KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
ZÁŘÍ 2007
Z RADNICE ...
Co je nového
Poměrně velkou starost dělá
městu neustále nová 16-ti bytovka
na Výfuku. Firma Všestav odvedla
velmi nekvalitní práci. Po různých
peripetiích se podařilo ještě minulému vedení města sepsat dohodu
o opravě reklamovaných závad.
Firma Všestav však tuto dohodu
nesplnila celou. Opravy, které udělali nejsou zdaleka všechny, které
jsou potřeba udělat.
Tímto jsme postaveni před problém. Některým obyvatelům bytovky zatéká voda do bytu a stále
se zdánlivě nic neděje. Město vyhledalo v této záležitosti právní
pomoc.
Podle právníka je nejschůdnějším a pro obyvatele bytovky nejrychlejším řešením odstoupení od smlouvy o dílo
s firmou Všestav. Poté by město
na své náklady závady opravilo a
mohlo je soudně vymáhat na firmě
Všestav. Výsledek soudu by zřejmě dal za pravdu nám, ale vzhledem k zadluženosti a finanční situaci p.Paidara (majitel firmy Všestav), by vymahatelnost dluhu byla
velmi problematická. Přesto se toto řešení zdá být v současné situaci to nejlepší.
Na začátku srpna byly provedeny kontrolní odběry kvality vody a
bylo zjištěno překročení mikrobiologických limitů. Byli jsme nuceni
provést desinfekci vody, a proto
jste mohli pocítit nepříjemný zá-

pach. Toto opatření však bylo nutné udělat.
Zvýšené limity byly
pravděpodobně zapříčiněny vysokými teplotami vzduchu, velkým
suchem a následně prudkým lijákem. Ostatní ukazatele kvality vody jsou i nadále velmi dobré. Potěšitelné je to, že i v době velkého
sucha máme dostatek vody. Opakované kontrolní odběry už dopadly dobře a voda je opět ve vynikající kvalitě.
V současné době se velmi intenzivně pracuje na vyřizování povolení a souhlasů majitelů pozemků
ve Sportovní ulici. Poté by byla
zahájena 1. etapa výstavby vodovodu a kanalizace pro stávající výstavbu rodinných domků v této ulici.
Zajímavou zprávou pro občany
Dřevce je jednání o prodloužení
stavebního povolení na opravu silnice ve Dřevci. Podle probíhajících
jednání s SÚS Kralovice se zdá, že
příští rok by snad mohlo dojít
k uskutečnění celé akce. V těchto
prognózách však musíme být hodně opatrní. Hodně bude záležet na
finančních možnostech SÚS Kralovice a KÚ PK.
V pondělí 3. září začíná nový
školní rok. Do naší základní školy
se
po prázdninách vrátí
žáci.
V první třídě budou mít
novou
podlahu. Ta původní, dřevěná, byla již nevyhovující a „chycená“
plísní. Také bude v některých třídách čerstvě vymalováno a pře-

kvapení čeká žáky i v počítačové
učebně, kde jsou nově vybavené
počítače a jiný přístup na internet.
Je třeba říci, že toto řešení je
mnohem finančně úspornější než
původní. Naší snahou je neustále
zlepšovat možnosti výuky na základní a mateřské škole. Není to
však zadarmo, všechno stojí nemalé peníze a těch se nám nedostává. Vzhledem k tomu, že naše
škola je ve vyjímce kvůli nižšímu
počtu dětí, musíme v budoucnu
počítat s dalšími finančními prostředky na částečné pokrytí nákladů na mzdy. V současné době navrhujeme navýšení financí na zájmové kroužky a částečné pokrytí
energií, které odčerpává škole nově vybudované hřiště. Zároveň se
samozřejmě hledají vnitřní rezervy. Z tohoto důvodu se například
bude zpoplatňovat užívání tělocvičny jednotlivými složkami. Výjimkou budou pouze kroužky při
ZŠ. O to je větší škoda, že některé děti které patří spádově k nám,
jsou žáky školy v Kozojedech či
v Kralovicích. Jinými slovy, tito
chybějící žáci v naší škole nás stojí
nebo budou v nejbližší budoucnosti
stát statisíce korun navíc. Budeme
je muset zaplatit z našeho obecního rozpočtu na úkor jiných investic. Toto je třeba vědět. Snad to
pomůže v tom, aby rodiče rozhodli
o umístění svých dětí do ZŠ či MŠ
v Kožlanech.
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 9.500,-Kč (celkem 14 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 Městském úřadě 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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O prázdninách se Véna Kožlánek vyptával některých dalších členů městského zastupitelstva na následující otázky:
1. Co pro Vás znamená zlepšení ochrany životního prostředí v našem regionu?
2. Které místo byste nám doporučil pro dovolenou? Čím Vás zaujalo?
Mgr.Kotěšovec Jan
1.Protože ČR je jeden z největších
znečišťovatelů ŽP v Evropě, a to
především co se ovzduší týče, jakoukoliv možnost pro zlepšení vítám. Proto jsem např. pro stavbu
větrných elektráren v okolí Kožlan,
které
sice
nezlepší
ovzduší
v našem regionu, ale budou mít
pozitivní vliv v rámci celé ČR.

