Kožlanský zpravodaj

Leden 2007

LEDEN bývá měsícem plným předsevzetí :
optimizmus, vitalita, energie a zdravé sebevědomí,
ať Vám nic z tohoto neschází a k tomu ještě:
štěstí, zdraví a spokojenost v novém roce 2007!

V dnešním čísle si přečtete:
-

Usnesení z 1.zasedání zastupitelstva města Kožlany dne 18.12.2006
Oznámení KVS pro Plzeňský kraj
ČSSZ Praha informace k podání žádosti o důchod
„Původní osídlení Kožlan“ příspěvek MVDr.Vondráška
Myslivecký ples – pozvánka na 20.01.2007 – KD Dřevec
Pronájem-byt-poptávka
DBK Kožlany-Kralovice - průběžné výsledky

-

4.ročník KOŽLANSKÉHO MÍČOVÉHO DESETIBOJE - 3.2.2007
Rybářský ples - pozvánka – 03.02.2007 – sokolovna Kožlany

TJ KOŽLANY
27.ledna 2007 - VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
HROMADA - sokolovna Kožlany - jeviště, od 19,00 hod.

FO OLYMPIE KOŽLANY
 20.února 2007 – MASOPUST  24.března 2007 – ŠIBŘINKY 
 11.srpna 2007 – Kožlanská pouť




MÚ Kožlany
upozorňuje občany na zákaz parkování osobních automobilů na
chodnících ve městě. Vzhledem k často se opakujícím „nešvarům“ řidičů,
bude toto řešeno ve spolupráci s Policií ČR.


Děkujeme
Děkujeme všem, kteří v loňském roce dodávali příspěvky do Kožlanského
zpravodaje a těšíme se na další spolupráci i v letošním
letošním roce.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vydává Městský úřad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany, tel. 373 396 613, IČO 257958.Povoleno
Ministerstvem kultury ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x ročně jako měsíčník.Cena jednoho výtisku
5,-Kč, roční předplatné 60,-Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou.

PODÁVÁME ŽÁDOST O DŮCHOD
Nárok na důchod vzniká dnem splnění podmínek stanovených zákonem o důchodovém
pojištění. Nárok na výplatu příslušné dávky důchodového pojištění vzniká splněním těchto podmínek a
podáním žádosti o přiznání důchodu. Žádost je možno sepsat nejdříve tři měsíce před požadovaným
dnem přiznání důchodu.
Do 31. 12. 2006 bylo povinností zaměstnavatelů (organizací) sepisovat žádosti o důchod, které
podávali jejich zaměstnanci. S účinností od 1. ledna 2007 se žádosti o důchod sepisují
výhradně na okresní (Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (dále jen
OSSZ) příslušné podle místa trvalého pobytu žadatele.
JAKÉ DOKLADY JE TŘEBA PŘEDLOŽIT?
Při podávání žádosti o starobní, plný invalidní či částečný invalidní důchod se předkládá:
• Občanský průkaz (u cizinců pas či povolení k pobytu).
• Doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném) přicházejí-li v úvahu.
• Při sepisování žádosti uvádí občan údaje o dobách pojištění od ukončení povinné školní
docházky do současné doby. Pokud je mu z předstihového řízení, vyvolaného v minulosti
v období do 31. 12. 2005 zaměstnavatelem, nebo z informativního osobního listu
důchodového pojištění, který si sám vyžádal známo, že některá období jeho výdělečné činnosti
v evidenci České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) chybí, předkládá náhradní
doklady prokazující tuto chybějící dobu (potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy,
svědecké prohlášení atp.), případně alespoň uvádí přesnou adresu svých tehdejších
zaměstnavatelů s tím, že došetření následně provede sám orgán sociálního zabezpečení.
• Bylo-li žadateli o důchod v minulosti vydáno rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče o dítě
dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, případně o převážně nebo
úplně bezmocnou osobu nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let (od 1. 1. 2007 péče
o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II, III a IV), uvede občan do žádosti dobu
výkonu této péče .
• Muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby, popřípadě v žádosti uvádějí zda a na jaké
období jim bylo vydáno rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče o dítě do 4 let věku.
• Ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí pro snížení věkové hranice nebo pro
zhodnocení doby péče o dítě (rodné listy dětí i osvojených nebo dětí, které převzaly do péče
nahrazující péči rodičů; jde-li o osvojené dítě, je třeba předložit doklad o datu osvojení, jde-li
o dítě, které žena převzala do péče nahrazující péči rodičů, při níž dítě na ni bylo převážně
odkázáno výživou, kterou mu ze závažných důvodů nemohli zajistit jeho rodiče, je nutné toto
prokázat věrohodným dokladem, například potvrzením orgánu péče o rodinu a dítě
příslušného okresního úřadu). Jde-li o dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy
rozhodnutím soudu, nebo zemřel-li druhý rodič dítěte, je nutné předložit toto rozhodnutí
soudu nebo úmrtní list matky a oddací list o uzavření sňatku mezi žadatelkou a otcem dítěte.
• Potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání), přichází-li v úvahu.
• Potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
přichází-li v úvahu.
• V případě, že občan požaduje výplatu důchodu poukazovat na účet u peněžního ústavu, je
nutno k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty
důchodu poukazem na účet“ (na vlastní účet nebo na účet manžela/ky). Tiskopisy jsou
k dispozici na web stránkách ČSSZ (www.cssz.cz – tiskopisy důchodového pojištění) nebo
u peněžního ústavu, případně si je lze vyzvednout na kterékoli OSSZ.
•

