KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
ŘÍJEN 2007
Z RADNICE ...
Co je nového
V pondělí 3.září začal nový školní
rok. Do školy v Kožlanech nastoupilo 11 nových žáků do 1. třídy.
Nás jako zastupitele města tíží
situace v naší škole. Školu máme
plně vybavenou, kapacitně a materiálově zabezpečenou a přesto je
tu problém s nedostatkem dětí.
Vzhledem k této skutečnosti jsme
postaveni před fakt, že musíme
provoz školy dotovat z obecního
rozpočtu. Hlavně musíme přispět
na mzdové náklady. Vyplývá to
z toho, že kraj nám nedá dostatek
financí na mzdy, protože nesplňujeme zákonné podmínky počtu dětí
na jednu třídu.
O to smutnější je fakt, že řada
dětí z obcí, které patří pod Kožlany, chodí do školy jinam. Všechny
tyto
skutečnosti
nás
vedou
k určitým opatřením. Je možné zajistit dopravu dětí, je možné třeba
i finančně motivovat rodiče dětí,
aby dali dítě do školy v Kožlanech
apod. Není však možné někoho
nutit násilím, rozhodnutí je ale
vždy na rodičích dětí a to je třeba
respektovat. Chtěl bych tímto upozornit na skutečnost, že peníze,
které budeme muset dát do školy,
budou chybět někde jinde. Budou
chybět nám všem.
V uplynulých třech měsících se
intenzivně pracovalo na naučné
stezce, která obohatí kulturní a tu-

ristickou atraktivitu našeho města. V současné době jsou ve výrobě tabule s texty a Klub českých
turistů bude celou stezku značit.
Pravděpodobný termín otevření
stezky je říjen 2007. Připomínám
jen, že na tuto akci jsme dostali
dotaci od KÚ PK ve výši 25.000,-Kč.
V letních měsících bylo velmi sucho. Díky tomu se nám v jednom
okamžiku zhoršila kvalita vody a
bylo nutné provést jednorázovou
dezinfekci vody ve vodojemu a ve
vrtu. V současné době jsou kontrolní vzorky v naprostém pořádku,
a proto již není třeba dezinfekci
vody provádět. Na doporučení odborníků však musíme uvažovat o
pořízení dezinfekčního zařízení pro
podobné případy.
V poslední době byla středem
pozornosti
také
Sokolovna.
V současné době se tam intenzivně pracuje. Dojde k rozšíření restaurace a k dalším úpravám
v interiéru. V měsíci říjnu plánuje
nájemce otevření restaurace a sálu.
Myslím, že občané Kožlan budou
příjemně překvapeni. Čeká nás
ještě oprava střechy Sokolovny a
nový nátěr fasády ze strany od silnice.
Velmi aktuální otázkou je i oprava rybníka v Hedčanech, kde

v jednom místě už došlo k sesuvu
břehu. Havarijní situace bude řešena do konce tohoto roku. Také
dojde ke konečné opravě střechy
na 16-ti bytovce. Tuto opravu provedeme na vlastní náklady a škodu
budeme vymáhat na firmě Všestav
p. Paidara.
Stavební řízení ve věci výstavby
kanalizace a vodovodu ve Sportovní ulici pokračuje sháněním
souhlasů
vlastníků
pozemků
v dotčeném území. Na KÚ PK máme dojednáno odložení podpisu
smlouvy o dotaci. Věřím, že se vše
podaří
včas
vyřídit
a
začít
s pracemi na této akci.
Velmi důležitou otázkou je pro
nás i věc kvality životního prostředí. Intenzivně kontrolujeme např.
vznik černých skládek. Podařilo se
nám odhalit jednoho z původců,
který do pokladny města zaplatil
za likvidaci skládky 5.000,-- Kč.
Z iniciativy zastupitele p. Heidenreicha vzniknou v našem katastru nové biokoridory pro zvěř.
Rád bych připomenul, že p. Heidenreich je chce
realizovat na
vlastní náklady a za to mu patří
poděkování. Budeme ale ještě hledat další možné řešení financování
této akce přes dotace od státu.
Mgr. Vladimír Přibyl

Veřejná sbírka na vybudování pomníku Dr. E. Beneše v Kožlanech
číslo konta

20036-725685369/0800
V současné době je již na účtě sbírky 26.400,-Kč (celkem 26 finančních příspěvků).
Na výše uvedené číslo konta mohou občané, ale i firmy či organizace posílat své příspěvky prostřednictvím poštovních poukázek (je možné si je vyzvednout na MěÚ Kožlany nebo na poště Kožlany), převodním příkazem na
uvedené číslo účtu u ČS a.s. nebo hotově lze složit finanční částku na kterékoliv pobočce ČS a.s.
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Stejné otázky jako před měsícem položil Véna Kožlánek následujícím členům zastupitelstva a vy si můžete přečíst, jak na tyto otázky odpověděli:
1. Co pro Vás znamená zlepšení ochrany životního prostředí v našem regionu?
2. Které místo byste nám doporučil pro dovolenou? Čím Vás zaujalo?
byl ve Finsku a moc se mi tam líbilo.

Kratochvíl Václav
1.Zlepšení
životního
prostředí
znamená asi pro každého z nás
v prvé řadě zvýšení finančních nákladů
jak v rodinných, tak
v obecních rozpočtech např. při
vytápění rodinných domů, údržba
krajiny (likvidace černých skládek), apod.
2. Na klasické dovolené nejezdím.
Jezdím na několikadenní zájezdy
za motoristickým sportem, ať už
doma nebo v zahraničí. Letos jsem

Švamberg Jiří
1. Znamená to zdražení veškerých
energií, což je ale nezbytně nutné
do budoucna.
2. Pro dovolenou bych doporučil
Šumavu, v létě na kole a v zimě na
lyže. K odpočinku pak chalupu na
Stříbrné v Krušných horách, kde je
taky krásně.

