:1

Panteři Přeštice, Radnice, Pumy Stříbro. Kožlany. Rytíři Bělá n.
Radbuzou

Bor

Hagridi Zbiroh

5:0

Flash Kladruby

Gladiátoři Chotěšov

8:1

skupina B:

Žraloci Horní Bříza

Bor

7:3

Hagridi Zbiroh

Flash Kladruby

6:1

Hagridi Zbiroh. 'Zraloci Horní Bříza, Flash Kladruby, Gladiátoři
Chotěšov, Bor

Gladiátoři Chotěšov

Žraloci Horní Bříza

5:7

Citát měsíce:
„ Největší chyba kterou v životě můžete udělat, je mít strach, že nějakou uděláte.“
Elbert Hubbard

www.kozlany.cz
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KULTURA
Ovocné mlsání

Divadelní představení
19. května jsme navštívili divadelní
představení
Prodavači
snů. Další divadelní zájezd plánujeme na září.

Blíží se léto a k létu samozřejmě patří sklizeň ovoce. Prosím
proto hospodyňky, které mají doma zaručeně výborné recepty na ovocné moučníky, skvělé marmelády, nebo zavařeniny, aby své recepty zaslaly, nebo doručily do knihovny
do 15. června.

SPOLKY
Pochod Javornice 2012
Ranní slučníko vyšťouralo z postýlek 125 účastníků
již 8. ročníku pochodu údolím Javornice. Rozmanitost
turistů byla patrná již na startu. Před knihovnou se
sešly děti od dvou let až po seniory kolem sedmdesátky. Dětí do 15 let bylo čtyřicet (20 děvčat, 20
chlapců). Překvapila i mládež okolo dvacítky. Opět
převažovala účast žen nad muži. I bydliště účastníků
bylo různorodé. Nejvíce Kožlaňáků, stoupá počet turistů z Kralovic, pravidelně chodí z Hedčan, Rakovníku
a letos bylo i zahraniční zastoupení z Filipín.

První ročníky pochodu jsme začínaly v dubnu a postupně se termín ustálil na květen. Vzhledem
k volnému dnu 8. května bychom rádi zůstali u tohoto
data, i když Javornice má své kouzlo v každé době. Je
důležité se pořádně rozhlížet a umět si ji vychutnat.
Louky nás vítaly kobercem žlutých pryskyřníků, rozkvetlými zvonečky a kopretinami. Kdo dával pozor,
mohl zahlédnout v tůňkách pstruhy. V Uhrovic mlýně
na nás číhali velbloudi a ochotně zapózovali před našimi fotoaparáty.
Po cestě jsme měli dvě zastávky. První tradičně
v Machovic mlýně, kde nás přivítal ochotný personál
s naraženým soudkem. Po krátkém odpočinku jsme se
vydali na druhou etapu, která končila za myslivnou
Marek a kde jsme opékali buřty a kochali se pohledem

na zalesněnou stráň s vysokými stromy, ověnčenými
koulemi jmelí.

V poslední etapě jsme přecházeli Javornici suchou
nohou. Před Zvíkovem jsem prošli přírodní rezervací
Dubensko, ve které roste vzácný tis. Kolem 15 hodiny
jsme se scházeli v kempu u zvíkovského mostu. Pan
Lexa nám během dne operativně zajistil odvoz dvěma
autobusy.
Doufám, že pochod nikoho nezklamal a že se za rok
všichni sejdeme. Všem bych chtěla poděkovat za příjemnou společnost a vzájemnou pomoc a pozornost,
která celý výlet provázela.
PS: podle satelitního měření jsme ušli trasu 21 km.
Fotky
je
možno
shlédnout
na
www.knihovna.kozlany.cz
Hana Tupá
Cyklistický výlet

Ladislavská 50
se uskuteční v sobotu 23. června.
Start v 9 hod. u Tupých.
Bližší informace budou včas oznámeny.

