KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
ČERVEN 2007
Z RADNICE ...
Co je nového
Do konce měsíce dubna měli zájemci podat svoje nabídky na pronájem Sokolovny. Sešly se nakonec celkem čtyři.
Vyhodnocení
nabídek provedla třináctičlenná
komise složená ze zastupitelů. Po
hodinovém jednání dospěla
k
jednoznačnému rozhodnutí. Jako
nového nájemce navrhla komise
radě města p. Neumanna z Plas.
Je jasné, že toto rozhodnutí se nesetkalo s velkým pochopením stávajícího dočasného nájemce p. Juhy. Jednalo se však o soutěž a p.
Neumann nabídl jednak nejvyšší
měsíční nájem, ale také zajímavý
podnikatelský záměr. Dne 14.5.
rada města toto rozhodnutí komise
respektovala a rozhodla o novém
nájemci naší Sokolovny.
Rada města na svém zasedání
také rozhodla o konání veřejné
sbírky na pomník našeho rodáka
prezidenta Dr.E.Beneše.
Tento
pomník bude totožný s pomníkem,
který stojí
v Praze na Loretánském náměstí.
Pravděpodobně
bude v Kožlanech stát v parku
E.Beneše na místě, kde je dnes
umístěna jeho busta. Celková suma, kterou je potřeba sehnat, je
300.000,-Kč.
Až
bude
sbírka
schválena krajský úřadem v Plzni,
bude zveřejněno číslo konta, na
které občané , ale i firmy a instituce mohou posílat svoje finanční
příspěvky. Všechno bude ještě do-

statečně publikováno. Věřím, že
požadovanou sumu se podaří získat. Bude-li
to možné, tak
11.11.2007 na Den válečných veteránů bude pomník slavnostně
odhalen.
Ve městě probíhají jarní úklidové práce. Byla nově vybílena
čekárna u školy, probíhá nebo ještě bude proveden úklid a metení
silnic v Kožlanech a v obcích od
SÚS Kralovice. Dále byl uklizen
park za poštou, oseta tráva v nově
upravených parcích a u hřiště u
školy. Zde také děti v rámci pracovního vyučování provedly osazení okolí hřiště okrasnými keři.
Chtěl bych tímto poděkovat
žákům osmého a zvláště devátého ročníku za dobře odvedenou
práci. Dočkali jsme se také nové
čekárny na zastávce nad parkem.
Dle mého názoru je zastávka zdařilá a doufejme, že v této podobě
vydrží co nejdelší dobu.
V posledních měsících nám velké starosti přidělával sběrný dvůr.
Občané (nejenom z Kožlan) si
zvykli vozit do sběrného dvora
např. stavební suť. Městu tímto
vznikly neúměrné náklady na provoz a pokud by se takto pokračovalo dále, muselo by město zaplatit ze svého rozpočtu navíc zhruba
0,6 mil. Kč. Po vzájemné dohodě
s firmou Becker došlo ke změně.
Za odpad ukládaný ve sběrném
dvoře se nyní firmě Becker platí

dle ceníku. Nebezpečný odpad je i
nadále vybírán zdarma. Chceme
tímto zamezit zneužívání sběrného
dvora na úkor nás všech. Podrobnější informace naleznete na jiném
místě našeho zpravodaje.
Ve
čtvrtek
17.5.
proběhla
v Kralovicích konference k projektu „Community Policing“ neboli
„Bezpečná obec a město“ . Podle
tohoto projektu jde o užší kontakt
policie s veřejností a zlepšení prevence kriminality a vandalství.
Konkrétně
v Kožlanech
působí
prap. Václav Slabý. Mohu konstatovat, že jsme zatím na začátku
tohoto projektu, ale jsem přesvědčen o jeho prospěšnosti pro naše
město.
Velmi intenzivně se pracuje na
přípravě městské naučné stezky,
provádí se opravy lesních cest a
další potřebné práce ve městě a na
obcích.
V sobotu 26.5. se uskutečnilo
krátké vzpomínkové setkání ke
123. výročí narození Dr. E. Beneše. U busty se sešli občané Kožlan
a Společnost Dr. E. Beneše ve
spolupráci s dětským pěveckým
souborem p. uč. Berbra společně
připravili krátký kulturní program.
Následný den jsem se na pozvání
představitelů města Sezimova Ústí
zúčastnil vzpomínkové slavnosti
k výročí narození našeho rodáka u
jeho hrobu.
Mgr. Vladimír Přiby

Véna Kožlánek vyzpovídal v těchto dnech dalšího člena rady města Luboše Kulhánka
stvu a snažíme se je v rámci mož1. Proč jste kandidoval do
2. Jaké problémy v našem městě by se měly co nejdříve vyřeností – zejména finančních – řešit.
městského zastupitelstva?
Poněvadž
šit?
Velkým problémem je stav silnice
3. Co Vás napadne, když jedete
mám
zájem se
v obci Dřevec, jejíž rekonstrukce
nebo jdete obcí, ve které bydlíse z důvodu financí neustále odte?
podílet na
kládá, a také průjezd kamionů,
Těší mě, že začalo vyrůstat několik
rozvoji
které si tudy zkracují cestu při tranových
domů
a
další
jsou
města
se Rakovník-Rokycany. Problémem
v rekonstrukci. Že je často využíKožlany a
ván nový sportovní areál u školy.
přidrupro poměrně početnou skupinu dětí v Bučku je to, že nemají sporMrzí mě, že když procházím Kožlažených
obcí, které
tovní plácek. Na tomto problému
ny i jejich okolím, narážím na rozje třeba
se pracuje a věřím, že se v Bučku
troušené obaly od cigaret, nanuků
více
dočkají. Další drobné či větší proaj. Zdá se, že si někteří občané
podpořit.
blémy řešíme na radě a zastupitelpletou
veřejné
prostranství
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s odpadkovým košem. Je mě také
líto obyvatel, kteří v zimním období
pravidelně trpí, když soused zatopí.
4. Jaký je Váš prioritní úkol
(pro město) jako člena rady?
Zejména chci pomoci těm malým
obcím, kde lidé říkají, že si
zkrášlujeme Kožlany a na ně pak
nezbývá. Budu se zasazovat o dětské hřiště v Bučku, omezení průjezdu kamionů Dřevcem, přípravné
práce (inženýr. sítě ....) pro výstavbu nových rodinných domů ve
Sportovní ulici a Na Výfuku.
5. Co byste doporučil turistovi
ke shlédnutí v Kožlanech a
okolí?

Turistovi bych doporučil zastavit se
v parku u busty prezidenta Beneše, dále si prohlédnout budovu
školy, navštívit muzeum, zastavit
se u J. Hofmana a jeho pěkné keramiky, která má v Kožlanech velkou tradici. Potom by mohl pokračovat k „Vožeháku“, kde je to velmi pěkné a dobře udržované místo.Opravdovému turistovi bych pak
doporučil několik tras v okolí –
např. údolím potoka přes „Hájek“
k cihelně, k hájovně, lesem atd.
Cykloturistu pak pošlu např. podél
potoka pod Hedčany k rybníkům
ve Hlinech atd. K této otázce bych
chtěl připomenout, že připravujeme informační značení pro lepší
orientaci návštěvníků Kožlan.

