KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
ČERVENEC 2007
Z RADNICE ...
Co je nového

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

20036-725685369/0800
Za uplynulé tři měsíce se
v Kožlanech a na obcích opět udělalo hodně práce.
Můžeme říci, že sportovní areál
u školy je již hotov i s úpravami
okolí, ochrannými sítěmi a vyřešením provozu. Nedostatkem je
v současné době ještě nevyřešená
reklamace některých závad na vybavení hřiště. Věřím, že se firmě
Sport-technik Bohemia podaří závady odstranit v co nejkratším
termínu.
Větší problém ale máme stále na
nové 16-ti bytovce. Firma Všestav
p. Paidara dosud nesplnila dohodu
o narovnání, ve které se zavazuje
odstranit závady na střeše bytovky. Dosud se tak nestalo a stále
střechou zatéká ve střední částí
bytovky. Tato záležitost se již
„táhne“ nepřiměřeně dlouho a je
stále nedořešena. V současné době jednám s právním zástupcem
p. Paidara a snažím se o mimosoudní vyřešení. Pokud toto nepomůže, bude nutné se obrátit na
právní pomoc a řešit celou záležitost soudně.
Po výběru nového nájemce Sokolovny se objevila řada různých
reakcí. Nutno říci, že většinou byl
výběr rady města hodnocen kladně. Pan Juha, který má Sokolovnu
v dočasném užívání, se cítí poškozen, protože nebyl vybrán. Na základě tohoto poslal oznámení na
MV a v nejbližší době očekáváme
kontrolu na náš výběr. Mohu Vás
ubezpečit, že vše proběhlo přesně
dle litery zákona. Každá takováto
kontrola je však nepříjemná a zbytečně zatěžuje chod úřadu. Nový
nájemce převezme objekt k 1. čer-

venci a v současné době se pracuje na upřesnění nájemní smlouvy.
Nemalým problémem, se kterým
se musíme vyrovnat, je ubývání
dětí v námi zřizovaných školách.
To
s sebou
přináší
problémy
s financováním hlavně mezd. Chtěl
bych říci, že není naší prioritou
spojování více ročníků do tříd na
ZŠ. Chceme tuto situaci řešit ve
spolupráci s vedením školy pomocí
reorganizace výuky zejména na 1.
stupni, kde jsou třídy s velmi malým počtem žáků. Tímto a dalšími
opatřeními lze dosáhnout úspor,
které umožní překonat toto nepříznivé období. Finanční příspěvek,
který ZŠ od města dostává, je zatím dle mého názoru dostatečný a
je nutno vyhledat vnitřní rezervy
financování jednotlivých výdajových kapitol. Za toto jsou plně odpovědni ředitelé našich škol. Město je až po vyčerpání všech těchto
možností připraveno případně rozpočet navýšit. Dále je město připraveno přesvědčovat rodiče dětí
z Bučku, Hodyně či Dřevce, které
nechodí do naší školy, aby tak učinili. Je samozřejmé, že jsme připraveni zabezpečit hlavně dopravu
dětí do školy. Tím by se situace
v naší škole značně zlepšila.
Z prací, které se nyní provádějí
je důležité sekání trávy, které plně
vytěžuje naše zaměstnance. Začali jsme také s budováním cesty
na Vožehák. Jde o to, aby byla hotova dříve, než naplno začne turistická sezona. Lidé tak budou moci
chodit k rybníku
bezpečně po
chodníku a ne po silnici.
Intenzivně se pracuje na naučné
stezce. V současné době se ve
spolupráci s muzeem v Mariánské

Týnici a s dobrovolníky z řad občanů Kožlan pracuje na upřesnění
textů na jednotlivých panelech.
Mělo by jich být celkem 13.
Naše oblast se již postupně začleňuje do systému různých turistických stezek. Podařilo se nám
začlenit se do tzv. hipostezky, která vede z oblasti Rakovnicka dále
na
západ.
Vede
konkrétně
z Břežan přes Vožehák na Strachovice. Vede pouze po lesních a polních cestách. Nebuďme tedy překvapeni, až potkáme v lese skupinku jezdců na koních.
V současné době je již hotové
také hřiště v Bučku, o jehož urychlenou výstavbu se nemalou měrou
zasloužili p. Ing. P.Šapovalov a p.
L.Kulhánek.
Na výstavbu jsme využili nabídky
firmy Lasesberger, která dodala
zdarma štěrk na podklad hřiště.
Výstavbu provedla firma p. Touše
z Vysoké Libyně.
V pátek 15.června se naplnila
zákonná lhůta od požádání KÚ o
povolení veřejné sbírky na zakoupení sochy prezidenta Beneše. Již
nyní je zveřejněno číslo účtu, na
které mohou občané, ale i firmy či
organizace posílat své příspěvky.
V anketě na našich webových
stránkách
je vidět, že by
v současné době přispěla zhruba
polovina občanů. Na sochu, výstavbu pomníku a úpravy okolí potřebujeme sehnat 300.000 Kč.
Socha by měla stát v parku Dr.
Beneše, ale její orientace bude
v podélné ose parku. V souvislosti
s výstavbou pomníku jsem byl
spolu s manželkou účasten dvou
akcí válečných leteckých veteránů.
Bylo to slavnostní setkání veteráKožlanský zpravodaj 7/2007
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nů na MO na Valech spojeném
s položením kytic k pomníku padlých
letců v Praze na Náměstí
svobody. Druhou akcí bylo odhalení pamětní desky gpor. Ing. F. Fajtlovi a gpor. F.Peřinovi na Slánském letišti, spojené s poctou
americkým letcům zahynuvším na
konci II.svět. války při osvobozo-

