KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
KVĚTEN 2008
Z RADNICE ...
Co je nového
Začátkem měsíce dubna jsme
obdrželi z KÚ PK zprávu o přidělení
dotace na
vybudování
kanalizace
a vodovodu
ve
Sportovní
ulici.
V současné
době
se
připravuje
stavební
povolení na
celou akci.
Také se objevil další investor, který by měl zájem o výstavbu své
firmy v průmyslové zóně. Jednání
je zatím ve fázi získávání informací
a vůbec není jisté, zda u nás bude
stavět.
Dobrou zprávou je, že společnost Energie-stavební a báňská
a.s. nám slíbila zhotovení podstavce pod sochu prezidenta Beneše.
Tento podstavec dostaneme od
společnosti darem a v současnosti
se na něm již pracuje.
Nečekaný pád velké větve z břízy v parku za zdravotním střediskem dokazuje, že je dobré věnovat
zvýšenou pozornost všem našim
stromům. Většina z nich je totiž
přestárlá a je nutná postupná
údržba a obnova.
Většina lidí v jarních měsících
provádí úklid ve svých domech a
okolí. V souvislosti s tímto se objevuje
nešvar, který poté musí

město a firma Becker
řešit.
V prostoru před sběrným dvorem
někdo odloží velkoobjemový odpad
(např. starý nábytek apod.). Dotyční porušují obecně závaznou
vyhlášku o odpadech a zákon o
ochraně
životního
prostředí.
V tomto případě hrozí dosti značné
finanční postihy.
Je zarážející, že
někdo v rámci toho, aby ušetřil
několik korun jednou za rok, tak
klidně odloží svůj odpad na cizí pozemek.
Opačným případem je přístup
našich občanů k humanitární sbírce, kterou pořádala Diakonie
Broumov. Díky Vám se podařilo
vybrat opravdu velké množství oblečení, obuvi, nádobí a dalších věcí, které pomohou potřebným.
15.dubna proběhl na městském
úřadě finanční audit. Výsledkem
auditu je zjištění, že hospodaření
města v roce 2007 bylo bez závad.
Chtěl bych poděkovat hasičům
ze Dřevce, kteří
ve spolupráci
s úřadem uklidili veřejná prostranství okolo rybníka a kolem pomníku. Jarní úklid probíhal a ještě bude probíhat i v ostatních obcích a
samozřejmě také v Kožlanech.
V sobotu 19.dubna se v obřadní
síni městského úřadu uskutečnilo
již druhé vítání občánků.
Jsem rád, že se tato tradice
v našem městě znova obnovila.
Ke konci měsíce dubna jsme
museli řešit dvě havárie. Nejdříve
to bylo prasklé kanalizační potrubí

nedaleko čističky odpadních vod a
poté došlo k poruše přívodního
elektrického
kabelu
k vodnímu
zdroji. Obojí se podařilo vyřešit
v krátkém termínu také za vydatné pomoci vlastních zaměstnanců,
aniž by obyvatelé Kožlan byli nějakým
způsobem
omezeni
v odběru vody.
Závěrem bych chtěl všechny občany pozvat na slavnostní odhalení
pomníku prezidenta Dr. E.Beneše,
které se uskuteční
v sobotu
24.května 2008 od 11:00 hodin.

Mgr. Vladimír Přibyl

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

20036-725685369/0800
V současné době je již na účtu sbírky 323.600,-Kč (stav k 19.04.2008).
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.
www.kozlany.cz
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Informace pro občany
NAŘÍZENÍ č. 1/2008 - výpis
o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Rada města Kralovice na svém sedmém zasedání v roce 2008, konaném 21. dubna 2008 usnesením č. 163
vydává podle § 11 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 25 odst. 2 a § 48
odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon"), toto nařízení:
Článek 1
(1) Město Kralovice vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (§ 25 odst. 1 „lesního
zákona"). Zpracování lesních hospodářských osnov bude zadáno držitelům licence výzvou více zájemcům o
veřejnou zakázku k podání nabídky (zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů).
(2) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány pro bývalé zařizovací obvody: Kožlany, Kralovice, Křivoklát,
Manětín, Plasy, Rabštejn pro nový zařizovací obvod LHO Kralovice, který je tvořen katastrálními územími
následujících obcí:
Buček
Dřevec
Hedčany
Hodyně
Kožlany

Kožlany

(3) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou
vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst. 3 „lesního zákona" zadali
zpracování lesního hospodářského plánu.
Článek 2
(1) Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Městského úřadu Kralovice, odbor životního
prostředí, Manětínská 493, 331 41 Kralovice, státní správa lesů, písemně (popř. ústně do protokolu) uplatnit
své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských
opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní
hospodář.
(2) Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a
fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.
(3) Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 30. června 2008.
(4) V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování
lesního hospodářského plánu.
Článek 3
Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží na vyžádání na Městském úřadě
Kralovice, odboru životního prostředí, v době od 1. 1. 2010 do 31. 6. 2010, a to bezplatně na základě
písemného potvrzení o jejím převzetí.
Článek 4
Obecní úřady v uvedeném zařizovacím obvodu toto nařízení uveřejní na svých úředních deskách a umožní po
dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout.
Článek 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. května 2008 a platí do dne 30. června 2008 .
V Kralovicích dne 21. dubna 2008
MVDr. Tomáš Soukup v.r.
místostarosta
* Úplné znění nařízení je zveřejněno na úředních deskách Města Kožlany
Ukládání odpadů
Městský úřad Kožlany upozorňuje občany a rekreanty, že ukládání jakéhokoli odpadu na území Města
Kožlany je v rozporu s obecně závaznou vyhláškou
č.2/82007.
K ukládání jednotlivých druhů odpadů jsou určena
příslušná místa a pokud bude někdo přistižen nebo
www.kozlany.cz