2.Můj typ na dovolenou ?.....Část
své letošní dovolené jsem strávil
na jihu Čech – vodáci se zde mohou vyřádit při sjíždění řeky Vltavy, rybáři na nesčetném množství
rybníků a ti co se rádi pokochají
nějakou kulturní památkou (Hluboká, Český Krumlov, Rožmberk
…. ) si také přijdou na své.

2.V letošním roce jsem 3x
navštívila Český ráj a to z
různých stran. Je tam skutečně
krásně. Ale když se podíváte po
naší vlasti, není sice nijak veliká,
ale jako v ráji se můžete cítit v
každém jejím koutě, jen se nebát
pomalu a v klidu si tu nádheru
vychutnat !

Mgr. Štruncová Alena
Kulhánek Vladimír

2.Pokud by to mělo být někde v ČR
tak asi Šumavu. Každý člověk si
zde může odpočinout podle svého,
vycházkou do krásné přírody nebo
si vybrat z řady sportů (cyklistika,
lyžování, turistika, Vltava pro vodáky aj.), které se tady dají provozovat v každou roční dobu.
Kotěšovec František
1.Nemalým přínosem pro ochranu
životního prostředí je například třídění domácího odpadu. V našem
městě se nachází dostatečný počet
speciálních kontejnerů a proto si
myslím, že by to pro nás neměl
být žádný problém.

1.V malém: zlepšení úklidu v obcích i jejich okolí ( i drobné odpadky nebo neposekaný plevel
kazí dobrý dojem). A to můžeme
jen tak každý sám za sebe. A ve
velkém: rozčlenění stále ještě
velkých lánů v našem okolí např.
cestami s alejemi stromů či keřů
nebo alespoň rozptýlenou zelení a
tím trošku pozdržet odtékání vody
z krajiny. V našem lese nechat
více listnáčů vmísených mezi
jehličnany,
ten
les
je
pak
pestřejší a veselejší i pro hmyz a
ptáky. A ještě jedna věc mne
trápí : skutečně si chceme nechat
narušit krásný obzor a báječné ticho točícími se vrtulemi větrných
elektráren ?

Důležité sdělení Policie ČR pro občany
napadeno více jak pět objektů, kdy
Policie ČR obvodní oddělení Kralovice, ul. Manětínská čp. 396, okr.
pachatel nebo pachatelé napadají
převážně rekreační objekty, ale týPlzeň-sever, upozorňuje touto ceská se to i objektů k trvalému bydtou občany města Kožlany na zvýšenou kriminalitu týkající se malení,
hospodářských
tavení
a
jetkové trestné činnosti spočívající
předmětem zájmu pachatele jsou
v krádežích vloupáním do rekreačvěci běžné potřeby jako jsou zahradní sekačky, elektronika, vybaních, ale i jiných objektů, ke kterým v současné době dochází.
vení domácnosti apod.
Touto cestou bychom rádi upozorPáchání této trestné činnosti
nili občany na tu skutečnost, že
jsme zaznamenali v počátku měsíněkteré objekty nejsou řádně zace června roku 2007 a od této doby pokračuje na celém území měsjištěny, čímž je pachateli usnadněna činnost. Dalším problémem je
ta Kožlan. Do současné doby bylo

1.Čisté životní prostředí je pro
každého z nás určitě důležité.
V našem regionu by bylo vhodné
omezit vytápění uhlím, ale topení
plynem a el. energií je stále příliš
drahé.
2.Je mnoho krásných míst, kam by
jsem se ještě jednou rád podíval.
Velmi rád jezdím na Moravu
k vodní nádrži Nové Mlýny u Mikulova. Je tam pěkné koupání a
v letních dnech slunce pálí jako u
moře. Můžete navštívit hrady ,
zámky a krásná příroda láká
k procházkám i cykloturistice.