Heidenreich Vlastimil
1.Všichni občané by měli dodržovat stávající předpisy o ochraně životního prostředí a městský úřad
by měl více dbát na hříšníky, kteří
tak nečiní. Kdo má zájem, tak se
může zapojit do výsadby veřejné
zeleně ve spolupráci
se spolky
například s myslivci.
2.Dovolenou si vybírá každý podle
svých zájmů a představ.

Výměna řidičských a občanských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1.7.1964 do 31.12.1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit

do 31.12.2007
Průkazy vydané od 1.1.1994 do 31.12.2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2010, průkazy vydané od 1.1.2001 do 30.4.2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2013.

Nejpozději dnem 31.12 2007 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31.12.1998.
Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“, s výjímkou občanských průkazů občanů narozených před 1.lednem 1936.
Výměna občanských průkazů za strojově čitelné občanské průkazy je bezplatná.

Dne 12.9.2007 proběhlo 4. zasedání
usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí:
č.38/07-zprávu o činnosti rady
města Kožlany od 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne
13.06.2007, č.39/07-zprávu starosty města
Zastupitelstvo schvaluje:
č.40/07-změnu rozpočtu města
Kožlany na rok 2007 - 3. rozpočtové opatření, č.41/07-prodej
pozemku st.p.č. 666/2 v k.ú. Kožlany o výměře 13 m2 a pozemku
p.č. 3960/16 v k.ú. Kožlany o výměře 27 m2 cenu 50,- Kč/ m2,
č.42/07-prodej pozemku st.p.č.
635/1 v k.ú. Kožlany o výměře 14
m2, pozemku p.č. 3960/18 v k.ú.
Kožlany o výměře 38 m2 a části

zastupitelstva města Kožlany a přijalo následující

pozemku parc. č. 3960/11 v k.ú.
Kožlany o výměře
cca 13 m2 za
cenu 50,- Kč/ m2, č.43/07-prodej
pozemku p.č. 3960/19 v k.ú. Kožlany o výměře 37 m2 a části pozemku parc. č. 3960/11 v k.ú. Kožlany o výměře cca 27 m2 za cenu
50,- Kč/m2, č.44/07-prodej části
pozemku p.č. 1211/2 v k.ú. Hodyně o výměře 18 m2 za cenu 30,Kč/ m2, č.45/07-prodej části pozemku p.č. 695/5 v k.ú. Buček o
výměře 75 m2 za cenu 30,- Kč/
m2, č.46/07-určení bytových jednotek a společných částí domu u
domů č. 366 a 387 v Kožlanech
/vklad prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí/ a následné zpracování podkladů pro

prodej městských bytů, č.47/07jednostranné zvýšení nájemného
z bytů v Kožlanech k 1.1.2008 na
17,40 Kč/m2
dle zákona č.
107/2006 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně
zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, č.48/07-udělení výjimky z
počtu žáků na třídu - snížení o 4
žáky na třídu pro Základní školu
dr.E.Beneše Kožlany
* Poznámka: Osobní údaje prodávajících a kupujících jsou v souladu s § 16,
§ 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k nahlédnutí v zápisu
na městském úřadě.

Odečty vodného za rok 2007
budou provedeny v Kožlanech až v prosinci 2007,
přesný termín bude zveřejněn v příštím Zpravodaji a místním rozhlasem.
Platby za vodné budou přijímány až od ledna 2008.
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Časový harmonogram svozu nebezpečných složek komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu
sobota 27.10.2007
Buček
Hodyně
Dřevec
Dřevec
Hedčany
Kožlany
Kožlany

Japonská 461, 331 44 Kožlany

hledá zaměstnance na pozici:
Uklízečka
1 pracovní místo

(náves)
(náves)
(náves)
(bytovky)
(náves)
(proti MÚ)
(horní křižovatka u Sparu)

7,30-8,00 hod.
8,10-8,40 hod.
8,45-9,05 hod.
9,10-9,25 hod.
9,35-10,00 hod.
10,05-10,35 hod.
10,40-11,15 hod.

Mezi nebezpečný odpad patří např.: zářivky, pneumatiky, akumulátory,
znečištěné obaly, lednice, televizory, elektro odpad, motorové oleje apod.

úvazek 4 hod. denně

Tento svoz nebezpečného odpadu
není určen pro podnikatele a podniky!

Kontakt: ℡ 377 517 111

UPOZORNĚNÍ
komise životního prostředí a územního plánování
Dovolujeme si upozornit občany, že město již zlikvidovalo několik černých skládek a to na náklady zjištěných
viníků.
V současné době se množí ukládání stavebního materiálu v pískovně a u lomu, kde toto není dovoleno.
Každý zjištěný přestupek bude řešen ve spolupráci s Policií ČR jako přestupek.

