KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
KVĚTEN 2007
Z RADNICE ...
Co je nového
Měsíc březen končil velmi teplým
a příjemným počasím a bylo nutné
do konce tohoto měsíce stihnout
prořezat a popřípadě porazit suché
stromy a větve. Tohoto úkolu se
velmi dobře zhostila odborná firma.
Některé stromy budou v budoucnu
potřebovat větší odborné ošetření,
aby se zamezilo riziku nečekaného
pádu stromu či větve.
Ve čtvrtek 29.dubna proběhlo
v Plzni vyhodnocení akce „Stavba
roku plzeňského kraje“, které jsme
se aktivně zúčastnili přihlášením
našeho nově vybudovaného sportovního areálu u ZŠ. Jako doprovodné akce se uskutečnila také výstava a konference na téma „Stavby pro volný čas“. Na této konferenci jsem v krátké prezentaci představil průběh výstavby a zajímavé
stavební prvky, které byly při této
stavbě použity a také využití této
stavby veřejností. Na závěr celé akce se uskutečnil slavnostní galavečer, kde byli vyhlášeni vítězové soutěže. Naše stavba nebyla nominována mezi posledních dvanáct.
Na začátku měsíce dubna jsme
postavili či opravili tři lávky přes
Hrádecký potok tak, aby se usnadnil
přechod lidem do lesa. Použité dřevo je z polomů, které vznikly při orkánu Kyril.
Při opravě betonové lávky
sponzorsky vypomohl
svým

bagrem p. Jiří Berbr, kterému
bych tímto chtěl poděkovat.
Začátkem měsíce dubna se rozjel
provoz ve sportovním areálu již
podle provozního řádu.
Podařilo se zavést elektřinu do buňky a dokončit úpravy okolí. Až se
okolí hřiště ozelení výsadbou okrasných keřů a trávy ,bude celý areál
hotov. Tohoto úkolu se po dohodě
s vedením ujmou žáci a učitelé naší
školy v rámci pracovního vyučování.
Zatím je areál využíván poměrně intenzivně. Mládež a rodiče s dětmi
využívají pěkného počasí a pravidelně navštěvují všechna sportoviště. Tento areál byl postaven také
jako prevence proti různým škodlivým vlivům působících na mládež.
Určitě svůj úkol plní a bude plnit i
v budoucnosti.
V půlce dubna byla dokončena
úprava parčíku a oprava kanalizace
u Krátké ulice. Vznikl tak opět jeden
hezky
upravený
kout
v Kožlanech.
V pondělí 16.dubna proběhl na
MÚ finanční audit hospodaření, který provedlo oddělení finanční kontroly KÚ PK. Kontrola konstatovala,
že hospodaření města je bez chyb a
nedostatků.
V ten samý den přišla další dobrá
zpráva. Město Kožlany obdrželo dotaci od KÚ PK na výstavbu naučné
stezky ve výši 25.000,-Kč. Dementuji tímto „šotka“, který v minulém

čísle tvrdil, že jsme dotaci na naučnou stezku nedostali a omlouvám se
za nepřesnou informaci.
Od půlky dubna jsme měli velké
problémy s vodou. Voda ve vodojemu ubývala, ale přitom spotřeba
nerostla. Vyměnili jsme čerpadlo i
rouru k čerpadlu a stále se situace
nezlepšovala. Podařilo se opravit
dlouholetou menší poruchu na vodovodním
řadu
v zemědělském
družstvu. Vypadalo to však na větší
poruchu na řadu mezi vrtem a vodojemem. Po
použití speciální
techniky z Plzeňských vodáren jsme
i tuto možnost vyloučili. Chyba byla
někde u vrtu.
Po spolupráci
s bývalým starostou p. Mudrou a
za velkého úsilí našich zaměstnanců
(hlavně p. Bořuty) se nám podařilo
poruchu odstranit a nedostatek vody Kožlanům tedy nehrozí.
V sobotu
21.dubna
proběhlo
v obřadní síni MÚ vítání nových občánků Kožlan. Po dlouhých letech
se k nám tato pěkná tradice opět
vrátila. Celá akce se setkala
s velkým ohlasem.
Konec dubna byl také ve znamení
podávání žádostí o pronájem Sokolovny. Zdá se, že zájemců je dost a
bude z čeho vybírat.
Mgr. V. Přibyl

starosta města

Na otázky zvědavého Vény Kožlánka tentokráte odpovídal člen rady města Milan Konopásek
1. Proč jste kandidoval do městského zastupitelstva?
Do městského zastupitelstva jsem

se rozhodl kandidovat poté, co jsem
změnil zaměstnání a v současné
době mám mnohem více volného

času. Zároveň jsem byl osloven a
požádán o spolupráci současným
starostou města Mgr. Vladimírem
Přibylem a místostarostou Ing.
Pavlem Šapovalovem, kteří pro mě
byli zárukou čestného jednání. Po
skoro
půlročním
působení
v zastupitelstvu a radě města již
vím, že jsem se nerozhodl špatně.
Zároveň bych chtěl tímto poděkovat
všem voličům za jejich hlasy ve volbách do městského zastupitelstva.
2. Jaké problémy v našem městě
by se měly co nejdříve vyřešit?
Těch problémů je, jak jistě víte,
celá řada. A tím největším je sehnat
finance. Nápadů je mnoho, ale vět-

šina naráží na nedostatek peněz.
Nejdříve by se měly vyřešit projekty
na výstavbu inženýrských sítí pro
současnou i příští výstavbu rodinných domků v Kožlanech, rozvoj
průmyslové zóny, ale také problémy
obcí, které spadají pod naše město,
např.
hřiště
v Bučku,
rybník
v Hedčanech apod.
3. Co Vás napadne, když jedete
nebo jdete obcí, ve které bydlíte?
Když procházím naším městem po
hlavní silnici, mám celkem dobrý
pocit. Průtah městem a veškeré
práce s ním spojené jsou podle mne
provedeny na velmi dobré úrovni.
Kožlanský zpravodaj 5/2007
strana - 1 -

Mám radost z každé nové fasády
nebo
alespoň
opravy,
ale
i
z květinové výzdoby. Je vidět, že
vzhled našeho města není občanům
lhostejný. Bohužel nelze přehlédnout vysoký provoz na hlavní silnici,
hlavně kamionovou dopravu a bezohlednost dost velkého procenta řidičů. I tento problém zastupitelstvo
města projednává, ale nemá velké
pravomoci tuto situaci změnit.
4. Jaký je osobní prioritní úkol
(pro město) člena městské rady?
Určitě výstavba rodinných domů a
z naší strany umožnění této výstavby zajištěním všech potřebných
prací
s tím
spojených.
Znám
z minulosti několik případů mladých
lidí, kteří chtěli stavět v Kožlanech a
z důvodu liknavosti v jednání staví
nyní v Kralovicích.
Dále, jak už jsem se zmínil v minulé
otázce, je to doprava, a to nejen po
hlavní silnici. Chtěl bych prosadit
vyhlášení obytné zóny na celém Vý-

Výzva
k obnovení
hrobového místa

pronájmu

Městský úřad Kožlany vyčerpal
všechny možnosti ke zjištění adresy
nájemců hrobových míst k uzavření
smlouvy o pronájmu hrobového
místa. V souladu se Zákonem o pohřebnictví č.256/2001 Sb. vydává
s účinností od 1.5.2007
SEZNAM HROBOVÝCH MÍST,
KTERÁ BUDOU K DATU
1.LISTOPADU ZRUŠENA
Seznam je vyvěšen ve vitríně na
hřbitově v Kožlanech a ve vitríně u
kulturního
domu
„Pod
věžičkou“v Kožlanech.
S hrobovým zařízením bude naloženo jako s věcmi opuštěnými.
Z výše uvedeného důvodu vyzývá
Městský úřad Kožlany všechny nájemce hrobových míst, aby si ve
vlastním zájmu ověřili a popřípadě
obnovili platnost smlouvy o nájmu
hrobového místa.
Informace
na
MÚ
Kožlany
v úřední dny od 7,30-12,00 hod. a
od 12,30-17,00 hod. nebo na
tel.čísle 373396613.
Očkování psů na vesnicích proběhne v sobotu 5.5.2007
Hedčany od 7,00-7,15 hod., Dřevec od 8,15-8,45 hod., Hodyně od
9,00-9,30 hod., Buček od 9,4510,00 hod.
Cena základní vakcinace je 80,--Kč.
Cena kombinované vakcinace je
200,--Kč.
Přineste s sebou očkovací průkaz.