Ing. Rudolf Salfický v.r.
starosta

bude nahlášeno, že byl neoprávněnně odpad uložen,
bude dotyčný nahlášen na odboru životního prostředí
nebo přímo Policii ČR, kde bude zahájeno řízení o uložení pokuty nebo trestní stíhání podle rozsahu provinění. Zákaz ukládání odpadu platí i před sběrnou,
kam bude firmou BECKER Kralovice umístěna kamera.
Kožlanský zpravodaj 5/2008
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Časový harmonogram svozu nebezpečných složek komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu
17.5.2008
Buček /náves/ 8:00-8:20 hod.
Mezi nebezpečný odpad patří např.: zářivky, pneumaHodyně /náves/ 8:25-8:45 hod.
tiky, akumulátory, znečištěné obaly, lednice, televizoDřevec /náves/ 8:50-9:10 hod.
ry, elektrošrot, motorové olej apod.
Dřevec /bytovky/ 9:15-9:35 hod.
Hedčany /náves/ 10:05-10:25 hod.
UPOZORNĚNÍ!
Kožlany /proti MÚ/ 10:30-10:50 hod.
Tento svoz nebezpečného odpadu není určen pro
Kožlany /horní křižovatka u Sparu/ 10:55-11,15 hod.
podnikatele a podniky!!

Připravuje se odhalení...
K odhalení pomníku

Dr. Edvarda

Beneše v Kožlanech

Vážení spoluobčané, u příležitosti slavnostního odhalení sochy Dr. Edvarda Beneše v jeho rodném městě, mi dovolte pár připomenutí.
O přínosu nejvýznamnějšího rodáka Kožlan pro náš
národ bylo již napsáno mnoho. Bohužel pro mladou
generaci je postava našeho druhého prezidenta spojena s velmi dávnou a zapomenutou historií reprezentovanou pár řádky v dějepise. Pro nás, kteří jsme vyrostli a studovali v době totalitní, je postava Dr. Edvarda Beneše zase spojena s představou jakéhosi
Mnichovského zaprodance.
Teprve po roce 1989 se začalo s prezentací skutečného významu našeho rodáka pro vznik a vývoj Československa po 1. světové válce i pro zahraniční odboj
ve válce druhé. Toto období ale zase pominulo a
v posledních letech se více mluví spíše o jeho poválečných dekretech a jejich důsledcích.
Edvard Beneš se narodil před 124 lety a letos uplyne 60 let od jeho smrti. Toto významné výročí bude
důstojně završeno akcí, která neúnavnou zásluhou
mnoha lidí (nemohu jmenovat, abych někoho nevynechal), zanechá trvalou vzpomínku v našem městě.
Pojďme si připomenout poslední dva roky života Dr.
Edvarda Beneše a jeho poslední návštěvy rodného
města na stránkách kožlanské kroniky.

1947
Kroužek rodáků a přátel města Kožlan a okolí se
sídlem v Praze zaslal MNV (místní národní výbor) Kožlany 7000 Kč na výzdobu města k chystané návštěvě
prezidenta republiky.
18.5.1947 – návštěva prezidenta republiky Dr. Edvarda
Beneše
s chotí
paní
Hanou
Benešovou
v Kožlanech. Pořad návštěvy :
10,15 - vztyčení vlajky na náměstí
10,30 - příjezd pana prezidenta a návštěva hřbitova
s hroby jeho rodičů
www.kozlany.cz