NAŠE SPOLKY
Z činnosti Klubu důchodců Kožlany
výrobky ze skla. Byly levnější než
V úterý 28.srpna se konal druhý
v obchodech.
zájezd v letošním roce do Nižboru
V Berouně vedly kroky seniorů
a Berouna.
do restaurace Venedik na oběd.
V Nižboru
navštívili senioři
Prohlídka města začala budovou
sklárnu Rőckel. Po zakoupení vsturadnice, která je kulturní památpenek dostali suvenýr (malého
kou a dominantou Husova náměsskleněného slona). Byli seznámeni
tí. Na jižní straně náměstí stojí
s historií a výrobou skla v Nižboru.
domy s renesančními a barokními
V prvním sále byli kresliči, kteří
štíty. Nejcennější je Jenštejnský
kreslili osnovu pro brus. Odtud šli
dům. Městu vévodí brány – Plzeňdo sálu, kde je pec. Sklář bere
sklovinu na píšťalu, vyfukuje tvar a
ská (která je zdobnější) a Pražská.
Obě byly součástí opevnění. Clo se
přidává další sklo. V dalším sále
byli brusiči, kteří vybrušovali různé
vybíralo v Plzeňské bráně až do
vzory. Je to zajímavá a náročná
roku 1752. Díky vyvýšené poloze
brány, zde vykonával službu věžní
práce. Jedná se zde o přesnost.
trubač. V interiérech obou věží
Sklář zde vytváří konečný výrobek. Tam končí práce se sklem.
jsou výstavní prostory. Na náměstí
navštívili senioři muzeum odívání
Po prohlídce šli senioři do obchodu, kde si mohli koupit různé
z 19.století.
Svou
výstavností

upoutala Daslova vila, která je
v majetku Berouna od r. 1924.
Dům slouží jako galerie. Důchodci
nevynechali ani keltské oppidum,
které se nachází na vrchu Hradiště
ve výšce 380 m. V druhé polovině
2.st. zde Keltové založili svá obydlí. Poloha Hradiště byla známá náhodnými nálezy mincí a bronzových předmětů. Do historie vstoupilo v r. 1877 po nálezu asi 200
kusů zlatých mincí. Událost rozpoutala zlatou horečku. Důchodci
nezapomněli na kávu se zákuskem
a medvědy pana Chaloupka.
Berounem nás provázela jeho
obyvatelka paní Seidlová.
Růžena Fujanová

Noční pyžamový pochod ve Dřevci
Prázdniny uběhly jako voda a
blížil se jejich konec. Poslední
prázdninový týden „dřevecké čarodějnice „ uspořádaly noční pyžamový pochod. Podmínku: „ Všichni
musí být v pyžamu „ splnil každý
účastník pochodu.
Družina čtyřiceti lidí v nočních
úborech prošla Dřevcem ke startu.
Po soumraku byly děti po malých
skupinkách posílány na trasu
s napínavým dobrodružstvím. Každé stanoviště, kterým museli pro-

jít, bylo osvětleno. V průběhu cesty každý prokázal své znalosti
z říše strašidel, čarodějů a kouzelníků. Maminky měly na stanovištích připravené jednoduché úkoly,
zatímco tatínkové v kostýmech
strašidel prověřovali odvahu a nebojácnost dětí. Někteří byli odvážní, jiní méně, ale všichni statečně došli do cíle, kde na ně čekala velká zasloužená odměna. Bavili se rodiče i děti.
Dřevecké čarodějnice
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POHLEDY DO HISTORIE
Kožlanské hrnčírny a hrnčíři
První počátky hrnčířství a výroba hliněných nádob souvisí bezprostředně s přípravou a uchováváním lidské
potravy. Je to jedno z nejstarších řemesel, staré jako lidstvo samo. Bylo známo již tisíce let v Babylonii a Egyptě, kde dosáhlo vysoké umělecké úrovně a stalo se odkazem kultury těchto národů. Rovněž u nás patřilo hrnčířství ve středověku k důležitému cechovnímu řemeslu, které patřilo mezi první a nejpočetnější řemesla, které si
dodnes v Kožlanech zachovalo svoji tradici. Není pochyb, že hlavní vliv na rozkvět hrnčířství mělo především
naleziště hlíny (jílových usazenin třetihorního jezera) na hranicích katastru Dřevec-Kožlany, kde se ještě dodnes
„V hlinech“ říká. Tento dostatek domácí hlíny dal pak v Kožlanech vzniku desítkám domácích hrnčířských dílen.
Těžké doby v období husitských válek (kterých se někteří kožlanští hrnčíři také aktivně zúčastňovali) a třicetiletá válka zdecimovaly městečko Kožlany natolik, kdy většina domů byla vypálena a osadníci pobiti, mělo za
následek, že ještě v roce 1651 bylo obydleno pouze několik chalup a z řemesel zůstal pouze kovář, kolář a jeden hrnčíř. Přesto však již v letech 1710 Mistrovská kronika cechu hrnčířského v Kožlanech uvádí některá
dodnes známá rodová jména mistrů cechu hrnčířského Kde mezi prvními mistry je uváděn Matěj Hozlpaur
(později bylo jméno ustáleno jako Haslbaur) usazený od roku 1681 na pustém gruntě Berlově s 10 strychy polí
a 5 dní v roce roboty, který je 2. january 1710 při společnosti celého poctivého cechu přijat za mistra cechu
hrnčířského a do Matky pokladnice složit má 1 zlatý a 30 krejcarů na libru vosku (na svíčky do kostela) V roce
1713 je však již uváděn také Vavřinec Hazlpaur Dolejší, sedící na půl lánu opuštěného gruntu Křesadlovského
k němuž patří 5 dní roboty ročně a Vavřinec Hozlpaur Hořejší, a roku 1734 pak Ondřej a 1740 Štěpán.
V téže

době

se

však

v Mistrovské knize cechu hrnčířského setkáváme již také
s Janem Šubrtem usedlém na
¼

gruntu

k němuž

Šusterovském

patřilo

26

strychů

polí a 5 dní roboty. S dalšími
z rodu Šubrtů se setkáváme
s Matějem roku 1744, Jakubem 1772, Ondřejem 1778,
Matějem

