KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
ČERVEN 2008
Z RADNICE ...
Co je nového
Vrcholnou událostí měsíce května bylo slavnostní odhalení sochy
našeho
rodáka,
bývalého
prezidenta
Dr.Edvarda
Beneše.
V sobotu
24. května
v 11:00
hod. začal
slavnostní
akt
za
přítomnosti
současného prezidenta České republiky pana Václava Klause. Pan
prezident přijal naše pozvání a
svojí přítomností a předneseným
projevem podtrhl význam E. Beneše na vybudování naší samostatné Československé republiky. Hosty slavnosti byli i váleční veteráni
2. světové války a předsedkyně
Společnosti E.Beneše v Praze paní
profesorka Věra Olivová. Přijela i
celá řada politiků, starostů a představitelů firem, kteří se na tvorbě
pomníku podíleli.
Celá akce proběhla důstojně a
v uvolněné atmosféře, ke které
přispěl i pan prezident. Po krátké
návštěvě muzea, kde se pan prezident podepsal do kronik, pokračovala jeho návštěva v Sokolovně.
Zde došlo k představení zastupitelů a k neformálním rozhovorům
s pozvanými hosty a občany Kožlan. Celou atmosféra umocnilo i
pěkné počasí a přítomnost vojenských historických vozidel.
Pan
prezident nakonec odjel zpět do
Prahy po více než hodině a půl, tedy mnohem déle, než původně
plánoval. Jako dar dostal džbán
s vyrytým věnováním – typický výrobek z Kožlan a materiály o naučné stezce z historie Kožlan.
V odpoledních hodinách pokračoval slavnostní den kulturním
představením v Sokolovně. Nejdříve
se
představily
cvičenky
www.kozlany.cz

z plzeňského Sokola a poté také
cvičenky Sokola Kožlany pod vedením paní Strakové. Jejich cvičení sklidilo u diváků velký ohlas a
bylo po zásluze odměněno bouřlivým potleskem. Poté následovala
ukázka historického filmového dokumentu z návštěvy prezidenta
Beneše v Kožlanech. Program pokračoval vystoupením pěveckého
kroužku při ZŠ pod vedením p.
J.Berbra a vystoupením žáků ZUŠ
z Kralovic pod vedením p. F. Kose.
Na závěr vystoupil pěvecký soubor Václav z Čisté, který dopoledne
zpíval státní hymnu u pomníku.
Podle ohlasů občanů a tisku se
celá akce zdařila a důstojným způsobem tak vyvrcholila snaha o vybudování
pomníku prezidentu
E. Benešovi v jeho rodišti.

Na tomto místě chci poděkovat
všem, kteří se zasloužili o zdárný
průběh celé akce, všem pořadatelům z řad hasičů, policii ČR, p. Bořutovi a p. Čechovi
a
také
pí Cepkové a pí Kobylákové za nezištnou pomoc a pracovní nasazení
bez ohledu na čas.

Ve středu 28. května, v den narozenin E. Beneše, jsme spolu
s místostarostou p. Šapovalovem
navštívili Sezimovo Ústí. U hrobu
prezidenta Beneše se uskutečnila
vzpomínková slavnost za přítomnosti kancléře p. Weigla a dalších
význačných hostů. Naše delegace
zde položila kytici.
V měsíci květnu se udály i další
zajímavé a důležité akce. Po měsíci hledání se nám podařilo zajistit správce hřiště.
Změnil se i
provozní řád. Nejzajímavější změnou je skutečnost, že se již neplatí
za vstup, ale pouze půjčovné za
míče, síť či hole na minigolf.
V současné době pracujeme na
výkupu pozemků ve Sportovní ulici, aby se zde mohla realizovat výstavba vodovodu a části kanalizace.
Ve středu 21. května se v Plzni
uskutečnilo představení dokumentárního filmu o malíři B. Konečném
alias Bimbovi. Této akce jsem se
zúčastnil na pozvání p. Hosnedla,
který byl hlavním iniciátorem znovuobjevení tohoto malíře, našeho
bývalého spoluobčana.
Dobrou zprávou pro občany našich obcí je skutečnost, že
již
máme hotové kanalizační řády a
můžeme
zažádat
o
povolení
k vypouštění odpadních vod, jak
nám ukládá znění zákona.
Také projekt na vyčištění Vožehova rybníka a opravy hráze je hotov a nyní může začít práce na získání finančních prostředků na jeho
realizaci.
Další dobrou zprávou je získání
dotace ze Státního fondu životního
prostředí na zateplení fasády školy, tělocvičny a výměnu oken.
Aby nebylo vše tak jednoduché,
došlo ke konci měsíce k poruše
čerpadla na vrtu a hrozil výpadek
pitné vody pro Kožlany. Čerpadlo
se podařilo vyměnit včas a dodávka vody tak nebyla přerušena.
Mgr. Vladimír Přibyl
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Veřejná sbírka na vybudování pomníku Dr. E. Beneše v Kožlanech
číslo konta

20036-725685369/0800
V současné době je již na účtu sbírky 338.000,-Kč (stav k 27.05.2008).
Ač je socha našeho rodáka již na svém čestném místě, sbírka dále pokračuje a prostředky budou použity na
další úpravy okolí pomníku.
Na výše uvedené číslo konta mohou občané, ale i firmy či organizace posílat své příspěvky prostřednictvím poštovních poukázek (je možné si je vyzvednout na MěÚ Kožlany nebo na poště Kožlany), převodním příkazem na
uvedené číslo účtu u ČS a.s. nebo hotově lze složit finanční částku na kterékoliv pobočce ČS a.s.
Dovolujeme si požádat přispěvovatele, kteří chtějí být zveřejněni v přehledu dárců, o jejich písemný souhlas se
zveřejněním. Bez tohoto souhlasu nemůžeme jejich jméno zveřejnit. Své souhlasy doručte na MÚ Kožlany.
Děkujeme.