fuku a tím např. snížení rychlosti,
výstavby zpomalovacích pásů.
Také by bylo třeba do veškerého
dění v Kožlanech zapojit co nejvíce
mladých lidí, ať už jde o činnost
města jako takového, nebo o práci
v zájmových organizacích, ale jak to
nejlépe udělat?
5. Co byste doporučil turistovi
ke shlédnutí v Kožlanech a okolí?
Já když přijedu někam jako turista, tak se hlavně zajímám, jak aktivně využít dovolenou. Já bych turistu, který se vydal do Kožlan vzal
např. na krásné hřiště u školy, zahrát si tenis nebo fotbálek, v létě
vykoupat do Vožeháku, v zimě do
okolí na běžky. Zrovna minulý týden
v neděli jsem byl na krásném pochodu údolím Javornice z Kožlan na
Zvíkovec a kdo jste tuto cestu ještě
neabsolvoval, ať pěšky nebo na kole, přišli jste o moc. Toto je samozřejmě můj osobní názor a jako zastupitel města turisty pozvu do našeho hezkého muzea, na návštěvu
Časový harmonogram svozu nebezpečných složek komunálního
odpadu-12.5.2007
Buček /náves/ od 8,00-8,20 hodin,
Hodyně /náves/ od 8,25-8,45 hodin,
Dřevec /náves/8,50 - 9,10 hodin
Hedčany /náves/ od 9,50-10,15 hodin,Kožlany /proti MÚ/ od 10,2010,50 hodin, Kožlany /horní křižovatka u Sparu/ od 10,50-11,20 hodin
Mezi nebezpečný odpad patří např.
zářivky, pneumatiky, akumulátory,
znečištěné obaly, lednice, televizory, elektrošrot, motorové oleje
apod.
UPOZORNĚNÍ
!!! Tento svoz nebezpečného
odpadu není určen pro podnikatele a podniky !!!
Rejstřík trestů nově také v Plzni
Dne 26. 3. 2007 byl v Plzni zahájen provoz pobočky Rejstříku trestů.
Pobočka byla zřízena výlučně pro
vyřizování žádostí o výpis z rejstříku
trestů pro potřeby fyzických osob a
sídlí na adrese Plzeň, Stehlíkova
3/1148 (v budově Okresního soudu
Plzeň - sever). K dispozici jsou na
místě tiskopisy žádostí i kolkové
známky a výpisy je zde možné získat na počkání v úředních hodinách:
pondělí,úterý,čtvrtek,pátek
8,0015,00 hod., středa 8,00-17,00 hod.
Za podnikatele obstará výpis z
rejstříku trestů živnostenský
úřad elektronicky

zrekonstruovaného
kláštera
v Mariánské Týnici, zřícenin hradů
Krašova a Krakovce nebo na obyčejnou procházku přes Valchu, pod
čistecký most a dále podél potoka
až ke zdeslavským rybníkům.
Samozřejmě, většině turistů zde
bude chybět lepší možnost ubytování, slušná restaurace a ostatní
služby např. bankomat a čerpací
stanice. Doufám, že i za podpory
města se tato situace bude postupně zlepšovat ke spokojenosti všech
návštěvníků Kožlan.
6. Co byste popřál spoluobčanům?
Všem spoluobčanům bych popřál
samozřejmě zdraví. Dále bych Vám
přál, aby jste se nebáli s jakýmkoliv
problémem, žádostí a stížností přijít
na Městský úřad v Kožlanech nebo i
osobně za všemi zastupiteli a Váš
problém nezastrčíme někam do
šuplíku, ale bude konstruktivně vyřešen.
Kožlanskému zpravodaji přeji čím
dál víc čtenářů a také dopisovatelů.
Podnikatel
- fyzická osoba je
podle živnostenského zákona povinen k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi doložit mimo jiné
také výpis z rejstříku trestů, ne
starší 3 měsíce. Pokud ustanovuje
fyzická nebo právnická osoba odpovědného zástupce, prostřednictvím kterého bude živnost provozovat, dokládá výpis z rejstříku
trestů také na tuto osobu. Novela
živnostenského zákona, s účinností
od 1.srpna 2006, stanovila, že si
živnostenský úřad výpis z rejstříku
trestů, pokud nebude k ohlášení
živnosti nebo žádosti o koncesi doložen, sám za podnikatele vyžádá.
Propojení informačních systémů Registr živnostenského podnikání a
Rejstříku trestů umožňuje, aby si
živnostenské úřady vyžadovaly výpisy z rejstříku trestů elektronickou
cestou. Tento způsob je v současné
době preferován především s ohledem na hospodárnost a rychlost
pořízení výpisu i s ohledem na snižování administrativní zátěže podnikatelů. Takto vyžádané výpisy
však slouží výhradně pro potřeby
řízení před živnostenským úřadem,
jsou zakládány do spisu podnikatele a nelze je poskytovat podnikateli
pro jiné účely.
Květnové oslavy
Military Car Club Plzeň oznamuje,
že 7.května v odpoledních hodinách
(kolem 16,00 hod.) pojede vojenská
kolona od Dřevce směrem na Rakovník. Přes Kožlany tak bude projíždět asi 30 historických vozidel.
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zahájení zjišťovacího řízení
Město Kožlany
Pražská 135, 331 41 Kožlany
Na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
OZNAMUJE VEŘEJNOSTI
Zahájení zjišťovacího řízení záměru
„ AMAGASAKI fáze II, Kožlany “
Oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment – EIA), je pro veřejnost k nahlédnutí v kanceláři tajemnice na Městském
úřadu Kožlany
od 27.04.2007 do 15.05.2007
v pracovní době.
Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy.
Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení ve smyslu EIA, proto na stejném místě je možné předat do 18.5.2007 písemné vyjádření.
Tato vyjádření budou zohledněna, společně s vyjádřeními dotčených územně samosprávných celků a dotčených
správních úřadů, při zpracování závěru zjišťovacího řízení, které provede Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí.
Na připomínky, které budou uplatněny po stanovení této lhůty nebude brán zřetel.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na stránkách CENIA http://www.cenia.cz/eia pod kódem PLK921 a na stránkách Plzeňského kraje (http://www.plzensky-kraj.cz/).
Dopis pana Svárovského starostovi města a reakce starosty na tento dopis
Panu starostovi a členům zastupitelstva města Kožlan.
Děkuji za odpovědi na mé otázky v Kožlanském zpravodaji – duben 2007. Dovolte mi k tomu malý komentář.
Z odpovědí pana starosty vyplývá, že obec má v současnosti cca 16 mil.Kč dluhu. Jaká byla odměna odstupujícímu
starostovi se sice nemůže zveřejnit, ale všichni to již víme, protože nakonec se nic stejně neutají. Sportovní areál u
naší školy prý stál obec 6 mil. Kč. Tato nemalá investice nyní slouží sportovcům, kterých je z celkového počtu obyvatel (1350) v každém případě menšina. Účel výstavby proto nemůžeme chápat jinak, než jako stabilizační prvek
školy, protože dětí je v regionu málo.
Nedostatečná odpověď na moje otázky se týká počtu zaměstnanců v Amagasaki Pipe z řad občanů Kožlan. Na to
nebylo odpovězeno ! V době výstavby tovární haly bylo v našem zpravodaji uveřejněno, že cena pozemku a inž. sítí
přišla obec na 4,5 mil. Kč. Také bylo zveřejněno, že v této souvislosti si obec vzala půjčku 2 mil. Kč. Podle mých
skromných informací je prý v továrně nyní zaměstnáno jen 12 až 15 obyvatel Kožlan. Ostatní jsou cizí. Co se na to
dá říci, pane starosto ? Já také váš občan říkám, že je to budování dělnické třídy za každou cenu. Prý dokonce kožlanské zájemce o práci odmítají. Navíc jde o práci mizerně placenou.
Obracím se tímto dopisem hlavně na nové a mladé členy zastupitelstva. Jak se zdá, stará garda na radnici nám
připravila vedle nesporných úspěchů, také i horké chvilky. Když jsem se v r. 1999 do Kožlan nastěhoval, měli jsme
tu ještě řeznictví, železářství, květinářství, cukrárnu, opravnu a prodej elektroniky, benzinovou pumpu. To všechno
zmizelo, ale máme novou fabriku. Kdo nemá automobil, jede ráno v osm hodin do Kralovic na příklad pro maso na
polévku. Zpět se dostane až po poledni, takže polévku si může dát až k večeři.
Vážení noví zastupitelé. Nebudete mít lehkou práci. Dluhů má obec již dost, važte každou korunu na nové investice. Odstrašujícím příkladem je jistá obec na Rakovnicku, kde stará garda nasekala dluhy a nové vedení po volbách nyní vybírá po 50 ti korunách od obyvatel na nejnutnější výdaje.
Také bych rád připomněl, že nezájem obyvatel obce o Vaší činnost je jen zdánlivý. Pokud uznáte za vhodné,
můžete tento dopis zveřejnit. Také by jistě každého zajímalo, jak podpoříte drobné soukromé podnikatele, kteří
v obci krachují.
Dne 3.4.2007
Vratislav Svárovský, důchodce
Na Mazancích 446 Kožlany
Odpovědi p. Svárovskému.
V reakci na další dopis občana
Kožlan p. Svárovského mi dovolte
pár slov.
Pan Svárovský má pravdu v tom,
že jedním z důvodů, proč se stavělo
nové hřiště je stabilizace a plnohodnotné vybavení školy a tím i
eventuální příchod nových žáků. Je
to ale jenom jeden z důvodů. Přesná suma, kterou město do této
stavby investovalo je 1.671.744,Kč. Tedy ne 6 mil. Kč, jak uvádí ve
svém dopise p. Svárovský.
Hodnota hřiště je ale hlavně
v prevenci škodlivých jevů, které na
naší mládež působí. A i kdyby se