1803,

Antonínem

1827, Johanem 1828, Francem 1841 a Josefem 1859.
Setkáváme se však také se
zápisem o přijetí Jana Hofmana z městys Kožlan za mistra
hrnčířského, který do Matky
pokladnice složit má 1 zlatý 22 krejcarů. Z téhož rodu jsou zapsáni jako mistři také Matěj Hofman roku 1721,
Václav 1744, Václav 1776, Jan 1803, Kašpar 1824, František 1830 pak Antonín, Josef, Vojtěch a Enmanuel roku
1880. také ale s dalšími zápisy mistrů cechu hrnčířského Karlem Rabštejnkem roku 1828 a Václavem roku
1880, ale i Josefem Kvítkem z čp 188, s dalším Josefem 1846 a Václavem 1849, Matoušem Vondráškem roku
1798 a Antonínem Vondráškem z čp 207 pozdějším kožlanským purkmistrem.
Mistři přispívali ročně do cechovní Matky pokladnice po 8 krejcarech, mladší 4 krejcary. Cechovní hospodaření
však nebylo veliké a ročně činilo jen několik zlatých. Kromě členských příspěvků a poplatek za mistrovství, který činil 1 zlatý 30 krejcarů (později 3 zlaté) to byl ještě poplatek za připovídanou učňů 1 zlatý 30 krejcarů a
tentýž poplatek za frajnšprechování. Výdaje cechu pak byly 2 zlatý ročně za pronájem „hliníku“ od chříčského
panství, dále na jednu mši svatou za živé i mrtvé mistry od 30 krejcarů do1 zlatky, na podporu vandrovním tovaryšům po 6 krejcarech, starým zchudlým mistrům po 10-15 krejcarech, Početvedoucí (účetní a pokladník)
pobíral ročně 35 krejcarů a tutéž částku dostávali ročně i páni starší cechmistři a mladší mistr za obeslání cechu
10-15 krejcarů ročně. Spolkové cechovní listiny opatřovali kožlanští hrnčíři kulatou pečetí, buď oplatkovou nebo
s červeného pečetního vosku pečetidlem s vyrytým motivem stromu obtočeného hadem nalevo s postavou
Adama a napravo s postavou Evy. S kruhovým nápisem PEZET REMESLA HRNZVRSKEHO Z KOZLAN.
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Hrnčířství bylo převážně řemeslo městské, které bylo provozováno většinou v poddanských městech, mezi
které patřily i Kožlany. Avšak z daleka ne všichni hrnčíři byli odkázáni na hrnčířské řemeslo jako jediný zdroj
obživy, ale měli jako všichni řemeslníci té doby většinou ještě pár strychů polí, kravku, kozu a nějaké to zvířectvo. Řemeslo mělo svoji tradici a dědilo se z otce na syna a v některých rodech se udrželo více než 200 let. Dokladem toho jsou rody Hofmanů a Šubrtů, které se od počátku 18. století objevují ještě po II.- světové válce.
U rodu Hofmanů dokonce do současnosti (300 let rodu), kteří dodnes jako potomci rodu Jindřich Hofman a syn
Robert provozují v čp. 146 hrnčířství v Kožlanech. V hrnčířských dílnách pracovali kromě mistrů ještě učedníci,
tovaryši pomocní dělníci, ale i členové rodiny. Učni byli při nástupu do učení zapisováni do knihy cechu hrnčířského a po vyučení podruhé jako „frajnšprechování“ Pro vyučení byl dříve nutný souhlas panství, absolvování
dvouleté učební doby a později i vysvědčení pokračovací školy, která byla pro všechny učně v Kožlanech již
dávno za Rakouska od roku 1883.
Od zrušení cechovního řádu roku 1859 se kožlanští hrnčíři sdružují v živnostenském společenství, v kterém
není zapotřebí žádné kvalifikační osvědčení. Stačí výuční list a určitá praxe. Se zánikem cechu hrnčířského končí
v Kožlanech i výroba měkkoty (vypalování na 900°C) na kterou odebírali hrnčíři hlínu ze svých pozemků, které
měli v hlinech, nebo si pronajímali těžbu v hliníku na pozemcích kožlanského panského dvora, který spravovalo
chříčské panství, kde hrnčířský cech odebíral hlínu již od roku 1798 až do roku 1883 za nájem 2 zlatý ročně a
povinnost odvést na panství ročně 25 kusů nádobí od každého hrnčíře do kuchyně „Ústavu šlechtičen u sv. Anděla“ na Novém Městě pražském (celkem asi 400 kusů nádobí ročně)
Staré technologické postupy však v hrnčířině stále ještě mnoho let přežívají. Musí se ale věnovat více času
přípravě líny a to od samého nakopání, kdy se musí několikrát přehazovat a alespoň přes jednu zimu nechat
proležet a odpočinout. Zjara potom hlínu namočit a prošlapat na podleze na koláče, vybrat z ní kamínky a potom ještě proválet rukama na stole. A pak teprve zatáčet kopavým pohybem nohou na kruhu na různé výrobky.
Denní norma kruhaře „tagwerk“ byla zpravidla 11 půlek výrobků. (Půlka bylo 2 m dlouhé a silné prkno, které
bylo odříznuto z půlky kmene jako prkno středové, aby se nekroutilo) Na půlky se ukládalo zboží k sušení. U
složitějších výrobků nebo džbánků se každá půlka počítala dvakrát. Po uschnutí se zboží polévalo kožlanskou
nebo lhoteckou hlínou. (Lhoty u Chříče) a skládalo se do pece. Původně se měkkota pálila v milířových pecích
při teplotě 900°C, které bývaly většinou na obecních pozemcích na okraji obce, aby se zabránilo požárům (viz
zápis z roku 1773, kdy obec podstupuje část obecního gruntu 2 sáhy délky a 1 sáh šířky mistru Šubrtovi na postavení hrnčířské pece). Je pravděpodobné, že ne všichni hrnčíři měli svoji pec, ale nosili si svoje výrobky vypalovat do pecí, které stály na obecních pozemcích a tím byly více méně společné. Topilo se dřevem nebo slámou
a teplota se sledovala