Informace pro občany
Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 12.června 2008
od 18,00 hod.
se koná
7. zasedání zastupitelstva MĚSTA KOŽLANY
zasedání se uskuteční v zasedací místnosti
městského muzea Kožlany.

Z programu vybíráme např.:
změna rozpočtu města na rok 2008-2.rozpočtové
opatření
závěrečný účet města za rok 2007
obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
prodej bytových jednotek v nájemních domech
současným nájemcům: čp. 366 a čp. 387

Našli jsme v poštovní schránce ...
Co se nám nepovedlo......?
Elektrický sloup umístěný uprostřed chodníku – neobejdete ani
zleva ani zprava. Je to chyba jen
elektráren?

Slávu města Kožlan šíří kožlanští hasiči
Zúčastnili se hasičské soutěže
„Noční jízda“ a z 18 družstev byli
opět první. Vítězné družstvo tvořili
Folda Vl., Kotěšovec Fr., Bořuta J.
ml., Kratochvíl R. a Šot M.
Gratulujeme!
A.Kratochvílová

Poděkování...

Kožlanští hasiči slaví...
V letošním roce slaví náš sbor již
135. výročí od svého založení.
Rádi bychom pozvali širokou veřejnost na
okrskové hasičské cvičení,
které se koná
v sobotu 7. června 2008
od 13,00 hodin
u hasičské zbrojnice v Kožlanech.
Program :

paní Daně Berbrové za hezky
uspořádané odpoledne při pálení
čarodějnic v Kožlanech.
H. Tupá

požární útoky mladých hasičů
požární útoky družstev žen i mužů
netradiční soutěže nejen pro hasiče

občerstvení zajištěno
A. Foldová – starostka SDH

Informace...

A. Kratochvílová

www.kozlany.cz

KČT Kralovice - oddíl Šikulové letos 20. září hostí Mistrovství ČR
v Turistických závodech smíšených
dvojic. Naším záměrem je postavit
tratě tohoto mistrovství v lesích
v okolí Vožehova rybníka a Tišiny.
Věříme, že se nám závody povedou a pomohou k zvýšení turistického zájmu o město Kožlany.
KČT Kralovice
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Odhalení pomníku prezidenta Dr. E. Beneše
Projev k odhalení pomníku prezidentu Benešovi v Kožlanech
Pane starosto, dámy, pánové,
děkuji za pozvání na Vaši dnešní slavnost. Jsem velmi rád, že dnes mohu být zde v Kožlanech spolu s Vámi a
několik dní před 124. výročím narození Vašeho nepochybně nejvýznamnějšího rodáka a jedné z nejdůležitějších
postav naší moderní historie, druhého prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše, odhalit jeho pomník.Jeho život, dílo a skutky v sobě velmi výstižně symbolizují úspěchy i tragiku naší země v průběhu 20. století. Snad žádná jiná historická osobnost spojená s naší moderní státností není - právě kvůli tomu - předmětem
tak rozsáhlých polemik u nás i v zahraničí, jako Edvard Beneš.Spoluzakladatel našeho samostatného státu, nejbližší druh a spolupracovník T.G. Masaryka, zkušený, obratný a úspěšný diplomat, výrazná osobnost evropské
politiky meziválečné éry, spoluzakladatel a později předseda Společnosti národů, hlava státu v kritických chvílích našich dějin, vůdce našeho zahraničního odboje za druhé světové války, obnovitel naší samostatnosti po
nacistické okupaci, osobnost, spojená s radikálním a tvrdým vyřešením národnostní otázky v českých zemích a
nakonec rezignovaný svědek komunistického převzetí moci. To všechno byl Edvard Beneš, muž, o kterém se
bez nadsázky dá říci, že spoluutvářel naše dějiny. Ty k němu nebyly milosrdné. Byl postaven před řadu fatálních, pro celou zemi a náš národ klíčových rozhodnutí. Dodnes vedeme spory, rozhodoval-li se správně. Protože
i naše přítomnost v sobě nese stopy řady jeho rozhodnutí a činů, spor o jeho osobu není sporem pouze o historii, ale je sporem o přítomnost a budoucnost našeho národa. Spekulujeme o tom, co by se stalo, kdyby postupoval jinak.Edvard Beneš byl demokratickým politikem, který dosahoval úspěchů v situacích, kdy platila demokratická pravidla politiky. Spolu s Masarykem dokázal v emigraci za první světové války vytvořit předpoklady
pro vznik našeho suverénního státu a dát mu moderní a demokratický charakter. Naopak v situacích, kdy byl
konfrontován se silami, které demokratická pravidla nerespektovaly, ať to byl nacionální socialismus v letech
třicátých či komunismus v letech čtyřicátých, prohrával. Jejich cíle a metody byly jeho myšlenkovému světu
zcela cizí a možná i proto proti nim těžko nalézal účinnou obranu.Předělem v jeho politické dráze a osobním
traumatem, který se až do své smrti snažil odčinit, byl Mnichov. Ten se od jeho osoby oddělit bohužel nedá. Ani
později však nedocenil, že síly, o něž se ve svém následném boji neváhal opřít, mohou být pro svobodu národa
a demokracii stejně nebezpečné, jako německý nacismus. Na sklonku života, v únoru 1948, byl právě těmito
novými, smrtelně nebezpečnými silami přinucen k druhé životní kapitulaci. Není však nic snadnějšího a pochybnějšího, než kritizovat kroky prezidenta Beneše s odstupem času, se znalostí důsledků jeho činů, ale bez přihlédnutí ke kontextu dějů, k emocím a k atmosféře a reálným možnostem doby. To je kritika nesmírně laciná.
Přestože byl Edvard Beneš nucen dvakrát kapitulovat, je pro nás, stejně jako byl pro své současníky, symbolem
demokracie a národní samostatnosti. Právě proto, že byl tímto symbolem, byl a je jejich nepřáteli nenáviděn.
Edvard Beneš zůstává - a zůstat má - v paměti našeho národa jako jeden z jeho velkých synů. Nesmíme dopustit, aby jeho památka a odkaz byly snižovány a hanobeny. Pomník v jeho rodišti jej bude nám i budoucím generacím trvale připomínat. Jsem opravdu rád, že zde právě dnes mohu být s Vámi.
Václav Klaus, Kožlany, 24. května 2008