jistá nevšímavost některých občanů, kdy mají povědomost o činnosti pachatele, ale nechtějí nebo tuto
skutečnost zkrátka nesdělí policistovi.
Žádáme tedy občany města Kožlan, aby v uvedené věci policii
pomohli a pokud někdo má informace, které pomohou uvedenou
trestnou činnost objasnit, aby tak
učinili.
npor. komisař Bc. P. Kabát

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.
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Tajemník města Kožlany vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) výběrové řízení na obsazení funkčního místa:
Ú Č E T N Í MĚSTA KOŽLANY
Místo výkonu práce:

Městský úřad Kožlany, Pražská 135, Kožlany

Platové podmínky:

řídí se nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (9. platová třída)

Charakteristika vykonávané činnosti:

samostatné vedení účetnictví města dle platné legislativy

sestavování účetní závěrky

vedení účetních knih

plnění funkce hlavní účetní podle zákona o finanční kontrole

zástupce matrikáře
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka - podle § 4 zákona:
•

státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., v platném znění
•
dosažení věku 18 let
•
způsobilost k právním úkonům
•
bezúhonnost
•
ovládání jednacího jazyka
Kvalifikační předpoklady:
•
středoškolské vzdělání - zaměření ekonomické
Jiné požadavky:
•
•
•

praxe samostatné účetní min. 3 roky
znalost zákona o účetnictví, zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC, zákona o obcích
výhodou praxe ve vedení účetnictví územního samosprávného celku a znalost rozpočtové skladby (vyhl.č. 323/2002
Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů)
•
výhodou znalost účetního programu od firmy Asseco Czech Republic, a.s. /dříve PVT, a.s./ (Fenix)
•
dobrá znalost práce s výpočetní technikou (Office,Windows,Excel, Internet)
•
výhodou zkouška zvláštní odborné způsobilosti - není podmínkou
•
dobré komunikační a rozhodovací schopnosti
•
schopnost analyticky a koncepčně myslet
•
samostatnost při jednání
•
flexibilita, zodpovědnost a spolehlivost,
•
ochota dále se vzdělávat
•
občanská a morální bezúhonnost
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
•
jméno, příjmení a titul uchazeče
•
datum a místo narození uchazeče
•
státní příslušnost uchazeče
•
místo trvalého pobytu uchazeče
•
číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
•
datum a podpis uchazeče
•
datum možného nástupu
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
•
•
•
•
•

strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
další doklady, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče
prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení

Pracovní poměr:

na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu:

listopad 2007

Lhůta pro podání přihlášky:

do 15. 09. 2007

Způsob podání přihlášky:

písemně poštou nebo osobně na adresu:
Městský úřad Kožlany, Pražská 135, 331 41 Kožlany
telefon: 373396613, e-mail: kozlany@iol.cz, Přihlášky nelze posílat elektronicky.
Obálku označte textem: „Výběrové řízení - účetní“

Bližší informace poskytne Jana Fišerová, tajemník úřadu, na tel. 373396613.
Bez splnění podmínek náležitostí přihlášky a dokladů není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 12.září 2007
od 18,00 hod.
se koná
4.zasedání zastupitelstva
MĚSTA KOŽLANY.
Zasedání
se
uskuteční
v zasedací místnosti kulturního
domu v Bučku.
Z programu vybíráme např.:
- změna rozpočtu na r. 2007
( 3.rozpočtové opatření )
- prodej a nákup pozemků
- návrh na prodej městských bytů
Kožlany, Větrná 366 a Větrná 387
- jednostranné zvyšování nájemného
z bytu
dle
zákona
č.
107/2006 Sb. a další

Japonská 461, 331 44 Kožlany

hledá zaměstnance na pozici:
Uklízečka
2 pracovní místa
úvazek 4 hod. denně
Kontakt: ℡ 377 517 111