10,50 - uvítání pana prezidenta předsedou MNV Jar.
Ulmanem a dalšími představiteli okresu a kraje
11,00 - uvítání chlebem a solí, hymny v podání dětského sboru, proslov předsedy MNV Jar. Ulmana, předání darů města a spolků, předání diplomu čestného
občanství paní Haně Benešové, pozdrav a řeč pana
prezidenta k občanstvu, návštěva staré školy a prohlídka muzea, odchod k sokolovně se zastávkou u
rodného domu prezidenta
13,00 - slavnostní oběd v sokolovně
14,30 - odjezd prezidentův do Karlových Varů se zastávkou v Kralovicích
Při své návštěvě věnoval prezident Beneš obci částku 500.000 Kčs. Dar byl použit z části na opravy a potřeby školy, na účely kulturní a osvětové a na mimořádné účely v činnosti obce. V předvečer narozenin
pana prezidenta dne 28.5. byl uspořádán průvod městem s hudbou.
1948
Prezident republiky Dr. Edvard Beneš se vzdal svého úřadu dne 7.června 1948. Zdravotní stav bývalého
prezidenta Dr. Edvarda Beneše se od 31.srpna 1948
stále zhoršoval. V pátek dne 3.září 1948 podali ošetřující lékaři ze Sezimova Ústí tuto zprávu :
Prezident Dr.Edvard Beneš se neprobral během odpoledne z bezvědomí. Kolem 15.hodiny nastala agonie
a o 18,10 hod. smrt. Pan prezident umíral klidně bez
smrtelného zápasu spíše jako v hlubokém spánku.
MNV v Kožlanech na schůzi konané dne 4.září 1948
vyslechl s pohnutím zprávu svého předsedy Žižky o
úmrtí svého rodáka a čestného občana Dr. Edvarda
Beneše. MNV uctil památku zesnulého povstáním a
dvouminutovým tichem. Na schůzi bylo usneseno, že
se členové MNV zúčastní státního pohřbu v Pantheonu
Národního muzea pokud možno v plném počtu. Delegaci povede předseda Žižka. Rodinného pohřbu
v Sezimově Ústí se zúčastní zástupci MNV Ulman a
Triner. Současně byl objednán v Praze věnec z květů
červených a bílých se stuhou s nápisem „ Rodné Kožlany – nezapomenou“.
Tělesné pozůstatky zesnulého byly převezeny ze
Sezimova Ústí do Prahy, kde byly 6. a 7. září vystaveny v Památníku Osvobození.
Dne 8. září byly převezeny do Pantheonu Národního
muzea, kde byl odpoledne téhož dne za přítomnosti
prezidenta republiky Gottwalda, proveden slavnostní
smuteční akt, kterému byla přítomna také delegace
z Kožlan. Po aktu ubíral se smuteční průvod přes Václavské náměstí kolem Národního divadla na Pankrác,
odkud po rozloučení byla rakev s tělesnou schránkou
zesnulého převezena do Sezimova Ústí. Zde byla dne
10.září 1948 uložena do hrobky na svahu prezidentoKožlanský zpravodaj 5/2008
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vy zahrady. U hrobky zaujala místo též kožlanská delegace.
Dne 10.září 1948 byla v kožlanském kostele sloužena mše svatá za zesnulého prezidenta Dr. Edvarda
Beneše.
Dne 9.října byla konána tryzna k uctění památky
zesnulého prezidenta Dr.Edvarda Beneše před místem, kde stával jeho rodný dům.
Paní Hana Benešová poděkovala písemně za květinový dar, jímž Kožlany uctily památku svého slavného
rodáka. Poděkování bylo vyvěšeno ve skříňce místního
muzea přes den Dušiček a pak uloženo v muzeu. Současně zakoupil MNV věnec na hrob rodičů pana prezidenta na místním hřbitově.
Z popudu Kroužku rodáků a přátel města Kožlan a
okolí v Praze a v Plzni byla zahájena akce pro postavení pomníku prezidentu republiky Dr. Edvardu Benešovi v Kožlanech. Na schůzi dne 14.12.1948 byl zvolen Přípravný výbor pro postavení pomníku prezidentu
Benešovi v Kožlanech v tomto složení :
Ulman Jaroslav – předseda, Pech Valtr, Rada Karel,
Straka Antonín, Žižka Vladimír, Haller Ctibor, Kubát
František, Urbanová Jarmila jako zástupci MNV a
spolků v Kožlanech.
Další členové budou kooptováni po přímém jednání se
zástupci Kroužku rodáků, jehož předsednictvo podle
svého přípisu bude pověřeno vyjednáváním povolení
peněžní sbírky na pomník a rozesláním provolání
k občanstvu republiky. Příspěvky budou zasílány Občanské záložně v Kožlanech. Pomník bude odlitek díla

www.kozlany.cz

akademického sochaře prof. Karla Dvořáka
z Prahy
a bude pořízen nákladem asi 300.000,- Kčs.
Tolik kožlanská kronika. Desítky let upadalo dílo a

život Edvarda Beneše v zapomnění, v oficiálních připomínkách se stával pouze jakousi tragickou figurkou
v rukách západní buržoazie obětovanou na oltář míru
s hitlerovským Německem.
I proto je odhalení sochy dne 24. května tohoto
roku důležitým krokem obyvatel města Kožlan
k trvalé připomínce toho, kdo a čím byl Dr. Edvard
Beneš.
Roman Moučka, Kožlany 456
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POHLEDY DO HISTORIE
Opožděná kronika doby válečné a Kožlan – V.část
Dva dny po atentátu 29.5.1942 jsou ve večerních

tak i německá říšská vláda, která vypisuje odměnu 1

hodinách obsazeny Kožlany německými vojáky a pro-

000000 říšských marek (rovněž 10 milionů korun)

vedena po domech prohlídka(šťára) s kontrolou osob-

Avšak 4. července Reinhard Heydrich v nemocnici na

ních průkazů. Vzpomínám na ten večer, kdy jsme byli

Bulovce v Praze umírá.