Vykonával-li občan zaměstnání v cizině, předkládá o tomto svém zaměstnání doklady, které
vlastní a zároveň v žádosti uvádí název a adresu cizozemského nositele pojištění a cizozemské
číslo pojištění.

K žádosti je rovněž nutno předložit evidenční list důchodového pojištění z posledního
zaměstnání. Tento evidenční list předkládá zaměstnavatel na vyžádání OSSZ.
Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí), pokud již
zemřelá osoba pobírala důchod, se předkládá:
•
•
•
•

Občanský průkaz (u cizinců pas či povolení k pobytu).
Úmrtní list zesnulého.
Oddací list (při žádosti o vdovský/vdovecký důchod).
Rodné listy dětí (při žádosti o sirotčí důchod) a u dětí starších 15 let potvrzení o studiu.

Nepobírala-li osoba, po níž je žádáno o pozůstalostní dávku, dosud vlastní důchod, předkládá
pozůstalá osoba ještě veškeré doklady (týkající se zesnulé/ho), které se předkládají k žádosti o
starobní, případně invalidní důchod.
Veškeré doklady je nutné předkládat jako originály nebo úředně ověřené kopie!

LZE SE NECHAT PŘI SEPISOVÁNÍ ŽÁDOSTI ZASTOUPIT?
Není vyloučeno, aby se žadatel nechal pro podání žádosti o důchod zastoupit zmocněncem na
základě plné moci, z jejíhož textu by mělo být patrné, že skutečně byla udělena k podání žádosti
o důchod. Byla-li plná moc udělena pro celé řízení o dávku důchodového pojištění, týká se takové
zmocnění samozřejmě i sepsání žádosti o důchod – v tomto případě však budou všechny písemnosti
ze strany nositele pojištění doručovány zmocněnci a jejich právní účinky nastanou doručením
zmocněnci, nikoliv zmocniteli. Je však nutno zdůraznit, že zmocněnec bude muset za žadatele uvést a
podepsat některá prohlášení a sdělení zásadního charakteru (např. o výchově nezletilých dětí,
o pobírání dávek nemocenského, o dobách odpracovaných od ukončení povinné školní docházky,
o náhradních dobách pojištění), s nimiž nemusí být vždy dokonale seznámen. Uvedení nesprávných či
nepravdivých údajů by pak mohlo mít pro žadatele negativní důsledky. Proto je vhodné, aby žadatelé
o důchod využívali možnosti nechat se při sepisování žádosti zastoupit jen ve výjimečných případech.
V případech, kdy žadatel nemůže žádost sám podat vzhledem k svému zdravotního stavu,
může za něj žádost sepsat jeho rodinný příslušník (bez toho, aby byla předložena plná moc). Je však
nutno předložit souhlas oprávněného s podáním žádosti o dávku a dále potvrzení lékaře, že mu
zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o dávku sepsat.
CO NÁSLEDUJE PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI?
Po sepsání bude žádost odeslána do ČSSZ v Praze, která rozhodne o dávce důchodového
pojištění, o níž je žádáno. Délka řízení je závislá na množství podkladů pro rozhodnutí, které ČSSZ
nemá ve své evidenci a které tak musí došetřovat. Zákon pro tyto účely umožňuje ČSSZ prodloužení
lhůty pro vydání rozhodnutí o dávce důchodového pojištění. V průměru se tato doba při došetřování
některých skutečností v průběhu řízení pohybuje okolo 3 měsíců. V některých výjimečných případech
může být žadateli před rozhodnutím o přiznání důchodu poskytnuta záloha na tento důchod.
Důchod se vyplácí přímo oprávněnému nebo jeho zákonnému zástupci, popř. zvláštnímu
příjemci. Forma výplaty je buď v hotovosti, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo bankovním
převodem na účet.