Jak šel čas ...
Zhruba před 7 lety převzala do pronájmu paní ing.
Slivoňová spolu s panem Juhou jako provozním vedoucím Sokolovnu v Kožlanech, která se nacházela v
katastrofálním stavu, kde byl k provozu schopný pouze sál. Sklepy a ubytovací prostory zavezeny odpadky, zdiva mokrá atd.
Během působení firmy postupně investovali finanční
prostředky a v rámci možností zkvalitňovali služby sokolovny a zejména poskytovali zázemí neziskovým
organizacím, kdy poskytovali bezplatně sál ke kulturním akcím (pro zajímavost náklady na akci činí okolo
2 000 Kč). Nejvíce toho využívali sportovci a divadelní
soubor. Dále se firma podílela sponzorskými dary a
zapůjčením zařízení (chladící zařízení, výčepy) na různé společenské akce.
V nedávné době zanikla firma ing. Slivoňové a vše
převzal na sebe p. Juha. Aby vše bylo, jak se říká v
pořádku, musel Městský úřad Kožlany vypsat nové
konkurzní řízení na pronájem Sokolovny, s tím jak se
proslýchalo od členů zastupitelstva, že by ji měl provozovat člověk z Kožlan nebo kdo má ke Kožlanům
nějaký vztah. Pan Juha tady vypracoval velice lukrativní podnikatelský záměr pro město na další provozování sokolovny. Bohužel při výběrovém řízení mu bylo
další provozování Sokolovny zamítnuto. Členové komise konkurzního řízení zapomněli, co všechno pro
organizace a město p. Juha udělal a možná ani jeho
podnikatelský záměr důsledně nečetli nebo ani nechtěli číst, prostě “pryč” s Juhou. Na to doplatil
zejména divadelní soubor, kterému po poradě ve vedení firmy (kde bylo rozhodnuto, že se do konce působení firmy v Kožlanské sokolovně nebude bezplatně
poskytovat azyl žádnému spolku) nebylo umožněno
bez zaplacení provozních nákladů dále nacvičovat na
jejich vystoupení k výročí založení souboru.
Tento článek nepíši proto, že jak mnozí ví, také z části
s panem Juhou spolupracuji, ale proto, že si lidé vždy
raději pamatují ty horší stránky člověka a na ty dobré
a na to, co pro společnost udělal se zapomíná.
Tímto bych chtěl alespoň z pozice předsedy fotbalového oddílu v Kožlanech poděkovat panu Juhovi za to,
kolik vynaložil času , finančních prostředků a ochoty
při akcích pořádaných naším oddílem zvláště pro ty
nejmladší sportovce.
Milan Macák

6. Váš návrh: Co udělat pro
starší lidi a maminky s malými
dětmi v našem městě?
Navrhuji pro zvýšení bezpečnosti
nejen dětí, starších lidí, ale nás
všech zřídit zpomalovací retardéry
na silnici u MŠ, aby donutily některé „závodníky“ zpomalit. Toto nebo
podobné řešení by si ale zasloužila
i jiná místa v obci. Navrhuji udělat
pro ty nejmenší oplocená hřiště
s pískovištěm v každé naší obci.
Jsou to návrhy a přání nejen má,
ale i
ostatních radních. Přísné
normy a zejména finanční náročnost nám ale nedovolují realizovat
vše najednou. Starším lidem navrhuji, aby se na nás obrátili kdykoli
budou něco potřebovat, nebo když
budou chtít přispět radou nebo
námětem pro naši práci.

Ohlasy na výběrové řízení na Sokolovnu
Výsledky výběrového řízení na Sokolovnu přinesly
mnoho reakcí. Nejbouřlivější byla reakce p. Juhy. V
dopise nás vyzval, abychom zveřejnili nabídky všech
zájemců. Nemáme však od nich svolení, a proto nemůžeme takto učinit. Je také nemožné zveřejnit nabídku p. Juhy, protože je tak obsáhlá, že by zabrala
celý zpravodaj. Navíc jednou z podmínek, které p. Juha uvedl na závěr své nabídky, je nepovolení zveřejňování, množení či použití předložených dokumentů
třetí stranou. Toto plně respektujeme.
Pokud by měl někdo z občanů Kožlan zájem o nahlédnutí do podnikatelských záměrů zájemců, může
přijít na MÚ Kožlany. Zde mu bude umožněno nahlédnutí, ale pouze do záměrů jednotlivých zájemců.
Město Kožlany považuje celou soutěž za legitimní a
stejně tak výsledky výběru. Šlo o soutěž, která proběhla přesně podle pravidel a podle zákona. Je jasné,
že vítěz může být pouze jeden, a to je třeba plně respektovat.
V další reakci pana Macáka se píše o bezplatném
poskytování sálu na kulturní akce pořádané neziskovými organizacemi, jejichž náklady byly cca 2000 Kč
na jednu. Pan Macák ale zapomněl napsat několik
důležitých informací - za každou akci p. Juha vyúčtoval městu v průměru 1500 Kč na náklady (teplo ale
na sále bylo málokdy), při těchto akcích p. Juha určitě
neprodával alkohol a další zboží za nákupní cenu, ale
se ziskem (pokud to nebral jako charitativní akci!?).
Nebo-li vydělával. Z toho vyplývá jediné – prodělávalo
jedině město.
Vrcholem je tvrzení, že divadelníci nemohli nacvičovat, protože výběrová komise rozhodla v neprospěch
pana Juhy. Znamená to tedy, že město nese odpovědnost za to, že pan Juha zakázal v Sokolovně bezplatnou činnost divadelního spolku?
O tom ať si každý udělá úsudek sám.
Mgr. Vladimír Přibyl
Kdo má kolo – jede
16. června 2007 se uskuteční 9. ročník cyklistického výletu Ladislavská padesátka.
Trasa je naplánována po našem okolí.
Start v 9,00 hod
u Tupých, na Výfuku 430 Kožlany
Kožlanský zpravodaj 6/2007
strana - 2 -

Informace pro občany
Město Kožlany bylo z finančních
důvodů nuceno pronajmout sběrný
dvůr v Kožlanech firmě Becker
s.r.o. Proto od poloviny května letošního roku bude každý, kdo bude
chtít uložit nadbytečný odpad do
sběrného dvora, platit poplatek dle
ceníku firmy Becker. Tento je vyvěšen ve sběrném dvoře a je
k nahlédnutí na MÚ.
K tomuto kroku jsme byli přinuceni vysokými náklady na svoz odpadu. Město by bylo nuceno vydat
navíc přibližně 600.000,--Kč, což
by výrazně ovlivnilo rozpočet města. Jenom doufáme, že tento krok
nepovede k tomu, že občané budou vytvářet černé skládky, které
by město muselo likvidovat ze
svého rozpočtu a tím by se situace
nezměnila.
Městský úřad dále bude provádět
kontroly kontejnerů na separovaný
odpad, protože tento je určený
pouze pro obyvatele a bylo zjištěno, že do nich ukládají papír a
plast i podnikatelé, kteří si toto
mají likvidovat na vlastní náklady.
Chtěli bychom požádat i občany,
aby při ukládání do kontejnerů na
papír tento poskládali, plast se-

šlápli, protože pak se nemusí vyvážet poloprázdné kontejnery.
Tím vším se budeme společně
snažit, aby nám náklady na svoz
odpadu nenarůstaly.

Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 13.června 2007 od
18,00
hod.
se
uskuteční
v zasedací místnosti městského
muzea 3.zasedání zastupitelstva
MĚSTA
KOŽLANY.
Z programu vybíráme např.:
- závěrečný účet města za rok
2006,
- seznámení se záměrem výstavby
větrných elektráren v našem regionu a další

Důležité upozornění pro rodiče
dětí
V posledních dnech se velice
často objevují děti jezdící po místních komunikacích v Kožlanech na
malých motocyklech a čtyřkolkách.
Děje se tak během normálního
provozu, kdy po těchto komunikacích jezdí i další motorová vozidla
a vzniká tak možnost havárie. Jed-

nak z neznalosti pravidel provozu
na pozemních komunikacích ze
strany dětí a dále je zde nebezpečí, že řidič osobního automobilu
nemusí vždy děti na těchto „strojích“ vidět. UPOZORŇUJEME proto
rodiče, aby věnovali pozornost
svým dětem a tomu, kde se pohybují. V případě, že budou děti i nadále jezdit po místních komunikacích, bude vyrozuměna Policie ČR.