tímto
alespoň
jednomu
dítěti
z našich obcí pomohlo, už by se tato investice vyplatila.
V otázce
počtu
zaměstnanců
v japonské firmě, kteří jsou občany
Kožlan, lze pouze konstatovat, že
samosprávě nepřísluší, aby soukromým subjektům určovala odkud
a jaké zaměstnance si mají vybírat.
Stejně tak nám nepřísluší nařizovat
někomu, jaký obchod a službu si
musí v Kožlanech zařídit nebo naopak zase zavřít. Z toho vyplývá, že
jediné co můžeme dělat, je vytvářet
takové podmínky, aby tito živnostníci v Kožlanech mohli své živnosti
provozovat bez nějakých zbyteč-

ných administrativních překážek. Je
to ale hlavně otázka trhu. Věřím
ale, že časem se zase do Kožlan
služby, o kterých p. Svárovský hovoří, vrátí. My zastupitelé podnikatelům rozhodně žádné překážky
klást nebudeme.
Dobrou radu, abychom vážili každou korunu na nové investice, si bereme k srdci. Rozhodně nechceme
dostat město do finančních problémů. Víme, že musíme hospodařit
tak, jako bychom hospodařili doma
s vlastními prostředky.
Mgr. Vladimír Přibyl
starosta města
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
„Náš výlet?“
Ve středu čtvrtého dubna jsme jeli na výlet do Mariánské Týnice.

Nejdříve jsme vešli do velkého sálu,
kde jsme si prohlédli výstavu Od
masopustu po Velikonoce. Moc se
mi líbily masky, které byla zapůjčeny z Kožlan a které z masopustu

Sešli jsme se ve třičtvrtě na osm
u školy. Pan učitel nás spočítal a
vyhuboval nám, že jsme málo oblečeni. Když přijel autobus, rychle
jsme do něj nastoupili. Odvezl nás
do Kralovic a potom už jsme šli
pěšky. Cestou jsme viděli malý potok s tůněmi a na jeho konci bylo
koupaliště. U něj stála nějaká socha
– nejspíš Týna mariánského. Za sochou byla polní cesta a po ní jsme
teprve šli k bráně.

které se o Velikonocích dodržovaly.
Byl tam taky jeden pán, který pletl
pomlázky a byly tam řehtačky a
klepačky a tratárky, a hlavně jako
jediná třída na celém světě, jsme
vystoupili na ochoz věže vysoké 60
metrů. Bylo z ní vidět až do Kožlan.
Nahoru vedlo 80 schodů a kdyby
někdo spadnul, tak spadnou všichni.
Pak jsme si prohlédli muzeum a
kostel.
Potom jsme šli zpátky do Kralovic
a než přijel autobus, někdo si ještě
koupil hamburgera a colu. Z výletu
jsme se vrátili na oběd. Na výletě se
nám moc líbilo.

Mariánskou Týnici jsme nejdříve
obešli a prohlédli si okolí. U vchodu
na nás čekala paní průvodkyně.

známe. Je tam také kuchyně
z třicátých let. Prohlédli jsme si i
velikonoční výstavu. Paní průvodkyně nám vyprávěla o všech zvycích,

Luboš Tupý a Václav Švamberg
žáci 5. třídy ZŠ Kožlany

Výtvarná soutěž
V období Velikonoc proběhla na
naší základní škole soutěž Nejkrásnější velikonoční vajíčko. Soutěže se
zúčastnily všechny třídy 1. i 2.
stupně.
Na prvním stupni byla nejúspěšnější 5. třída, autorem vajíčka byl
V. Švamberg, na druhém místě se
umístila třída 4. a na třetím místě
třída 3.

Na druhém stupni se žáci do soutěže vrhli s velikou vervou, zapojili
všechnu svou fantazii a použili
mnoho výtvarných technik.
Odborná komise pro vaječné záležitosti složená z žáků 2. stupně a
učitelů rozhodla takto:
nejkrásnější a nejnápaditější vajíčko vytvořili žáci Hora a Kounovský z 9. třídy, druhé se umístilo vajíčko děvčat Kulhánkové, Houškové,

Hříbalové a Jaškové z 8. třídy a třetí
bylo vajíčko žákyň Šofránkové, Kulhánkové a Knotové ze třídy 7. Vajíčka si můžete prohlédnout v oknech naší družiny.
Soutěž se žákům líbila a někteří
již chodí s nápady na další. Slibujeme, že do konce školního roku vyhlásíme další výtvarnou soutěž. Výtvory žáků opět vystavíme.
Eva Sixtová

Navštívili jsme výstavy
Dne 4.4. navštívili žáci II. stupně
ZŠ Západočeské muzeum v Plzni,
aby si prohlédli dvě výstavy – Odkaz Tibetu a Zapomenutý malíř Bohumil Konečný.
A zážitky?
Tereza Charvátová(6. tř.):
Cestou k muzeu jsme si řekli zajímavosti o chrámu sv. Bartoloměje,
dále jsme pokračovali kolem Masných krámů a Vodárenské věže přes
Kopeckého sady. Nejdříve nás čeka-

la výstava o Tibetu. Zde byly nádherné sošky. A to nejkrásnější – výstava obrazů Bohumila Konečného.
Plakáty, obrazy, portréty – vše jsme
si poctivě nafotili.
Karolína Šnajdrová(6.tř.):
Na výstavě Odkaz Tibetu jsme viděli sošky – Čtyřruké milující oči,
Bílý deštník, Diamantová mysl a řadu dalších. Nejvíce se mi líbil Strom
útočiště, to je velké plátno. Když
jsme si prohlédli výstavu o Tibetu,
přišla na řadu výstava Zapomenutý

malíř Bohumil Konečný – Bimba.
Zaujalo nás školní vysvědčení a obraz
Kulometná rota, kde učitelé
střílí po žácích. Za ten mu hrozilo
vyloučení ze školy. Kreslil pro časopis Ahoj, Rozruch a Mladého hlasatele, nejznámější je jeho obálka
s Rychlými šípy z časopisu Vpřed.
Maloval také plakáty a reklamy.
Tento výlet se nám povedl a jsem
ráda, že jsem výstavy viděla.

Veselé Velikonoce se zajíčkem
prožily děti z mateřské školky.
Ukázaly zajíčkovi, jak hezky umí
zdobit kraslice a po pohádce „Zajíčkova chaloupka“ mu zazpívaly
všechny písně, které o zajíčcích
znají. Nakonec všechny děti řekly

zajíčkovi koledu, kterou se naučily.
Zajíček jim za to přichystal na školní zahradě sladké překvapení. Každý si tam mohl najít vajíčko. I když
je zajíček schoval dobře, naše šikovné děti všechna vajíčka objevily
a hned si na nich pochutnaly.