Původní osídlení Kožlan
Kožlansko a přilehlé oblasti Rakovnicka a Slabecka jsou slavné minulostní v tom, že byly
osídleny slovanským polským kmenem Hedčanů, které přivedl kníže Břetislav do Čech roku 1039 ze
svých výbojů v Polsku z města Hedče.
Břetislav (1005 – 1055) byl synem knížete Oldřicha a Boženy, kterou Oldřich poznal při lovu
v místech, kde dnes obec Peruc na Lounsku stojí. Učarovala mu svojí krásou, kypícím zdravím a
pletí bělejší než labuť, jak píše podle očitých svědků náš první kronikář Kosmas (1045-1125), který
údajně pocházel rovněž z předků polských osadníků.
Oldřich, ač ženat se ženou z německého rodu šlechtického, která ale nebyla schopna dědice
mu dát a Božena provdána za Křesinu, nic nebránilo tomu, aby obapolná láska knížete a prosté ženy
osvěžila přemyslovský rod českou zdravou krví a dala mu dědice Břetislava. Nebýt Boženy,
přemyslovský rod by byl již tehdy po meči vymřel.
Mladý Břetislav v pořadí desátý Přemyslovec a první údělný kníže Moravy a také český
Achilles zvaný, navázal v dospělosti ve věcech milostných na svého otce Oldřicha a unáší
patnáctiletou jeptišku Jitku, zaslíbenou Bohu, krasavici a šlechtičnu z kláštera ve Scheinfurtu. Jitka
mu byla pak milující celoživotní partnerkou a povila mu sedm potomků, z toho pět synů (Spytihněv,
Vratislav, Konrád, Ota a Jaromír) Oslabený a na vymření přemyslovský rod rázem tak zmohutněl, že
nával kandidátů na trůn málem celý rod zahubil.
Roku 1034 se ujímá Břetislav I. vlády, aby uskutečnil výpravu do Polska a pomstil se tak za
příkoří, kterého se kdysi polská knížata v českých zemí dopustila. Ale mimo ryze kořistnický ráz
měla česká výprava také důležitý úkol křesťanský. Vyzvednout a přivést do Čech ostatky sv.
Vojtěcha, umučeného českého biskupa z rodu Slavníkovců, pochovaného v arcibiskupském chrámu
v Hvězdně. Město Hvězdo bylo obsazeno, ostatky sv. Vojtěcha vyzvednuty s předpokladem, že
s převezením ostatků do Čech a jejich umístění v rotundě sv. Víta v Praze pomůže Přemyslovcům
po dlouholetém úsilí konečně získat arcibiskupství v Čechách.
Nad otevřeným hrobem Vojtěchovým byla vykonána slavná pobožnost. Všichni pokorně
poklekli před ostatky světce a dali najevo svoji nejhlubší lítost nad svou hříšností. Na oltář
k mučedníkovu tělu snesli množství milodarů, kajícně se modlili a poté arcibiskupský chrám a jeho
bohatství vydrancovali. Břetislavovo vojsko ještě dobylo několik měst a hradů, vyplenilo desítky
vesnic, obsadilo kus Slezska a zajalo velké množství obyvatel. Při dobývání hrazeného města Hedče
obyvatelé před útokem sami vyšli z bran města dobyvatelům vstříc se zlatým prutem na znamení, že
se na milost vzdávají. A prosili pokorně, aby je kníže Břetislav i s jejich majetkem do Čech převedl.
Píše-li kronikář Kosmas o zajatcích jako o četných urozených mužích spoutaných a vedených do
Čech, znamená to, že to byli lidé v Polsku svobodní a zámožní, tak zvaní dziedzici (dědici)
Na podzim roku 1039 se výprava obtížena zlatem, stříbrem, vzácnými ornáty s kořistí na 100
těžkých vozech a s živým dobytkem vrací do Čech. Bouřlivě vítána pražským obyvatelstvem,
vpředu sám kníže Břetislav nese ostatky sv.Vojtěcha. Za ním kněží nesou zlatou sochu ukřižovaného
Ježíše v životní velikosti, těžké desky, na kterých leželo tělo sv. Vojtěcha zdobené drahými kameny,