Výstava dokumentárních fotografií
V Městském muzeu v Kožlanech je výstava dokumentárních fotografií o Dr. Edvardu Benešovi. Jsou zde
fotografie, které zachycují jeho návštěvu v Kožlanech
v roce 1947. Jsou zde také rodinné fotografie z pohřbu
Dr.Edvarda Beneše.
Rodinné fotografie zapůjčila paní M. Adámková. Fotografie z návštěvy Kožlan nám ochotně půjčily paní Topinková, paní Urbanová a paní Straková.
www.kozlany.cz

Děkujeme, protože bychom jinak nemohli
tuto výstavu uskutečnit.

Výstava bude končit
11.6.2008.
Kožlanský zpravodaj 6/2008
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POHLEDY DO HISTORIE
Opožděná kronika doby válečné a Kožlan – VI.část
Po novém roce 1943 odjíždí transportem do Terezína dvě židovské rodiny z Kožlan. Manželka pana R. a

dium zakončují. Z Kožlan ze škol odchází Jiří Vondrášek a Jiří Velický.

dvě dcery Anča a Růženka, mimo otce, který byl křes-

Nacistické persekuci toho času ale neušla ani neteř

ťan a nepodléhal transportu. Dále rodina pana Rou-

prezidenta Beneše, učitelka Emilie Vožehová provdaná

bíčka,

Popperové

Kubátová z Kožlan (dcera sestry prezidenta Barbory

z čp

4

manželky

Žofie

roz.

Všichni

Benešové, provdané Vožehové), která je v Kožlanech

s omezenými zavazadly do váhy 50 kg na osobu a

29. dubna 1943 zatčena Gestapem před polednem při

s jídlem na tři dny odjíždí do Terezína, kde měli přes

procházce s kočárkem malého desetiměsíčního Jirky a

kritické životní podmínky svoji židovskou samosprávu.

malé osmileté Milušky. Několik dní poté zatýká Gesta-

Pro pořádek české četnictvo a pro obchodní styk svoje

po i bratra paní Kubátové Stanislava Vožeha bytem

peníze. Od roku 1942 dochází k totálnímu nasazení

v Praze, který je několik dní vyslýchán na Pankráci v

mladých lidí na práci v Říši.

Praze a poté převezen do koncentračního tábora

z Holovous

a

čtrnáctileté

Milušky.

v Polsku, kde oslepl a po úplné ztrátě zraku je propuštěn. V té době již v koncentračním táboře Osvětim
umírá 7.10.1942 manželka zemřelého Bedřicha Beneše(bratra prezidenta) Marie rozená Palátová z Kralovic
a poté 17.3.1943 i jejich dcera Jarmila Benešová, narozená 13.7.1908 v Kožlanech provdaná Krajcová. Za
necelých

šest

měsíců

po

zatčení

umírá

v koncentračním táboře 16.11.1943 i paní Emílie Kubátová, matka dvou malých dětí. Byla to krutá daň,
kterou musel odvést kožlanský rod Benešů, dnes
všech pietně pohřbených na kožlanském hřbitově.
Namátkové kontroly jsou den ode dne přísnější a na
denním pořádku a za hospodářské přestupky jsou vynášeny přísné tresty. Kožlanský řezník Josef Sládek je
14. května 1943 odsouzen za hospodářský přestupek
(údajně udán místním řezníkem, konkurentem) německým soudem v Praze ke dvěma letům vězení
v koncentračním táboře Bernau v Bavorsku, kam je
bezprostředně po vyhlášení rozsudku převezen. Protože je ale vynikajícím řezníkem a uzenářem je zakrátko po nástupu trestu vyreklamován místními německými úřady jako vězeň na práci do soukromého
podniku Gasthof und Pension „Falkenstein“ Oberflintsbach am Wendelstein. Do rodiny zámožného podnikatele a hoteliéra, kde majitel narukoval na vojnu a
Nejdříve ročníky 1921 a 1922 a nakonec i ročníky
1923 a 1924. Nasazováni však nebyli ženatí muži
s dětmi a vdané ženy. Z kožlanských děvčat má
z ročníku 1924 nastoupit na práci v Říši svobodné
děvče Máňa Kramatů, která s námi často jako kluk
hrála fotbal na hřišti u sokolovny. Avšak soused a bývalý starosta Klír domlouvá narychlo svatbu a Máňa
jako novomanželka se tím vymyká z povinnosti nástupu na práci v Říši. Z ročníku 1924 odchází 1. dubna
1943 všichni chlapci před maturitou ze střední školy
s vysvědčením na odchodnou na práci v Říši nebo
v průmyslu a zůstávají ve škole jen dívky, které stuwww.kozlany.cz