vání Československa. Na těchto
akcích byla přítomna řada našich
politiků z parlamentu či ze senátu
a také americký velvyslanec v ČR
p. Dr.Graber. Řada těchto lidí, ať
jsou to veteráni či vlivné osobnosti
z politického dění, mají
určitý
vztah ke Kožlanům, jakožto rodišti
prezidenta Beneše. V těchto kru-

zích je vidět velká podpora myšlenky postavit pomník panu prezidentovi v Kožlanech. Věřím, že se
nebude jednat pouze o podporu
morální, a proto jsem považoval za
důležité se těchto akcí aktivně zúčastnit jako představitel města Kožlany.
Mgr. Vladimír Přibyl

Véna Kožlánek tentokrát nasedl na kolo, šlapal do pedálů a snažil se při tom vyzpovídat člena rady
města Miroslava Fišara z Bučku
určitě doporučil nádherná údolí Ja2. Jaký je Váš vlastní prioritní
1.Proč
jste
kandidoval
do
vornice, Střely a Berounky.
úkol jako člena rady?
městského zastupitelstva?
Můj osobní úkol je prosazovat záNa to je jednoduchá odpověď, než
4. Co raději neukazovat, nebo
jmy spádových kožlanských obcí.
budu poslanec, senátor, prezizatajit?
Zde bych chtěl poděkovat radě za
dent....,
Určitě Sokolovnu, na to, že stojí
podporu, nejen při výstavbě hřiště
musím se
uprostřed města a ještě k tomu
v Bučku, které se po několika lerozkoukat
vedle parku, kde se při různých
v té nižší
tech, kdy nám staveniště strašilo
událostech
shromažďují
nejen
uprostřed vsi, začalo budovat, ale i
politice.
místní občané je ostuda, že za tak
za to, že se snaží
problémy
No pravda
dlouhou dobu ještě nemá fasádu.
v okolních vesnicích řešit, ať už
je trochu
K interiéru se raději nebudu ani
se jedná o rybník v Hedčanech,
jiná,
vyjadřovat. Doufám, že s novým
silnici ve Dřevci, nebo školu
nejdříve
v Hodyni, bohužel většina akcí je
provozovatelem se situace zlepší.
mě oslovil
závislá na financích a těch se boPavel
5. Kam se chystáte na dovolehužel jako všude nedostává.
Šapovanou?
lov, jestli
Právě jsem se vrátil z dovolené
3. Kam byste pozval návštěvu –
bych nekandidoval za Buček, tak
v Novohradských horách, nejsou
čím byste se chtěl pochlubit?
jsem mu slíbil, že pokud nesežene
sice tak vysoké a rozlehlé jako
Z památek by to bylo muzeum
někoho jiného, tak kandidovat buŠumava nebo Krkonoše, ale na
nejen to v Kožlanech, ale i
du. No a když současný pan starozdíl od nich, ještě nejsou tolik
v Mariánské Týnici, dále Krašov a
rosta obešel celý Buček a všichni
turisticky navštěvované, takže pro
Krakovec. Pro sportovní vyžití nové
mu dali košem, zbylo to stejně na
toho, kdo chce strávit klidnou dohřiště u školy nebo Vožehák. Jako
mně.
volenou jsou ideální.
turista a hlavně cykloturista bych
Dne 13.6.2007 proběhlo 3.zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo bere na vědomí:
č.22/07-zprávu o činnosti rady města Kožlany od 2.
zasedání zastupitelstva města konaného dne
14.03.2007, č.23/07-zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření města Kožlany za rok 2006, č.24/07zprávu finančního a kontrolního výboru za rok 2006,
č.25/07-zprávu starosty města, č.26/07-záměr výstavby větrných elektráren v našem regionu
Zastupitelstvo schvaluje:
č.27/07-hospodaření města Kožlany za rok 2006 a to
bez výhrad, č.28/07-změnu rozpočtu města Kožlany
na rok 2007 - 2. rozpočtové opatření, č.29/07-prodej
části pozemku parc.č. 4144/1 v k.ú. Kožlany o výměře cca 70 m2 za cenu 50,- Kč/ m2, č.30/07-nákup
pozemků p.č. 3623/86 o výměře 2077 m2 , p.č.
3662/10 o výměře 11 m2 , p.č. 3647/7 o výměře 27
m2 a p.č. 3623/55 o výměře 22 m2 v k.ú. Kožlany za
cenu 50,- Kč/ m2, č.31/07-nákup pozemků p.č.
3623/89 o výměře 218 m2 p.č. 3623/69 o výměře 86
m2 v k.ú. Kožlany za cenu 50,- Kč/ m2, č.32/07-