křišťálem a jantarem, třikrát sto liber váhy. Dále obrovské zvony z polských kostelů a chrámů a
všechny poklady Polska. V tehdejší době to byla obrovská a nevídaná kořist, která byla trnem v oku
jak římsko-německému císaři Jindřichu III, tak samotnému papeži Benediktu IX. Češi se tím ale
provinili proti církevním zákonům, protože si nevyžádali k tomu patřičné svolení a papežovo
požehnání. Teprve za tučný podíl z kořisti přiznal papež Čechlm, že jednali v dobrém úmyslu a pro
větší slávu křesťanství.
Německý císař Jindřich se s tím ale nemohl smířit a rozhodl se řešit případ Břetislavova tažení
do Polska ozbrojeným střetem, ke kterému také roku 1040 nedaleko Domažlic došlo a kde německý
císař utrpěl od Břetislava těžkou porážku, V boji padli desítky příslušníku tehdejších
nejvýznamnějších německých šlechtických rodů. Byl to první otevřený a vítězný střet s německým
císařem. Břetislav nebyl již z tak poddajného těsta jako jeho předchůdci. Nebál se německému císaři
postavit a tím získal jako Přemyslovec, ale i české stát mezinárodně větší vážnost a autoritu.
Přivedeným polským kolonistům Břetislavem do Čech bylo přikázáno osídlit nejzažší výspu
ještě neosídlené části českého knížectví. A to dnešní Kožlansko včetně Kralovic, Slabecko a část
Rakovnicka, včetně celého povodí Javornice. Hedčané se proto z Prahy vydali směrem na západ po
starobylé stezce, která vedla ke starým knížecím sídlům Zbečnu, Strakonicím a Krakovu. Část této
stezky se na jejich paměť nazývá polská cesta. K osídlení, jak píše kronikář Kosmas dostali i velký
les Černín. Byl to pravděpodobně hustý vzrostlý a neproniknutelný, několik hodin cesty se táhnoucí
les. Snad od toho i název obce Černíkovice. Ještě nedávno se ale říkalo i v některých místech
Javornice a na řece Mži černá voda. Byla to voda zastíněná vysokým hustým porostem a proto
černá.
Hedčané přišli do zdejší krajiny po dlouhé útrpné cestě až pozdě na podzim roku 1039. Proto
jejich prvotní sídla byla ještě stavěna jen provizorně a naspěch před zimou a později některá byla
opět opuštěna. O čemž svědčí i dvůr Hedecko, které bylo pravděpodobně prvním sídlem samosprávy
Hedčanů. A teprve později se jejich sídlo přesunulo na výhodnější místo, kopec Delibu, který se
výrazně tyčil nad celým územím. Hedecku jako dvoru zůstalo jenom jméno. Obdobně je možné
předpokládat, že i obec jménem Hedčany soustřeďovala bezprostředně po příchodu Hečanů valnou
část příchozích a vůdčích osobností kmene, kteří museli být v případě potřeby na dohled a dosah
správního centra na Hedecku.
O dočasnosti některých sídel svědčí na kožlanském katastru i jméno lokality pozemků Sedliště
(sídliště) v mírném dolíku dále vpravo, při cestě do Hedčan proti bývalé Chrpojc cihelně, které bylo
údajně prvním sídlem polských osídlenců Kožlan. Dříve bylo místo dobře dostupné druhou cestou
od Kožlan za hřbitovem vpravo, která je ale nyní zrušena. Je pravděpodobné, že již tehdy vznikl
název Kozlany nebo Kožlany, neboť v kraji Opolském v Polsku město Kožle je a rovněž mají
v erbu kozla.
A protože ne všem osadníkům původní místa vyhovovala, hledali místa nová, lepší a
vhodnější k trvalému osídlení. Nové osady převzaly i dřívější jména, původně polská jména, která
byla později při styku s českými obyvateli různě počešťována. Pozůstatkem jsou nám dodnes mnohá
jména vesnic a městeček jako Kožlany, Hedčany, Hedecko, Břežany, Březsko, Bělbožice, Dubjany,