Vítání občánků v Kožlanech
Prostřednictvím Kožlanského zpravodaje bychom chtěly poděkovat
panu starostovi Mgr. Vladimíru Přibylovi, který vyhověl našemu přání
a umožnil, aby se po mnoha letech
do našeho města vrátilo „Vítání
občánků“.. Děkujeme také všem
ostatním, kteří přípravě tohoto
malého slavnostního obřadu věnovali svůj čas a svým vystoupením
přispěli k příjemně prožitým chvílím.
Poděkování patří také p. H.Tupé,
která přesunula pochod údolím Javornice na neděli, aby se někteří
zájemci mohli zúčastnit obou akcí.
Všem děkují maminky s dětmi

Foto kronika
Od roku 2005 je znovu obnovena
činnost fotodokumentace města.
Prosím všechny, kdo organizují nějaké akce, aby fotodokumentaci
poslali na kknihovna@seznam.cz.
Pokud máte fotografie, doručte je
do knihovny v Kožlanech. Tato výzva se týká i občanů, pokud máte
zajímavé fotografie z Kožlan, nebo
měníte vzhled svého domu prosím
o tyto dokumenty. Časem se stávají historicky velmi zajímavými.
Hana Tupá

NAŠE SPOLKY
Vzpomínková slavnost
Sdružení přátel Dr.Edvarda Beneše uspořádalo dne 26.5.2007 vzpomínkovou slavnost u příležitosti 123.výročí
narození Dr.Edvarda Beneše. Shromáždění se konalo v parku u busty Dr.E.Beneše. Slavnost zahájila paní Helena Muzikářová, která přivítala přítomné občany, žáky základní školy a starostu města Kožlan pana Mgr. Vladimíra Přibyla, který také pronesl projev o životě a díle Dr. Edvarda Beneše. Kytici položila k bustě paní Marie Baborová.
Na oslavě vystoupil pěvecký soubor školy pod vedením Mgr. Jaroslava Berbra. Žáci úvodem zazpívali českou
hymnu a slavnost ukončili několika lidovými písněmi.
Eva Pekárková, Sdružení přátel Dr. E.Beneše
A o nás něco víte ?
Občanské sdružení Český svaz
včelařů má v Kožlanech dlouholetou tradici. 1.června 1902 byl u

nás založen spolek „Včela“ a v jeho
rámci byly zřízeny následující odbory : včelařský, okrašlovací, zábavný, všeobecně hospodářský,
hedvábnický, drůbežnický, odbor

ku ochraně stromoví a odbor proti
týrání zvířat.
Valnou hromadou (čítající 25
členů) byla přijata zásada „Vsaďme
všude strom, kde je místo proň!“
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Záslužné a následováníhodné, nemyslíte?
Organizovaná činnost včelařů
pokračuje v Kožlanech od té doby
pod různými názvy.
Současná činnost základní organizace občanského sdružení Českého svazu včelařů je zaměřěna
hlavně na léčení včelstev. Nejhorším nepřítelem našich včel je roztoč Varroa destructor, který cizopasí na vyvíjejícím se včelím
plodu a oslabuje tak mladé včely.
Roztoč v ideálních podmínkách se

může rozmnožovat až 140x ročně.
Léčení probíhá tak, aby se zbytky
léčiv nemohly objevit v medu, tzn.
po skončení hlavní snůšky, na podzim, kdy se provádí fumigace a
aplikace aerosolu. Jarní generace
včel, které budou pracovat na nové snůšce už léčivem přímo zasaženy nejsou, čímž je zajištěno, že
náš český med je čistý, kvalitní a
bezpečný. (Ve většině evropských
zemí se léčí celoročně.)
Počet organizovaných
včelařů
v základní organizaci v Kožlanech

dosáhl maxima 58 členů (včetně
dětí ze včelařského kroužku)
v roce 1962. Nejvyšší počet, a to
464 včelstev, jsme měli počátkem
70.let 20.století. V současné době
je nás 22 včelařů a staráme se o
280 včelstev.
Pro srovnání v celé ČR bylo na
podzim 2006 pouze 516 478 včelstev, což představuje úbytek 35%
od roku 1990.
A.Štruncová

Divadelní víkend
Divadelní soubor HASIKO Kožlany se omlouvá divákům, kteří chtěli navštívit naše představení "Sbohem Chicago, NEW York je NEW York". Představení se mělo konat 19. a 20.5.2007 v sokolovně v Kožlanech. Členové našeho souboru nacvičovali tuto hru pět měsíců, ale neměli možnost, aby ji uvedli v tomto termínu. Nájemce sokolovny p. Juha a jeho zástupce p. Macák nám týden před premiérou nedovolili, abychom mohli pokračovat ve
zkouškách a představení zahrát.
Věříme, že nový nájemce bude k našemu souboru přístupnější a za podpory MěÚ uvedeme toto představení v
podzimních měsících letošního roku.
19.května měl také proběhnout slavnostní večer u příležitosti 20.výročí znovu obnovení činnosti ochotnického
divadla v Kožlanech. Také tento slavnostní večer překládáme na pozdější dobu. Budeme Vás o novém termínu
informovat. Děkujeme za pochopení.
Za DS HASIKO Kožlany
Vladislava Kobyláková
PODĚKOVÁNÍ
Tímto krátkým článkem bych chtěl upřímně "poděkovat" doufám již bývalému provozovateli sokolovny v Kožlanech, za to, že nás díky své ješitnosti a trucu (jako děti na písečku: "ty jsi mě sebral lopatičku, tak já Ti zbořím bábovičku") nenechal odehrát divadelní představení, které mělo být 19.5.2007. Jsem velmi rád, že jsme
mohli půl roku zbytečně chodit na zkoušky, věnovat divadlu svůj volný čas a marně se těšit na představení,
které mělo být vyvrcholením tohoto snažení. Myslím si, že mluvím nejen za všechny členy Divadelního souboru
Hasiko, ale též za Vás - naše diváky. I vy jste jistě rádi, že nemusíte chodit do sokolovny a sledovat nudné
představení několika exhibicionistů. Doufám, že budoucí provozovatel sokolovny s námi nebude mít tak " dobré
úmysly " a nechá nás naše představení odehrát, za což mu předem děkuji.
Myslím, že každý pochopil, co tímto chtěl básník říci. Nebudu lhát, když řeknu, že potom, co jsem se dozvěděl, že naše představení nebudeme moci odehrát, měl jsem v očích slzy. Ještě malé upozornění - tento článek
jsem napsal jako soukromá osoba a (ne)ztotožňuje se s názorem DS HASIKO.
S pozdravem Aleš Vlk
Ve Dřevci zdobily májku
čarodějnice
Za nemalého údivu projíždějících
aut se 30. dubna malé i velké
čarodějnice vydaly vesnicí ozdobit
májku. Díky jejich kouzlům byla
brzy plná barevných pentlí.
Na vztyčení májky jejich čáry nestačily, proto pomohly silné paže
dřeveckých mužů. Pod postavenou
májkou začal čarodějnický „ rej“.
Malé čarodějnice předvedly taneční
vystoupení, které si samy připravily.
Ani starší čarody přípravu nezanedbaly a namíchaly odporně vypadající lektvar fosforově zelené barvy,
který málokdo odmítl. Po soumraku
a posíleny uzenými žebry se zástupkyně starších čarodějnic vydaly na
přelet nad blízkými vesnicemi. Po
návratu k dřevecké májce ji některé
z nich spolu s ostatními odvážnými
úspěšně uhlídali až do svítání.
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Z činnosti
Klubu
v Kožlanech