města Kožlany a přijalo následující usnesení
nákup pozemku p.č. 3623/88 o výměře 284 m2 v k.ú.
Kožlany za cenu 50,- Kč/ m2, č.33/07-obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Kožlany,
č.34/07-další jednání ohledně výstavby větrných elektráren na území města Kožlany na základě předložené
studie firmy ZCS s.r.o., Karlovy Vary
Zastupitelstvo neschvaluje:
č.35/07-prodej pozemku parc. č. 376/6 v k.ú. Kožlany, č.36/07-prodej části pozemku parc. č. 3668/4 v
k.ú. 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.

Výměna řidičských 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.
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Informace pro občany
MĚSTO KOŽLANY
Obecně závazná vyhláška města Kožlany
č. 2/2007,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kožlany
Zastupitelstvo města Kožlany se na svém zasedání dne 13.06.2007 usnesením č. 33/07 usneslo vydat na základě § 17 odst.
2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kožlany, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad, kterým je papír, sklo, baterie, textil, plast, včetně PET lahví,
b) objemný odpad, je takový komunální odpad, který se svými rozměry nebo charakterem nedá zařadit mezi odpad zbytkový (např. nábytek, koberce, sporáky, pračky apod.)
c) biologický odpad je takový komunální odpad, který lze biologicky rozložit jako např. listí, větve, tráva apod..
Vlastník odpadu jej využívá nebo odstraňuje vlastním způsobem (např. kompostováním), přičemž nesmí docházet k obtěžování okolí a musí být dodrženy příslušné právní předpisy. Biologický odpad ( tráva, listí a větve) lze
též ukládat na určená místa: viz příloha č. 2
d) nebezpečné složky komunálního odpadu, kterými jsou upotřebené oleje, el.akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, chladničky používané v domácnostech, zbytky barev a rozpouštědel, kyseliny, louhy, zbytky spotřební chemie, herbicidy apod.
2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c), d).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1)
2)
3)

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny: viz příloha č. 1
Zvláštní sběrné nádoby jsou označeny příslušnými barevně odlišenými nápisy:
a) papír, barva modrá,
b) sklo a baterie, barva zelená,
c) plasty, PET lahve, barva žlutá
d) textil, barva bílá
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1)

2)

1)
2)

3)

1)

2)

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce městského úřadu, v místním tisku /kožlanský zpravodaj/,
v místním rozhlase a v informačních vývěskách v Kožlanech, Bučku, Dřevci, Hedčanech a Hodyni.
Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Kožlanech,
Dr.E.Beneše čp.432, objekt bývalých sběrných surovin.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např.
koberce, matrace, nábytek … ).
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce městského úřadu, v místním tisku /kožlanský zpravodaj/, v místním rozhlase a
v informačních vývěskách v Kožlanech, Bučku, Dřevci, Hedčanech a Hodyni.
Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Kožlanech, Dr.E.Beneše čp.432, objekt bývalých sběrných surovin.
Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu
Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
a) typizované sběrné nádoby popelnice, kontejnery, igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící pro odkládání drobného
směsného komunálního odpadu.
Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
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1)
2)
3)

1)
2)

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat u firmy Becker Bohemia s.r.o., provozovna Kralovice, Nádražní
878, kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
Nabytím
účinnosti
této
vyhlášky
se
zrušuje
Obecně
č. 1/2001, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 07. 2007.
Mgr. Vladimír Přibyl v.r.
starosta

1) Vyhláška č.381/2001
účely vývozu, dovozu a
dů)
2) Vyhláška č.381/2001
účely vývozu, dovozu a
dů)

závazná

vyhláška

města

Kožlany

Ing. Pavel Šapovalov v.r.
místostarosta

Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpaSb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpaPříloha 1. - Stanoviště sběrných nádob tříděného odpadu

Plast - žluté označení- stanoviště:
Kožlany: křižovatka u Váhy / ulice Větrná u hasičské zbrojnice / ulice Větrná u bytovky čp.366 / u zdravotního střediska / na
křižovatce ulic Na Výfuku a Zahradní / u Farského rybníka; Buček, Dřevec, Hedčany a Hodyně : na návsi
Papír - modré označení - stanoviště:
Kožlany: křižovatka U Váhy / ulice Větrná u hasičské zbrojnice / ulice Větrná u bytovky čp.366 / u zdravotního střediska / na
křižovatce ulic Na Výfuku a Zahradní / u Farského rybníka; Buček, Dřevec, Hedčany a Hodyně : na návsi
Sklo - zelené označení - stanoviště:
Kožlany: křižovatka U Váhy / ulice Větrná u hasičské zbrojnice / ulice Větrná u čp.366 / u zdravotního střediska / na křižovatce ulic Na Výfuku a Zahradní / u Farského rybníka; Buček, Dřevec, Hedčany a Hodyně : na návsi
Baterie - otvor pro vhoz je na kontejneru na sklo - zelené označení - stanoviště:
Kožlany: křižovatka U Váhy / ulice Větrná u hasičské zbrojnice / ulice Větrná u čp.366 / u zdravotního střediska / na křižovatce ulic Na Výfuku a Větrná / Buček, Dřevec: na návsi
Textil - bílé označení - stanoviště:
Kožlany:ulice Větrná u hasičské zbrojnice / na křižovatce ulic Na Výfuku a Zahradní / u zdravotního střediska
Příloha 2. - Místa k ukládání biologického odpadu
Tráva a listí : Kožlany - kompost u „hájovny“
Větve: Kožlany - „pískovna“