Šípy,Modřejovice, Černíkovice, Kozojedy, Chříč (Křitz),Slabce, Krakov, Rousínov, která mají
obdobná jména jako osady dodnes v Polsku. Také místní názvy Sadlno, Sadka, Na prekalu, Varta,
Mrteč, Bilidlo, Sločín, Polánec, Polský rybník a Polský ovčín na Slabecku.
Proto o polském osídlení není naprosto pochyb, což dokládají i rodová polská jména, která se
u nás dodnes dochovala. Například Hejda, Hornof, Chrz, Chrpa, Kejla, Kopta, Krejza, Cypl. Deliš,
Bazika, Rabas, Polánek, Poláček, Polák, Smrž, ale i Šafránek, Topinka, Tarant, Vorláb, Vožeh a
Zuska. Polští osídlenci byli lidem mírumilovným a bohabojným, proto i kostel sobě po příchodu si
založili. Zpočátku malý kostelík, podle něhož jméno Kostelík na Slabecku dodnes jedna obec nese.
Později pak pro větší slávu Boží velký kostel ve Slabcích si roku 1109 založili a protože v polském
Hedči kostel sv. Mikuláše měli i v Slabcích ho tomuto světci zasvětili. Ale nejen v Slabcích, ale i
v Kozojedech a Potvorově.
Když kníže Břetislav území k osídlení jim vykázal a ustanovil jednoho z nich za kastelána,
správce a soudce jejich, nařídil, aby právem jaké v Polsku měli, také se sami spravovali. A když
vhodný kopec pro svůj hrad, hradiště si vyhledali a pevné sídlo pro svoji správu a obranu si
postavili, jméno Deliba mu dali. Snad podle práva a povinnosti děliti si i výsledky společné práce –
dělitba.
Kopec Deliba (443 m n.m.) vystupoval výrazně nad okolní kraj. Z východní a severní strany
obtékán Javornicí, ze západní strany malým potůčkem. Lépe přístupný byl pouze z jižní strany od
obce Lhota. Někdejší hradiště ale dnes připomíná jen kamenná suť lomového kamene na stráních
kopce. Někdejší pozůstatky zdí jsou srovnány se zemí a půdorys je již neznatelný, pouze někde
náznak příkopu kolem hradiště je.
Jediným průzkumem hradiště kmene Hedčanů prováděl koncem 19. století pražský právník
Dr. Kalina, zakladatel Kalinovy Vsi u Zvíkovce a tehdejší zvíkovský farář Krolmus. Průzkumem
zjistili, že hradiště Deliba tvořily dvě budovy, západní čtverhranná asi 10 x 10 metrů, která
pravděpodobně byla sídlem kastelána. A východní větší budova asi 10 x 16 metrů, která sloužila
jako zásobárna, špýchar, kde se shromažďovaly povinné obilné dávky pro knížecí komoru od
svobodných sedláků a obilí pro případ neúrody, živelných a válečných pohrom.
Tato domněnka byla potvrzena nálezem množství dřevěného uhlí po spáleništi, dále různých
železných hřebů, střepů hliněného nádobí a přes jeden metr vysokou vrstvu ohořelého obilí (zrna
žitného, pšeničného a ječného) A pod touto vrstvou upěchovanou podlahu jako mlat. Dále vykopali
špalky nejméně 500 let starých dubů a pod nimi střepy hliněného nádobí.
Protože Hedčané měli vlastní správu a autonomii, žili od ostatního světa a veřejnosti víceméně
izolovaně. Písemné památky po sobě žádné nezanechali a asi je vůbec nevedli. Jejich práva
postupem času a asimilací s ostatním obyvatelstvem prakticky vymizela. Ale zanechali po sobě 3040 osad polského původu, včetně jmen, která jim tehdy dali. Byl to lid slovanský, našemu srdci
blízký, lid pracovitý, hrdý, mírumilovný a bohabojný. To je jediné, co dostali do vínku naši
prapředkové. A to není zase tak málo.
MVDr. Bohumil Vondrášek

PRONÁJEM-POPTÁVKA
Máte volnou část domu nebo chcete pronajmout
obytné místnosti?
Využijte následující možnosti:
- pronájem bytu nebo celého obytného domu pro
zaměstnance pracující ve firmě Amagasaki Pipe Kožlany.
Jedná se o využití bytové kapacity včetně
celkového zařízení, poskytnutí služeb tzn.
vytápění, dodávka elektrického proudu a dalších
služeb, které budou hrazeny pronajímatelem a po
roce bude provedeno celkové vyúčtování.
Pronájem je možné sjednat
v co nejkratší lhůtě
popř. po vzájemné dohodě.

Další informace týkající se pronájmu je možné získat
na telef.č. 220 941 395 (8,00-17,00 hod.) nebo 774 242 193

*
PLACENÁ INZERCE