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Diakonie Broumov a
města Kožlany
proběhne
11. a 14.září 2007
od 15,00 – 17,00 hod.
Kulturní dům Kožlany
„Pod věžičkou“
Do sbírky je možné donést: letní a
zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, péřové a vatované přikrývky a polštáře, domácí potřeby – nádobí bílé a i černé apod.
Z ekologických důvodů nemůžeme
vzít ledničku, televizi, nábytek, poInformace pro občany
Český statistický úřad organizuje
v roce 2007 Strukturální šetření
v zemědělství ZEM 2007 za účelem
aktualizace údajů v zemědělských
prvovýrobcích
získaných
z celoplošného zemědělského sčítání - Agrocenzu 2000.
Šetření prostřednictvím tazatelů,
kteří se prokáží průkazem tazatele,
proběhne
v našem
městě
v termínu od 1. září do 15. listopadu 2007 /týká se výhradně fyzických osob/.
Přerušení dodávky elektřiny
dne 12.9.2007 v době od 9,00 –
15,00 hod.
v Kožlanech – část obce ul.
Dr.E.Beneše od čp. 35 k čp. 54
(za parkem Dr.E.Beneše)

čítače a dětské kočárky – ty by se
transportem znehodnotily. Věci
prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Bližší informace podá dispečink:
224 316 800 nebo 224 317 203
Děkujeme za Vaši pomoc.
Diakonie Broumov je nezisková
humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a
dává práci lidem, kteří jsou těžko
umístitelní na trhu práce. Více na
www: diakoniebroumov.org

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

Od září začínáme již 8. sezónu !!!
Všichni, kdo máte chuť se učit něco nového, zažít zajímavé výlety, účastnit se soutěží a najít si bezva kamarády a je Vám alespoň 5 let ( děvčata i kluci )
přijďte v pondělí 3. září 2007 v 16,30 hodin
k hasičské zbrojnici na Výfuku – máme první schůzku
v novém ročníku hry Plamen !
Další schůzky budou vždy v pondělí od 16,30 hod.
Alena Foldová, Jitka Švecová, Hana Klausová - vedoucí MH

Z činnosti Klubu důchodců Kožlany
Vážení spoluobčané, jelikož už
za období září 2006 – červen
jsem vás delší dobu neinformovala
2007. Náš výbor
se sešel 4x,
o práci v našem Klubu důchodců,
scházíme se vždy v Muzeu Kožlachtěla bych tak učinit dnes a krátny. Uspořádali jsme tři akce pro
ce vás seznámit s našimi akcemi
všechny důchodce. Podzimní se-

tkání
se
konalo
14.11.2006
v zasedací místnosti muzea. Zúčastnilo se 34 důchodců. Hlavní
téma tohoto setkání bylo vyprávění
našeho
předsedy
klubu
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MVDr.Vondráška o „Pokladech a
penězích v historii zemí českých“ a
o dukátech, které byly nalezeny i
v okolí Kožlan
Všem přítomným bylo podáváno
občerstvení (párky, chléb, káva a
zákusek).
Další
setkání
bylo
v předvánočním čase a to 12.12.2006
v rekreačním středisku DP Most a
Litvínov. Tentokrát naše setkání
navštívil
i
pan
starosta
Mgr.Vladimír Přibyl. Tohoto setkání
téměř na konci roku se zúčastnilo
38 důchodců. Pro všechny zúčastněné
připravil
pohoštění
p.
J.Hanzlík a podávala se výborná
večeře sestavená z hovězího vývaru a guláše s knedlíkem.
V letošním roce jsme se sešli až
15.5.2007 opět u Vožehova rybníka v rekreačním středisku. Této

jarní akce se k našemu překvapení
zúčastnilo 54 občanů a byla hodnocena velmi kladně. Posezení bylo
zpříjemněno hudebním doprovodem pana Jana Sládka, kterého
pozval náš výbor. I na této akci
byla podávána večeře sestavená
z hovězího
vývaru,
uzené
s bramborovým knedlíkem se zelím a na závěr káva a zákusek.
Doprava na akce pořádané
v rekreačním středisku u Vožehova
rybníka je vždy tam i zpět zajištěna autobusem.
Dále pořádáme zájezdy, ale o
těch se již zmiňovala paní Růžena
Fujanová, která se o zájezdy stará.
Na četná přání našich občanů a
za spolupráce s MÚ Kožlany bychom chtěli uspořádat zájezd do
Biskoupek pro všechny zájemce
z Kožlan a přilehlých obcí. O tuto