Prázdninový provoz na dětském oddělení
v Kožlanech
pondělí 13,00-14,00 hod. (20.8. ordinace odpadá)
čtvrtek 9,30-10,30 hod. (23.8. ordinace odpadá)
Nejbližší dětská ordinace pro nemocné v ostatní dny:
Kralovice ℡373396306
Po
7:30 – 10:00
Út
7:30 – 9:00
13:00 – 14:00
St
7:30 – 10:00
Čt
13:00 – 14:30
Pá
7:30 - 9:00
12:00 – 13:00
Upozornění Policie ČR
V současné době narůstá trestná činnost podvodů a
okrádání starších občanů. Pod různými záminkami se
zloději vnucují do bytů a domů např. nabídka prodeje
zboží (deky,nádobí,boty), nebo se vydávají za falešné
zaměstnance elektráren, vodáren, plynáren, kdy např.
nabízejí vrácení přeplatků za energie.
Proto zamykejte obydlí i při pobytu kolem domů, nepouštějte cizí lidi do bytů. Volejte ihned linku 158 při
zjištění jakéhokoliv pohybu cizích a podezřelých osob
a vozidel po vesnici nebo osobním kontaktu s takovými osobami.
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NAŠE SPOLKY
Soutěž o Zlatou srnčí trofej 2007
Děti z mysliveckého kroužku, který pracuje za spolupráce Základní školy Kožlany a Mysliveckého sdružení Kožlany, se letos znovu zúčastnily okresního kola
Zlaté srnčí trofeje – soutěže ve znalostech z oblasti
myslivosti a ochrany přírody.
V letošním roce opět spojily síly a finanční prostředky myslivecké spolky z okresů Plzeň-sever, Plzeň-jih a
Rokycany, aby uspořádaly toto setkání mladých milovníků přírody. Soutěžilo více než šedesát dětí a celkem se akce zúčastnilo asi 150 osob.
Hostiteli soutěže byli myslivci z Okresního mysliveckého spolku Rokycany. Soutěž uspořádali 2. června v
areálu zámečku s přírodním parkem v Březině u Rokycan.
Celou akci zahájil slavnostní nástup doprovázený
skupinou trubačů z Rokycan. Potom začala vlastní
soutěž dětí, rozdělená do několika etap: vypracování
náročného testu, absolvování poznávací stezky v přírodním prostředí, zodpovězení několika otázek ze znalosti zákonů na stanovišti policie a také ze střelby ze
vzduchové pušky.
Zatímco rozhodčí po soutěži vyhodnocovali výsledky, děti byly pohoštěny mysliveckým gulášem. Po
obědě byl uspořádán dětský den. Děti sledovaly ukázky z práce policejních a loveckých psů, ukázky bojových umění, ukázku policejní a hasičské techniky.
Mohly si zkusit lukostřelbu nebo vystřílet drobné ceny
se vzduchovou puškou. Před třetí hodinou odpolední
proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů za doprovodu loveckých fanfár. Poté se jednotlivé výpravy rozloučily a
rozjely do svých domovů.
Z našeho kroužku se na tuto soutěž připravovaly a
zúčastnily čtyři děti: v kategorii starších (6. až 9.. třída) Radek Tůma, Ondra Kreps a Adélka Krepsová, v
mladších (3. až 5.třída) soutěžil Vašík Švamberg. Příprava probíhá vlastně celý rok, kdy děti během vycházek do přírody soutěží v různých znalostech z
myslivosti, biologie a ekologie. Konečná příprava na
Zlatou srnčí trofej pak vrcholí na krátkých schůzkách
v měsíci květnu.

Děti z jednotlivých okresů byly hodnoceny samostatně. Naši soutěžící dosáhli vynikajícího úspěchu. V
kategorii starších okresu Plzeň-sever zvítězil Radek
Tůma. V mladší kategorii byl na druhém místě Vašík Švamberg a ani ostatní nezklamali. Navraceli
jsme se proto domů opravdu radostně.