Soutěž „PLAMEN 2012“ Všeruby 19. – 20. 5. 2012
Dvě družstva mladších a jedno družstvo starších
hlásily příchod v sobotu v 7.00 hodin u hasičské
zbrojnice. Všichni byli připraveni se poprat o poslední
body v soutěži Plamen. Jára pro všechny objednal
sluníčkové počasí na oba dny.
V sobotu se soutěžilo ve štafetě 4x60 m, ve štafetě
CTIF a v útoku CTIF. Sluníčko dávalo zabrat jak závodníkům, tak i rozhodčím. Nejdříve nastoupila družstva starších. Našim jsme fandili na štafetě 4x60m,
kde skončili na pěkném 7. místě ze 14 družstev.
www.kozlany.cz

V útoku CTIF si vedli ještě lépe a skončili na pěkném
3. místě. Po obědě se rozběhly štafety CTIF, kde starší skončili také na pěkném 6. místě. Starším se prostě
dařilo.
Po odběhnutí štafet staršími družstvy nastoupilo 26.
družstev mladších. My jsme měli dvě želízka. Družstvo A skončilo ve štafetě 4x60m na 9. místě, v útoku CTIF na 7. místě a štafetě CTIF na 11. místě po
prvním dni si drželo 11. místo.
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Družstvo mladších B se také neztratilo. Ve štafetě
4x60m doběhli na 18. místě. V útoku CTIF skončili na
16. místě a ve štafetě CTIF měli trochu smůlu a skončili na 25. místě. Po prvním dnu si drželi 16. příčku.

Po doběhnutí všech disciplín soutěžili jednotlivci v
bězích na 60 m s překážkami. V kategorii mladších

dívek obsadila krásné 2. místo Nikola Švambergová a
v kategorii starších chlapců obsadil pěkné 3. místo Michal Perner. Moc gratulujeme.
V neděli ráno jsme opět vyrazili do Všerub. Čekaly
nás požární útoky a také slavnostní vyhodnocení.
Starší opět zabojovali a zdařilým druhým pokusem
skončili na pěkném 4. místě. Mladší družstvo A dosáhlo na 4. místo. Mladší družstvo B skončilo na 19. místě.
Celkové pořadí:
družstvo starších - 7. místo
družstvo mladší A- 11. místo
družstvo mladší B- 16. místo
Celkové vítězství v kategorii mladších patřilo družstvu Nekmíře a v kategorii starších zvítězilo družstvo
Manětína, to také postoupilo do krajského kola.
Na závěr chci za všechny vedoucí poděkovat dětem
za vzornou reprezentaci. Rodičům za trpělivost a odvoz, jmenovitě paní Hudouskové, Černé, Píclové,
Švambergové, panu Berbrovi, Vejrážkovi.
Mladí hasiči

Z činnosti klubu seniorů
Ve středu 23. května byl pořádán zájezd do Dobříše, Strže a Konopiště. V Dobříši senioři navštívili Francouzskou zahradu zámku,
ta byla navržena francouzským architektem Julesem de Cottem
v roce 1760. Zahrada se rozkládá
na pěti terasách a je umístěna na
sklepích zámeckého pivovaru. Zahrada je doplněna sochami od českého autora Františka Ignáce Platzera 1717-1787, ten pocházel ze
západních
Čech
a
patřil
k nejvýznamnějším
osobnostem
barokních Čech.
Při vstupu do zahrady byli senioři
překvapeni mnoha tvary, které byly vytvořeny zručnými zahradníky
z buxusů. Hlavní pozornost byla
věnována majestátnímu sousoší
s fontánou „Napájení Heliových
koní“ též od F. I. Platzera. Sousoší
vytváří pomyslný střed zahrady.
V roce 2002-2009 bylo provedeno
restaurování a kamenosochařské
výzdoby. Novinkou je i ozvučení
fontány.

Na konci zahrady je oranžerie,
která tvoří protipól zámecké zahrady. Dobříšská zámecká zahrada
zůstává vzácnou ukázkou rokokové
zahradní architektury, která svými
květinovými ornamenty a stříhanými ploty navozuje atmosféru vídeňského Schὃnbrunnu.

www.kozlany.cz

Strž – památník Karla Čapka,
zřizovaný Středočeským krajem,
se nachází v historickém areálu,
kde byla v 19. století zpracovávaná železná ruda. Po první světové
válce získal nemovitost od Colloredo Mansfeldů správce jejich panství Václav Palivec, který dal v roce
1935 empírový dům jako svatební
dar do doživotního užívání Karlu
Čapkovi a Olze Scheinpflugové. K.
Čapek se v následujících třech letech věnoval úpravám domu a zahrady. Tam také vznikla literární
díla: Válka s mloky, Cesta na sever, Bílá nemoc, První parta, Matka, Život a dílo skladatele Foltýna.
Nová expozice byla otevřena
v roce 1997. Samostatnou expozici
má v podkroví domu novinář a spisovatel Fer. Peroutka. Cestou od
autobusu šli senioři podle Huťského rybníka.