později ve válce padl, kdy všichni němečtí muži jsou
ve válce a každý odborník ve své profesi je vítaným
pomocníkem. Tam u majitelky podniku Elsy Schwaiger
si odpracovává Josef Sládek zbytek svého trestu. Mimo své práce je často zván i k domácím porážkám na
selské bavorské horské statky a usedlosti ke vší spokojenosti sedláků. Je jeden z mála, ale ne ojedinělým,
kterému se dostalo přežít trest i válku v relativním
klidu a pohodě. Je pravdou, že je i během výkonu
trestu za nedodržení kázně a povinnosti nosit stále
trestanecký úbor vrácen do tábora, ale hned zase vyreklamován majitelkou zpět. Byl to velký protiklad
Kožlanský zpravodaj 6/2008
strana - 5 -

proti trestaneckému táboru, kdy si mohl český vězeň

sledky válečných operací zjevně končily v neprospěch

za války odpykat trest za hospodářský přečin (ale ni-

Říše. To i staré bábě Páskojc pomohli tlačit vozík od

koliv za přečin politický). Měl velké štěstí, odpykal si

Straků ze mlýna s načerno semletou moukou dva ně-

svůj trest a navázal určité vztahy i s bavorskou rodi-

mečtí policajti z Kralovic, když ji dohonili na silnici.

nou, kam po válce přijíždí na přátelskou návštěvu.

Ona chudák strachy byla na pokraji sil jak pospíchala

V téže době za války je v Kožlanech šetřena rovněž

do vršku s vozíkem, aby ji nedohonili a nezatkli. I ta-

aféra černého obchodu s pneumatikami, z které je

kovou tvář měla válka. Za války bylo veškeré mletí

obviněn kožlanský obchodník, který je vzat do vazby

podmíněno tzv. mlecím poukazem, vydaným staros-

(údajně na udání dalšího živnostníka, který je po vál-

tou, který se musel do 3 dnů po semletí odevzdat zpět

ce za to odsouzen) Ale po delší vyšetřovací vazbě a

na obecní úřad. To znamenalo, že do 3 dnů se mohlo

snad i uplacení mu není vina prokázána,neboť 30

na stejný poukaz jet třeba třikrát a pak ho teprve

pneumatik je zavčas ukryto za souhlasu a pomoci ná-

odevzdat. (Já sám jako chlapec jsem často jezdíval do

jemce fary pana Křumala ve stohu kožlanské fary. Byl

mlýna pro mouku s vozíkem ještě ráno před školou.)

to ve válce velký hazard a touha po zisku z černého
obchodu, který by byl připravil mnoho zúčastněných
lidí do koncentračního tábora a některých i na smrt,
neboť pneumatiky byly za války důležitou válečnou a
přísně obhospodařovanou surovinou.
Během roku přichází neustále jak německé, tak české kontroly,které kontrolují zemědělce v plnění kontingentu obílí,masa a všech druhů zemědělských produktů. Ty mírnější se často spokojují s tím, že část
zemědělců se dobrovolně zaváže odevzdat ještě určité
množství obilí nad kontingent a tak odvést za obec
několik metráků navíc a kontrola spokojeně odchází,
aniž by prováděla kontrolu po zemědělských usedlostí.
Podstatně přísnější jsou však kontroly uniformovaných
orgánů, kteří přichází většinou na upozornění (udání).
Tam potom dochází k důkladné prohlídce celé usedlosti. V podstatě je však všem příchozím kontrolám
věnována ze strany obce vždy pozornost v hostince u
Bedříška (u radnice),kde je jim nabídnuto „skromné
pohoštění“ Ovšem ne vždy s očekávanou tolerancí. Je
u velice známých a často příchozích kontrol po jejich
zjevné naději, dochází někdy k bujarým hodům, kdy
je možno přehlédnout i nemalý přestupek (jako například dvou na černo držených nepřihlášených prasat)
zásluhou bohaté výslužky a slívovice pana Křumala
z fary. Všichni veselí a pod obraz Boží, kdy pan Křumal nájemce a kostelník je pak vozí na trakaři na faru, aby nebudili na veřejnosti pohoršení.
To se stávalo většinou ku konci války, kdy sami
Němci měli velký nedostatek potravin a všechny vý-