Vítěz má možnost zúčastnit se čtrnáctidenního pobytu zdarma na mysliveckém táboře, jenž vyvrcholí
celostátní soutěží.
Ing.Miloslav Ouda
vedoucí mysliveckého kroužku
ZELEŇ
Zeleň v biokoridoru kolem nové cesty mezi obcemi Hodyně a Dřevec byla vlivem sucha a špatného
zabezpečení proti okusu zvěří značně poničena.
Proto se členové MS Dřevec rozhodli pro její obnovení. Na čtyřech společných akcích odpracovali
176 hodin , vysázeli 400 ks stromků (dub, buk, lísku, smrk) a zabezpečili je proti poškození zvěří. K
tomuto účelu bylo použito pletivo zakoupené MÚ, za
což členové MS Dřevec děkují radě a panu Mgr.
Vladimíru Přibylovi, starostovi MÚ Kožlany.
Předseda MS Dřevec
Ing. Václav Hach

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.
Kožlanský zpravodaj 7/2007
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Školní rok uplynul jako voda
Co všechno děti prožily, jste se mohli dozvědět na
stránkách Zpravodaje. Přesto si dovolím malé poohlédnutí.

Do mateřské školy docházelo celkem 39 dětí, z toho
9 dětí odchází po prázdninách do základní školy. Ti
nejstarší nás již opouštějí a my doufáme, že se jim
bude v dalším období jejich života dařit, budou rádi
vzpomínat na své kamarády ze školky a na chvíle prožité s námi.
Jak rok běžel:
Září-nové děti se seznamovaly s kamarády a prostředím školky. Říjen-děti se rozjely do Plas na akci, kterou pořádal Dětský dům Radovánek, s názvem Putování ježka Kubíka. Listopad-ve výtvarné dílně jsme
společně s rodiči vyzkoušeli práci se slaným těstem,
uspořádali jsme přednášku pro rodiče předškoláků,
proběhla akce Putování za Ježíškem, děti si na závěr
vyrobily ovečku z pravého ovčího rouna. Prosinec děti vystoupily u rozsvěcení vánočního stromu
v Kožlanech, povídali jsme si o vánočních zvycích, připravovali se na besídku pro rodiče, zpívání koled
v kostele před vánočními svátky. Leden-do mateřské
školy přijelo Divadlo z bedny s pohádkou. Únor-zápis
našich dětí do ZŠ, proběhl masopustní maškarní rej,
vybudovali jsme pro děti novou tělocvičnu. Březenvydali jsme se do Plzně na zdravotní návštěvy solné
jeskyně, přijelo divadlo s pohádkou na kterou jsme
pozvali i děti ze ZŠ, proběhl zápis nových dětí do mateřské školy. Duben-přijelo maňáskové divadlo
Zajímavá výtvarná soutěž
Na naší škole proběhla další výtvarná soutěž, které se zúčastnili
žáci druhého stupně a část 5.třídy.
Žáci měli za úkol navrhnout letní
plavky.
Nejčastějším
tématem
chlapeckých návrhů
byla rychlá
auta a krásné ženy. Dívky vsadily
na romantické motivy květů a moře. Nejúspěšnější byla 6.třída, která obsadila tři nejvyšší místa.
Pořadí: 1.místo – Tereza Charvátová a Lenka Repková (obě po 8

s pohádkou „O dvanácti měsíčkách“, děti zahrály na
flétničky a přednesly básničky na 1. vítání občánků.
Květen-společné fotografování dětí, společně s rodiči
děti absolvovaly orientační hru Putování za zvířátky,
na závěr jsme na školní zahradě opékali buřtíky, divadlo v mateřské škole pohádka „O zlaté rybce“. Červen-na rozloučenou s předškoláky jsme uspořádali
zahradní slavnost, pohádku jsme kvůli hrozící bouřce
museli přesunout do budovy MŠ, pak jsme již pokračovali na školní zahradě. S programem nám přispěla
k dobré náladě i p. Kobyláková s děvčaty ze ZŠ, které
předvedly připravené tanečky, na závěr zazpívaly děti
z pěveckého sboru ZŠ za doprovodu p. učitele J.
Berbra. Opět jsme využili nově zbudované ohniště na
opékání buřtů.
Poslední připravenou akcí byl školní výlet do Rakovníka, kam jsme cestovali vlakem, některé děti vůbec
poprvé. V horkém počasí nám přišlo vhod koupání v
plaveckém bazénu, který nám na 1 hodinu přenechala
zdarma Plavecká škola. Vraceli jsme se autobusem a
rodiče nás vyzvedli v Čisté, kde autobusový spoj končil. Kolona aut přivezla spokojené a trochu znavené
nejen děti, ale i nás dospělé. Výlet se vydařil.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům, zaměstnancům městského úřadu a sponzorům, kteří

nám v tomto školním roce pomáhali se zajištěním
bezproblémového chodu školky a účastnili se při jejím
dalším zvelebování. Všem krásné léto přejí zaměstnanci mateřské školy.
L.Kozlerová, ředitelka MŠ

hlasech), 2.místo - Michaela Bihariová (6 hlasů), 3.místo – Lenka
Zetková (5 hlasů) – 7.třída
Zvláštní ocenění získal Václav
Főrst – 5.třída, za zajímavé řešení
a použití různých výtvarných technik.
za učitele výtvarné výchovy
Eva Sixtová
V červnu žáci cestovali
V rámci školních výletů žáci 1.4.třídy navštívili zvířecí farmu Bu-