„kukrem“ otvorem kam se vložila dlouhá tříska, která vzplála a osvětlovala nádobí

v peci.
Před I. světovou válkou pracovali hrnčíři 11-12 hodin denně a vydělávali 1-2 zlatky (1 kg masa stálo 1 zlatku,
máslo 1 zlatku 20 krejcarů, mléko 15 krejcarů, pivo 8 krejcarů, 1 kg chleba 16 krejcarů a švýcarské hodiny 2 ½
zlatky) Hrnčíři světili modré pondělí a když měli naděláno i úterý.
Koncem 19. století však v Kožlanech výroba měkkoty končí, neboť podmínkou k dosažení tvrdšího střepu je
vypalování hlíny na vyšší teplotu (1000°C) při které se ale kožlanská hlína již deformovala. Kožlanští hrnčíři
jsou proto nuceni dovážet hlínu z Blšan zvanou „fléhovku“ (podle německého názvu obce Flıhan nebo také
z Tlucné tzv. tlucenku. Při čemž používaná blšanská hlína se vypaluje téměř do běla a dává možnost ji používat
také jako polevu, na kterou se dá malovat nebo nastříkat různé vzory přes šablonu ( kterou hrnčířům vyráběl
jeden kožlanský švec) Hrnčířina se začíná pálit v kaselských pecích, kde se topí dřevem a později i uhlím. Dřevem se vypalovalo 12 hodin, uhlím 24-30 hodin a do pecí se zakládalo zboží přibližně z 16q hlíny (asi 200 půlek) Jedna tato pec zůstala ještě dodnes zachována v čp 299 u Škuderů.
Na fotografii hrnčírna Emanuela Hofmana, Na Drahách čp.299