důchodců

Poslední zájezd byl uspořádán
22.května a navštívili jsme zámek
Zbiroh, muzeum v Radnicích a muzeum v Plzni.
Město Zbiroh se nachází ve Zbirožské vrchovině 18 km SV od
Rokycan. Na vrcholu nad městem
stojí zámek – původně hrad. Po Bílé hoře sloužil jako vězení. Na
zámku maloval Alfons Mucha Slovanskou epopej, která je umístěna
v Moravském Krumlově. Zámek
má nejen krásné interiéry a mnoho
cenných exponátů, které se váží
k osobě A.Muchy. Při prohlídce
zámku vidí návštěvník z oken udržovaný park. Na hradním nádvoří

je raně gotická věž postavená na
skále.
Radnice – městečko ležící na
okraji Křivoklátské vrchoviny. O
Radnicích je zmínka již za Jana Lucemburského. Vystřídalo se zde
mnoho majitelů. Posledními byli
Šternberkové
1758-1945.
V Radnicích
se narodila známá
zpěvačka
Gabriela
Roubalová,
známá pod uměleckým jménem La
Boema 1843-1922. Jako podučitel
zde učil slavný spisovatel Jos. Kořenský.
Nemohu
vyjmenovat
všechny. Ještě mi dovolte jednu
známou osobnost, kterou známe
my starší. Lidovou léčitelku a diagnostičku paní Boženu Kamenickou.

Západočeské muzeum v Plzni
bylo založeno v r. 1878. Současná
muzejní budova byla postavena
v letech 1897-1900. My jsme navštívili zbrojnici, výstavu bývalého
kožlanského občana pana Konečného. Expozice byla instalována ve
velkém sále. Tento malíř byl všestranně nadaným umělcem. Obdivovali jsme se portrétům i krajinám, komiksům k Rychlým šípům.
Reklamní plakáty propagovaly zboží různých firem. Tyto předběhly
dobu, uplatnily by se dnes. Někteří
důchodci navštívili i výstavu fotografií J.Saudka. Zájezd byl ukončen šálkem kávy v budově muzea.
Dovoluji si pozvat všechny zvídavé letos na Karlštejn.
Růžena Fujanová

3. ročník Pochodu údolím Javornice-22.4.2007
Nedělní výlet po Javornici namixoval účastníkům skvělý koktejl jarní přírody a krásného počasí. Dobrých důvodů k pochodu bylo jistě víc. Sešla
se bezvadná parta více jak padesáti
lidí, která si během dne měla o čem
povídat i vzájemně si pomáhat třeba
podat ruku druhému a přejít potok.
Relaxační přestávku jsme si udělali
v Machově mlýně, kde nám ochotný
personál poskytl malé občerstvení. U
srubu poblíž Čertovce jsme si
opékali buřty a hleděli do stráně,
kde na špičkách stromů zahnízdilo
jmelí. Údolí Javornice je nádherné a
přívětivé. Jeho krása spočívá hlavně
v odlehlosti od civilizace. Po třetí
hodině odpoledne jsme dorazili na
Zvíkovec. Seděli jsme na terase nad
Berounkou a pozorovali řeku. V pět
hodin
přijel
pan
Vavřička
s autobusem a odvezl nás do Kožlan. Kdo již teď lituje, že s námi
nešel, může si poznamenat datum
příštího pochodu na 20. dubna 2008.
Nejmladšími účastníky pochodu byli:
Adámek Tupý, Honzík Valach,
Honzík Holeček, Nikolka Švambergová, Martin Tupý, Jára Berbr, Rozárka Slabá a Jirka Švamberg
DŘEVECKÉ ČARODĚJNICE
Čarodějky Dřevecké
My jsme holky přehezké
Májku už jsme ozdobily
Svými kouzly postavily
Filipojakubská začíná noc
Těšíme se na ni moc
Budem tančit, zpívat, jásat
Uši vaše tímto drásat
Muchomůrky, bramboráky
Poletíme pod oblaky
Na Petrových kamenech
Snad nedojde nám dech
Napijem se lektvarů
Dostanem se do varu
Pojďte „vařit“ s námi
Jste srdečně zváni!

Dětský den v Kožlanech
se uskuteční v neděli 3.6.2007. Téma dne je „Pojďte
s námi do pohádky“ a sejdeme se u hasičské zbrojnice
v 15,00 hod., zúčastnit se mohou všichni malí, větší i
největší. Kdo bude chtít, může si vzít buřty s sebou,
jinak je občerstvení zajištěno. Připraven je bohatý
program a spousta soutěží.
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P L A M E N - Mrtník, 26. a 27. května 2007
Poslední květnový víkend se konalo závěrečné kolo hry mladých hasičů Plamen, které pořádalo OSH Plzeň – sever ve spolupráci s SDH Mrtník na
hasičském cvičišti v Mrtníku na Brabcovně.
Kožlanští mladí hasiči utvořili dva týmy –
mladší : Miša Perner, Jiřík Švamberg,
Jiřík Vodrážka a Natálka a Míra Součkovi.
Starší – Petr Cepek, Ondra Holeček,
Adélka Krepsová, Martinka Klausová,
Terezka Charvátová, Tomáš Bílek, Honza
Vodrážka, Iva Vorlíková a Karolínka
Šnajdrová. O doprovod a dohled se
postaraly vedoucí Jitka Švecová, Hanka
Klausová a Alena Foldová.
Soutěž byla dvoudenní a tak jsme si
s dětmi postavili „stanové“ městečko.
Počasí bylo až zbytečně teploučké, neustále jsme děti nabádali k tomu, aby
dostatečně pily a raději posedávaly ve
stínu. Všichni to zvládly až neuvěřitelně
dobře, a to také díky výborné buchtě od
Jitky a škvarkovým plackám od maminky
Vodrážkové – mňamka výtečná !!!
Soutěže začaly štafetami 4 x 60 metrů, pokračovaly požárním útokem CTIF, štafetou CTIF a závěr prvního dne
byla v pozdních odpoledních hodinách soutěž v běhu na 60 metrů s překážkami, která je nepovinná – z našeho
týmu si tuto disciplínu zkusili Petr a Ondra a také Adélka a Martinka. Bohužel, děvčata soutěž nedokončila, protože se nám zranila dívenka ze Všerub a musela pro ni přijet záchranka – po vyšetření v nemocnici se mezi nás
vrátila a dokonce v neděli soutěžila v požárním útoku ! Je vidět, že i hasičky umí být „tvrdé“ ! Večer konečně
trochu pršelo a všem to přišlo víc než vhod – pěkně jsme se zchladili a po honičce a hře s míčem jsme zalehli
do spacáků k zaslouženému odpočinku.
V neděli po snídani odstartovaly požární útoky – napřed kategorie mladší a pak ti starší. V závěrečném hodnocení jsme shodně obsadili 10. místa v obou kategoriích z celkových 23ti družstev rovněž v obou kategoriích.
Všem dětem patří poděkování za pěkné výkony a dobrou reprezentaci a také vedoucím za perfektní dohled a
všemožnou pomoc.
Teď děti čeká účast na okrskovém hasičském cvičení 2. června a pak ještě pohárová soutěž v Krašovicích, která
bude v neděli 24. června.
Všem dětem přejeme úspěšné ukončení školního roku a ty nejbáječnější prázdniny !!!
Alena Foldová, Jitka Švecová, Hanka Klausová

