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Z RADNICE ...

Co je nového
Vážení spoluobčané, počátkem
měsíce října jsme byli nuceni rozhodnout o vypuštění rybníka ve
Dřevci. Díky nekvalitní práci při
opravě
a
vlivem mrazu
již delší dobu
protékala
voda
přes
výpusť.
Hrozilo,
že
uhynou ryby a
také
hrozilo
nebezpečí
propadnutí
ledu v zimních
měsících při bruslení na rybníce.
Také bylo rozhodnuto vzhledem
k havarijní situaci o
okamžité
opravě výpusti a hráze. Veškeré
práce by měly být hotové do jednoho měsíce od započetí.
Stavební firma JIPS splnila termín akce zateplení budovy základní školy do 15. listopadu 2009.
Zbývají již pouze vícepráce na
opravě komína, chodníků okolo
školy a opěrné zdi u sousedního
objektu. Práce byly provedeny
kvalitně, což potvrdila i kolaudace.
Dne 11. listopadu se uskutečnila
dražba bytu č.12 v bytovce 387 ve
Větrné ulici. Dražby se zúčastnil
jeden zájemce, který vydražil byt
za vyvolávací cenu 472.120,- Kč.
www.kozlany.cz

Je to další příjem do obecní pokladny, který je v době současných
nižších daňových příjmů pro náš
rozpočet velmi důležitý. Hotová je
také další dotační akce, a to
oprava dveří a oken
na kapli
v Hodyni. V současné době je již
celý objekt uzavřen a je možné
udělat vnitřní úklid po holubech,
pro které byla kaple vítaným útočištěm. Pokud se to podaří, mohl
by se v kapli 12.12. (sobota)
uskutečnit koncert dětského pěveckého sboru z Prahy.
V tomto měsíci jsme uskutečnili
poslední letošní odběr vody ke
kontrole kvality a také jsme investovali do nového provozního řádu
našeho vodovodu. Původnímu řádu již vypršela platnost.
Výběr
vodného za odebranou vodu zatím
probíhá
uspokojivě.
Uvidíme
v jakém časovém horizontu budou
zaplaceny všechny faktury.
Někteří občané města i okolních
obcí přinesli svoje připomínky
k novému územnímu plánu.
Koncem roku stihneme také nainstalovat
dvě
nové
tabule
s mapami cyklostezek procházejících naším městem. Jedna bude
stát na křižovatce na Dřevec a
druhá vedle pomníku před úřadem.
V letošním roce nemáme v lese
tolik vánočních stromků jako

v letech minulých. Z tohoto důvodu bude naše nabídka velmi malá
a na všechny zájemce se zřejmě
nedostane. Snad to v příštím roce
bude lepší.
26.listopadu se uskutečnil konkurz na ředitele Základní a mateřské školy Kožlany. Vybíralo se ze
dvou přihlášených zájemců. Ředitelem se na základě doporučení
konkurzní komise a rozhodnutím
rady města stal Mgr. Jaroslav
Švarc. Věřím, že s nově jmenovaným ředitelem našeho školského
zařízení bude dobrá spolupráce,
která přinese zlepšení profilu naší
školy vůči veřejnosti.

Rok 2009 byl rokem hospodářské krize. Tato skutečnost se projevila i na našem rozpočtu, kde se
nedostatečně naplnily daňové příjmy. Situaci jsme řešili hlavně prodejem bytů a přísným hlídáním
výdajů. Příští rok bude vzhledem
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k vyhlídkám pro naše město ještě
těžší. V současné době se tvoří
rozpočet a
situace vůbec není
jednoduchá. Hodně bude záležet
na případném získání dotací.
V případě úspěchu v získání dotace
budeme moci některé záměry
uskutečnit. Situaci by velmi vylepšilo i
zlepšené hospodaření

v městských lesích, pro které zastupitelstvo hledá vhodného obchodního partnera, se kterým
chceme uzavřít výhodnou smlouvu
o hospodaření.
Slavnostním rozsvícením vánočního stromu v pátek 27. listopadu
jsme v Kožlanech zahájili advent.
Jako již tradičně nám při této příle-

žitosti zazpívaly děti ze základní
školy a mateřské školy. Přejme si,
aby vánoční svátky byly dobou odpočinku a vzájemné tolerance a
aby vstup do roku 2010 byl pro
nás všechny co nejúspěšnější.
Mgr. Vladimír Přibyl

pak po odečtení dotací je hospodaření v našich lesích ztrátové. Spolu
s posouzením informací od našeho
odborného lesního hospodáře o
stavu lesních porostů jsme dospěli
k rozhodnutí tuto neutěšenou situaci řešit. Po zvážení možností, mezi něž nikdy nepatřil prodej, rada města dospěla k návrhu řešit
hospodaření v lese smlouvou o dílo
o provádění pěstebních a těžebních
činností a o prodeji dřeva. Tedy
nehospodařit v lese vlastními prostředky, protože se to jeví jako
značně ekonomicky nevýhodné,
ale ponechat si pouze kontrolní a
dozorovou činnost. Na tomto místě
cituji usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne
21.září 2009: „ č. 181/09 - Hospodaření v lesích města Kožlany řešit
formou smlouvy o dílo o provádění