Bohumil Vondrášek

POZVÁNKA
na výstavu kreseb akademického malíře Bohumila Konečného
V Městském muzeu v Kožlanech budou ve dnech 3.-31.října 2007 vystaveny kresby pana Bohumila
Konečného. Letos na jaře jsme vás zvali na výstavu do Západočeského muzea v Plzni. Na této výstavě
bylo možné shlédnout nejen kresby, ale také ilustrace, plakáty a obrazy tohoto malíře, který se narodil
19.dubna 1918 v Plzni a několik let žil v našem městě. Jeho paní MUDr.Eva Konečná byla tak laskavá a
zapůjčila nám některé kresby a knihy, které nebyly v Plzni vystaveny.
Dílo B.Konečného bude vystaveno v kulturní místnosti muzea.
Kulturní komise
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Říkali jí Barbora, Barunka, Betty a Božena. - Známá je pod spisovatelským jménem Božena Němcová
Pokračování z minulého čísla
Podíváte-li se na podobizny těchto tří krásných žen. Vidíte, jak mnoho mají společného.
Když se seznámíte s jejich životy, zjistíte, jak mnoho společného měly. Celý život hledaly lásku, kterou krátce
nacházely, ale dlouho jim nevydržela. A rozhodně ji nenašly u svých manželů.Muži je obdivovali, nejen pro jejich krásu, ale také pro jejich intelekt a výjimečnost. Na svou dobu to byly vzdělané ženy, které ovšem vzdělání
nezískaly ve školách.Božena Němcová chodila do školy v České Skalici. Je zapsána ve školních
knihách. Je v nich zapsán údaj, že školní docházku zahájila v roce 1823. Kdyby byla narozena v roce 1820, tak
by jí byly tři roky.Ve školních knihách je několik nesrovnalostí.
V knize Sčet žáků, je psáno,že v roce 1823 začala soukromá výuka Barunky, kterou prováděl učitelský mládenec Purm, který docházel do rodiny Panklovy vyučovat Barunku.Ve školní matrice byly úhrnně zapisovány
školní zápisy pro jednotlivé žáky a jednotlivé školní roky.U dětí je vždy uveden den, měsíc a rok narození, jen u
Barunky není uveden den a měsíc narození. Rok je původně zapsán 1828, přepsaný z původního omylem zapsaného roku 1824.Podle tohoto dokumentu zahájila Barunka výuku v roce 1824 a ukončila ji rokem 1829/30.
Při vstupu do posledního ročníku má psané stáří "dvanáctiletá".
Pozoruhodné je také, že v matričním záznamu nebyl nikdy doplněn ani den
a měsíc narození.
Soukromé vyučování Barunky bylo ojedinělé, žádné jiné dítě Panklových je
nemělo. Když Barunka ukončila školní docházku v České Skalici, zavezl jí otec
začátkem srpna na vychování do nedalekých Chvalkovic. Zdejší zámek byl
majetkem Kateřiny Zaháňské. Barunka si zde měla osvojit panské mravy a
nabýt dalšího vzdělání. Božena na toto období vždy ráda vzpomínala. Sama
později napsala, že jí bylo skoro třináct let. Tento údaj se opět neshoduje s
udávaným rokem jejího narození 1820. V Chvalkovicích žila až do roku 1833.
Tento údaj opět nesouhlasí s udávaným rokem jejího narození, protože by jí
podle toho mělo být deset let. V jednom dopise Němcová, v němž vzpomíná
svůj pobyt v Chvalkovicích, píše: "Ačkoliv jsem tak mladinká dospělá již byla".
Slůvkem "dospělá" naráží nesporně na svou biologickou zralost. Jestliže sama
o sobě říká, že jí bylo třináct let, odpovídá jejímu datu narození letopočet
1817 nebo 1818.
V
Chvalkovicích
se
Barunka
stýkala
se
správcovými
dětmi,Hochovými.Vilémovi bylo tehdy 13 let, Katynce 11 let a Alfrédovi 7 let.
Vyspělá Barunka v učení vynikala nad Vilémem, kterého jeho otec připravoval pro vstup na techniku. Němcová
také vzpomíná, že se zde skamarádila se sedmnáctiletým praktikantem Leopoldem Weisflogem. Barunka se mu
velice líbila a říkalo se, že byl do ní zamilován. Kdyby Barunce bylo deset
let,určitě by jej nezajímala. Leopold nebyl jediný, kdo Barunku obletoval.
Barunka se proto musí vrátit v roce 1833 domů, ale její matka Terezie
Panklová, když viděla, jaký je zájem o Betty, jak jí teď všichni říkají, začala
jí hledat ženicha.
Našla jej a neúnavným nátlakem donutila Betty, aby si vzala Josefa Němce.
Terezie Panklová Betty neměla ráda a důkazem je rozhodnutí provdat dceru
za mnohem staršího muže, k němuž nikdy necítila lásku. Též otec pozoroval
na dceři, že se tajně trápí a chtěl před svatbou ženichovi odříci, ale matka
trvala neústupně na svém. V roce 1856 píše Němcová sestře Adéle: Vdala
jsem se jednak z vlastního nerozumu, jednak z dobře míněného přemlouvání
matčina a Němcova. Adélo, v osmi dnech svého manželství plakala jsem
první své slzy.
Vztah Terezie Panklové se nevyvíjel přirozeně ani po svatbě Barunky.
Neúčastnila se svatby, dceru nikdy nenavštívila, jen otec občas za ní
přijížděl.Nesnažila se jí potěšit, když Boženě zemřel nejstarší syn Hynek a
nebyla ani na pohřbu Boženy Němcové. Ani jí nepomáhala, když bídou a
nemocemi Božena strádala.
Ani poměr Němcové není k matce vřelý,ale ona navenek vždy zachovávala
vše, čím je dítě svým rodičům povinováno, jak říkala.
Božena Němcová nebyla ve svém manželství šťastná, i když se jí brzy po
sobě narodily čtyři děti. Hynek (1838-1853), Karel(1839-1901), Theodora
(1841-1920) a Jaroslav (1842-1898). Božena Němcová své děti milovala a
snažila se jim zajistit co nejlepší vzdělání.
Josef Němec ovlivnil Němcovou svým vlastenectvím a uvedl jí do vlastenecké společnosti. V Praze se seznamuje s Fričem, Čelakovským a jeho paní. Stýká se s Purkyněm, básníkem Nebeským, Klácelem, sestrami Karolínou Světlou a Sofií Podlipskou.
Co se vdala, potýká se Božena Němcová s nedostatkem peněz a postupně se jí zhoršuje zdraví.
Když je na vrcholu svých krásných mladých let, tak jí přemluví manželka Ladislava Čelakovského a půjčí ji
své šaty a Božena se nechá malovat r.1845 Josefem Vojtěchem Hellichem. Vzniká tak její nejkrásnější podobizna. Tento obraz se léty stává národní památkou.
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Němcová se během svého manželství několikrát stěhuje a také cestuje a
poznává venkovský lid. Sbírá náměty a vydává nejprve básně a potom povídky.
Na své cestě po Slovensku se potkává se spisovateli Samo Chalupkou, Jánem
Chalupkou, Janko Králem a Andrejem Sládkovičem.
Píše lidové pohádky a pověsti. Jako její nejrozsáhlejší dílo můžeme nazvat
Babičku. Babička byla několikrát vydána a v těžkých dobách za německé okupace
to bylo více jak třicetkrát. I tehdy Němcová pomáhala národnímu uvědomění.
Až si budete chtít odpočinout od starostí, vypněte televizi a sáhněte třeba po
knize pohádek nebo povídek Boženy Němcové. Začtěte se do příběhů, které pro
nás tato paní spisovatelka napsala, Že je nemáte doma, zajděte do naší
Kožlanské městské knihovny. Určitě si vyberete. A jestli vaše děti, nevědí, proč
by si měly přečíst Babičku? Nenuťte je! Třeba v pozdějším věku si jí rády přečtou
a ocení vypravěčský talent Boženy Němcové.

V.Kobyláková
Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Začátek nového školního roku
v mateřské škole byl ve znamení divadla a pohádek.
V pondělí všem dětem zahrály učitelky loutkovou pohádku „Proč nemůže medvídek a opička chodit do mateřské školy“. Ve středu do naší školky přijelo Divadlo
z bedny s pohádkou s ekologickými prvky – „Princezna na hrášku“. Líbila se nejen našim dětem, ale i školákům ze 2. a 3. třídy základní školy, kteří ji spolu

s námi viděli.
V září jsme zatím ve školce přivítali celkem 42 dětí,
z toho 15 předškoláků, kteří se budou připravovat na
svůj důležitý krok – vstup do první třídy základní školy.
L.Kozlerová,ředitelka MŠ

KULTURA

DIVADELNÍ

VÍKEND

MěÚ Kožlany a divadelní soubor HASIKO Kožlany pořádají ve dnech
27. a 28.října 2007