sami doma s maminkou a mladším bratrem a na dvo-

Jen od 27.5. – 3.6.1942 je za staného práva zatče-

ře štěká pes. Jdu se podívat, rozsvítím a vidím na

no přes tři tisíce osob a 10. června 1942 ještě před

dvoře stát německého ozbrojeného vojáka v helmě

prozrazením úkrytu atentátníků je obec Lidice srovná-

s vlčákem. Vracím se do kuchyně a čekáme všichni se

na se zemí pro údajné spojení s atentátníky, které

strachem a napětím co se bude dál dít, ale stále ni-

nebylo nikdy potvrzeno. Na místě je zastřeleno 184

kdo nepřicházel. Byl to zřejmě rozumný voják, když

mužů od věku 15 let a 196 žen a 96 dětí je zavlečeno

viděl jen kluka, tak dovnitř již vůbec nešel (nebyli to

do

vojáci SS, ale jen obyčejný wermacht). Obdobně do-

v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze je kostel obklí-

padla kontrola i dole u Hurtů v koutě čp 130, když

čen vojáky SS a parašutisté jsou v boji zastřeleni a

přišli vojáci dovnitř a viděli na prkně v pokoji neboští-

odměny jsou vyplaceny (Údajně měl být parašutista a

ka starého pana Hurta, omluvili se a upustili od kont-

zrádce Čurda zatčen se svoji odměnou v revoluci1945

roly. Jinak dopadla kontrola v hospodách a v hostinci

v Manětíně a odsouzen k trestu smrti oběšením) Den-

u Bedříška, kde muži vyskakovali ze strachu z oken,

ně chodíme do školy kolem vrat pana Vacka čp 108,

protože nikdo nevěděl, co se bude dít dva dni po

kde jsou vylepovány stále nové a nové rudé vyhlášky

atentátu na Heydricha. A od té doby žily Kožlany ce-

oznamující další tresty smrti. Spisovatele Vladislava

lou válku v jakémsi strachu, že po Lidicích mohou ja-

Vančury, bývalého ministerského předsedy vlády ge-

ko rodiště prezidenta Beneše následovat i Kožlany.

nerála Aloise Eliáše a nekonečná řada dalších odsou-

koncentračních

táborů.

Po

prozrazení

úkrytu

zených k smrti. Údajně mělo být v heydrichiádě zastřeleno kolem pěti tisíc osob, který vynáší nově zřízený Národní soud proti všem obžalovaným nepřátelům českého národa proti němuž není nápravného
prostředku.
V červenci 1942 přísahá na Václavském náměstí
v Praze dvěstě tisíc Pržanů oddanost a věrnost Velkoněmecké říši a slibují, že se usilovnou prací vynasnaží,
aby si zasloužili své místo v srdci Velkoněmecké říše,
která v duchu nacionálně socialistických zásad buduje
novou Evropu.Na počest vítězství Velkoněmecké říše
přichází do prodeje cigarety značky Viktoria za 40 haléřů

kus se započítanou 50% válečnou přirážkou.

Jsou zpřísněny všechny vyhlášky a nařízení a za účelem zajištění lepšího zásobování je nařízena pro zemědělce

přísná

kontigace

jatečného

dobytka

z obhospodařované půdy tak, že z každého hektaru
V příštích dech označuje prezident Dr.Emil Hácha
v rozhlasovém projevu k národu Dr.Edvarda Beneše
jako nepřítele českého národa číslo jedna. Objevují se
první rudé vyhlášky oznamující provedení trestu smrti. Mezi prvními jsou za přechovávání zbraně odsouzeni k trestu smrti

Alois Vágner a Josef Pašek

z Krašovic, okr.Kralovice. Trest smrti je však stanoven
i za pouhý souhlas s atentátem na Heydricha, pro který bylo mnoho lidí, zvláště v městech popraveno (stačilo pouhé osobní udání) Protektorátní vláda vypisuje
na pachatele atentátu odměnu 10 000 000K rovněž
www.kozlany.cz

zemědělské půdy musí zemědělci vyrobit a ročně dodat 80 kg živé váhy hovězího a 23 kg ž..v. vepřového
masa. Při čemž ovce nebo telata, která budou dodány
k porážce jako jatečná se započítávají na kontigent
hovězího masa a kontigent hovězího masa může být
plněn dodávkou vepřového, ale nikoliv obráceně.
Prasnice, které vrhly alespoň jednou selata snižují
kontigent vepřového o 50 kg. Zemědělci do výměry
0,5

ha

půdy jsou od

kontigentu osvobozeny a

s výměrou do 1,5 ha mohou předepsaný kontigent plnit pouze masem vepřovým. Dále jsou zemědělci poKožlanský zpravodaj 5/2008
strana - 5 -

vinni odvést z každé slepice 65 vajec a z každého ku-

v Týnci u Klatov z 5,60 ha výnosu 110q (19,64q/ha) a

řete(mladé slepice) 64 vajec. Ostatní vejce mohou

velkostatek Strachovice ze 4 ha výnosu 60q (15q/ha).

zemědělci používat ke své spotřebě nebo na výměnek

Zemědělci a držitelé dojnic musí vésti řádně záznam o

pokud jsou jím povinni. Doporučuje se také kroužko-

dodávce mléka jak do mlékárny, tak na prodej přímo

vání slepic, neboť slepice, která nesnese 100 vajec

spotřebiteli na lístky. Musí v něm uvádět veškeré

ročně nezaplatí chovateli náklady na krmiva a péči.

změny prodej, koupě, připuštění, březost, otelení a

|Je nařízen dosud volný chov husí a kachen na chov

vést řádně záznam. Zkrmování chlebového obilí včet-

omezený pouze pro domácnost zemědělce – samozá-

ně zadiny je zakázáno a nařizuje se povinné moření

sobitele. Domácnosti, které nemají vlastní krmivovou

osiva před setbou (Gesarolem)Všichni spotřebitelé si

základnu jsou povinni husy a kachny nabídnout

mohou odebrat na období od listopadu do dubna

k odprodeji sběrnám. Je nařízena povinná dodávka

příštího roku 150 kg brambor k uskladnění buď u ob-

medu z každého včelstva a to 50% veškeré snůšky,

chodníka nebo přímo u pěstitele brambor. V létě pro

nebo nejméně 2 kg medu z každého přezimovaného

poruchu přistává v pšenici na záhumence pana Holo-

včelstva. Mimo vlastní spotřebu je však zcizování me-

pírka čp 41 lehké jednomotorové vojenské letadlo,

du, prodej , darování a výměna zakázána.