Po prohlídce Strže byl oběd
v Benešově „U Švejka“. Následovala sladká tečka pěkného dopoledne, zákusek a káva v cukrárně.
Další plánovanou zastávkou bylo
Konopiště. Původní hrad, založený počátkem 14. století. Roku
1468 byl obsazen vojsky Jiřího
z Poděbrad a roku 1627 dobyt při
povstání poddaných. V 15. a 16.

století byl hrad přestavován,
v první polovině 18. století byl přestavěn na zámek. Z té doby pochází barokní brána (1725 F.M.
Kaňka a M.B.Braun). V roce 1887
koupil panství následník trůnu Fr.
Ferd. d Este, který nechal zámek
v letech 1889 - 94 přestavět.
Z této doby pochází zámecké zařízení, sbírky uměleckých předmětů,
zbraní z 16. – 18. století, jež patří
mezi nejkrásnější v Evropě (4687
exemplářů), část sbírek pochází
z Modeny.

Po první světové válce připadl
zámek státu. Za 2. svět. války byl
připojen ke cvičišti SS, sbírky byly
odvezeny, po osvobození znovu instalovány. Při zámku byly koncem
19. století založeny rozsáhlé anglické parky 225 ha a růžová zahrada
s plastikami
dovezenými
z Itálie. Okolí zámku a přilehlé revíry jsou známé velkým množstvím
bažantů. Na Konopiště se někteří
z nás nechali odvézt vláčkem na
zámek, byl to pěkný zážitek.
Příspěvek dodala
paní Růžena Fujanová
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Dětský den v Kožlanech
Dne 27. 5. se u hasičské zbrojnice konal dětský den, tentokrát pod
názvem ,,Jdeme do ZOO“. Počasí
nám
přálo
a
svůj
den
si
v doprovodu rodičů, babiček i dědečků přišlo užít téměř 80 dětí.
Připravena
byla
krátká
trasa
s několika sportovními i vědomostními stanovišti.
Děti si například zahrály na klokany, žirafy, tučňáky, krmily opice
nebo chytaly ryby. Také skládaly
puzzle, kostky a přiřazovaly zvířátka ke správným světadílům. Největším překvapením bylo stanoviště, na kterém se setkaly s živými
suchozemskými želvami a mohly si
pochovat krajtu.

Kromě drobných sladkostí byly
děti odměněny jízdou na koni a na
obličej si mohly nechat namalovat
zvířátko. Na závěr byli vylosováni
4 účastníci, kteří vyhráli volnou
vstupenku do ZOO v Plzni, které
věnovala firma PVA.
Doprovodný program připravily
také ,,Šikulky z Kožlan“ v zastoupení p. Kobylákové a p. Dyršmídové, které s dětmi vyráběly papírová zvířátka.
Rády bychom poděkovaly všem
sponzorům a dobrovolníkům, kteří
se na přípravě a průběhu dětského
dne podíleli.
8 TET

Hasiči Kožlany
Dovolujeme si začít soutěží, které jsme se zúčastnili
12. 5. 2012. Jedná se o soutěž o putovní pohár „Zlatá
proudnice“ pořádanou v Hlincích u řeky Berounky.
Soutěžilo se v požárním útoku s čerpáním vody z přírodního zdroje (řeka Berounka) na čas. Zúčastnilo se
16 družstev. Naše družstvo přijelo ve složení M. Šot,
F. Kotěšovec, V. Pova, V. Klaus, V. Folda.

na bronzovém 3. místě stejně jako naši hokejisté a na
okrsku jsme se umístily první.
Celkové výsledky soutěže v Hlincích:
Družstvo:
čas:
1.SDH Čistá 2 muži
49,35 s
2.SDH Čistá 1 muži
53,78 s
3.SDH Kožlany
57,80 s
4.SDH Hlince
58,28 s
5.SDH Černíkovice
60,15 s
6.SDH Lednice 1
71,12 s
7.SDH Studená
73,28 s
8.SDH Hlince 2
74,94 s
9.SDH Chříč
76,81 s
10.SDH Čistá ženy
78,50 s
11.SDH Brodeslavy
80,16 s
12.SDH Hedčany 1 muži
83,78 s
13.SDH Hedčany 2 ženy
84,44 s
14.SDH Lednice 2
88,28 s
15.SDH Holovousy
89,53 s
16.SDH Buček
93,47 s

S organizováním soutěže se zúčastnily z našeho
sboru p. Tomeš, A. Foldová, J. Švamberg. Vypadalo
po ránu, že nám počasí nebude přát, ale vše se probralo a nespadla nám ani kapka. Naše soutěžící družstvo nedopadlo vůbec špatně, umístili jsme se celkově