II. Divadelní víkend
Program:

sobota 27.10.2007

13,00 hodin

18,00 hodin

neděle 28.10.2007

14,00 hodin
18,00 hodin

Zahájení
Divadelní soubor Tyl Čistá
"Oženit se, to je vždycky riziko"
Divadelní soubor Hasiko Kožlany
"Sbohem Chicago. New York je New York!"
Divadelní soubor Hasiko Kožlany
"Sbohem Chicago. New York je New York!"
Divadelní soubor Osada Horní Bříza
"Pohleď a budeš udiven"
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Sbor dobrovolných hasičů Kožlany
pořádá

Pravou hasičskou zábavu
v sobotu
20.října 2007
od 20,00 hod.

v nově otevřené sokolovně Kožlany
Hudba V.Žákovce
vstupné 70,-Kč
bohatá tombola

Jednota Rakovník SD obchodní dům Kožlany
přijímá do 10. října 2007
objednávky na:
cibuli
brambory
zelí na krouhání

10-Kč/kg
8,-Kč/kg
7,-Kč/kg

Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí
2.10. 19:30
3.10.
6.10. 10:00
6.10. 13:30
6.10. 16:00
7.10. 14:00
9.10. 17:00
9.10. 19:30
13.10. 16:00
14.10. 10:00
16.10. 17:00
16.10. 19:30
17.10. 17:00
20.10. 10:00
20.10. 13:00
20.10. 15:30
20.10. 20:00
23.10. 17:00
23.10. 19:30
27.-28.10.

Edith Piaf
Zahájení výstavy kreseb B. Konečného
žáci: Kožlany – Svornost Hvozd
dorost: Kožlany – Sokol Dobříč
A-mužstvo: Kožlany – KZJ SK Všeruby
Zajájení kursu spol. tance a spol. chování
Divoké vlny
NEXT
ml. dky: DBK K-K – Basket Kladno
ml. dky: DBK K-K – Basket junior Kralupy
Transformers
Transformers
Ošklivé káčátko a já
žáci: Kožlany – Sokol Dolní Bělá
dorost: Kožlany – Baník Kamenný Újezd
A-mužstvo: Kožlany – Jiskra Křelovice
Pravá hasičská zábava
Fantastická čtyřka a Silver Surfer
Fantastická čtyřka a Silver Surfer
II. divadelní víkend

kino Kralovice
Muzeum Kožlany
hřiště u Vožehova rybníka
hřiště u Vožehova rybníka
hřiště u Vožehova rybníka
LD Kralovice
kino Kralovice
kino Kralovice
tělocvična ZŠ Kožlany
tělocvična ZŠ Kožlany
kino Kralovice
kino Kralovice
kino Kralovice
hřiště u Vožehova rybníka
hřiště u Vožehova rybníka
hřiště u Vožehova rybníka
Sokolovna Kožlany
kino Kralovice
kino Kralovice
Sokolovna Kožlany

FC Olympia
FC Olympia
FC Olympia

DBK K-K
DBK K-K

FC Olympia
FC Olympia
FC Olympia
SDH Kožlany

HASIKO Kožlany
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SPORT
Pořadatelé brali tentokrát bronz
Tým basketbalových mladších žákyň DBK KožlanyKralovice zachránil medailovou čest pořadatelského
klubu při tradičních přípravných turnajích. Ty na sever
Plzeňska přilákaly velmi silnou konkurenci osmnácti
týmů z celé republiky.
Před rokem zažili kožlanští organizátoři zlaté žně:
na prvenství totiž dosáhly pořadatelské výběry v obou
turnajích. Letos obsadily mladší dorostenky šestou a
mladší žákyně třetí pozici.
„V turnaji dorostenek hrálo deset týmů, z toho
sedm ligových,“ upozornil Vladimír Přibyl, šéf pořadatelského DBK. „Konečné pořadí našeho celku výstavní
není. Fyzicky na tom byla děvčata dobře, ale střelba
byla žalostná. Jednalo se ovšem o přípravu a akce tak
splnila svůj účel,“ dodal. Turnaj rovněž naznačil ambice jednotlivých celků před nadcházející ligovou sezonou. „Síly se hodně vyrovnaly. V zápasech budou o
úspěchu rozhodovat maličkosti,“ dodal Jiří Buňka,
rovněž kouč DBK.
V měření sil mladších žákyň se již domácí klub medailového umístění dočkal. „Vítězství Pražanek
z Proseka i druhá příčka Mostu se očekávaly, my jsme
si v duelu o třetí místo s Velkým Meziříčím výhru poměrně jasně pohlídali,“ sdělil J. Buňka. I tento turnaj
byl velmi kvalitně obsazen špičkovými celky, Most je
dokonce úřadujícím mistrem republiky této věkové
kategorie. „Právě s Mostem jsme odehráli asi nejhezčí
zápas turnaje,“ připomněl V. Přibyl. „Nakonec jsme
duel o první místo ve skupině prohráli o šest bodů.

Chybělo nám trochu štěstí a více kvalitních hráček na
střídání,“ hodnotil trenér.