kov, hrad Žebrák a město Zbiroh.
5. a 6.třída si prošla Plzeňské podzemí, rozhlédla se z věže chrámu
sv. Bartoloměje, navštívila expozice Akvária a terária a zoologickou
zahradu. 7. a 9.třída si prohlédla
hrad Loket, prošla se po všech karlovarských kolonádách a obdivovala Vřídlo. 8.třída vyšla pěšky do
Kralovic, navštívila firmu PK PLAST
a poté vyrazila do přírody. Výlety
byly zábavné, ale také poučné.
Mgr.Věra Přibylová
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POHLED DO HISTORIE
Kostel sv. Vavřince v Kožlanech
Založení kostela sv. Vavřince v Kožlanech souvisí bezpochyby s předpokládaným rozmachem obce a častou
přítomností českých panovníků na hradě Týřovu, Angerbachu a v klášteře v Plasích. Kostel pravděpodobně založil Václav I. v letech 1240-50. První písemná zmínka o něm pochází od biskupa Tobiáše z Bechyně v roce
1283-90. Kdežto o Kožlanech je písemný doklad již roku 1230, kdy Václav I. postupuje Kožlany za 200 hřiven
stříbra (50,60 kg) plaskému klášteru, aby je však za 8 let zase zpět kvůli lovu požadoval. Není však ani vyloučeno dřívější založení kostela a to již v době pozdně románské, přestože není zatím plně doloženo. Právo podací
ke kostelu sv. Vavřince (dosazování farářů), ale náleželo v letech 1361-1422 pouze českým králům.
Po stavební stránce se kostel skládal ze tří stavebních etap: gotické, renesanční a barokní. Původní kostel byl
v gotickém slohu jednolodního obdélníkového tvaru s pětibokým presbytářem (kněžištěm) a křížovou klenbou.
Kněžiště

mělo

původně

pět

oken.

Vchod do kostela byl z průčelí od západu, protože kostel neměl ještě žádnou věž. Presbytář včetně klenby a vítězného oblouku byl bohatě zdoben
kresbami. V této podobě prodělával
pak kostel husitské bouře včetně devastací a zubu času.
Po husitských válkách je další vývoj
kostela spojen nikoliv s panovníkem,
ale již s místní šlechtou, která dostává
do správy Kožlany a okolní panství.
Hrad Týřov, městečko Kožlany a další
vsi dostává roku 1460 do držení sekretář krále Jiříka z Poděbrad Jošt z
Ensidle. Ale kostel byl v husitských
válkách vypleněn, pobořen a přes sto
let zůstává pustinou. Z původní gotické stavby zůstaly jen základní zdi a presbytář. Pan Jošt Týřovský v roce
1563 kostel opravil a rodinou hrobku v něm si založil. Roku 1582 bylo započato s výstavbou zvonice, (nikoliv
věže) a to tak že na několik loket vysoký zděný základ byla zbudována dřevěná zvonice na zavěšení zvonů, které Týřovští za 300 kop grošů míšenských zakoupili. Jak doloženo je, se na stavbě zvonice podíleli místní mlynáři a sekyrníci Adam Vožeh a Jan Pokora a za dílo 31 kop grošů míšenských, kromě přídavku, zaplaceno dostali.
Bylo to vše za působení faráře a prvního děkana Víta Kouřimského, kdy velké opravy kostela se dělaly. Roku
1678 za kožlanského primasa Jana Hájka pak doloženo je pořízení varhan, pozitivu do kostela sv. Vavřince
v Kožlanech nákladem 54 zlatých a to hlavně za přispění p. Vojtěcha Týřovského, obce Kožlanské a pátera
Benedikta.
Běžela léta a zub času vykonal své a tak roku 1758 žádá kožlanský kurát rakovnický vikariát, že chce kožlanský farní kostel obnovit. Jako důvod uvádí, že kostel se ke zkáze blíží. Také patronka hraběnka Gabriela Lažanská to potvrdila a byl vypracován plán i s rozpočtem. Přestavba kostela měla být poměrně radikální, věž měla
mít jehlanovitou střechu jako ve Všesulově a v Břežanech, v duchu všech kostelů na chříčském panství. Rozpočet byl 3 772 zlatých 54 krejcarů s tím, že paní hraběnka Lažanská přispěje a ze svého dá 1768 zlatých 38
krejcarů. A tak žádosti bylo vyhověno a byl vydán souhlas ke stavbě. Avšak roku 1768, kdy snad stavba nebyla
ještě ani úplně dokončena, při velkém požáru Kožlan, který vznikl na faře, stavba vyhořela. Požár zničil střechu
kostela i s věží. Zvony byly požárem tak poškozeny, že se musely znova přelít.
V příštím roce 1769 započala ale hned nova výstavba. Kostel byl protažen ještě více západním směrem včetně nové věže s cibulovitou bání ukončenou lucernou s křížem. A tak kostel dostává konečně dnešní barokní poKožlanský zpravodaj 7/2007
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dobu s dvěma zvonicemi a s hřbitove s ohradní zdí kolem kostela, na kterém se pohřbívalo až do roku 1896.
Staré zvony byl roku 1769 přetaveny plzeňským zvonařem Vilémem Jakubem Seitzem s nápisem, že byly odlity
pro ochranu Kožlan před blesky, požárem a krupobitím. To asi pro podruhé. Zvony byly tři, největší měl
průměr 104 cm, druhý 88 cm a třetí 66 cm. Výstavba nové fary započala pak až v roce 1775.
Dnešní vnitřní vybavení kostela (mobiliář) není původní.
Kožlanský kostel ho získal převážně z kláštera dominikánů
z Plzně, po jeho zrušení Josefem II. Sem patří oltáře,
nadživotní krucifix a sochy světců (dominikánů), kamenná
křtitelnice, lavice a ostatní. Oltář zasvěcený sv. Vavřinci
proti vchodu při jižní straně zdobí obraz klesajícího světce
s andělem, který