akci se vzorně postaral pan Kriner
Václav, člen našeho výboru a občan ze Dřevce. Předběžně za osobní účasti zajistil v Biskoupkách
v nově upravených prostorách Selského dvora sál, hudbu a také autobus. Znovu připomínám, že zájezd je určen nejen pro členy KD,
ale i pro ostatní občany Kožlan a
přilehlých obcí. Dopravu i občerstvení si hradí každý sám. Cena –
předpokládaná - činí cca 60,-Kč za
osobu. Doprava tam i zpět je zajištěna autobusem. Termín zájezdu
je 13.září 2007
v 16,00 hod.
(upřesnění na plakátech) a předpokládaný příjezd zpět do Kožlan
kolem 23,00 hod.. Přihlášky a
úhradu dopravy přijímají na MÚ
Kožlany. Další informace na plakátech!
Blanka Langová jednatel KD Kožlany

POHLED DO HISTORIE
Říkali jí Barbora, Barunka, Betty a Božena. - Známá je pod spisovatelským jménem Božena Němcová
21.ledna uplynulo již stočtyřicetpět let od úmrtí spisovatelky Boženy Němcové. Aby to čtenář nemusel pracně
počítat, byl to rok 1862. Zemřela v Praze, po dlouhé vyčerpávající nemoci. Poslední léta svého života, kdy psala
své největší a nejznámější dílo, Babička, žila v chudobě,nemocná skoro opuštěná. Psaní této knihy, jí vracelo do
dětství, které prožila v Ratibořicích a do doby, kdy jí skoro pět let vychovávala její babička, Magdaléna Novotná. Její babička měla velký vliv na její
lidskost a sociální cítění.
Možná, že tento rok 2007 je i dalším jejím výročím. Protože se mo ž n á
narodila před 190 lety, tedy roku 1817. Píši možná, protože přesný rok narození Boženy Němcové není přesně znám.Ve slovnících, v učebnicích se
uvádí datum narození 4.2.1820. Ale teď , v roce 2007, je již jisté, že tento
údaj není správný.
Vycházím z toho, co napsala o Boženě Němcové, Helena Sobková. Dr.
Helena Sobková vydala několik knih, jejichž hlavním tématem je život Boženy Němcové.
r. 1991 - Tajemství Barunky Panklové
r. 2001 - Kateřina Zaháňská
r. 2004 - Malíř slavného portrétu Josef Vojtěch Hellich Božena Němcová a
Zaháň
Dr. Helena Sobková se již několik let zabývá dílem a životem Boženy Němcové. Sama říká, že prostudovala stovky dokumentů a dopisů, které buď
přímo, či nepřímo souvisely s B.Němcovou.
Tak jako je zpochybněno datum narození Boženy Němcové, tak se dnes
jeví i to, že rodiči Barunky nejsou Terezie a Jan Panklovi. Jednou z hypotéz
, která již také byla vyvrácena, bylo, že matkou Barunky byla kněžna Kateřina Zaháňská a otcem Klemens Metternich. V době, kdy se Kateřina
stýkala s Metternichem, už nemohla mít děti. Po nešetrném porodu své
nemanželské dcery Gustavy, kterou měla se svým milencem, švédským
generálem baronem Gustavem Moric Armfeltem. Gustava nebyla nikdy
zveřejněna, jako dcera Kateřiny. Kateřina byla jen uvedena jako kmotra.Několik měsíců po porodu potvrdila Kateřina a Armfelt své rodičovství v
dopise adresovaném dceři, který měl být otevřen až bude Gustavě 15
let.Gustava se narodila 13.7.1800. Tato skutečnost byla potvrzena roku
1949, kdy byla nalezena korenspondence Kateřiny s Metternichem na
zámku v Plasích. Metternich Kateřinu velice miloval a snažil se jí pomoci,
aby svou dceru získala zpět. Ale v roce 1815, kdy bylo Gustavě patnáct
let, se Gustava nechtěla vzdát své adoptivní matky a odmítla Metternichův
návrh.
Kateřina Zaháňská toužila po dětech, ale toto přání jí bylo odepřeno, a
proto měla několik schovanek. Jednou z teorií, že Božena Němcová je jednou z nich, ale nebylo nikdy potvrzeno a doloženo. Další hypotézou bylo,
že je dcerou nejmladší sestry Kateřiny Zaháňské, Dorothey PérigordovéKožlanský zpravodaj 8/2007
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Talleyrandové.Mezi důležité životní období Dorothey patří její pobyt ve Vídni od září roku 1814 do června 1815.
Ve Vídni měla Dorothea poměr s mladým hrabětem Karlem Clam-Martinicem. Byla to velká láska, která měla
podle dopisů, skončit v roce 1816.
Také mnohé zprávy narážejí na to, že Dorothea byla Talleyrandovou milenkou, který byl jejím strýcem a kterému při svém pobytu ve Vídni vedla domácnost. Jisté je, že po vídeňském kongresu se mezi oběma vytvořilo
pevné citové a duševní pouto, které vydrželo až do roku 1838, kdy Charles Maurice Talleyrand umírá ve věku
osmdesáti čtyř let.
V knize Heleny Sobkové, Tajemství Barunky Panklové, jsou uveřejněny podobizny jak Kateřiny Zaháňské, tak
Dorothey a také známý obraz Boženy Němcové, od malíře Josefa V. Hellicha. Na podobiznách můžeme postřehnout podobné rysy všech tří žen.
Na Hellichově obraze je Božena Němcová ve svých nejkrásnějších letech. Není divu, že okouzlila tolik mužů,
kteří se okolo ní vyskytovali. Nejvýraznějším společným znakem u Dorothey a Němcové jsou černé až modročerné vlasy a velké hluboké oči. Také nos jeví u obou podobnost.Podobnost u obou se jeví třeba také v tom, že
Dorothea ráda a hodně psala, což nelze říci o žádné její sestře. Do široka rozvíjela své myšlenky v dopisech. Její vnučka, hraběnka M.Radziwillová, vydala čtyři silné svazky, které obsahovaly asi 1000 dopisů. Pisatelka v
nich popisuje svůj vnitřní i vnější život a podává informace o všem, co by mohlo v cizině žijícího diplomata zajímat. Její sloh byl lehký, jasný používala přiléhavé obraty.Je pozoruhodné, že podobně jako Dorothea , která
pro svou inteligenci, ostrovtip, originalitu myšlenek se stávala středem zájmu, tak i Němcová právě pro podobné vlastnosti si získávala mezi muži své sympatie a úctu.
pokračování příště
V.Kobyláková