Konečné pořadí:
XIII. Kra-Kož cup: 1. DDM Česká Lípa, 2. Prosek A,
3. BC Benešov,... 6. DBK Kožlany/Kralovice.
VI. MINI Kra-Kož cup: 1. Prosek A, 2. Most, 3. DBK
Kožlany/Kralovice.
Karel Popel

Nultý ročník turnaje „O žirafu BaKču“
ločasový výsledek 18:25 jsme brali
Družstvo nadějí DBK KožlanyKralovice se zúčastnilo v sobotu
jako lichotivý a rozhodli se dát
22.10. nultého ročníku turnaje „O
šanci opět „začátečníkům“. Ti svojí
žirafu BaKču“, který pořádal pro
čtvrtinu sice prohráli 2:14, ale
mladší minižákyně (roč. nar 1996
předvedenou snahou a bojovností
a ml.) v Plzni místní klub BaK Plpotěšili. Na závěrečnou čtvrtinu
zeň. Turnaj jsme pojali jako čistě
nastoupilo to nejlepší, co jsme
přípravný a tudíž nám nešlo o výs sebou měli. Jejich cíl byl jediný –
sledek, ale o předvedenou hru a na
neprohrát svojí čtvrtinu. I přes
„úkor“ výsledku jsme nechali zastřídání, které jsme nakonec v této
hrát i mladší hráčky a hráče.
čtvrtině provedli, se úkol podařilo
První zápas proti Baku byl jedsplnit – výsledek 6:6 bereme skoro
noznačnou záležitostí našeho družjako vítězství. Střelci: Hanzlíková
stva a soupeř nás přehrával pouze
6, Jašková 6, Bláhová 5, Buňková 4,
ve chvílích, kdy byli na palubovce
Šliková 3, Zimanzl 2
naši nejmladší nebo ti, kteří začali
Závěrečný zápas měl rozhodnout
s basketbalem na konci loňského
o druhém místě v turnaji. Našim
roku. Zápas jsme vyhráli v poměru
79:29. Střelci: Šliková 16, Hanzlísoupeřem bylo družstvo Kladna –
ková 14, Bláhová 14, Buňková 12, patnáct hráček ročníku 1996 a žádJašková 10, Hynek 4, Zimanzl 4, ná mladší – fyzicky velice težký
Staněk 2
soupeř. Již před zápasem bylo
Družstvo Sokola Toužim – náš družstvu slíbeno, že si opět zahrají
druhý soupeř přijel po dohodě všichni i když skončíme „až“ třetí.
s pořadateli posilněn o hráčky roč- Tento zápas se podobal jako vejce
níku 1995 a na jeho síle to bylo vejci předchozímu měření s Toužiznát. V základních pětkách jsme mí. Velice vyrovnaná první čtvrtina
s ním v prvních dvou čtvrtinách přinesla naší jednobodovou ztrátu
hráli vyrovnaný basket, ale zkuše- (18:19). Ve druhé čtvrtině se již
nosti soupeře se projevily ve vyšší začalo na naší straně střídat a poúspěšnosti proměňování košů: po- ločasové manko narostlo na ztrátu

11 bodů (26:37). Druhý poločas a
stejné úkoly jako proti Toužimi –
začátečníci ukažte, co umíte. Základní pětka – neprohrajte. Neprohrát poslední čtvrtinu se sice o jeden bod nepodařilo, ale hra z naší
strany se již podobala basketu.
Potěšitelné je, že všichni již
zvládli individuální činnosti jednotlivce (dribling, přihrávky, relativně
střelbu) a můžeme začít pomalu
trénovat spolupráci hráčů na hřišti.
Oblastní přebor této kategorie
zahajujeme dvojzápasem 12.10.
právě v tělocvičně BaK Plzeň. Věříme, že tam již předvedeme něco
nového, co se do té doby na trénincích naučíme. Zde se již pokusíme hrát na výsledek a až podle
toho, jak se bude zápas vyvíjet,
tak dáme příležitost lavičce. Vždyť
není důležité zvítězit, ale vyhrát
;o)
První domácí zápas hrají mladší
mini až v listopadu o víkendu 10.11. 11. proti nejmladším mini žákyním Sokola Toužim. Přijďte povzbudit naše naděje.
J. Buňka
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Částečná úhrada nákladů za provoz tělocvičny, herny stolního tenisu a posilovny
Vážení sportovci, z důvodu stále se zvyšujících nákladů na provoz tělocvičny musíme sáhnou k nepopulárnímu
kroku a přistoupit k peněžní úhradě pronájmu tělocvičny a herny stolního tenisu.
Tato úhrada se bude vztahovat pouze na sportovní aktivity dospělých a nezasáhne žádný kroužek, oddíl či
klub, který tělocvičnu využívá k přímým aktivitám dětí a mládeže.
Dohodou mezi městem, školou a dotčenými sportovními organizacemi byla cena pronájmu tělocvičny a herny
stolního tenisu stanovena na 200,- Kč za hodinu, přičemž polovinu této částky dotuje základní škole město
v příspěvku na provoz ŽS. Druhou polovinu zaplatí zájemci o pronájem. Platba bude vybírána základní školou
dopředu dle smlouvy, kterou si každá organizace s pronajímatelem tělocvičny a herny stolního tenisu uzavře.
Pronájem posilovny byl dohodnut na výši: 30,- Kč / 1 hod. / osoba; 40,- Kč / 1.5 hod. / osoba; 50,- Kč / 2
hod. / osoba
Nové smlouvy na pronájem tělocvičny budou uzavírány v nejbližším termínu začátkem měsíce října s platností
od 1.10.2007 do 30.6.2008 a od 1.9.2008 do 30.9.2008.
Na otázku v září jste odpovídali takto:

Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V minulém měsíci
jsme Vám položili otázku, zda třídíte domovní odpad?

Anketní otázka pro měsíc říjen:
Souhlasíte s úhradou pronájmu za tělocvičnu
v rámci sportovních aktivit dospělých?

stav hlasování k 27.9.2007 11:10 hod

(Anketa bude spuštěna 1.10.)

PRO CHVÍLE ODDECHU
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Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné formě na MěÚ (p. 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 5,- Kč, roční předplatné 60,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou
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