Nadále jsme s naší technikou zavlažovaly nově vysázené stromky podél hlavní silnice. Naše jednotka
navážela vodu na Kožlanský a Hedčanský hřbitov. 26.
května jsme nalévali s naší Tatrou vodu rybářům do
kádí, při výlovu Vožehova rybníka. Zároveň jsme zavlažili vodou naše fotbalové hřiště. 27. května se ko-

www.kozlany.cz
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nal dětský den u hasičárny. Bylo zde připraveno mnoho dovednostních soutěží, za které děti získávaly
sladké odměny a také jízdu na koni. Bylo zde k vidění
několik exotických zvířat a také se tu malovaly obličeje dětí.

Následující týden připravujeme námětové cvičení v
truhlářství Urban, o kterém Vás budeme detailně informovat v následujícím zpravodaji.
Vaši Hasiči

SPORT
FC Olympie Kožlany – výsledky květen
Muži:
Úněšov – Kožlany 3:1 (1:1)
branka: Šnajdr
Kožlany - Horní Bříza B
5:0 (3:0)
branky: Koura, Šimek, Šnajdr, vlastní, Štrunc
Kam. Újezd – Kožlany 3:1 (0:0)
branka: Šnajdr
Kožlany - Bezvěrov 4:2 (1:0)
branky: Šimek 2, Klaus, V.Švamberg
Kaznějov – Kožlany 6:2 (3:1)
branky: Koura, Šimek
Dorost:
Blatnice – Kožlany 1:1 (0:0)
branka: Kozler
Kožlany – Žihle 1:2 (0:0)
branka: Vodrážka
Trnová – Kožlany 2:3 (1:0)
branky: Kozler, Karlík, Soukup
Kožlany - Kam. Újezd 9:1 (4:1)
branky: Melichar 2, M.Krev 2, Soukup 2, Kozler, Karlík, Vodrážka
Dolní Bělá – Kožlany 3:3
branky: Kozler, Vodrážka, Karlík
Pozvánka na fotbalový červen:
Muži:
2.6. Kožlany - Vejprnice B
17:00 hod.
9.6. Líně - Kožlany
17:00 hod.
16.6. Kožlany - Nečtiny
17:00 hod.
Dorost:
2.6. Kožlany – Plasy

14:30 hod.

Žáci:
Dolní Bělá – Kožlany 1:2 (1:2)
branky: P.Pánek, M.Pánek
Kožlany – Úněšov 3:0 (1:0)
branky: P.Pánek, M.Pánek, Hirš
Plasy – Kožlany 0:5 (0:3)
branky: Šofranko 3, P.Pánek 2
Tlučná – Kožlany 1:2 (0:2)
branky: P.Pánek, Šofranko
Kožlany - Žihle 6:1 (2:0)
branky: P.Pánek 3, M.Pánek 2, Šofranko
Kaznějov – Kožlany 3:0
Stará garda:
Tlučná – Kožlany 5:1 (1:0)
branka: Kratochvíl
Kožlany – Líně 4:4 (3:2)
branky: Kratochvíl 2, L.Kulhánek, Kotěšovec
Zruč B – Kožlany 2:3 (2:2)
branky: Kratochvíl, Bílek, Salák
Kožlany - Dolní Bělá 3:0 (kont.)
Plasy - Kožlany
4:3 (2:2)
branky: Kratochvíl 2, Šnajdr

Žáci:
2.6. Kožlany - Kam. Újezd
9.6. Kralovice - Kožlany
16.6. Kožlany - Horní Bříza
Stará garda:
1.6. Kožlany - Všeruby
8.6. Úlice - Kožlany
15.6. Kožlany - Kozolupy

10:00 hod.
10:00 hod.
10:00 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.

DBK Kožlany - Kralovice
Sotva skončila jedna sezóna, ihned nám začala sezóna
nová.
Sezónu
2012/13
jsme
zahájili
kvalifikacemi o soutěže, které jsme nedokázali udržet,
tj. žákovskou ligu U15 a dorosteneckou ligu U19.
Družstvo již starších žákyň U15 hrálo svoji kvalifikaci doma v Kožlanech a mělo za soupeře silné celky HB
Basket Praha, BK Kralupy, USK Praha a BK Strakonice. Nejtěžší soupeř nás čekal hned na úvod. Družstvo
HB Basket a „lepší“ polovinou letošního družstva Sokola Kladno, se kterým jsme v loňském sezóně třikrát
prohrály, ale také jsme ho jednou dokázali porazit. O
důležitosti zápasu svědčila i oboustranná nervozita.
V páté minutě jsme prohrávali 3:10, avšak již na konci první čtvrtiny jsme šli do vedení a to jsme drželi po
celý zápas. I když se nám soupeř dokázal přiblížit na
jeden nebo dva body, holky prokázaly své zkušenosti
a vždy daly nějaký ten bodík a rozdíl se zvětšil v náš
U19 kvalifikace
DBaK vs TJ AŠ M. Boleslav
76 : 39 (17:6/37:17/57:28)
www.kozlany.cz