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Jaro v mateřské škole
Ve středu 23.5.2007 bylo na zahradě
MŠ rušno. Sešlo se zde 30 dětí se svými
rodiči, aby si společně vyšly do přírody.
Mateřská škola pro ně uspořádala
orientační hru „ Putování za zvířátky“. Na
vyznačené trase, asi 2 km dlouhé, na ně
čekalo plno obrázků s domácími i volně
žijícími zvířaty s různými úkoly a
hádankami. Při plnění úkolů si děti
zábavnou formou upevňovaly vědomosti
získané během školního roku. Na třech
stanovištích čekaly na děti různé
sportovní soutěže, kde se zapojili i
rodiče. Po návratu na školní zahradu si
děti se svými rodiči opekly u táboráku
špekáčky, svezly se na skluzavce,
kolotoči, koloběžkách a tříkolkách. Za
splnění úkolů obdržely diplomy a domů
odcházely sice unavené, ale spokojené a
obohacené o nové zážitky.
V. Mudrová
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Potřebné besedy
Dne 27. 4. a 2. 5. 2007 proběhly
u
nás
na
ZŠ
Dr.E.Beneše
v Kožlanech přednášky p. Zdeňka
Pospíšila ze Sdružení pro péči,
vzdělávání a vyučování o AIDS
/ACET/. Tato organizace je mezinárodní se sídlem v Londýně. Každá přednáška trvala dvě hodiny a
byla určena pro žáky 8. a 9. tříd.

Tématem první přednášky se
staly otázky týkající se opravdové
lásky, věrnosti a osobní zodpovědnosti
v partnerských
vztazích.
Druhá přednáška byla zaměřena
na problematiku drogové závislosti
a nebezpečí nemoci AIDS. Žáky
přednášky zaujaly, získali řadu
cenných informací, ale i varování
pro svůj život, neboť byli sezná-

meni i s konkrétními příklady ze
života mladých lidí.
Pokud přednášky alespoň některé naše žáky varovaly před rizikovým chováním, pak splnily svůj
účel. Tento přednáškový projekt je
podporován Ministerstvem školství
České republiky.

Spisovatelka mezi žáky

v našem věku příklady ze starších
zkušenějších a moudřejších lidí.
Pro ty, kteří se besedy nemohli zúčastnit předkládám stručnou charakteristiku spisovatelky

je Panáček Paneláček - a od té doby
je knih celá řada. Autorka píše pohádky a příběhy pro malé čtenáře, jako třeba Adélka a Zlobidýlko, Lucka
Luciperka, Teta to plete, Neotesánek,
Bramborová Bára, věnuje se však i
rozsáhlejším projektům, jako je Velká
dětská encyklopedie a Obrázková encyklopedie pro nejmenší. Pro větší
čtenáře napsala například Lufťačky,
Madonu bez kabátu či triptych Holky
na vodítku. Autorka za své publikace
získala mnohá ocenění (Zlatá stuha,
Suk, Cena nakladatelství Albatros,
knížka Začarovaná třída byla zapsána
na Čestnou listinu IBBY - Mezinárodní
sdružení pro dětskou knihu) V současné době vedle vlastní literární
tvorby vede seminář tvůrčího psaní
na pražské Literární akademii Josef
Škvoreckého.
Pro edici Romana píše příběhy o
třech kamarádkách, Fany,Nikol a
Simče, propojené postavami známých
českých spisovatelů a spisovatelek.
První je Básník v báglu (K.H.Mácha)
druhý Blonďatá Kerolajn (Karolína
Světlá), třetí bude o Boženě Němcové.

V pondělí 21. května se uskutečnila beseda v základní škole se spisovatelkou Ivonou Březinovou.
Beseda byla rozdělena na dvě části
pro děti 5.-7. třídy a pro 8.-9. třídu. Myslím, že především mladší
děti vyprávění spisovatelky zaujalo. Ale hlavně viděly před sebou živou spisovatelku. Většinou se v literatuře učí o spisovateli jak se
jmenuje, kdy se narodil, kdy zemřel a co napsal.
Spisovatelka představila své knihy
a vyprávěla dětem o jejich vzniku.
Jak se kniha z rukopisu dostane až
do našich rukou. Knihy Ivony Březinové jsou veselé a jsou psány
srozumitelným jazykem.

Ohlas na besedu žákyně 8. třídy Pavly Trinerové:
Hodina se spisovatelkou Ivonou
Březinovou se mi moc líbila. Přiblížila
mi její dětský sen i to, jak za tento sen
musela bojovat. Seznámila nás s knihami, které dosud vydala i s těmi,
které leží ještě doma v šuplíku.
Osobně si myslím, že by se besedy
měly dělat častěji, protože si bereme

Ivona Březinová (12.5.1964) vystudovala v rodném Ústí nad Labem
gymnázium a Pedagogickou fakultu

Univerzity J.E.Purkyně. Poté zde i
několik let pracovala jako odborná
asistentka na katedře bohemistiky,
dnes je spisovatelkou z povolání. S
manželem a dvěma dcerami žije v
Praze-Krči. Její prvotinou je Zrcátko
pro Markétu (1996), první knížkou,
která vyšla v nakladatelství Albatros

Mgr. Kateřina Růžková

Pokud se chcete dozvědět víc:
http://www.ivonabrezinova.cz
Žáci mateřské školy navštívili kožlanskou knihovnu a prohlédli si
mnoho pohádkových knížek. Věříme, že se jim návštěva líbila a že
se stanou pravidelnými návštěvníky a čtenáři knihovny.