V červnu 1943 odchází z Kožlan z 28 hektarového
církevního hospodářství kožlanské fary nájemce Jan
Křumal na větší hospodářství do Nesuchyně u Rakovníka a přichází na faru nový nájemce pan Švolba
s manželkou roz. Olšovou z Břežan. Jan Křumal byl
prvním nájemcem po smrti faráře Gabriela Jarmy
v roce 1940. Pocházel z Moravy od Kyjova a v roce
1938 jako vyhnanec ze Slovenska pracoval na Moravě
v nábytkářské dílně paní Blatné, jejímž strýcem byl
zesnulý farář Gabriel Jarma z Kožlan, která zprostředkovala v roce 1940 pronájem farského hospodářství
v Kožlanech panu Křumalovi. Jan Křumal 1904 byl
Moravák z Moravského Slovácka věřící křesťan, tělem
i duší poctivý sedlák, který v době války pomohl nezištně mnohým lidem, aniž by si to byli někteří zasloužili. V témže roce 1943 odchází z Kožlan i farář
Mich.Salášek, mladý nábožensky horlivý farář(pro nábožensky

vlažné kožeňáky) pocházející od Holic a

službou Boží v kostele sv. Vavřince v Kožlanech je pověřen kralovický farář Václav Vinš, a k němu jako noví
ministranti nastupuje Láďa Homolka a já.
Bohumil Vondrášek

Divadelní soubor Hasiko Kožlany uvede pohádku V. Kobylákové

„ PROČ UŽ SE ČERTI NEŽENÍ ? „
v sokolovně 26. června 2008
Dopolední představení pro děti základní a mateřské školy v 10,00 hodin
Večerní představení pro děti a dospěláky v 19,00 hodin
www.kozlany.cz
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Veselá školka
Koncem dubna se v mateřské škole ujalo vlády čarodějnické umění. Kouzla a čarování nám moc nepomohly a tak jsme se společně pustili do výroby správného oblečení, abychom podpořili dobrý nápad na
obnovu lidových tradic. Stříhalo se, malovalo, zkoušelo. A výsledek?
30. dubna byla plná školka čarodějnic a čarodějů.
Paní kuchařka nám předložila originální jídla – polévku
z hadích ocásků a výborné ježibabí placky s vraním
okem. Odpoledne jsme se společně s rodiči sešli u
školky a vyrazili do průvodu. Nechyběla košťata, lopaty ani dobrá nálada. Děti se u táboráku dobře bavily a
tak velké poděkování patří organizátorům této akce.
Dobrá nálada panuje ve školce stále.

Minulý týden byl ve znamení mravenčího hemžení
s pohádkou Polámal se mraveneček. Šikovnost dětí
nás někdy opravdu překvapí. Poznávání přírody může
být i pěkná zábava. Přenášení klád, pomoc kamarádům, kreslení a vytváření mraveniště, to vše jsme
zvládli.
Do konce školního roku nás čeká ještě pár zábavných dní, pilně se připravujeme na zahradní slavnost,
kdy se budeme loučit se školáčky a výlet do Plas spojený s prací na hrnčířském kruhu. A pak hurá na
prázdniny.
L. Kozlerová

Naši žáci píší...
Pohled z okna
Dívám se z okna a vidím náš
dvůr se zahradou, kterou lemují
stromy a lískový keř. Pokud mám
dobrou náladu, je opravdu krásné
sledovat zahradu, jak se proměňuje.
Na jaře se vše probouzí k životu,
zvířata vylézají ze svých úkrytů. A
k našemu písku se začínají slétat
první ptáci. Na zahradě rozkvétají
první květiny, tráva se začíná pěkně zelenat. Králíci v králíkárně mají
roztomilá mláďátka. Ale nejvíce se
mně na jaře líbí pozorovat zahradu
hrající všemi barvami, které nám
zima zatajila.
V létě sluníčko začíná více pálit.
Ptáci dovádějí v písku s vodou, je

zábavné je pozorovat. Králíci se
pasou v trávě, mláďata rychle rostou. Svěží vánek lehce rozkmitává
listy vzrostlého ořešáku. Sousedovi
papoušci se sluní a přitom nádherně zpívají. Poslouchám, jak jsou ve
svých melodiích vynalézaví, vyniká
i jejich pestrobarevné peří. Obdivuji, co příroda dovede.
Na podzim plody na stromech
začínají dozrávat, listy na stromech hrají všemi barvami, některé
jsou hnědé, jiné skoro červené.
Celá zahrada se začíná pomalu
ukládat ke spánku. Někteří ptáci
z naší zahrady odlétají do teplých
krajin, jiní vytrvale zůstávají. Rád
pozoruji, jak se naše zahrada
v různých ročních obdobích mění.

V zimě zahradu pokryje bílá čepice. Všechny rostliny spí, vše se
přikrylo sněhem. Králíci se schovali
do huňatější srsti. Je nutné jim
zvýšit dávky potravy. Opět pozoruji ptáčky u krmítka, jak baští slunečnici a poskakují ve sněhu.
Vedle naší zahrady sáňkují děti,
dovádějí ve sněhu a koulují se.
Se zálibou pozoruji z okna naši
zahradu, někdy se mi naskýtají
nezapomenutelné zážitky a příhody. Raději bych vždy viděl jen hezké věci, bohužel někdy spatřím i ty
špatné, ale takový je už život.
Mám obvykle příjemný pocit, protože kladné věci, které vidím
z okna, převažují.
Ondřej Kreps, 9. třída

Nejpozději dnem 31.12.2008 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31.12.2003.
Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“,
s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936.
Výměna občanských průkazů se strojově čitelnými údaji je bezplatná.

www.kozlany.cz
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KULTURA
Dokumentární film o malíři
Kulturní komise pořádá promítání dokumentárního
filmu o malíři Bohumilu Konečném – Bimbovi. Tento
malíř je známý zejména svými ilustracemi k foglarovkám Přístav volá, Pod junáckou vlajkou, Devadesátka
pokračuje, Stínadla se bouří a Dobrodružství v Zemi
nikoho.
V časopise Mladý hlasatel vycházely povídky Otakara
Batličky, které Bohumil Konečný ilustroval. Hodinový
dokument mapuje celý život tohoto fenomenálního
malíře.