Akce MŠ na květen:
3.5. - se budou děti fotografovat
25.5. - přijede divadlo s pohádkou
„Otesánek“ v 10.30hod.
J.Mrzenová

POHLED DO HISTORIE
Edvard Beneš – proč je považován za kontroverzního politika aneb co možná nevíte – II. díl
(pokračování z minulého čísla)
5.10.1938 Edvard Beneš abdikoval a novým prezidentem se stal Dr. E. Hácha, který jím zůstal až do 16.3. následujícího roku ( zřízením Protektorátu Čechy a Morava se stal zemským prezidentem). Beneš odjíždí z okleštěné
republiky do Británie a staví se do čela Československého národního výboru. Postupně získává uznání československé vlády v exilu od spojeneckých mocností a stává se opět prezidentem. Tím vyvolal četné právnické a politické
dohady a rozepře. Ty neskončily ani usnesením Prozatimního národního shromáždění ze dne 28.10.1945, které dodatečně schválilo jeho znovupřevzetí prezidentské funkce. Dodnes se najdou studie odborníků na toto téma.
Činem prezidenta Beneše, který je dodnes nejvíce médializován (a vyvolává doslova hysterii v Německu a Rakousku), je jeho podpis tzv. Benešových dekretů, správně Dekretů prezidenta republiky. O těchto dekretech mluví
nejvíc ti, kteří o nich nic nevědí ( zvláště jejich němečtí i čeští kritici ). Tyto dekrety vznikaly jako normativní dokuKožlanský zpravodaj 5/2007
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menty a ústavním zákonem 57/1946 se považují za zákon a jsou neoddělitelnou součástí našeho právního řádu.
Dekretů bylo několik stovek a týkaly se všech oblastí života, souhrnně řečeno upravovaly poválečné uspořádání
v naší zemi. Dekretů, které nejvíce dráždí sudetoněmecký Landsmanschaft a jejich české přisluhovače, je jen několik. Pokusím se je stručně přiblížit i s následky jejich případného zrušení.
Dekret 5/1945 ( vydán 19.5.1945) o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o
národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů.
Zrušením tohoto dekretu by bojovníci za osvobození naší vlasti, židovští občané a další postižení nebo jejich dědici, zase vrátili majetek nacistům, arizátorům, zrádcům a kolaborantům či jim podobným.
Dekret 12/1945 ( vydán 21.6.1945) o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa
Z konfiskace byly vyjmuty majetky osob německé národnosti, které se aktivně zúčastnily boje za zachování celistvosti a osvobození Československa, nebyl zde tedy uplatňován princip kolektivní viny (jak je dekretům stále přisuzováno). Při vyhlášení neplatnosti tohoto dekretu by musel být vydán veškerý zemědělský majetek nejen Němcům, ale všem zrádcům národa na důkaz toho, že být zrádcem se vyplácí.
Dekret 16/1945 ( vydán 19.6. 1945) o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných
soudech
Je pravda, že tento dekret byl několikrát využit k prosazení osobní msty, ale
hlavní cíl – potrestat zjevné zločiny se podařil. Při zrušení tohoto dekretu by bylo
nutno prohlásit válečného zločince K.H.Franka a řadu dalších za nevinné, jejich
zločiny za hluboké nedorozumění.
Dekret 33/1945 ( vydán 2.8.1945) o úpravě československého státního občanství
osob národnosti německé a maďarské
Tento dekret zbavuje československého státního občanství osoby německé
národnosti, vyjma těch, kteří se v době zvýšeného ohrožení republiky přihlásili za
Čechy nebo prokázali, že zůstali věrni Československé republice. Zároveň ale
všichni, kteří pozbyli československého státního občanství, mohli do 6 měsíců
požádat o jeho vrácení a až do rozhodnutí byli žadatelé pokládáni za
československé státní občany. Není snad naší vinou, že mnoho Němců o občanství
nepožádalo. Stručně shrnuto – ti Němci, kteří nebyli československými státními
občany a ani o občanství nepožádali, neměli na území Československé republiky
co pohledávat. Naše republika jim jen plnila jejich vroucí přání – Heim ins Reich,
ale asi jinak než si představovali. Na tom není nic nespravedlivého, naopak.
Ačkoliv je jim to podsouváno, Benešovy dekrety nebyly vydány na odsun Němců.
Ten vyplýval ze závěrů Postupimské konference ( ze dne 2.8.1945, které nebyly
nikdy anulovány), kde se v hlavě XIII píše, že německé obyvatelstvo nebo jeho
složky v Polsku, Československu a v Maďarsku, bude třeba odsunout do Německa.
Neoddiskutovatelnou skvrnou na pokvětnových událostech je tzv. divoký
odsun prováděný s neobyčejnou horlivostí a krutostí těmi, kteří neměli za své chování v Protektorátu čisté svědomí.
I když údaje o počtu mrtvých jsou ze strany sudetských Němců přehnané ( 225 tisíc), oběti byly a nebylo jich málo
( oficiální údaje hovoří o 40 tisících). Byly ovšem i oběti na straně Čechů, neboť i němečtí ozbrojení navrátilci, zbytky poražené armády a Werwolfové nelítostně řádili.
Za co se můžeme stydět je zákon 115/1946 ze dne 8.5.1946 o oprávněnosti jednání souvisejících s bojem o
znovunabytí svobody Čechů a Slováků, který posunul hranici beztrestnosti do roku 1946 a prohlásil tak všechny zločiny spáchané na Němcích ( ale i Češích) od 9.5.1945 do roku 1946 za beztrestné.
Organizovaný odsun, při kterém byla snaha udržet spořádanost a lidskost, začal až v lednu 1946. Celkem utekly,
byly řádně nebo divoce odsunuty takřka 3 miliony Němců.
Posledním z napadaných dekretů je dekret 108/1945 ( vydaný 25.října 1945) o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.
Na základě tohoto dekretu byl zkonfiskován movitý i nemovitý majetek Německé říše a německým státním občanům ( kdo byl německý státní občan posuzoval již dekret 33/1945). Z konfiskace byla vyjmuta jen ta část majetku, která byla nevyhnutelná k uspokojení životních potřeb nebo k osobnímu zaměstnání těchto osob a jejich členů
rodiny. Toto znění bylo inspirováno německými nařízeními pro konfiskaci židovského majetku.
Tento dekret nebyl svévolným aktem Československé republiky, ale vycházel za závěrů Postupimské konference, kde je v hlavě IV stanoveno, že Německo bude povinno nahradit v nejvyšší míře škody a utrpení, které způsobilo Spojeným národům a za něž se německý národ nemůže zbavit odpovědnosti. Dále v Dohodě o reparacích od Německa, článku 6 se praví, že každá vláda si ponechá formou, již sama zvolí, německý nepřátelský majetek v své
pravomoci. Tento majetek pak odečte od svého podílu na reparacích. Ty jsme stejně nedostali, pro úplnost dodávám, že podle Dohody měla ČSR nárok na 350 miliard Kč reparací, zkonfiskovaný majetek se odhaduje na zhruba
300miliard Kč. Navíc sudetští Němci získali již odškodnění od německé vlády . Na základě těchto informací je nepochopitelné proč je náš rodák stále napadán, udělal jen to co musel a co mu předepisovaly závěry Postupimské konference. Můžeme litovat německých obětí divokého odsunu, ale Edvard Beneš na nich nenese vinu. Omlouvat se za
německé oběti lze pouze v případě, že se Němci omluví za české oběti nacistické zrůdnosti.
Poslední kapitola Benešova nejen politického života, začíná jeho znovuzvolením prezidentem 19.6.1946. Již od
osvobození naší vlasti se do vedení různých státních úřadů a institucí pomalu a nenápadně derou komunisté. Díky
roztříštěnosti demokratických sil se posilují a v prvních poválečných volbách získávají i značný politický vliv. Je
nespornou Benešovou chybou, že nesjednotil demokratické síly a neudržel stávající politické rozdělení. V pohnutých
únorových dnech 1948 odmítl nabídku obnovit vojskem pořádek a rozehnat ozbrojená vystoupení Lidových milicí.
Naopak přijal demisi ministrů demokratických stran a sestavením nové vlády pověřil Klementa Gottwalda. Ještě
chvíli Beneš nechtěně svojí osobou navozoval zdání jakési demokracie, pod níž se skrývala nastupující komunistická
diktatura. Vzepřel se až v květnu, kdy odmítl podepsat novou československou ústavu ( Ústava 9.května). Beneš
byl již na konci sil a 7. června abdikoval, ve své vile v Sezimově Ústí zemřel 3.září 1948.
Zemřel symbolicky v okamžiku, kdy už pro něj a jeho politiku nebylo v rozdělující se Evropě místo.
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Nerad hodnotím slova a činy velkého státníka, je jasné, že když ustoupil v září 1938 Mnichovskému diktátu, zabránil válce, kterou jsme nemohli sami vyhrát. O deset let později ustupovat neměl, měl v rukou prostředky a moc,
kterými mohl komunistické totalitě zabránit.
Domníval se snad, že zabráněním občanské válce zmírní formu komunistického
panství.
Jak zásadní nedostatek prozíravosti od člověka, který v červnu 1947 napsal :
Vážení spoluobčané !
V nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši
Československou republiku, tj. dekrety presidenta ČSR. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nebudou opakovat tragické události let 1938 – 39.
Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války,
zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu,
na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti.
Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé
světové války, budou postupem času revanšisty prohlašované za neplatné.
Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou „ tak zvaní čeští vlastenci“,
kteří se budou sudetským Němcům omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich
návratu.
Nenechte se oklamat a návratu nedopusťte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha
o ovládnutí Evropy Německem zůstává.
Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska
od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního presidenta ČSR T. G. Masaryka a jeho spoluzakladatele M. R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů.
Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost a potrestejte všechny
vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.
Váš Edvard Beneš
Doufejme jen, že v zániku obou našich národů se spletl
S použitím různých materiálů a internetu napsal Roman Moučka, Kožlany 456
Továrna na nábytek v Kožlanech
Kožlany byly od nepaměti městečkem řemesel. Kdysi tržním městečkem královského hradu Týřova a Týřovských pánů z Ensidle, později pánů Lažanských a panství chříčského. Městečko hrnčířů, tkalců, ševců, koželuhů, kožešníků, mydlářů, bednářů, kolářů, ale i truhlářů. Ještě po první světové válce bylo v Kožlanech více než sto řemesel. Z toho nejméně 10 truhlářských dílen. Byly to truhlářské dílny p. Františeka Říhy v cp. 95, pak Josefa Hanzlíčka, dále Vendelína Bureše, který měl truhlářství včetně pohřební služby v cp. 190 a pak Jaroslava Hanuše. Dále
truhlářství Karla Cajthamla v cp. 317, Rudolfa Kauče v cp. 83, Václava Kouby v cp. 296, Roberta Černého v cp. 31,
Václava Ulmana v cp. 213 a Jindřicha Vopata v cp. 245. Všichni pocházeli ze skromných poměrů tehdejší doby.
Truhlář Jindřich Vopat, nar. 1898, jako syn Vojtěcha Vopata, nar. 1870, hrnčíře v Kožlanech a matky Justiny
roz. Bendové, nar. 1876 ve mlýně pod Čisteckým mostem, vyrůstal v rodině devíti dětí. S Růženou 1897, Františkem 1900, Justou 1904, Štěpánem 1907, Antonínem 1909, Václavem 1911, Rudolfem 1914 a Honzou 1916. Ti
všichni prožívali svoje dětství v „Uličce„ nad potokem, proti bývalé Sládkojc hospodě cp. 79, kde ve 2 starých doškových chalupách žily čtyři rodiny Tomešojc, Vopatojc, Růžojc a Novejch (Poldojc). Celkem s rodiči 35 duší. V té
době za Rakouska-Uherska nic neobvyklého. A tak Jindřich Vopat vyrůstá jako mnozí ve velice skromných poměrech.
Po vyučení truhlářem v Petrohradě získává Jindřich Vopat další zkušenosti a pracuje jako společník
s vynikajícím truhlářem Václavem Koubou v malé dílně v Kožlanech cp. 296 u Koubů. Po první světové válce si spolu v roce 1924 najímají větší truhlářskou dílnu u p. Vojty Rabštejnka, (kterému všichni říkali Masaryk, protože nosil
čepici Masaryčku a bradku jako Masaryk) Rozšiřují výrobu a přibírají dalšího pracovníka, jednoho z bratrů Antonína
Vopata, rovněž vyučeného truhlářem. Sjednávají větší zakázky a dostávají se do konkurzu a častých finančních potíží. Václav Kouba odchází z dílny jako společník, ale pracuje dál doma pro dílnu pana Vopata.
V roce 1925 kupují rodiče truhláře Vopata v dražbě pozůstalost po paní Anně Škuderové na horní křižovatce
směrem na Hradecko vpravo dům cp. 69 s kouskem pole, kde pak bydlí celá početná Vopatojc rodina (dnes je dům
zbourán a je tam parkoviště) A v roce 1927, když prodávají dědicové po paní Barboře Levé, naproti přes silnici
v břehu, starý doškový dům cp. 68 tak zvanou „Crkovnu“, kde dožívala bába Levých – Crkojc, kupuje dům truhlář
Jindřich Vopat. S pozdějším záměrem tam postavit nový dům s prostornou truhlářskou dílnou. Tento záměr však
uskutečňuje až v roce 1928 po svatbě s dcerou movitého kožlanského řezníka a hostinského pana Antonína Babora
cp. 71. Kdy manželka Miloslava přináší věnem základ pro další podnikání a truhlář Jindřich Vopat staví dům
s moderní dílnou pro strojní zpracování dřeva. Rozšiřuje výrobu, najímá některé kožlanská truhláře, včetně několika
bratrů. Hospodářská krize v letech 1929-35 zasahuje však všechny výrobní obory, přestože truhlář Vopat je více
než truhlářem dobrým obchodníkem, je stále větší problém získávat nové a nové zakázky. A tak dělá nábytek a některé výrobky na sklad, který má v Kožlanech cp. 101 a inzeruje dodání ložnic, kuchyní, stolů, židlí a různého nábytku.
Hospodářská krize však ještě zdaleka nekončí a na podnikatele Jindřicha Vopata je vyhlášen v roce 1932 Okresním soudem v Kralovicích pro platební neschopnost konkurz s veřejnou dražbou na 10 měkkých nenatřených skříní,
80 židlí, 10 nočních stolků, 21 pokojových stolů, 37 postranních prken na postele, 243 prken měkkých, 254 kusů fošen a různých ještě nehotových výrobků včetně 10 truhlářských hoblovacích strojů, hoblic. Při čemž nemovitost cp.
68 při konkurzním řízení zůstává nedotčena, neboť zákonitou majitelkou nemovitosti je manželka Miloslava. Avšak
ani tato těžká rána nezlomí pevnou vůli podnikatele. Těžce shání peníze na mzdy dělníků, kteří také ne vždy a včas
mzdu dostávají. Ale časem získává nová odbytiště a dodává nábytek pro obchodní domy Brouk a Babka a Bílou la-
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buť v Praze. Do Prahy dopravuje nábytek vlakem a při poškození nábytku během dopravy, jezdí skupina pracovníků
opravovat nábytek přímo na nádraží, kde k poškození došlo, aby tak vyhověl včas smluvním dodacím podmínkám.
Začátkem války Jindřich Vopat zůstává stále ve styku s bývalými obchodními partnery, izraelského původu nevyjímaje, kterým pomáhá v době německého antisemitismu a persekuce, která je po vyhlášení rasových zákonů
trestná. Rozšiřuje výrobu, staví další dílny a nakupuje nové stroje. Přibírá nové zaměstnance, specialistu lakýrníka
Václava Švamberga a truhláře mistra Fantu, kteří jsou oporou podniku a zárukou kvality. Neopomenutelnou pomocnicí je mu však stále manželka Mila, která mimo domácnosti a výchovy tří dětí (Lumíra, Kamila a Oluny) vede
veškerou administrativu a ekonomiku podniku a která pro některé dojíždějící zaměstnance i vaří. Přichází doba plné
zaměstnanosti a poté i totálního nasazení pod heslem „Vše pro vítězství Velkoněmecké říše“. Zvyšují se mzdy, potraviny jsou na příděl a stávají se nedostupnými a někdy není za peníze ani co koupit. A tak se stává nábytek i na
venkově dobrou investicí. Končí doba „babiččiny truhly“ přichází doba prosklených kredenců, gaučů a mycáků. Poptávka převyšuje nabídku, výroba stoupá a podnik se konsoliduje.
Kromě výroby dřevěných stojánků na pušky a beden na munici stoupá i výroba nábytku. Po zakoupení dalších