Kožlanský zpravodaj 6/2007
strana - 7 -

POHLED DO HISTORIE

Robotní povinnosti a poddanské dávky kožlanských

Není pochyb, že již král Václav I. navštěvoval často náš kraj za účelem lovu. Jeho přičiněním byl také založen
a postaven farní kostel v Kožlanech, o kterém je písemná zmínka již roku 1283. Kožlany byly královským zbožím a byly vždy spravovány komorou koruny české. Jako městečko s určitými výsadami a právy se však datuje
až od roku 1313, kdy král Jan Lucemburský vysadil Kožlany právem zákupním a nechal osadníkům vyměřit 60
lánů půdy po 36 jitrech.
Zákupní smlouva byla smluvním závazkem poddaného, platit za pronájem půdy určitou rentu – úrok. Výše této pozemkové renty byla pevně stanovena a to podle velikosti a úrodnosti půdy, ale i podle vrchnostenské náročnosti. Kožlanským byla stanovena na půl hřivny (126,5 g stříbra = 32 grošů) z každého lánu (18,4 ha).
Vedle toho byli osedlí povinni ještě odevzdávat naturální dávky a to 2 korce žita (korec=93,58 l), 2 korce ječmene, 3 korce ovsa a 4 kury (slepice nebo kuřata) z každého lánu. Tyto poplatky a naturální dávky se odváděly
ve dvou splátkách a to zjara na sv. Jiří a na sv. Havla na podzim. Dávky byly pevné a prakticky neměnné a byly
odváděny na královské hrady Týřov nebo Křivoklát, později i Zbiroh.
Ale tímto ještě nekončily všechny daně a dávky. Byla tady ještě církev se svými desátky. Desátky musely platit všechny vesnice, které spadaly do kožlanská farnosti. Jen kožlanští měli ročně odvádět na faru 92 korců obilí
(85 q) desátků. Dále k farnosti patřilo 7 lánů dědin (1287,8 ha pozemků) a veškerá odúmrť, která se odkazovala k záduší kostela Týřovskými a poddanými.
Velice bohatá byla farnost kožlanská, zvlášť po zřízení děkanátu v Kožlanech roku 1573, kdy pod kožlanský
děkanát patřilo 6 far katolických a to Kožlany, Kozojedy, Čistá, Panoší Újezd, Stražiště a Žebnice a 3 fary podobojí Kralovice, Potvorov a Všesulov. Ale když roku 1768 na Zelený čtvrtek při pečení koblih na faře vypukl požár
a vyhořela fara, od fary kostel, od kostela 78 domů a 36 stodol, celé městečko Kožlany prakticky lehlo popelem. Po tomto požáru si kožlanští rozebrali všechny zádušní pozemky k faře příslušné, k vlastnímu užívání a
později si je nechali zapsat i do knih. A z rozsáhlé bohaté farnosti kožlanská zbyly jen trosky.
Povinnost robotní nepředstavovala zdaleka to nejtěžší břemeno pro kožlanská poddané, neboť ukládala
z každého osedlého domu ročně odpracovat pouze 2 dny na některém statku, nebo kdekoliv jim bude přikázáno. Robotní povinnost ležela na gruntě, na usedlosti, nikoliv na lidech,. To vůbec neznamenalo, že dřela na
panském celá rodina. A pokud ve žních vypomáhali na panském ostatní členové rodiny, náležela jim strava a
mzda v té době obvyklá. V případě výpomoci potahem, byla honorována 3x více než práce ruční. Chalupníci,
podruzi a ostatní nemajetní byli povinní robotou pouze jeden den v roce. Celkem možno říci, že vlastní robotu
fyzickou, která hlavně snižovala lidskou důstojnost, kožlanští nepoznali. Ani v nejhorších dobách po třicetileté
válce, kdy pobělohorská nová cizí šlechta na některých panstvích zatížila poddané 100 – 150 dny roboty ročně.
V této době se v Kožlanech robotovalo stále 2 – 5 dní v roce, a to hlavně potažní robotou.
Přišla léta válečná, neúrody, požárů, krupobití, střídání vrchností a pod. Stalo se také, že kožlanští dlužili obilí
za 18 let na hradě Křivoklátě. A proto nacházíme na starých záznamech často přímluvu hejtmana české královské komory, aby byla poskytnuta kožlanským úleva v poddanských dávkách Roku 1596 kdy postihlo Kožlany
velké krupobití, byli osvobozeni na rok od dávek obilí a pro příští léta královská komora rozhodla, že bude poddanské dávky obilí vybírat pouze v penězích, protože dovozem obilí na vzdálený hrad Křivoklát nebo Zbiroh
mnoho času promeškají. Poddanské dávky kdysi dávno stanovené považovali obě strany, vrchnost i poddaní jako dávky věčné, spravedlivé a proto i neměnné. Výsledkem ale bylo, že poddaný sedlák vlastnící 1 lán polí,
oplatil v 17. století takový úrok,jako jeho dávný praděd o tři až čtyři století dříve i když v rozmezí těchto století
kupní síla peněž klesla 5 – 6 krát. Sedlák tedy vrchnosti odváděl jen nepatrný peněžní poplatek, ač nominálně
pořád stejný.
Závěrem je možno říci, že robotní podmínky kožlanských nebyly žas až tak kruté. Zvláště proto, že městečko
Kožlany bylo vždy královským zbožím a jejich vrchnost byla k nim tolerantní. A to i v náboženském vyznání.
Nelze ale také nepřehlédnout, že kožlanští byli v podstatě vždy luteráni a nikdy ani po násilné rekatolizaci po Bílé Hoře k Římu nepřilnuli.
Bohumil Vondrášek
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SPORT
Jarní sport ve škole
Ve středu 28.března se naši
mladší žáci zúčastnili okresního kola
v basketbale
konaném
v tělocvičnách ZŠ a Gym. Plasy. V
turnaji startovalo šest družstev
(Kralovice, Horní Bříza, Kožlany,
Dolní Bělá, Plasy a Gym.Plasy) a
hrálo se každý s každým. Naši kluci dva zápasy vyhráli (Dol.Bělá,
Gym. Plasy) a tři další po vyrovnaném boji prohráli, zvláště utkání
s pozdějším vítězem ZŠ Kralovice
bylo napínavé až do posledních
minut. Celkové čtvrté místo vypovídá o možnostech našich hráčů:
Filip Kleissl, Jiří Vopata, Miloš Kulhánek, Jiří Záhejský, Jaromír
Správka, Pavel Fiala, Martin Karlík,
Lukáš Ptáček, Jiří Slabý, Kristian
Prachniar, Dominik Soukup, Radek
Novák.
Přestože jsme byli až čtvrtí,měli
jsme dobré střelce: 1. L.Ptáček 32,
2. F.Lang (HB) 30, 3. J.Bodurka
(KRA) 27, 4. F.Hrubec (DB) 21, 5.
F.Kleissl 20 na dalších místech 14.
M.Karlík 10 a M.Kulhánek 10.
Ve středu 25.4.2007 se uskutečnil v naší tělocvičně již 11.ročník
Kožlanské laťky za účasti žáků naší
školy a školy v Kralovicích. Do bojů
o sladké ceny se přihlásilo rekordních 42 soutěžících. Skokani se
rozdělili do čtyř kategorií podle věku a pohlaví.Každá kategorie měla
jinou základní výšku: ml.dívky-100
cm, ml.hoši-110 cm, st.dívky-110
cm, st.hoši-120 cm.
Soutěž trvala tři hodiny a závodníci podávali skvělé výkony, ale
rekord „Laťky“ se překonat nepodařilo. Derby mezi
školami dopadlo asi nerozhodně, protože o
místa na stupních vítězů se podělili
žáci stejným dílem (viz.tabulka).
Posuďte sami:
mladší žákyně :
1. Březinová Ivana, ZŠ Kralovice120 cm, 2. Šofranková Kristýna,
ZŠ Kožlany-115 cm,
3. Urbanová Lenka, ZŠ Kožlany115 cm, 4. Březinová Ivana, ZŠ
Kralovice-115 cm, 5. Kuzmová
Veronika, ZŠ Kožlany-115 cm, 6.
Klausová Martina, ZŠ Kožlany105 cm, 7. Charvátová Tereza,
ZŠ Kožlany-105 cm, 8. Repková
Lenka, ZŠ Kožlany