Autorem filmu je režisér a kameraman Ladislav
Moulis, tvůrce řady dokumentů pro Českou televizi.
Spoluautorem dokumentu je pan Mgr. Jan Hosnedl,
kterého jsme měli možnost poznat na zahájení výstavy kreseb Bohumila Konečného v loňském roce.
Promítání filmu bude 18. června 2008 od 19,00
hodin v kožlanské sokolovně.
kulturní komise

Pozvánka do Muzea v Mariánské Týnici
Ještě do 8.
června
je
možné
navštívit
v Mariánské
Týnici výstavu grafiky a
knižních ilustrací předního českého výtvarníka
Adolfa Borna.
Od 13.června bude pro návštěvníky připravena národopisná vý-

stava v refektáři muzea „Od májů
do posvícení“. Bude průřezem
slavností z tohoto období, které se
držívaly na našem okrese. K vidění
bude ukázka Staročeských májů,
jak probíhaly poutě, slavily se dožínky, Boží tělo a jiné.Zahájení je
12. června od 17.00 hodin.
20. června bude v kostele Zvěstování Panny Marie zahájena za
přítomnosti ministra spravedlnosti
JUDr. Jiřího Pospíšila výstava so-

chařské tvorby Miloslava Chlupáče,
začátek je rovněž v 17.00 hodin.
Tento den večer od 20.00 hodin
bude sehrána na nádvoří muzea
v Mariánské Týnici hra Aloise Jiráska Lucerna. Představí se divadelní
spolek
Jezírko
z Plzně.
Vstupné : dospělí 50 Kč, děti do 15
let 20 Kč. Zveme všechny jak na
zahájení výstav, tak i na divadelní
představení.
Jana Dienstpierová

NAŠE SPOLKY
5. ročník soutěže O POHÁR STAROSTY MĚSTA - Kožlanská jízda
Hasičskou soutěž pro pětičlenné týmy mužů uspořádal Sbor dobrovolných hasičů již po páté 5. dubna
2008. V sobotu během dopoledne se k hasičské zbrojnici sjelo celkem devět družstev. Na trať se kolem půl
jedenácté vydal domácí tým. Po rychlosti ustrojení a
štafetě pokračoval do Dřevce, kde čekala technická
disciplína, dále do Hodyně – tady se prověřili znalosti
z bojového řádu. V Brodeslavech na návsi byla připravena základna na provedení požárního útoku. Ve Všehrdech se motaly hadice na čas a v Hlincích si soutěžící vyzkoušeli běh v pneumatikách a střelbu
z foukačky. Ve Studené se stavěly ohně a také se běhalo na čas „v žebříku“. Na Chříči čekal provazový
žebřík a v Hedčanech tradiční zásah u dopravní nehody. Předposlední disciplínou byl přesun po vodě – tentokrát byl připraven slalom na vodě. Závěr soutěže

www.kozlany.cz

tvořila jízda na trakaři, ozvláštněna tím, že tzv. řidič
měl zavázané oči a trať projížděl pouze podle pokynů
velitele. Po součtu časů a trestných bodů byly kolem
půl páté odpoledne známy konečné výsledky. Vítězství
zůstalo doma, druhé místo obsadili hasiči z Brodeslav
a třetí místo hasiči z Kralovic.
Chtěli bychom poděkovat Městskému úřadu, jmenovitě panu starostovi Přibylovi, a také všem rozhodčím a ostatním organizátorům, bez kterých by se soutěž konat nemohla. Zvláštní poděkování patří osazenstvu, které zajišťovalo jídlo a pití.
Soutěžní tým mužů se 10. května zúčastnil noční
jízdy v Hromnici v konkurenci 16-ti družstev obsadil
vynikající první místo!
Alena Foldová, starostka SDH Kožlany
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Mladí hasiči a jejich soutěž PLAMEN
V posledním květnovém víkendu
se kolektiv mladých hasičů SDH
Kožlany zúčastnil závěrečného kola
hry PLAMEN v Dobříči. V dubnu a
květnu jsme pravidelně trénovali a
také
jsme byli na soutěžích
v Manětíně a v Horním Hradišti,
kde si především ti nejmenší vyzkoušeli, jak to na soutěžích „chodí“. Na závěrečnou soutěž jsme se
všichni moc těšili a připravovali
jsme tři družstva, ale bohužel tým
starších se tři týdny před soutěží
rozpadl odchodem jedné z mladých
hasiček a tak v sobotu 24. května
do Dobříče odjely družstva mladších – „ÁČKO“ ve složení Míša
Perner, Jiřík Švamberg, Natálka
Součková, Lenča Zímová, Rozárka
Slabá a Jiřík Vodrážka a také ti
nejmenší naše „BÉČKO“ ve složení
Nikolka Švambergová, Jára a Ondra Berbrovi, Jiřík Hudousek a Míra
Souček (moc nám bylo líto, že týden před odjezdem onemocněl Míra Beneš–ale určitě pojede příště).
V Dobříči se sešlo téměř 300
mladých hasičů, které první den
čekala štafeta 4 x 60 metrů, štafeta CTIF, požární útok CTIF, běh
jednotlivců
na
60
metrů
s překážkami a v neděli pak naše
královská disciplína – požární útok.
Obě štafety naše družstva zvládly
– ti menší trošku s potížemi, ale
snaha byla veliká. Vynikajícího výsledku – 3. místo - pak dosáhlo
naše ÁČKO na požárním útoku
CTIF : na vysvětlenou, je to běh
na vzdálenost 75 metrů, kde se při
překonávání tzv. vodního příkopu,
bariéry a tunelu rozvinují hadice,
poté následuje práce se džberovými stříkačkami a nakonec se určují technické prostředky a váží se
uzle. Během celé disciplíny není