sousedních pozemků se rozšiřují dílny, vlevo za domem až za dům cp. 234, listonoše pana Staňka a po druhé straně
vpravo zpět k dolní dílně. Dochází k specializaci v jednotlivých dílnách. Za obytným domem vlevo dílny strojní, nahoře dílny montážní a dole vpravo, za dnešním krámkem, speciální ruční dílna, kde pracují přední truhláři Cyril Fanta, Václav Subera a Josef Mutinský. Majitel zakupuje nákladní a později i osobní auto Buicka (Bujka), které později
při přísném obhospodařování pohonnými hmotami předělávají na dřevoplyn (neboť za války z civilního sektoru dostávají benzin pouze lékaři a to ještě v omezeném množství). Předělená auta na dřevoplyn měla za kabinou železný
kotel v průměru kolem 50 cm a 120 cm výšky z železným pevným poklopem na šroub, do kterého se nasypávaly
krátké 8 – 10 cm dlouhé špalíčky z tvrdého dřeva (později i z měkkého), kde se po zapálení po určité době začal
vyvíjet plyn pro pohon vozidla. Začátek vytváření plynu se pak posuzovalo podle kulatého otvoru s klapkou na boku kotle, kde byl vidět oheň a pravidelné klapání vzduchové klapky. Tímto se uvedení auta do provozu stávalo vždy
určitým obřadem s občasným prohrabáváním kotle pohrabáčem a každý start se stával středem pozornosti jak dětí,
tak dospělých, který byl doménou obou Vopatojc kluků, synů majitele, Lumíra i Kamila, kteří perfektně ovládli nejen
startování, ale i jízdu auty. Nemalým problémem však bylo vydat se osobním autem na dřevoplyn na delší obchodní cestu do vzdálenějších míst na Moravu nebo na Slovensko, kdy bylo nutné před jízdou odeslat řadu pytlů se špalíčky na několik železničních stanic s odstupem 100 – 150 km od sebe, aby při cestě tam i zpět bylo možno „dotankovat“ . A tak pytle s dřevěnými špalíčky se stávaly ve válce nepostradatelným průvodcem všech nákladních a některých osobních aut.
Začátkem války pracuje v truhlářských dílnách Jindřicha Vopata v Kožlanech již 28-30 lidí. Byli to především
truhláři: Václav Kouba, Cyril Fanta (ale všichni mu říkali Véna), Václav Subera, Josef Mutinský, Antonín Vopat, Alois
Hanaur, Emil Novák, Franta Tomeš (Štorek), Jarda Hanuš, Vilda Nový, Karel Valach, Jirka Kožíšek, Karel Hop, Karel
Holopírek, Vladimír Smolík ze Studené, Chejlava z Bohů, Hes a později i tesař Dürschmid, lakýrník Václav Švamberg, z učedníků pak syn majitele Lumír Vopat, Jindřich Cédl, Olda Cajthaml, Václav Kožíšek, Robert Černý a Jiří
Bouda z Mladotic. Z dělníků pak bratři majitele Václav, Ruda, Honza a strojník Štěpán Vopat, sestra Justa Cédlová a
švagr František Cédl, Marie Klárová, Anna Panušková, Marie Nováková a příležitostně zedník Václav Hamouz. Ale
pracovali tam i Jeřábek ze Všesulova, Škarda z Břežan a Konvalinka z Podkrašova. V kanceláři pak Milka Kasalová,
provdaná Čechová a Franta Hanzlíček.
Někteří z těchto zaměstnanců byli však během války totálně nasazeni na různá pracoviště ve prospěch Velkoněmecké říše (Valach, Hes, Subera, Nový a další). Truhlárny vyráběly mimo vojenských zakázek hlavně nábytek pro
obchodní domy. Kdy největší zakázkou koncem války byla zakázka výroby nábytku pro vybombardované Dobřany,
které Američané vybombardovali koncem války omylem místo Škodových závodů v Plzni.
Tímto prosperujícím podnikem získávají Kožlany, mimo hrnčírny p.Rabštejnka a cihelny, další pracovní příležitosti s nadějí na další poválečný rozvoj továrny Jindřicha Vopata, pro kterého bylo po celoživotní usilovné práci jedinném přepychem postavení si malé skromné dřevěné chaty u Benešojc studánky na Hrádeckém potoce na půvabném plácku bývalého kožlanského Bělidla, kde v létě v neděli trávili s manželkou víkend.
V revolučních dnech v roce 1945 se truhlárna pana Vopata stává centrem připravovaného odboje, kam se soustřeďují a přiváží zbraně od Vládního vojska z Kralovic a kde je organizován pod vedením československého důstojníka Karla Čecha případný odboj a bratr pana Vopata Antonín se stává členem prvního ilegálního revolučního okresního národního výboru v Kralovicích.
Tolik k historii zrodu továrny na nábytek pana Jindřicha Vopata v Kožlanech, která by neměla být zapomenuta.
Zpracováno ve spolupráci p. Kříže, p. Švamberga a paní Langové