prospěch. A na konci zápasu jsme se mohli radovat
z výhry 46:38. Tato výhra nás uklidnila a další zápasy
byly zcela v naší režii, dvakrát jsme překonali ceněnou basketbalovou stovku. Celý turnaj jsme vyhráli a
tím postoupili přímo do žákovské ligy U15 z prvního
kvalifikačního kola.
Juniorky U19 měly svojí kvalifikaci také doma, ale
protože obě kvalifikace probíhaly ve stejném termínu
a v Kožlanech se hrálo deset zápasů, tak se kvalifikace U19 přesunula do Plzně na Chválendu. Soupeřem
nám byla družstva Mladé Boleslavi a Ústí nad Labem.
U19 oba své zápasy zvládly a do dorostenecké ligy
postoupily rovnou z prvního kola. Takže poprvé
v historii obou klubů (DBK či BaK) MÁME
VŠECHNY MLÁDEŽNICKÉ LIGY. A věříme, že je tak
postaráno o budoucnost basketbalu v našem regionu.
J. Buňka

Body: Papežová V. 19, Feštrová N. 11,
Bernklauová K. 9, Eretová L. 8, Vršecká R. 8, Krumposová L. 6, Loukotová

M. 5, Maroušková M. 4, Bihariová M. 3,
Salfická P. 3
F: 17-12 * 5CH: 0-0 * 3: 5–1 * TH:
17/9–13/7
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BK Ústí n. L. vs DBaK
46 : 60
(13:11/24:29/36:42)
Body: Papežová V. 15,
Eretová L. 12, Feštrová
N. 9, Krumposová L. 8,
Loukotová M. 7, Vršecká
R. 7, Bihariová M. 1,
Bernklaouová K. 1
F: 15-19 * 5CH: 0-0 *
3: 3–3 * TH: 21/3–18/9

U15 kvalifikace
DBaK vs HB Basket
46 : 38
(16:10/28:26/40:33)
Body: Kapitánová M. 10,
Sklenářová S. 10, Buňková K. 8, Halamová D.
7, Kyselová D. 5.
Greschlová D. 4, Krlišová N. 2
F: 19-16 * 5CH: 1-0 *
3: 1-0 * TH: 17/7-18/8
BK Kralupy vs DBaK
26 : 134
(8:27/16:67/20:97)
Body: Buňková K. 22,
Greschlová D. 22, Halamová D. 18, Krlišová N. 15, Sklenářová S. 15, Kyselová D. 11, Kapitánová M. 10, Kohoutová
N. 6, Jílková T. 6, Bílá T. 5, Peteříková
T. 4
F: 11-10 * 5CH: 0-0 * 3: 0-1 * TH:
8/0-15/9

USK Praha vs DBaK
48 : 101 (12:20/21:55/36:79)
Body: Buňková K. 33, Kyselová D. 18,
Halamová D. 13, Sklenářová S. 9, Krlišová N. 8, Greschlová D. 8, Jílková T.
6, Kapitánová M. 4, Fialová A. 2
F: 14-22 * 5CH: 0-0 * 3: 0-5 * TH:
32/8-14/8

DBaK vs BK Strakonice
87 : 36 (24:7/48:15/69:25)
Body: Buňková K. 18, Halamavá D. 15,
Kapitánová M. 14, Kyselová D. 11, Krlišová N. 9, Greschlová D. 8, Sklenářová
S. 6, Bílá T. 5, Jílková T. 1
F: 24-12 * 5CH: 2-0 * 3: 3-0 * TH:
16/8-20/6

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V květnu jsme se
Vás ptali, zda si myslíte, že se najdou v rybníku Vožehák zbytky spadlého německého letadla ze II. světové
války?
Anketní otázka měsíce června zní:
Jste zklamáni, že ve Vožeháku nebyl při výlovu žádný
velký sumec?

Výsledky květnové ankety:

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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