www.kozlany.cz

dovoleno mluvit – jsou za to trestné body – ale všichni dokázali pusinky uzamknout na pomyslné čtyři západy a nemluvit. Přála bych
Vám vidět tu obrovskou radost, ale
i úlevu, když to děti měly za sebou. Bylo nádherné pozorovat zápal, nadšení a soustředěnost
v jejich očích. Tohle je odměna za
naše snažení a náš čas, který dětem věnujeme.
Ve sportovním areálu v Dobříči
se nám všem líbilo, kousek byl i
les a další hřiště, kde jsme se do
sytosti vyběhali. O jídlo nouze nebyla, v poledne jsme poobědvali
hovězí polévku a kuřecí řízek
s brambůrkami. Každý měl také
svou svačinu, vedoucí upekly výborné buchty, přesto nejlákavější
byly křupavé hranolky (pro zajímavost, snědlo se jich za dva dny
100 kg !!!) a také zmrzlina a nanuky. I teplé a slunečné počasí přispělo k dobré pohodě sobotního
dne. Na noc jsme se vrátili do
svých domovů a ráno jsme se zase
v Dobříči sešli, bohužel bez Járy
Berbra, který onemocněl – bylo
nám to moc líto. Museli jsme tedy
do „BÉČKA“ přesunout Rozárku,
která svůj úkol splnila na výtečnou.
Na vyměřené trati požárního
útoku bylo vše připraveno, rozhodčí byli také na svých místech a tak
kolem půl desáté začaly nejprve
požární útoky starší kategorie a
před polednem jsme se chystali na
svůj požární útok my. Ti menší
měli startovní číslo 3 a svůj první
požární útok si odbyl Ondra na koši
– trošku se mu chvěly ruce, ale
nakonec se mu koš podařilo nasadit a také Rozárka, která poprvé
běžela jako proudařka. Druhý po-

kus byl o mnoho lepší, ale stačilo
to pouze na 16. místo.
Druhé
družstvo „ÁČKO“ už ví, co a jak a
také to bylo znát. První pokus byl
ještě slabší, ale ten druhý se podařil a výborná práce všech znamenala sedmý nejrychlejší požární
útok – děti i my vedoucí jsme měli
velikánskou radost.
Kolem druhé hodiny odpolední
bylo vše připraveno ke slavnostnímu nástupu a vyhlášení výsledků.
V kategorii starších vyhráli hasiči
z Horního Hradiště a postupují do
krajského kola, které se koná druhý červnový víkend v Chodově u
Karlových Varů a v kategorii mladších zvítězil tým z Manětína. Za
kožlanské družstvo nejmladších si
pro diplom za 15. místo přišla Nikolka a za ty malinko starší si diplom za krásné 8. místo převzala
Lenička. Dětem patří obrovské poděkování za předvedené výkony.
Také patří poděkování rodičům,
kteří nám zajistili dopravu dětí tam
i zpět – od května je totiž zakázáno přepravovat děti hasičskými auty. A v neposlední řadě patří díky i
vedoucím Jitce, Hance a Janě a také Martince a Honzíkovi – bez Vás
by to prostě nešlo – DÍKY !!!
Posledním vystoupením v tomto
školním roce pro děti bude předvedení požárního útoku při okrskové soutěži 7. června u hasičské
zbrojnice v Kožlanech. O všech akcích je vedena kronika, kterou si
budete mít možnost prohlédnout.
Přijďte děti povzbudit a podívat se
jak to válejí !
Alena Foldová
starostka SDH Kožlany
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Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí
3.6. 21:30
6.6. 21:30
7.6. 10:00
7.6. 12:30
7.6. 13:00
7.6. 15:00
7.6. 21:30
10.6. 21:30
13.6. 21:30
14.6. 9:00
14.6. 21:30
17.6. 21:30
18.6. 19:00
20.6. 21:30
21.6. 14:30
21.6. 17:00
21.6. 21:30
24.6. 21:30
26.6. 19:00

O rodičích a dětech
Oko
žáci: Kožlany – Bezvěrov
dorost: Kožlany – Sulkov
Okrskové hasičské cvičení
muži: Kožlany – Nýřany „B“
Venkovský učitel
Clona
Jumper
3. ročník Memoriálu K. Šlikové ve streetbalu
Bobule – aneb nevinně o víně
Once
Promítaní dok. filmu o B. Konečném
Monstrum
dorost: Kožlany – Hadačka
muži: Kožlany – Bezvěrov
O život
Tahle země není pro starý
Proč už se čerti nežení?