Bohumil Vondrášek

KULTURA
Pohled do historie ochotnického
divadla v Kožlanech
Vážení a milí naši divadelní diváci,
v letošním roce je to již dvacet
let, kdy se v Kožlanech obnovila
činnost ochotnického divadla. A bylo
to také po více jak dvaceti letech.

První hru od Jana Wericha „Teta
z Bruselu“ režíroval pan Straka. Jeho zásluhou byla znovu obnovena
činnost ochotnického divadla. Pan
Straka režíroval také druhou hru od
Josefa Tomana „Slovanské nebe“.
Bylo to v roce 1987 a 1988.

V letech 1989 a 1990 režíroval
náš soubor herec z divadla J. K. Tyla v Plzni za finanční podpory
Okresního kulturního střediska. Pohádka Markéty Zinnerové „Rozmarná
princezna“
měla
premiéru
v bouřlivé době v prosinci 1989.
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Přesto na nás diváci přišli a měli
jsme úspěch. Další hra byla nastudovaná v roce 1990 a bylo to
v období voleb, opět neklidná doba.
Ale komedie dovedou přitáhnout diváka, a pan Georgese Feydeau,
uměl psát „konverzačky“, i když se
odehrávají v 19. století. Jeho „Dámský krejčí“ bavil nejen nás na
zkouškách, ale také diváky.
V roce 1991 vznikl „Kabaret“,
vzpomínka na minulé Silvestry, bylo
v něm několik scének, písniček. Režii měl Petr Novák st. a průvodní
slovo k němu napsali Miroslav Souček st. a V. Kobyláková. V roce
1994 se hrají dvě hry a hrají vlastně
dva soubory. Mladší herci nacvičují
pod vedením Petra Nováka st. pohádku od Jana Drdy „Dalskabáty,
hříšnou ves“. Je to hra, která se na-

cvičovala dva roky a vyměnilo se při
nácviku třikrát obsazení. Mladí odcházeli na studia, na vojnu, pryč
z Kožlan. V této hře zazářila pozdější televizní hvězda Věra Knedlhansová, která hrála Luciferku.
Druhý soubor pod vedením Ing.
Františka Drtikola nastudoval komedii Kena Ludwiga „Tenora na roztrhání“.
Dalším režisérem, vlastně režisérkou, je paní Jana Hurtová. V té době se v souboru objevuje velký nedostatek herců-mužů, a proto je
vybrána hra od Neil Simona „Rozladěné dueto“. Šest žen a dva muži
pobavili diváky. Dobrá komedie nikdy nezklame.
Potom se činnost na několik roků
pozastavuje, není režisér. Nikdo to
nechce dělat. Okresních divadelních

přehlídek se zúčastňujeme jako diváci a připravujeme jen pásma na
Šibřinky, s kterými vystupujeme na
zábavných večerech v rámci přehlídky.
V roce 2001 v srpnu oslavují Kožlany 700 let od povýšení na město.
Oslavy narychlo režíruje V. Kobyláková a do Kožlan přijíždí sám Karel
IV. se všemi čtyřmi ženami, aby
Kožlany povýšil na město. V tomto
roce se ujímá režie V.Kobyláková a
divadelní soubor nacvičuje hry, které pro něj píše.
V prosinci 2001 je to komedie „A
v sobotu jsme v Africe“. Soubor je
omlazen, ale někteří skalní zůstávají.
V.Kobyláková

Slavnostní uvítání dětí do života
Dne 21. dubna v městské obřadní
síni přivítal starosta Mgr. Vladimír
Přibyl děti narozené v roce 2006 a
počátkem roku 2007 jako nové občany.
Rodiče dětí se podepsali do kroniky. Děti dostaly malý dárek, polštářek sluníčko a pamětní list, jako
upomínku na slavnost.
Děti z mateřské školy v kulturním
programu zahrály na flétničky,
přednesly básničky. Také děvčata
ze základní školy přišla pozdravit
nové občánky a přednesla básně o
dětech a rodičích.
Přejeme dětem a jejich rodičům
hodně štěstí, zdraví a vzájemné
lásky.
V. Kobyláková
foto: H. Tupá
Beseda s MUDr. Evou Konečnou – „Zapomenutý
malíř Bohumil Konečný“
Dne 12. dubna byla v městské knihovně Kožlany beseda s MUDr. E. Konečnou. Přítomní měli možnost se
seznámit s životem a dílem malíře Bohumila Konečného.
Paní Konečná vzpomínala na malířské začátky svého
manžela, na jeho práci pro Baťovy závody, spolupráci
s Jaroslavem Foglarem. Přinesla kresby, které doplnily
její vzpomínky. Kolem padesáti posluchačů strávilo příjemný podvečer v prostorách městské knihovny.
Paní MUDr. Konečná slíbila zapůjčit exponáty na výstavu v Městském muzeu v Kožlanech. Termín výstavy bude ještě upřesněn.