které po opravě a posekání pole opět startuje do Ger-

V bývalém sále sokolovny v Kralovicích promlouvá

litz-Zhořelce v Polsku a majiteli pozemku je po odha-

v roce 1942 k zemědělcům okresu Kralovice protektorátní ministr zemědělství Adolf Hrubý. Jsou vyhlášeny
pracovní a platové podmínky česáčů chmele v roce
1942 s odměnou 3,60K za věrtel se zajištěním ranní
polévky nebo kávy a večer s výživnou polévkou a půl
kg chleba. Popravdě ale řečeno, že česáči v té době
jezdili na chmel proto, že se tam všichni s celou rodinou i s dětmi u sedláků dobře najedli. V Sechuticích
na velkostatku za hojné účasti zemědělské veřejnosti
seká v roce 1942 prvně o žních stroj tažený traktorem, seká a hned mládí tzv. kombajn. V nemocnici
v Rakovníce zemřel všem známý řezník Josef Vostatek
z Kožlan, který neměl krám, ale občas zabíjel a rozprodával maso. A když obecní bubeník vyhlašoval po
Kožlanech směrem nahoru cenu masa kožlanských
řezníků, tak na zpáteční cestě vyvolával cenu masa
pana Vostatky, která byla vždy o koruny nižší. Dále
zemřel dlouholetý člen obecního zastupitelstva zahradník Josef péc ve věku 68 let a kočí pan Holý od
Štamberků, který byl zasažen na poli při orání bleskem. V září 1942 umírá ve věku 32 let i správce kožlanské filiálky Hospodářského družstva v Kralovicích
Josef Sebránek z Bukoviné a v Kralovicíh je zřízena
pobočka plzeňského pracovního úřadu.
Sběrači lesních plodů a hub jsou povinni míti u sebe
sběračské průkazy, které vydává zdarma každý obecní úřad. Avšak toto nařízení se prakticky nedodržovalo
a ani nekontrolovalo. Jako nejlepší pěstitelé obilí západních Čech jsou v tisku zveřejněny výnosy velkostatku Nalžovy, který dosáhl na 7ha výnosu 160 q
ječmene

(18,75q/ha),

statek

hraběte

Kolowrata

du do týdne vyplacena způsobená škoda.V říjnu 1942
pořádá S.K.Olympie Kožlany v bývalé sokolovně Večer
moderní hudby, kde vystupuje jazz orchestr hudební
školy v Rakovníku a někteří kožlanští studenti Jiří
Vondrášek, Boža Štamberk, Jiří Velický a další. V říjnu
je vypsána sbírka starého šatstva a tkanin pro pracovníky z celé Evropy pracující v Německu a zdůvodněna tím, že německému vojáku musíme být vděčni
zato, že naše domovina a náš národ není postižen
válkou a naši synové jsou ušetřeni proléváním krve za
spravedlivější svět a novou Evropu. Sbírka, která má
být

zkouškou

české

obětavosti

a

příspěvkem

k vítězství Velkoněmecké říše.Přesto však sbírka zdaleka nesplnila očekávání. Protektorátní správa opět
upozorňuje na užívání arijského pozdravu zdviženou
pravicí jako poctu, která je přiznána pouze rovnocenným příslušníkům arijského národa a členům Národního souručenství a není vhodné zbavovat se samovolně
práva tímto způsobem.
Bohumil Vondrášek

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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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
...JARO ŤUKÁ DO OKEN, POJĎTE DĚTI, POJĎTE VEN....
Naši mateřáčci také rádi využili, po dlouhé zimě,
první slunečné dny k jarnímu úklidu na školní zahradě. Ochotně se zapojily všechny děti – sbíraly
menší větvičky, které zbyly po prořezávce stromů,
hrabaly suché listí, plely květinové záhonky.
Předškoláci měli i ve třídě plno práce. S chutí si
vymodelovali ze slaného těsta zvířátka i cukrovinky
pro panenky do našeho obchodu. Také pilně nacvičovali hru na flétničky, aby mohli novým občánkům
zahrát na jejich „Vítání“.
Konec dubna patří čarodějnicím – i naše děti si
vyrobily „čarodějnické kostýmy“. Dopoledne viděly
divadelní pohádku a odpoledne společně odletěly na
Slet čarodějnic a čarodějů u ZŠ.
Mateřská škola děkuje za finanční sponzorský dar
manželům Kastnerovým.

J.Mrzenová, MŠ

Z hodin občanské a rodinné výchovy na naší škole
Chtěli bychom informovat kožlanské občany, že žáci
v naší
škole nedostávají pouze špatné
známky či poznámky, ale někdy je
výuka může i bavit a jsou ochotni
si větší část hodiny připravovat i
sami.
Příkladem z poslední doby mohou
být
vystoupení
žáků
v hodinách občanské a rodinné výchovy. Zvláště bych chtěla pochválit některé žáky 7. a 9. třídy, kteří
mě /učitelku tohoto předmětu v 7.
– 9. třídě/ a své spolužáky překvapí svou nápaditostí při zpracovávání aktuálních informací z našeho
politického, kulturního či sportovního života i ze života našeho města.
Pár příkladů z poslední doby je
toho důkazem. Např. žákyně 7.

třídy Karolína Šnajdrová a Iva Vorlíková připravily scénku aktuálně
z našeho zdravotnictví a s řadou
informací nás seznámily během
zinscenované návštěvy u lékaře.
Děvčata si vše připravila sama
včetně kostýmů. Dále žáci 9. třídy
Ondřej Kreps a Mirek Lavička nás
s aktuálními informacemi seznámili
formou divadelního představení.
Přichystali pro nás překvapení
v podobě loutkového divadla na
motivy známé pohádky: Jak šel
Honza do světa. Kromě loutek, divadelní výtvarné scény vše dopracovali do takové dokonalosi, že ke
scéně měli i vlastní osvětlení. Již
dříve
jsme
viděli
scénky
z obchodu, setkání dvou staroušků
po letech, návštěvu kamarádek u
kafíčka apod.