je připisován

někdy Petru Brandlovi.

Varhany pochází z dílny pražského varhanáře Antoníha Behra, opravy pak na nich prováděli mistři varhanáři Guthové
z Čisté.
Figurální původní malba kostela, která byla po husitských válkách přebílena a náhodně až v roce 1949 objevena je zatím málo známa. Její vzácnost byla oceněna až po
restauraci provedené v letech 1951-52 akademických malířem Františkem Fišerou a následně zařazena do státního
fondu památek nástěnného malířství. Na stěnách je několik
skupin postav. Z vnitřní strany vítězného oblouku pak zobrazení božského hrnčíře po jeho levici vidíme ženskou postavu, snad Evy. V čelním pohledu pak Kristovu hlavu
v tradiční poloze typické pro výzdobu románských kostelů.
Krista pak na poslední soud doprovází postavy andělů. Figurální malby na stěnách presbytáře a vítězného oblouku
jsou ale dvojího typu. S mluvicí páskou a s gesty rukou upozorňující na text a bez mluvící pásky. Malířský rukopis je pak natolik od sebe odlišný, že není možno vyloučit ani dvojí autorství s časovým odstupem.
Do první skupiny patří pak 12 postav, pravděpodobně se jedná o zobrazení starozákonního krále s proroky.
Postavy starozákonních králů a proroků se nachází i na
ostatních stěnách v obdobném provedení. Za povšimnutí
stojí i to, že zachovalost maleb je odlišná. Podle toho je-li
přímo na pískovci, nebo na stěnách, kde je omítka, tam je
malba výraznější.
Druhou skupinu výrazně odlišnou tvoří čeští zemští patroni. Pět štíhlých postav s elegantními gesty je bezpochyby spojeno s patronátním právem českých panovníků ke
kožlanskému kostelu. Uprostřed řady stojí sv. Václav
s mečem, štítem, praporcem a na hlavě má tradiční knížecí čapku. Jemu po boku stojí další mužská postava
s praporcem, vpravo pak postava ženská, zřejmě sv.
Ludmila.
Fresková výzdoba pochází nejspíše z let 1360-80. Podle
názoru odborníků mají kožlanské fresky blízko k freskám
pražského panovnického dvora. To by potvrzovalo i vztah
kostela ke královskému majetku na Křivoklátě a Týřově,
k němuž Kožlany patřily. Pro svoji výjimečnost a poměrnou zachovalost patří kožlanské fresky k vzácným a doposud opomíjeným památkám.
Je třeba si připomenout, že kožlanský kostel není jen církevním stánkem pro bohoslužby věřících, ale jediným
svědkem dávné minulosti našeho městečka s dotekem panovníka z rodu Přemyslovců. Proto je třeba věnoval
mu stálou péči a posvátnou úctu.
Bohumil Vondrášek
Kožlanský zpravodaj 7/2007
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SPORT
Hřiště u ZŠ je využíváno...
Turnaj škol okresu Plzeň-sever ve streetballu
V letošním roce jsme se rozhodli uspořádat nultý
ročník streetbalového turnaje škol okresu Plzeň-sever
pro všechny věkové kategorie AŠSK. Ačkoli se do turnaje přihlásily pouze tři školy (ZŠ Kralovice, ZŠ Kožlany a Gymnázium Plasy) byla úroveň jednotlivých
zápasů na vysoké úrovni a celkový počet 27 zúčastněných družstev nám dává zapravdu, že basketbal ve
všech svých odvětvích je jedním z celosvětově nejrozšířenějších sportů. Na úspěch nultého ročníku se pokusíme navázat v příštím školním roce, kdy bude turnaj ihned na začátku roku zařazen do plánu sportovních soutěží AŠSK okresu Plzeň-sever.