POZVÁNKA na Divadelní víkend
Dne 19.5.2007 proběhne již druhý ročník Divadelního
víkendu v Kožlanech.
Vystoupí na něm dva ochotnické divadelní soubory. Ve
14,00 hod. uvede DS OSADA Horní Bříza hru Johna Patrika „Pohleď a budeš udiven“. Jsme rádi, že jsme získali
tento soubor na náš Divadelní víkend. V 18,00 hod. vystoupí náš divadelní soubor HASIKO Kožlany s novou
hrou Vladislavy Kobylákové „Sbohem Chicago, New York
je New York“. Celá akce bude plakátována. Zveme naše milé diváky na Divadelní víkend v Kožlanech.

NAŠE SPOLKY
Sdružení přátel Dr.Edvarda Beneše v Kožlanech
uspořádalo dne 3.4.2007 schůzku, na které byla projednávána příprava oslav u příležitosti narození
Dr. E. Beneše v Kožlanech.
Vzpomínková slavnost bude uspořádána dne 26.5.2007
ve 14,00 hod. u busty Dr.Edvarda Beneše v parku.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Současně prosíme obyvatele Kožlan, kteří mají upomínkové předměty nebo knihy, které se vztahují k životu a
dílu Dr.E.Beneše, zda je mohou zapůjčit nebo věnovat
našemu sdružení.
E.Pekárková

Klub důchodců Kožlany
pořádá jarní setkání důchodců v úterý 15.5.2007 od
15,00 hod. v rekreačním středisku DP u Vožehova rybníka.
Doprava tam i zpět je zajištěna autobusem.
Dále je připravován zájezd na středu 22.5.2007 na zámek Zbiroh, do Radnic a do Západočeského muzea
v Plzni. Bližší informace na obě akce na plakátech a
v místním rozhlase.
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Z činnosti Sboru dobrovolných
hasičů v Kožlanech
Z roku 2007 máme za sebou čtyři
měsíce a pro nás, pro kožlanské
hasiče, to bylo období opravdu hektické. Po lednové výroční valné
hromadě a příslibu starosty města,
že je nakloněn přestavbě sociálního
zařízení a kuchyňky v hasičské
zbrojnici jsme se „do toho“ pustili.
Velitel s členy zásahové jednotky
načrtli plánky, předložili předběžný
rozpočet na materiál a rada města
vše schválila. Kolektiv mladých
hasičů pomohl s úklidem a 1. března byly stavební úpravy ve zbrojnici
započaty – úkol, který před námi
stál byl více než náročný, a to především na čas i fyzickou práci.

Veškeré stavební práce jsme dělali
svépomocí, od bourání, zdění, nahazování, obklady, vedení elektriky,
vody i kanalizace, osazení sanitárního zařízení až po úklid. Na tomto
místě je třeba nejvíce poděkovat
pánům Vladimíru Jindrovi, Vladimíru
Klausovi a Jiřímu Švambergovi a
paním Arletě Kratochvílové, Haně
Klausové, Zdeňce Kotěšovcové a
Jitce Švecové. Dále patří poděkování : Frantovi Švecovi, Milanu Konopáskovi, Frantovi Kotěšovcovi, Michalu Šotovi, Frantovi Tomešovi,
Radovanu Kratochvílovi, Václavu
Kratochvílovi, Jaroslavu Sebránkovi,
Vladislavu a Jiřímu Foldovým, Janu
Bořutovi, Janu Kašparovi, Jaroslavu
Kourovi, Jarmile Valachové, Evě
Hofmanové, Drahuš Kourové, Ivoně
Konopáskové, Ivaně Jakšové, Lídě
Mutinské, Aleně Foldové, Ireně Šnajdrové, Marii Hradské, Aleně Štruncové a všem mladým hasičům. Bez
obětavosti a pracovitosti všech by
se za tak krátkou dobu ( jeden měsíc !!! ) dílo nepodařilo. Kožlanští
hasiči tak od 31. března mají důstojné sociální zázemí, které si
mohli všichni prohlédnout, a které
velmi úspěšně prošlo velkou zatěžkávací zkouškou při březnové hasičské soutěži.
Na sobotu 31. března byl připraven již 4. ročník soutěže O pohár
starosty města – Kožlanská jízda.
Pozvání přijaly tyto sbory : Kralovice, Žihle, Brodeslavy, Hradecko,
Kaznějov, Hromnice, Kozolupy, Všeruby, Dýšina, Tlučná a z lounského
okresu Krásný Dvůr a Kryry a
z okresu Rakovník sbor z Čisté. Ješ-

tě v sobotu dopoledne nebylo jisté,
že domácí dají tým dohromady, ale
nakonec se vše podařilo a za Kožlany nastoupili: velitel Jirka Švamberg, řidič Vladislav Folda a členové
týmu Vladimír Klaus, Jirka Folda a
Tonda Levý.

Na soutěžní týmy čekala trasa dlouhá cca 25 km a deset disciplín –
z toho tři tajné. Ve zbrojnici to byla
rychlost ustrojení – zpestřením byla
práce velitele, který musel co nejrychleji sestavit obrázek z „puzzlíků“ – nejrychleji se oblékli hasiči
z Brodeslav – asi 60,88 s. U bývalého „Dekoru“ proběhli soutěžící štafetu – nejrychleji běhali hasiči
z Kralovic – čas 88,86 sekund a ve
Dřevci čekala jízda zručnosti, výměna pneumatiky a určování technických prostředků. Tady si nejlépe
opět vedli hasiči z Kralovic – čas
114,90 s. V Hodyni byla 1. tajná
disciplína – vázání uzlů a signály
v požární ochraně – někdo věděl, jiný méně, někdo vůbec – nejvíce se
dařilo opět kralovickým – čas 98,40
s. V Brodeslavech čekal na týmy
požární útok z přírodního zdroje,
který zvládli všichni a nejlepšího času zde dosáhli právě brodeslavští
hasiči – 83,15 s. Ve Hlincích byla
připravena 2. tajná disciplína –
střelba ze vzduchovky na špalíky a
střelba z foukačky – tady si páni
kluci zavzpomínali na mladá léta a
nejvíc si vzpomněli hasiči z Brodeslav, kteří nasbírali pouze 60
trestných sekund. Další disciplínou,
která byla 3. tajnou - byla štafeta
přes žebříkovou stěnu s kýblem vody a sestavování ohňů – a dosažené
časy zamíchaly pořadím. Nejrychlejší tady byli hasiči ze Žihle. Zásah u
fingované
dopravní
nehody
v Hedčanech všichni zvládli na výbornou. Nejatraktivnější disciplínou
je každoročně přesun po vodě – i
letos se „dařilo“ – hlavně kozolupským, kteří se „vymáchali“. Nejrychlejší přesun předvedli hasiči
z Krásného Dvora – čas 125 s. U
hasičské zbrojnice pak na soutěžní
týmy čekal poslední úkol, a to komunikace s operačním střediskem
pomocí vysílaček, kdy byl družstvu
vyhlášen
výjezd
k
domnělému požáru – všechny týmy to
zvládly na výtečnou, mnozí si užili i
legrace – požárními vozidly totiž byly hračky, a co někteří předváděli –
nadarmo se neříká, že i páni
v letech jsou stále kluky, kteří si
umí hrát !

Kolem půl páté dojelo poslední
družstvo, sčítací komise dala výsledky dohromady a tady je výsledné pořadí : 1. místo Brodeslavy, 2.
místo Kralovice, 3. místo Žihle, 4.
místo Hromnice,
5. místo Kožlany, 6. místo Čistá, 7. místo Dýšina,
8. místo Kryry, 9. místo Tlučná, 10.
místo Všeruby, 11. místo Hradecko,
12. místo Kozolupy, 13. místo Kaznějov a 14. místo Krásný Dvůr.
Ceny vítězům–krásné keramické
poháry–předal společně se starostkou sboru p. Foldovou starosta
města Mgr. Vladimír Přibyl, který
mimo jiné poděkoval všem za účast
a především kožlanským hasičům za
odvedenou práci ve zbrojnici. Byl
také vyhlášen nejstarší a nejmladší
účastník soutěže a tato „prvenství“
zůstala doma – nejstarším byl Jirka
Švamberg a nejmladším Jirka Folda.
Po slavnostním ukončení jsme se
dobře najedli a pobavili se při hudbě
a tanci ve zbrojnici. Všem, kdo se
podíleli na přípravě i organizaci celé
soutěže patří poděkování a také
velký dík patří MěÚ Kožlany za zakoupení pohárů pro vítěze.