Za nápaditost žákům děkuji a
doufám, že v tomto trendu budou
pokračovat a že se přidají i další
žáci naší školy.
Mgr. Kateřina Růžková

Město Kožlany přijme správce na hřiště – sportovní areál u ZŠ
Nástup možný po dohodě.
Bližší informace na MÚ Kožlany

www.kozlany.cz
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Beseda s ornitologem
16.dubna navštívil naší školu ornitolog pan Vladimír Teplý a pro
žáky 6. a 7. ročníku připravil besedu o ptácích
žijících u nás i
v cizině.
Sedmáci si přitom zopakovali
stavbu těla ptáků, hnízdění i tah.
Poté shlédli obrazové ukázky a poznávali ptáky podle hlasu. Šesťáci
pak nakreslili ty, kteří je nejvíce
zaujali.
Ráda bych chtěla poděkovat panu L. Prusíkovi a panu J. Buňkovi
za zapůjčení projektoru a DVD
přehrávače.
Mgr. Věra Přibylová
Kožlany a chlapecký basketbal!
Ve středu 19.března se starší žáci naší školy zúčastnili okresní soutěže v basketbale základních škol
v Plasích. Startovalo zde sedm
družstev základních škol. Naši školu reprezentovali O. Bílek, F. Drda,
O. Kozler,
O. Kreps,
P. Fiala,
M. Karlík, F. Kleissl, M. Kulhánek,
M. Přibyl, J. Srávka, J. Záhejský.
Ve čtvrtek 27.března, opět
v tělocvičně Gym. Plasy, měli svůj
turnaj v basketbale mladší žáci.
Tentokrát se sešlo šest mužstev a
naši nastupovali v tomto složení:

J. Slabý, K. Prachniar, M. Veverka,
L. Ptáček, R. Novák, D. Mašek,
J. Tříška, P. Drda, V. Švamberg.
Po zápasech každý s každým skončila obě naše družstva shodně na
pěkném třetím místě, což považuji
za úspěch.
Krajský volejbal – Rokycany
Po loňském vítězství v okrese
postoupily naše starší žákyně do
regionálního kola přeboru AŠSK
ZŠ a gymnázií ve volejbale konaného 3.dubna v Rokycanech.
Sedm družstev bojovalo ve dvou
skupinách na dva vítězné sety.
V naší skupině byla družstva ZŠ
Stod a Gymnázium Rokycany.
S gymnáziem děvčata prohrála až
ve třetím zkráceném setu a se
Stodem ve vyrovnaném utkání
2:0. V dalších bojích o umístnění
narazila na skutečné volejbalistky
a ty už byly nad naše síly. Konečné
šesté místo bylo vyjádřením našich
skutečných možností, ale velká
škoda, že turnaje se nemohly zúčastnit loňské deváťačky, které se
na postupu také podílely!!!
Turnaj odehrálo družstvo v tomto
složení:
A. Houšková, K. Kulhánková,
L. Jašková, K. Hříbalová, K. Šofran

ková, I. Knotová a L. Urbanová.
Krajský basketbal - Kožlany
Pořádáním krajského kola přeboru
základních
škol
st.dívek
v basketbale byla pověřena naše
škola společně s DBK Kožlany –
Kralovice.
Turnaje
konaného
10.dubna se zúčastnilo pět družstev, čtyři vítězové okresů : ZŠ
Kožlany, ZŠ Rokycany, ZŠ Klatovy,
ZŠ Přeštice a mimo soutěž ZŠ
Žihle. Postupně naše družstvo porazilo všechny soupeře a některé
dokonce rozdílem třídy. Kromě vítězství v turnaji a postupu do
předkola o „republiku“ jsme získali
i nejlepšího střelce turnaje, tím se
stala Adriana Houšková.
Děvčata ukázala, že basketbal umí
a že se jím mohou i bavit, potěšit
svou hrou oko diváka a uspokojit
požadavky svých trenérů.
Přeji mnoho úspěchů v předkole na
republice, moc děkuji za předvedený výkon celé sestavě:
A. Houškové, L. Jaškové,
K. Kulhánkové, L. Urbanové,
M. Bihariové, D. Hanzlíkové,
K. Hříbalové, K. Šofrankové,
M. Klausové, M. Tříškové.
Mgr. Jaroslav Berbr

KULTURA
Velikonoční výstava v Městském muzeu Kožlany
Děkujeme všem návštěvníkům
velikonoční výstavy, kteří se zúčastnili malé soutěže o nejhezčí
kraslici a exponát s velikonoční
tématikou. Nejvíce hlasů obdržely
exponáty žáků 7.třídy ZŠ a také
výrobky dětí z mateřské školy.
Těmto finalistům byly předány
sladké odměny. Chtěli bychom poděkovat všem dámám, které přispěly svými kouzelnými dekora-

cemi na tuto výstavu. I když nebyly vyhodnoceny v anonymní soutěži, přesto byly velice ceněny návštěvníky výstavy.Těšíme se na
Vaše příspěvky při dalších výstavách. A návštěvníkům vzkazujeme,
nebojte se a dejte svůj hlas dekoraci, která se Vám líbí. Určitě to
potěší její autorku či autora.
kulturní komise