starší žákyně :
1. Hynková Bára, ZŠ Kralovice-135
cm, 2. Rykalová Lucie, ZŠ Kralovice-135 cm, 3. Houšková Adriana, ZŠ Kožlany-130 cm, 4. Kulhánková Klára, ZŠ Kralovice-125
cm, 5. Hříbalová Klára, ZŠ Kožlany-125 cm, 6. Jašková Lucie,
ZŠ Kožlany-120 cm, 7. Vlková Tereza, ZŠ Kralovice-110 cm
mladší žáci :
1. Ptáček Lukáš, ZŠ Kožlany-150
cm, 2. Hero Jan, ZŠ Kralovice-145
cm, 3. Klauber Antonín, ZŠ Kralovice-140 cm, 4. Karlík Martin, ZŠ
Kožlany-140 cm, 5. Wágner Jozef,
ZŠ Kralovice-135 cm, 6. Bock Josef, ZŠ Kožlany-135 cm, 7. Houska Pavel, ZŠ Kralovice- 135 cm, 8.
Kleissl Filip, ZŠ Kožlany-130 cm,
9. Bílek Jakub, ZŠ Kralovice-130
cm, 10. Krša Jindřich, ZŠ Kralovice-125 cm, 11. Vopata Jiří, ZŠ
Kožlany-125 cm, 12. Mošna Michal, ZŠ Kralovice-125 cm, 13.
Kaucký Oldřich, ZŠ Kralovice-120
cm, 14. Mašek David, ZŠ Kožlany-120 cm, 15. Soukup Dominik,
ZŠ Kožlany-115 cm, 16. Novák
Radek,ZŠ Kožlany.
starší žáci :
1. Adamojurka Jiří,ZŠ Kožlany160 cm, 2. Hora Václav, ZŠ Kožlany-155 cm, 3. Roub Lukáš, ZŠ
Kralovice-150 cm, 4. Kučírek Jan,
ZŠ Kralovice-150 cm, 5. Solar Josef, ZŠ Kožlany-150 cm, 6. Sak
Tomáš, ZŠ Kralovice-145 cm, 7.
Trnka Daniel, ZŠ Kralovice-135
cm, 8. Rataj Jan, ZŠ Kožlany-135
cm, 9. Bílek Ondřej, ZŠ Kožlany130 cm, 10. Drda František, ZŠ
Kožlany-130 cm, 11. Fiala Pavel,
ZŠ Kožlany-110 cm.
V pondělí 14.5. se uskutečnilo
v Horní Bříze okresní kolo McDonald‘s Cupu malé kopané žáků 4. a
5. tříd. Na fotbalovém hřišti se sešlo osm školních družstev(Plasy,
Kaznějov,
Kožlany,
Kralovice,
Chrást, Zruč-Senec, Nýřany, Horní
Bříza) a rozdělili se do dvou skupin.
Naši borci ve skupině dvakrát
remizovali (NÝ 0:0 a KAZ 1:1) a
jednou prohráli (KRA 0:3). Pak,
jako třetí tým ve skupině, nastoupili k zápasu o páté místo proti ZŠ
Chrást.Toto utkání vyhráli 2:0 a

skončili na celkovém pátém místě.
Podle slov Z.Pícla, který s klukama
v Plasích byl, podali naši hráči bojovný výkon a školu vzorně reprezentovali.
Konečná tabulka okr. kola: 1.
ZŠ Plasy 8:0, 2. ZŠ Zruč-Senec
3:2, 3. ZŠ Nýřany 8:4, 4. ZŠ Kralovice 8:9, 5. ZŠ Kožlany 3:4, 6.
ZŠ Chrást 2:7, 7. ZŠ Horní Bříza
2:3, 8. ZŠ Kaznějov 1:6.
Naši školu reprezentovali: Kupec L, Kounovský J., Švamberg V.,
Soukup D., Knot R., Správka L.,
Rumplík T.,Drda P.,Tupý L.
O dva dny déle ve středu 16.5.
vyjeli na svůj McDonald‘s Cup naši
malí fotbalisté z 1.-3.třídy do Plas.
Opět se tu sešlo osm školních
družstev (Kralovice, Kožlany, Plasy, Horní Bříza, Dolní Bělá, Dýšiná,
Chrást, Kaznějov) a znovu se rozdělila do dvou skupin.Ve skupině
naši remizovali(PL 0:0) a dvakrát
prohráli(HOB 0:1 a KRA 1:2),
přesto postoupili ze třetího místa
do boje o páté pořadí. Rozhodující
zapas svedl proti sobě naše borce
a ZŠ Dýšiná. Po uplynutí základní
hrací doby byl stav 0:0, proto o vítězi musely rozhodnout pokutové
kopy. Kožlanští měli pevnější nervy
nebo byli šikovnější a vyhráli
2:1(Fiala, Kastner). Za své výkony
zaslouží velikánskou pochvalu a
konečné páté místo je určitě
úspěch,protože tito malí fotbalisté
toho spolu ještě moc“ nenakopali“.
Konečná tabulka okr. kola: 1
.ZŠ Kralovice, 2. ZŠ Horní Bříza, 3.
ZŠ Chrást, 4. ZŠ Kaznějov, 5. ZŠ
Kožlany, 6. ZŠ Dýšiná, 7. ZŠ Dolní
Bělá, 8. ZŠ Plasy.
Naši školu reprezentovali tito
žáci: Šofranko M., Kulhánek J., Fiala J., Rocskár R., Perner M., Váchal O., Berbr J., Kastner F., Knot
R., Kubát T., Váchal D.
Věřím, že v Kožlanech byli, jsou
a budou dobří FOTBALISTÉ a sportovci vůbec, a že nám v budoucnu
připraví ještě spoustu hodnotných
sportovních zážitků.
Mgr. Jaroslav Berbr

Ve dnech 1.-3.6. bude vstup na hřiště u ZŠ pro děti ZDARMA.
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Závěr
mistrovských
starších minižákyň

soutěží

Již potřetí za sebou se naše starší minižákyně probojovaly do závěrečných mistrovských bojů své kategorie. Tyto soutěže probíhají na
celostátní úrovni ve formě turnajů
Mistrovství ČR a Festivalu Minibasketbalu.
Letošní los nás v předkole MČR
poslal na palubovku BK Prosek
k zápasům s domácím týmem, vítězem
severočeské
oblasti
–
BANÍKEM Most a druhým družstvem z Jižní Moravy – JISKROU
Kyjov.
Bohužel se ve všech zápasech
projevila naše „letitá slabost“ a tou
je nemožnost dát dohromady
družstvo z jednoho ročníku, takže
v družstvu ročníku 1994 hrály
hráčky narozené v roce 1996, 97 a
dokonce i 98. Fyzicky nemáme na
to v tomto složení hrát proti soupeři, který postaví dohromady celé
družstvo z jednoho ročníku. Druhou nevýhodou bylo, že tyto zápasy byly v letošní sezóně teprve třetím až pátým zápasem proti dívčímu družstvu (celou krajskou soutěž jsme hráli ve společné soutěži
s chlapeckými družstvy). Prvním a
druhým zápasem proti dívkám bylo
finále oblastního přeboru proti Lokomotivě Karlovy Vary.
Jak
již
bylo
naznačeno
v předkole MČR jsme neuspěli a
odešli jsme ve všech třech zápasech poraženi po výsledcích DBK
vs B. Most 34 : 87, vs BK Prosek
24 : 104 aj. Kyjov 46 : 85.
Jako poražený účastník předkola
jsme měli jistou účast na Festivalu
minibasketbalu v Olomouci. Los
nám přisoudil do základní skupiny
silné družstvo SOKOLA Hradec
Králové a domácí OSK Olomouc.
K zápasu proti Hradci Králové jsme
nastupovali v pátek po dlouhé cestě auty z Kožlan do Olomouce a na
výkonu v prvním poločase byla
únava znát. Poločas jsme prohráli
20 : 59. Druhá půle byla vyrovnaná a celý zápas skončil výsledkem
55 : 95. Jak se později ukázalo byl
to druhý nejlepší výsledek nějakého družstva proti HK (prohrál až ve
finále v prodloužení s J. Kyjov). Ve
druhém večerním zápase naší skupiny
prohrál
OSK
Olomouc
s Hradcem Králové
24 : 74.
V tomto zápase jsme měli možnost
si našeho sobotního soupeře prohlédnou a připravit se tak na jeho
velmi dobře nacvičené akce.
Sobotní zápas měl tedy rozhodnout o tom, zda postoupíme do bo-

jů o medaile nebo skončíme v poli
zatracených. KONEČNĚ zápas, kdy
holky předvedly, co umí. První
čtvrtina byla „oťukávání“ a vyhrály
jsme jí 14 : 12. Ve druhé čtvrtině
jsme na soupeře zatlačili, dovolili
mu dát pouze čtyři body a sami
nasázeli
šestnáct
–
takže
v poločase 30 : 16. Lenka Urbanová předvedla, že umí být tahounem družstva a více méně si ze
soupeřů „udělala trhačku“. Nutno
říci, že jí k tomu pomohla velice
kvalitním výkonem zbylá čtveřice
spoluhráček. Zbytek zápasu jsme
již v poklidu kontrolovali a na hřiště se dostala celá lavička. Vítězství
znamenalo postup do čtvrtfinále.