Teď čeká dospělé hasiče příprava
na okrskové cvičení, které se uskuteční počátkem června ve Dřevci.
Ve sboru máme také kolektiv mladých hasičů, který má 15 členů. Od
začátku roku jsme se zúčastnili již
čtyř soutěží – v lednu to byla uzlařská regata v Oboře, v únoru závod
zimní požárnické všestrannosti také
v Oboře,
v březnu branný závod
v Úněšově a v dubnu jsme byli
v Manětíně, kde jsme soutěžili
v požárním útoku CTIF, což je překážkový běh s nástřikem ze džberovky, vázáním uzlů a určováním
technických prostředků. Mimo soutěží se pravidelně scházíme a
v únoru jsme společně s dospěláky
uspořádali zimní pochod k Pustému
rybníku za Hradeckem. V květnu
nás čeká ještě jeden pohárový závod v Horním Hradišti a ve dnech
26. a 27. května závěrečné kolo hry
Plamen v Mrtníku. Jsme moc rádi,
že mezi nás našli cestičku další děti
– přijďte i Vy, co zatím váháte. Naučíte se větší samostatnosti, zažijete legraci a podíváte se s námi na
výlety. Scházíme se každé pondělí
od 17,30 hodin u hasičské zbrojnice.
Alena Foldová
starostka SDH Kožlany
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SPORT
17. ročník turnaje v licitovaném mariáši
Hasiči v Bučku uspořádali o velikonoční sobotu 7. dubna již 17. ročník turnaje v licitovaném mariáši.
Turnaje se zúčastňují hráči zblízka i zdaleka. Třicítka hráčů si odvezla medaile, pomlázky a každý nějakou věcnou cenu. Vítězství vybojoval hráč
z Rakovníka a na druhém místě byl účastník z Ostrova.
Další akcí bučeckých hasičů je stavění máje a 13. července 14. ročník turnaje
v malé kopané.

Důležitou výhru přineslo prodloužení
Závěr ligového ročníku si basketbalové starší žákyně DBK Kožlany/Kralovice pořádně užily. Na posledním turnaji ve Strakonicích totiž
zdolaly
domácí
tým
až
v prodloužení. Následně pak podlehly celku Nuslí.
Duel s Jihočeškami byl pro severoplzeňský celek důležitý. „Hodně
jsme chtěli vyhrát,“ potvrdil kožlanský kouč Vladimír Přibyl. „Utkání
jsme začali velice dobře a od prvních minut jsme si vytvořili náskok,“
uvedl. Jenže ani místy až čtrnáctibodové
vedení
kožlanskokralovickému
celku
k výhře
v normální hrací době nestačilo.
„Strakonice
změnily
taktiku
a
v závěru se jim podařilo vyrovnat.
Poprvé v Kožlanech
Ve sportovní hale ZŠ Kožlany se
uskuteční v sobotu 5.května 2007
Silový víceboj.
Soutěžit mohou muži ve věkových
kategoriích 18-35 let, 36-50 let a
nad 51 let, ale i ženy v kategoriích
18-30 let a nad 31 let. Připraveny

Nám navíc následně rozhodčí neuznali dosažený koš.“ V prodloužení
ovšem na palubovce vládl jediný
tým. Strakonice zcela vyklidily bojové pole a odešly
z duelu
s jedenáctibodovou porážkou.
Druhý zápas s Nuslemi už radost
svěřenkyním Vladimíra Přibyla nepřinesl. „Výhra se Strakonicemi nás
stála příliš mnoho sil,“ přiznal kouč.
Ten dal v utkání příležitost většímu
počtu hráček. „Hodně jsme střídali.
V závěru jsme se ještě pokusili o
zvrat, ale na soupeřky to nestačilo.“
Trenér však nemusel smutnit, v lize
starších žákyň patřila jeho celku
v konečném součtu druhá příčka
v tabulce skupiny A2, tedy celkově
šesté místo. Navíc se dařilo
v důležitém klání i mladším spoluhráčkám „ligistek“. „Naše mladší
minižákyně
zdolaly
ve
finá-

le oblastní kvalifikace Karlovy Vary
57:34 a 69:45 a postoupily do
předkola republikového mistrovství,“ pochlubil se V. Přibyl. Turnaj
sehrají mladé naděje DBK Kožlany/Kralovice 28. a 29. dubna
v Praze.
Výsledky: Strakonice - DBK Kožlany/Kralovice 70:81 po prodl.
(19:25, 33:45, 48:58, 66:66). Nejvíce bodů DBK: Kůsová 50/5, Šnajdrová 18/1, V. Kulhánková 5. Fauly:
11:15, TH: 26/6:12/7, trojky: 2:6.
DBK Kožlany/Kralovice – Nusle
51:76 (12:24, 30:44, 38:60). Nejvíce bodů DBK: Kůsová 23/6,
K.Kulhánková 8, V. Kulhánková 6,
Houšková 5. Fauly: 11:13, TH:
4/2:11/8, trojky: 7:2.
Bilance sezony: 20 záp. – 8 12,
skóre 1204:2469, 28 b.
K. Popel

jsou následující soutěžní disciplíny:
tlak s činkou v leže na zádech (muži
zvedají 75% své váhy, ženy jednotnou činku o váze 25 kg), 2.cvičení
na hrazdě (muži provádějí shyby
podhmatem na hrazdě, ženy mají
výdrž ve shybu nadhmatem), 3.
trojskok obounož z místa.

Registrace účastníků je od 8,009,00 hod., zahájení v 9,00 hod.,
vyhlášení výsledků v 11,00 hod.
Přihlášky je možno podat osobně u
pana Mgr. Vladimíra Přibyla nebo na
emailu John.Blaha@seznam.cz.
Sponzor: KERAMO Kožlany

FO Olympie Kožlany
Poslední výsledky: žáci: Kaznějov
„B“-Kožlany 1:8, Žihle-Kožlany 3:1,
dorost: Kožlany-Sulkov 2:3, H.HuťKožlany 1:5, „A“ mužstvo: HvozdKožlany 0:2, Kožlany-Pernarec 6:2,
Vochov-Kožlany 1:2.
Oznamujeme,
že
v úterý
15.5.2007 se koná nábor mladších a
starších žáků do fotbalového oddílu
od
13,00
do
13,30
hod.
v prostorách tělocvičny ZŠ Kožlany.
V sobotu 26.5.2007 pořádá oddíl
už druhý sběr starého železa,
začátek v 8,00 hod. od budovy
radnice.
Děkujeme
všem
sponzorům,
funkcionářům a přátelům fotbalu,
kteří se podílejí na zdárném chodu
fotbalového oddílu.
Milan Macák

Mužstvo dorostu

foto archiv
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Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí v měsíci květnu
Výstava plastikových modelů
Silový víceboj
Soutěž mladých hasičů
Nábor žáků do FO Kožlany
Májový den
Divadelní představení

10.
5.
12.
15.
19.
19.

května-17. června
května
května
května od 13,00 hod.
května od 10,00 hod.
května od 14,00 hod.

Divadelní představení

19. května od 18,00 hod.

Beseda s Ivonou Březinovou
Sběr starého železa
Kulatý desetiboj
Vzpomínková slavnost

21.
26.
26.
26.

května
května od 8.00 hod
května od 10,00-16,00 hod.
května ve 14,00 hod.

Muzeum Mariánská Týnice
Tělocvična Kožlany
Horní Hradiště
Tělocvična ZŠ
Muzeum Mariánská Týnice
„Pohleď a budeš udiven“
– DS OSADA H. Bříza
„Sbohem Chicago, New York je
New York“ – HASIKO Kožlany
ZŠ Kožlany
Kožlany
ZŠ Kralovice – hřiště
Kožlany u busty E.Beneše v parku

Kino Kralovice
Past na žraloka
Arthurt a Minimojové

15. května
22. května

17,00 hod.
17,00 hod.

PRO CHVÍLE ODDECHU
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Ze života redakce
Po vydání dubnového čísla jsme do redakce obdrželi následující krátký dopis, na který dnes odpovídáme:

Kožlany 3.4.2007
Vážená redakce!
Přála bych si, aby jste dali výpověď redaktoru Vénovi Kožlánkovi. Nechť se ptá a pod článek se podepíše sama „redaktorka“ Vl. Kobyláková. Doufám, že mi bude vyhověno.
Děkuji.
A. Kratochvílová
Výpověď našemu redaktorovi Vénovi Kožlánkovi (vlastním jménem Václav Kožlanský) dát nemůžeme, protože se
jedná o imaginární postavu. A navíc, s jeho prací jsme dosud spokojeni.
Redakce
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

Kožlanský zpravodaj 5/2007
strana - 11 -

Kožlanský zpravodaj 5/2007
strana - 12 -