Knihy o E. Benešovi
V naší knihovně bychom chtěli mít k dispozici
knihy o Edvardu Benešovi. Prosíme proto občany,
kteří by byli ochotni darovat tyto publikace naší
knihovně, aby tak učinili. Chceme, aby čtenáři
BONSAI

knihovny měli možnost se seznámit s životem a dílem druhého prezidenta Československé republiky.
Za kulturní komisi V.Kobyláková
MERKLÍN 2008

výstava bonsají předních českých
pěstitelů
Zámek v Merklíně u Přeštic
17.května – 18.května 2008
9,00-18,00 hod.
Venkovní expozice se suchou
japonskou zahradou
„KARE-SANSUI“
www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 5/2008
strana - 8 -

Pozvánka do Muzea v Mariánské Týnici
Celý květen
je připravena pro
návštěvníky
zajímavá výstava ilustrací a volné
grafiky Adolfa Borna v refektáři
muzea.
V kostele Zvěstování Panny Marie
připravují kralovičtí skauti výstavu
fotografií ze světového skautského
jamboreé 2007, která bude přístupná od 12. května do konce
měsíce.
Muzeum
a
galerie
spolu
s Nadačním
fondem
Mariánská
Týnice a dalšími institucemi připravila na 31.5. a 1. 6. seminář Památky skryté v hloží. První den setkání v Mariánské Týnici bude věnován krátkým referátům a infor-

macím k danému tématu a druhý
den setkání je vyhrazen pro exkurzi po drobných památkách na
Nečtinsku a Stříbrsku. Předpokládaný začátek v sobotu v muzeu je
v 9 hodin. Zveme všechny zájemce
o drobné památky na toto setkání.
Tradiční májovou akcí je Májový
den – den řemesel a divadla, který
bude 17. května. Celý den od
10:00 do 17:00 hodin budou na
nádvoří stánky s ukázkami různých
řemesel
a
dovedností.
V programu který začíná v půl jedné uvidí návštěvníci vystoupení dětí
z Kralovic,
lidový
soubor
z Chrástu,
vystoupení
šermířů,
kejklíře Vojty a dalších. Proběhne i
ukázka výcviku dravců. Pro děti
bude vystupovat loutkářský soubor
z Třemošné s pohádkou Pták Ohnivák
a
liška
Ryška.

S Radovánkem si budou moci děti
prověřit své dovednosti v různých
soutěžích.
Aby nezanikla krásná výšivka
plaského kroje, připravujeme kurz
vyšívání pro zájemce o tuto techniku, které říkáme katrování. Informace
p.
Dienstpierová
373396410.
Ještě bychom rádi poděkovali ČSŽ
Kralovice za zajištění občerstvení
na zahájení sezony v muzeu. Čistý
výtěžek z prodeje 1786 Kč
byl
předán a je zaúčtován v příjmech
muzea.
Pro návštěvníky je od května
muzeum otevřené denně mimo
pondělí každý den od 9.00 do
18.00 hodin.
Jana Dienstpierová

NAŠE SPOLKY
Velikonoce v Bučku
Na Bílou sobotu bučečtí hasiči uspořádali Velikonoční festival licitovaného mariáše. Již 18. ročník přilákal 28 mariášníků. V turnaji zvítězil Gustav Křelovec
z Dobříče. Na druhém místě byl Václav Fiala z Kožlan
a třetí Jiří Bébr z Kralovic.

Velikonoční pondělí v Bučku...
...již tři desítky let slaví posvém. Letos se sešlo asi 25
malých koledníků a doprovázelo je padesát rodinných
příslušníků. Všichni koledníci se sejdou na kopci a
společně koledují po celé vesnici.

4. ročník pochodu údolím Javornice
se uskutečnil v sobotu 26.dubna 2008. V devět hodin ráno se před knihovnou sešlo přes šedesát milovníků turistiky. Některé přihlášené účastníky možná
odradilo počasí předešlého týdne. Kdo však v sobotu
přišel, tak snad nelitoval.V letošním ročníku bylo velmi rozmanité složení zúčastněných. A to jak věkové,
kdy nejmladším účastníkům bylo několik měsíců a
nejstarším kolem sedmdesáti let, tak i ve vzdálenosti
místa bydliště.
Sobotní den rozdal karty, v nichž se odrážela krásná
příroda, pěkné počasí a dobrá parta. Rozkvetlé stráně
kolem Javornice nám zpříjemňovaly celou trasu pochodu. Ze svých úkrytů vykukovaly blatouchy, pomněnky, rozrazil, pitulník, sasanky a další. K příjemným chvilkám přispělo posezení v Machově mlýně a
www.kozlany.cz

na Zvíkovci. Ze Zvíkovce nás do Kožlan přivezl autobus pana Vavřičky.
Nejmladší účastníci Andělka Slabá a Matěj Berbr
si po cestě stačili i schrupnout, další Honzík Holeček,
Honzík Valach, Martin a Adam Tupých, Daniel a Terezka Hausnerovi, Nikolka Soukupová, Adam Vojtášek, Patrik Drda, Honza Kounovský,Terezka Macháčková, Nikolka Švambergová, Fanda Muller, Jirka Slabý
a Kristián Prachniar, kteří už šli po svých.
Doufám, že se všem výlet líbil a sejdeme se příští rok
ve stejný čas na 5. ročníku pochodu.
obrazové zpravodajství na další straně
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text a foto Hana Tupá

3.5. 13:30
8.5. 9:00
9.5. 21:00
10.5. 10:00
10.5. 14:30
10.5. 17:00
17.5. 20:00
18.5. 9:00
22.5. 19:00
24.5. 11:00
24.5. 14:00
24.5. 20:00
24.5. 10:00
24.5. 14:30
24.5. 17:00
30.5.
31.5.

Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí
Kufrování s Kometou – orientační běh po městě
ZŠ Kralovice
Nohejbalový turnaj trojic
Sp. areál ZŠ Kožlany
MEDIUM – Rocková kapela
LD Kralovice
žáci: Kožlany – Dobříč
hřiště u Vožeháku
dorost: Kožlany – Tlučná
hřiště u Vožeháku
muži: Kožlany – Dobříč
hřiště u Vožeháku
ŠVIHADLO (reggae Praha)
Fantasy Land
„O cenu města Kralovic“ – závody horských kol
Sportkemp Kralovice
Josef Zíma- Sejdeme se na Vlachovce aneb...
LD Kralovice
Slavnostní odhalení pomníku Dr. E. Beneše
park E. Beneše
Kulturní program k odhalení pomníku Dr. E. Beneše Sokolovna
Rocková kapela KEČUP
Fantasy Land
žáci: Kožlany – Trnová
hřiště u Vožeháku
dorost: Kožlany – Úněšov
hřiště u Vožeháku
muži: Kožlany – Kamenný Újezd
hřiště u Vožeháku
Václav
Letní kino Kralovice
Ratatouille
Letní kino Kralovice

Kometa Kralovice
ZŠ + Olympie
MěKS Kralovice
FC Olympie
FC Olympie
FC Olympie
Music club Kožlany
Bike Club
MěKS Kralovice
Město Kožlany
Město Kožlany
Music club Kožlany
FC Olympie
FC Olympie
FC Olympie
MěKS Kralovice
MěKS Kralovice

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY SPORTOVNÍHO AREÁLU
Po – Pá
So – Ne

7:00 – 15:30 ZŠ
17:00 – 19:00 veřejnost, sportovní organizace atd.
14:00 – 19:00 veřejnost,sportovní organizace atd.

Vstupné bez pronájmu volné, platí se pouze půjčovné

www.kozlany.cz
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Proměny...

před lety

současnost

SPORT
Basketbalistky jasně stvrdily první pozici -celek starších žákyň čtyřikrát zdolal Sokol Nusle
Poněkud netradiční závěr Českomoravské ligy absolvovaly o víkendu starší žákyně DBK Kožlany/Kralovice.
Severoplzeňské
basketbalistky
se na své palubovce utkaly ve
čtyřech duelech se Sokolem Nusle.
Šlo o dohrávaná utkání, a protože
se Pražanky vzdaly výhody sehrát
dva duely v domácím prostředí,
vše proběhlo v kožlanské tělocvičně.

Čtyřmi výhrami stvrdily svěřenkyně trenéra Vladimíra Přibyla své
prvenství v základní části soutěže.
„Duely to však nebyly jednoduché,
Nusle mají fyzicky zdatné hráčky,
hrál se pěkný basketbal,“ uvedl
Vladimír Přibyl. „Nejvyrovnanější
byl třetí zápas, Nusle i v úvodu
vedly.“
Z dvaceti ligových utkání Kožlany devatenáct vyhrály. „Účast v
této soutěži, kterou neřídí basket-

balový svaz, určitě měla smysl.
Sehrály jsme řadu utkání s kvalitními soupeři, které bychom jinak
v kraji nezajistily,“ dodal kouč.
Fakta: DBK Kožlany/Kralovice –
Sokol Nusle 79:28, 104:34, 72:45
a 82:44.
Karel Popel

Výsledkový servis FC Olympie Kožlany – duben 2008
Muži:
Kožlany-Vejprnice B 2:1 (1:1),
Blatnice–Kožlany 3:1 (1:0),
Kožlany–Kozolupy 2:1 (1:0)

Dorost:
Blatnice-Kožlany 3:2 (2:2),
Kožlany-Heřmanova Huť 4:3 (2:2)

Žáci:
Kralovice-Kožlany 2:0 (2:0),
Kožlany-Hadačka 6:0

DBK s heslem, někdy se začít musí
Přípravka našeho oddílu sehrála
své první zápasy – přátelsky proti
BKK Holýšov.
V sobotu 19.4. jsme hráli tři zápasy na domácí palubovce a o týden později odvetu v Holýšově.

www.kozlany.cz

Ač není výsledek v tomto případě to nejdůležitější, musíme splnit
zpravodajskou povinnost a oznámit
šest vítězných zápasů s rozdílem
třídy. Na první pohled byla znát
naše větší zkušenost, vždyť některé naše hráčky již hrály v této se-

zóně zápasy OP mladších minižákyň.
Na základě těchto zápasů jsme se
rozhodli přihlásit naši přípravku do
KP nejmladšího minižactva v příští
sezóně 2008/2009.
J. Buňka
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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 se chystáte na jarní
úklid, protože máte rádi kolem svého domu pořádek

Na dubnovou otázku jste odpovídali takto:

Anketní otázka pro měsíc květen:
Věříte, že umístění informačních radarů sníží
rychlost projíždějících automobilů ?
(Anketa bude spuštěna 1.5.)

stav hlasování k 29.4.2008 13:10 hod

(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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