SLOVANKA Praha – náš tradiční
soupeř, kterého se nám málokdy
podařilo porazit a historie se potvrzuje. Vysoké hráčky soupeře
nám nedaly ani pomyslet na
úspěch a v poločase vyhrávaly 41 :
18. Rozhodli jsme se vyzkoušet
naše nejlepší hráčky proti kvalitnímu soupeři a do třetí čtvrtiny
jsme postavili základní pětku a ta
dokázala svůj mini zápas vyhrát.
Třetí čtvrtina skončila jasně v náš
prospěch 20 : 14. K závěru zápasu
nastoupily naše mladší hráčky a
svojí čtvrtinu prohrály 0 : 26, takže celkem na konci zápasu prohra
38 : 80. Systém turnaje nám za
dalšího soupeře přisoudil „skoro
domácí tým“ Kroměříže. Před 2 lety jsme ho na festivalu nejmladších minižákyň stejného ročníku
dokázali porazit. Bohužel od tohoto
turnaje ukončila více než polovina
našich
hráček
své
působení
v basketbale a na soupeře jsme
tentokráte nestačili. Prohra 37 : 51
nás poslala k závěrečnému souboji
o 7. místo.
Nedělní ranní zápas jsme začali
dobře. Vedení 20 : 12 po prvním
poločase předznamenávalo jasný
zápas. Opak byl pravdou – totální
herní kolaps naší druhé pětky

znamenal v poločase vedení soupeře o jeden bod - 34 : 33. Poločasová přestávka s důrazným připomenutím, že basket se hraje
v pěti a ne jeden proti pěti, že
když se přihraje, tak je to lepší a
že když si na hřišti hráčky pomůžou, že je to lehčí, přinesla ovoce.
Zlepšená obrana dovolila soupeři
pouze 7 bodů, důrazný útok zaznamenal bodů dvacet a do závěrečné čtvrtiny jsme vstupovali
s náskokem za stavu 53 : 41.
Dobře rozehraný zápas jsme dovedli do vítězného konce a po výhře 72 : 55 jsme zabalili na 400 kilometrovou cestu domů 7. místo.
Turnaje se zúčastnily následující
hráčky: Helena Čechurová – kapitánka (95), Romana Vršecká (94),
Sabina Novotná (94), Lenka Urbanová (94), Michaela Biháriová
(94), Kamila Kalousová (94), Iveta
Bláhová (95), Michaela Strnadová
(95 – hostovala z Benešova), Petra
Salfická (96), Denisa Hanzlíková
(96), Alexandra Šliková (96), Tereza Jašková (97) a Klára Buňková
(98). Na trenérském postu vládli
společnou rukou Jirka Buňka a Michal Chejlava
Za odvoz do Olomouce, fandění
proti přesilám fanoušků soupeře a
odvoz z Olomouce děkujeme V.
Urbanovi a manželům Jaškovým.
V příští sezóně máme v plánu
hrát následující soutěže: Mladší
dorostenky (1992/93) – Dorostenecká liga ČR, Mladší žákyně
(1994 a ml.) – v případě úspěchu
v kvalifikaci Žákovskou ligu mladších žákyň, v případě neúspěchu
Českomoravskou ligu straších žákyň, Mladší mini žákyně (1996 a
ml.) – Krajský přebor.
Sportovní úspěchy našeho klubu
jsme podpořili i na půdě funkcionářské – Mgr. V. Přibyl byl valnou
hromadou ČBF Plzeň zvolen za
předsedu Dozorčí rady ČBF. J.
Buňka byl kooptován do výboru
ČBF Plzeň jako předseda STK.
Z těchto pozic budeme mít velkou
možnost podílet se na řízení soutěží KP v našem kraji.
Na závěr si Vás dovolujeme pozvat v neděli 17.6. do sportovního
areálu u základní školy na rozloučení s letošní úspěšnou sezónou při
II. ročníku Memoriálu Katky Šlikové ve streetballu. K účasti na turnaji je již přihlášeno mnoho týmů
jak z našeho kraje, tak i z krajů
sousedních (SVČ Tygři Plzeň, Lokomotiva Plzeň, BK Kladno,…)
Podrobnosti o turnaji sledujte na
www.magics-h.cz/DBK.
J. Buňka
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KULTURA
Připravujeme výstavu
Kulturní komise Vás zve na Výstavu kreseb Václava Marka do
prostor Muzea v Kožlanech. Výstava proběhne v měsících červenec a
srpen 2007.

Pan Václav Marek pracoval léta v
Keramu Kožlany a jeho obrazy,
malované keramické talíře a vázy
jste měli možnost shlédnout v roce
2003 na výstavě také v Muzeu v
Kožlanech. Je to už třicet let, kdy
přišel do Kožlan. Bydlel v Kralovi-

cích a Kožlanech. Měl rád zdejší
kraj a také jej rád maloval.
Plakáty s pozváním na výstavu budou vyvěšeny koncem měsíce
června.
za kulturní komisi
Vladislava Kobyláková

Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí

Kdy
3. června
13. června
15. června
16. června
16. června
17. června
20. června – 5. srpna
22. – 24. června
23. června

Co
Dětský den v Kožlanech
Zasedání zastupitelstva
Stužkování dětí
Trampské hry pro děti
Ladislavská 50 – cyklistický výlet
Memoriál K. Šlikové
Svět panenek – výstava
Kralovická pouť
Sportovní den
12,00
13,15
15,00
17,00

hod.
hod.
hod.
hod.

Kde
Kožlany
Muzeum Kožlany
Mateřská škola Kožlany
Zdeslav
Kožlany
Hřiště ZŠ Kožlany
Muzeum M.Týnice
náměstí Kralovice
Hřiště Olympie Kožlany

žáci Olympie Kožlany – Zavidov
dorost Olympie Kožlany - Čistá „B“
stará garda Olympie Kožlany – s.g. Pılwitz
Olympie Kožlany „A“ – Pılwitz „A“

23. června

FOTBALOVÁ DISKOTÉKA

Sokolovna

1. července

Výlet na kolech Křivoklát

DBK Kožlany

LETNÍ KINO KRALOVICE
1.6.
2.-3.6.
5.6.
9.6.
12.6.
15.-16.6.
17.6.
19.6.
27.6.
29.6.
30.6.+1.7.

Lovecká sezóna
Vratné lahve
... a bude hůř
Dreamgirls
SAW III
Noc v muzeu
Babel
Pravidla lži
300: Bitva u Thermopyl
Past na žraloka
Rocky Balboa

animovaná, rodinná komedie
komedie ČR
film ČR
muzikál USA
horor USA
fantastická komedie USA
koprodukce Mexiko, USA
thriller ČR
historický film USA
animovaný, rodinný film USA, Jižní Korea
film USA

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 se ptali na Váš názor na „nový“ kožlanský zpravodaj a zde přinášíme výsledky ankety k 29. květnu.
Anketní otázka pro měsíc červen:
Přispějete do sbírky na vybudování pomníku Dr. E.
Beneše v jeho rodišti?
(Anketa bude spuštěna 1.6.)
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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.
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