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLY
Poprvé do školy,...
nová třída, nová paní učitelka, možná i noví spolužáci
– kamarádi, to vše je první den ve škole.
Do první třídy ZŠ Kožlany přijdou tito noví žáčci:
Beneš Miroslav
Holeček Jan
Soukup Tomáš
Valach Jan
Fantová Petra
Fialová Andrea
Herová Dagmar
Jíchová Hana
Kleisslová Adéla
Mráčková Barbora
Sixtová Anežka
Přejeme všem kožlanským prvňáčkům, aby se jim
líbil nejen ten první den ve škole, ale i celý školní rok
2007/2008.

Kosmetické a kadeřnické studio

„Pod Věžičkou“
Kožlany, Pražská 278 (vedle městské knihovny)
zahájilo svoji činnost 4. června 2007. Kadeřnice Ivana Kulhánková (603179699) a kosmetička Marta Palšovičová (607917872) Vás srdečně zvou na návštěvu nově otevřeného studia, kde se můžete nechat
zkrášlit, relaxovat a nebo se poradit o nových módních trendech. Objednávky jsou možné i po telefonické
domluvě.

Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí
31.8-2.9.
1.9. 10:00
1.9. 14:30
1.9. 17:00
8.-9.9.
9.9. 11:00
15.9. 16:30
22.9. 10:00
22.9. 14:00
22.9. 16:30

KRA-KOŽ CUP
Žáci: Kožlany – Sokol Kralovice
Dorost: Kožlany – Slovan Blatnice
A-Mužstvo: Kožlany – Slovan Blatnice
MINI KRA-KOŽ CUP
Pěvecký soubor „Václav“ z Čisté
A-Mužstvo: Kožlany – Slavoj Žihle
Žáci: Kožlany – Sokol Kozojedy
Dorost: Kožlany – Bohemia Kaznějov
A-Mužstvo: Kožlany – Sokol Hunčice

tělocvična ZŠ Kožlany
hřiště u Vožehova rybníka
hřiště u Vožehova rybníka
hřiště u Vožehova rybníka
tělocvična ZŠ Kožlany
Mariánská Týnice
hřiště u Vožehova rybníka
hřiště u Vožehova rybníka
hřiště u Vožehova rybníka
hřiště u Vožehova rybníka