Letní kino Kralovice
Letní kino Kralovice
hřiště u Vožeháku
hřiště u Vožeháku
hasičská zbrojnice
hřiště u Vožeháku
Letní kino Kralovice
Letní kino Kralovice
Letní kino Kralovice
SP areál ZŠ Kožlany
Letní kino Kralovice
Letní kino Kralovice
Sokolovna Kožlany
Letní kino Kralovice
hřiště u Vožeháku
hřiště u Vožeháku
Letní kino Kralovice
Letní kino Kralovice
Sokolovna Kožlany

Měks Kralovice
Měks Kralovice
FC Olympie
FC Olympie
SDH Kožlany
FC Olympie
Měks Kralovice
Měks Kralovice
Měks Kralovice
DBK K-K
Měks Kralovice
Měks Kralovice
město Kožlany
Měks Kralovice
FC Olympie
FC Olympie
Měks Kralovice
Měks Kralovice
HASIKO Kožlany

SPORT
Výsledkový servis FC Olympie Kožlany – květen 2008
Muži:
Žihle-Kožlany 6:3 (1:2)
branky: Šnajdr ml. 2, Štrunc
Bezvěrov-Kožlany 1:1 (0:1)
branka: Vlček
Hnučice-Kožlany 0:2 (0:1)
branky: Šnajdr ml. 2
Horní Bříza B-Kožlany 4:0 (2:0)

Dorost:
Kaznějov-Kožlany 8:1 (2:0)
branka: Feix
Kožlany –Tlučná 1:3 (1:2)
branka: P.Fiala
Dobříč-Kožlany 5:0 (3:0)

Žáci:
Kozojedy - Kožlany 0:1 (0:1)
branka: M.Kulhánek
Kožlany - Dobříč 1:1 (1:1)
branka: J.Vopata
Hvozd - Kožlany 1:4 (1:0)
branky: M.Kulhánek 3, Záhejský

Možná vznikne další sportovní tradice
Nohejbalový turnaj trojic se
uskutečnil
poprvé
ve
čtvrtek
8. května na umělé trávě hřiště u
ZŠ. V 9,00 hod. ráno se sešlo několik sportovních nadšenců, kteří
ani o státním svátku nevydrželi
doma a vyrazili sportovat.
Vznikly tak dvě kategorie soutěžících, a to čtyři družstva žáků a
sedm družstev mužů. Všichni se
snažili o co nejlepší výkony, dobrá
nálada a konečné výsledky daly
podnět k tomu, že by mohla vzniknou v Kožlanech další sportovní
akce pevně zapsaná v nejednom
sportovním
kalendáři.
Hlavním

rozhodčím byl pan Zdeněk Kodýtek. Závěr turnaje vyvrcholil vyhlášením výsledků, předáním cen a
vítězové obdrželi z rukou starosty
města Mgr. Vladimíra Přibyla putovní pohár.
Výsledky turnaje:
žáci:
1.místo
J.Zahejský, O.Kozler, J.Správka
2.místo
D.Soukup, M.Karlík, P.Fiala
3.místo
P.Drda, J.Kounovský, V.Švamberg,
4.místo
J.Slabý, J.Fiala, K.Prachniar

muži:
1.místo
P.Karnet, M.Karnet ml., L.Knedlíková
2.místo
J.Plašil, Josef Plašil, V.Liška
3.místo
Folk, Lejček,Tengler
4.míst
F.Drda st., F.Drda ml., Hero, Mráček
5.místo
Feix T., Hora, Hurt
6.místo
P.Feix, Z.Denk, A.Vlk
7.místo
P.Drda, Kala, Kounovský, Krumpos

Z. Pícl

Rozloučení s basketbalovou sezónou
streetbalový turnaj

3. ročník Memoriálu Katky Šlikové
sobota 14.6.2008 od 9:00 do večera
Sportovní areál ZŠ Kožlany
další info na www.basket.kozlany.cz
3. akce seriálu „O zlatého KRASPORTÍKA“
www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 6/2008
strana - 10 -

Fotogalerie z tradičního zápolení hasičů – Kožlanská jízda 2008

Proměny...

před lety

www.kozlany.cz

současnost
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ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V minulém měsíci
jsme Vám položili otázku, zda věříte, že umístění informačních radarů sníží rychlost projíždějících automobilů ?

Na květnovou otázku jste odpovídali takto:

stav hlasování k 30.5.2008 11:30 hod

Anketní otázka pro měsíc červen:
Už jste si prošli celou naší naučnou stezku?
(Anketa bude spuštěna 2.6.)

(placené inzerce)
Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné
formě na MěÚ (p. Denková) nejpozději do 25. v měsíci.
Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako přílohu Vašeho příspěvku (nikoli vložené do wordu)
Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře.
Vydává Městský úřad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany, tel. 373 396 613, IČO 257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x
ročně jako měsíčník. Cena jednoho výtisku 5,- Kč, roční předplatné 60,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou

www.kozlany.cz
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