II. ročník Memoriálu Katky Šlikové
Do II. ročníku Memoriálu Katky Šlikové ve streetballu se přihlásilo 32 družstev rozdělených podle věku
od nejmenších až do dospělé v kategoriích OPEN. Konečná účast byla 30 družstev v 11 věkových kategoriích. Oproti loňsku se zvýšila účast mládežnických
družstev z 15 na 25 a i letos k nám zavítala družstva
z Kladna, Tachova, Plzně, Rokycan či Holýšova. Kategorii OPEN obsazují naši kamarádi, trenéři a rozhodčí
a bereme všichni tento turnaj jako příležitost
k poslednímu setkání před prázdninami a rozloučení
se s dlouhou basketbalovou sezónou. Družstva si odnesla z prosluněné neděle kromě sportovních zážitků i
cenné trofeje a ti úspěšní i medaile, což bohužel pro
děti, nebývá při basketbalových kláních samozřejmostí. Na závěr mi dovolte pozvat všechny na III. ročník
Memoriálu Katky Šlikové do Kožlan v červnu příštího
roku.
J. Buňka / foto K. Popel, archív DBK

III. dětská letní olympiáda v Ústí n. Labem
Ve dnech 19. až 24.6.2007 se naše basketbalistky zúčastnily dětské letní olympiády.
Byl proveden výběr kraje, který tvořilo našich 9 děvčat z DBK. Výběr byl doplněn o dvě děvčata z Klatov a jednu hráčku z Tachova. Krajský svaz ČBF a KÚ PK pověřili vedením basketbalového výběru p. Mgr. V.Přibyla a p.
J. Buňky.
Turnaje se zúčastnilo celkem 13 krajských
výběrů z celé ČR. Chyběl pouze výběr Zlínského kraje.
Po sportovní stránce byl turnaj velmi náročný. Sehráli jsme celkem osm zápasů, z toho
čtyři vítězné a čtyři s porážkou. Přesto jsme
skončili na celkovém desátém místě. Děvčata
ale předvedla velmi dobré výkony, a to i
v prohraných zápasech. Turnaj byl velmi vyrovnaný a při troše štěstí jsme mohli skončit i
na pátém místě. Stačilo v jednom zápase dát o
tři body navíc.
Je to však sport a zvláště na olympiádě byla
hlavní motivací účast a ztotožnění se
s olympijskou myšlenkou. Celkem se olympiády zúčastnilo asi 4200 dětí z celé ČR. Atmosféra byla velmi přátelská a pro děti i nás dospělé
to byl velmi silný emocionální zážitek.
Podrobnější informace můžete najít na
www.lodm2007.cz .
V krajském výběru byly zastoupeny z našeho oddílu DBK tyto hráčky:
K.Kulhánková, V.Kulhánková,
A.Houšková,L.Jašková, M.Kůsová, I.Šnajdrová, N.Valešová, D.Jonášová a E.Trhlíková.
Mgr. V. Přibyl
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KULTURA
VÝSTAVA KRESEB VÁCLAVA MARKA
od 20. června – 31. srpna 2007 v Muzeu Kožlany
Pan Václav Marek se narodil
létech musel odejít od letectva a
V srpnu 2003 byly vystaveny je5.11.1933 v Nezdicích na Šumavě.
vrátil se ke své první profesi, naho obrazy a malby na porcelán a
Vyučil
se
malířem
porcelánu
vrhování a malbě na porcelán.
keramiku. Tato druhá výstava je
v Chodově u Karlových Varů. Jeho
V roce 1975 začal pan Marek
zaměřena na jeho kresby.
celoživotní láskou bylo létání, a
pracovat v Keramu Kožlany, kde
Chceme připomenout jeho výproto odešel do vojenského letecse věnoval malbě na zakázku, až
tvarnou činnost a vzpomenout na
kého učiliště. Létání se věnoval cedo své smrti.
skvělého člověka!
lých dvacet let. V sedmdesátých
V.Kobyláková
Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí

1.7.
2.+3.7.
4.7.
5.7.
6.7.
7.+8.7.
9.7.
10.+11.7.
12.7.
13.7.
14.+15.7.
16.7.

LETNÍ KINO KRALOVICE
Rocky Balboa
17.7.
Bestiář
18.7.
Hudbu složil, slova napsal
19.7.
Obsluhoval jsem anglického krále
20.-21.7.
Robinsonovi
22.7.
Prázdniny pana Beana
23.7.
Maharal – tajemství talismanu
24.7.
25.7.
Piráti z Karibiku – na konci světa
Krvavý diamant
26.7.
Goyovy přízraky
27.-28.7.
29.7.
Spider-man 3
30.-31.7.
Sejmi eso

Hannibal – zrození
Ghost Rider
Ro(c)k podvraťáků
Divočáci – motorkáři jak je neznáte
Vratné lahve
Most do země terabithia
TAXI 4
Casino Royale
Eragon
Pusinky
Zodiac
Shrek 3

začátky představení ve 21:30

Chcete aby se vědělo o akcích, které pořádáte?
Rádi uveřejníme informaci o Vaší akci.
Příspěvky odevzdávejte do 25. v měsíci na email kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo osobně na radnici.

Anketa na www.kozlany.cz
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V minulém měsíci
jsme Vám položili otázku, zda přispějete do sbírky na

vybudování pomníku Dr. E. Beneše v jeho rodišti?

Anketní otázka pro měsíc červenec:
Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren v Kožlanech a spádových obcích?
(Anketa bude spuštěna 1.7.)

stav hlasování k 26.6.2007 11:20 hod

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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