DBK K-K
FC Olympia
FC Olympia
FC Olympia
DBK K-K
FC
FC
FC
FC

Olympia
Olympia
Olympia
Olympia
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SPORT
Tradičního basketbalového soustředění v Plasích se celkem zúčastnilo 35 hráček a hráčů.
V termínu od 19. do 25. 8. proběhlo v tělocvičnách gymnázia a ZŠ Plasy soustředění Dívčího Basketbalového
Klubu Kožlany-Kralovice. Soustředění se celkem zúčastnilo
27 dívek, 8 hochů, 6 trenérů či trenérek a 1 skoro basketbalista. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin, na hráčky, které budou hrát dorosteneckou ligu a ve druhé skupině byl mix všech kategorií a basketbalových úrovní. Příprava dorostenek byla zaměřena na souhru hráček a fyzičku, které bude v dlouhé sezóně velice potřeba. Každý den
se trénovalo ve třech tréninkových jednotkách. Dvě byly
zaměřeny na souhru, jak v útočné tak v obranné činnosti,
a fyzičku. Večerní tréninková jednotka byla věnována hře.
Druhá skupina se věnovala převážně nácviku individuálních činností jednotlivce, což v basketbalové terminologii
znamená dribling, přihrávky, střelba a opět dribling, přihrávky a střelba. Je potěšením, že všichni účastníci soustředění vzali za své předsevzetí zdokonalit se ve svých
basketbalových dovednostech a že to bohužel nejde bez
neustálého opakování dané činnosti. Tento dril je nutností
jak na začátku basketbalového života, kdy se učí driblovat a držet míč, tak v jeho rozkvětu, kdy se učí komunikovat na hřišti se spoluhráči a prostě musí vykonat to, co od něho spoluhráči očekávají a trenéři požadují. Tento způsob tréninku se nedá aplikovat na běžný trénink v herním období, takže se trenéři snažili využít maximálně času soustředění k nácviku těchto neoblíbených, ale nutných činností.
Veškeré tréninkové strádání bylo hráčkám a hráčům vynahrazeno při večerním hraní či střeleckých soutěžích
o sladké ceny. Někteří trenéři tvrdili, že i výběh přes Velkou louku ke studánce je za odměnu, s tím však asi
souhlasili pouze ti co jeli na kole (Jirka a Martina).
Je potěšitelné, že za celou dobu soustředění se nevyskytlo žádné svalové zranění spojené s tréninkovou zátěží. Až pateční večerní hraní přineslo první a jediné větší zranění a to výron kotníku Nikoly V. To, že se všichni
účastníci vyrovnali se zátěží bez zranění, svědčí o tom, že se připravovali i během prázdnin a v průběhu soustředění nebrali rozcvičení a strečink na lehkou váhu.
K úspěšnému soustředění patří i zajištění dobrého stravování. Po loňské zkušenosti s „Restaurací u Rudolfa
II.“, jsme i letos dali přednost „hospodě“ před školní stravou a myslím si, že si nikdo nestěžoval (až na trošku
připálený puding na buchtičky, ale kdo měl hlad, ten to snědl i tak).
Jak dokáží hráčky prodat natrénované hodiny, můžete posoudit již o prvních zářijových víkendech při KRAKOŽ a MINI KRA-KOŽ CUPech, na které Vás srdečně zveme.

J. Buňka
foto archív klubu
Kožlanský zpravodaj 8/2007
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Na srpnovou otázku 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 využíváte ke koupání
rybník Vožehák?

stav hlasování k 29.8.2007 12:00 hod

Anketní otázka pro měsíc září:
Třídíte domovní odpad?
(Anketa bude spuštěna 1.9.)

PRO CHVÍLE ODDECHU
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DBK Kožlany-Kralovice
si dovoluje pozvat všechny příznivce dobrého basketu na

MINI KRA-KOŽ CUP 2007
Přípravný turnaj mladších žákyň
8. – 9. 9. 2007
tělocvična ZŠ Kožlany
Turnaje se zúčastní tato družstva:
BK Baník Most (mistr ČR v dané kategorii), Slovan Litoměřice, BaK Plzeň, BK Velké Meziříčí, BK Lokomotiva K. Vary, BK Prosek "A", BK Prosek "B", DBK Kožlany-Kralovice

Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nejpozději do 25. v měsíci
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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