pěstebních a těžebních činností a o
prodeji dřeva“. Z hlediska desetiletého hospodářského plánu je
k tomuto rozhodnutí vhodná doba.
Lesní hospodářský plán pro období
2010-2019 je před dokončením a
na jaře příštího roku jej budeme
schvalovat my i orgány státní
správy. Pro nabídky na uzavření
smlouvy bude vyhlášeno transparentní výběrové řízení a pokud nabídky nebudou pro město výhodné
finančně i z hlediska ochrany a obnovy lesa, budu proti uzavření takové smlouvy. V příloze máte
možnost posoudit výsledky hospodaření v lese za uplynulých deset
let a informace našeho odborného
lesního hospodáře.
Ing. Pavel Šapovalov
místostarosta

Informace pro občany
Městské lesy...
Vážení spoluobčané,
v poslední době dochází mezi občany k šíření informace o zamýšleném prodeji obecních lesů. Navazuji na informaci pana starosty
z minulého čísla Kožlanského zpravodaje a sděluji, že informace o
prodeji obecních lesů není
pravdivá a rada města ani zastupitelstvo o tomto nikdy nejednalo!
Zabývali jsme se ale otázkou hospodaření v našich lesích. S koncem
letošního roku končí platnost desetiletého
hospodářského
plánu,
podle kterého jsme povinni v lese
hospodařit, určuje těžbu dřeva
mýtní i výchovnou, zalesňování
apod. Rada města požádala ekonomku o přehled výsledků hospodaření v obecních lesích a zjistila,
že za dobu deseti let hospodaření
nevykazuje téměř žádný zisk, naoRok

Příjmy

Dotace

Výdaje

Hosp. výsledek

2000

1.517.551,80

245.168,00

1.394.733,01

367.986,79

2001

1.323.229,70

125.382,00

1.321.614,84

126.996,86

2002

1.458.599,00

286.841,00

1.313.445,45

431.994,55

2003

1.082.319,00

302.690,00

1.255.521,80

129.487,20

2004

1.041.473,00

230.316,00

1.057.455,58

214.333,42

2005

731.790,50

133.288,00

1.112.112,51

-247.034,01

2006

1.004.762,70

98.911,00

1.294.734,27

-191.060,57

2007

1.044.690,50

71.453,00

1.255.999,89

-139.856,39

2008

1.000.810,00

205.740,00

1.395.488,16

-188.938,16

2009*

578.301,00

954.798,75

-376.497,75

12.355.904,26

127.411,94

10.783.527,20

1.699.789,00

* údaje roku 2009 k 31.7.2009

Zpráva odborného lesního hospodáře o stavu hospodaření v lesích Města Kožlany
V úvodu uvádím, že ve své informaci se nezabývám finančním
hospodařením, protože mi to ani
nepřísluší.
Pokud se týká těžby dřeva konstatuji, že její výše, tak jak byla
stanovena hospodářským plánem,
nebyla v jednotlivých letech překračována. Značný podíl na vytěženém dřevu v roce 2009 tvoří
hmota
napadená
lýkožroutem
www.kozlany.cz

smrkovým. Tím dochází ve smrkových porostech k jejich prořeďování a vzniku holin, které budou muset být urychleně zalesněny. I přes
přijatá opatření, jako je rozmisťování lapáků a lapačů a přednostní
zpracování napadených stromů, se
nedaří současný stav výrazně
ovlivnit. Je nutné konstatovat, že
letošní rok byl pro vývoj kůrovce
mimořádně příznivý. Ostatní těžba

byla prováděna podle schváleného
plánu.
V pěstební oblasti se nedaří některé úkoly zajišťovat. Je to
zejména proto, že pro sezonní práce, jako je jarní zalesňování a následné ošetření lesních kultur proti
buřeni, není podle mého názoru
dostatek pracovních sil. Letošní
krátké jaro neumožnilo zalesnit
všechny plánované plochy. Deštivé
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počasí v prvém pololetí mělo za
následek rychlý růst plevelů a jedno vyžnutí je naprosto nedostačující. Jeden nebo dva pracovníci na
tyto úkoly nestačí. Dochází tím
k dalšímu rozšiřování nezalesněných ploch a zvyšují se finanční
náklady na tuto činnost. Podle mého názoru je potřebné tomuto úseku věnovat zvýšenou pozornost.
Současně upozorňuji, že podle Lesního zákona je majitel povinnen
zalesnit vzniklou holinu do dvou let
od jejího vzniku a lesní porosty na
ní zajištěny do sedmi let od jejího
vzniku. Jinak hrozí majiteli lesa
postih ze strany státních orgánů.
Na tyto skutečnosti trvale upozorňuji.

Dále upozorňuji, že zatím nebyly
splněny úkoly v prořezávkách a
probírkách do 40 let a pro údajný
nedostatek finančních prostředků
byly tyto práce zastaveny. Lesní
zákon ukládá obcím tyto úkoly splnit opět pod pohrůžkou postihu.
Z důvodů, které uvádím, navrhuji omezit těžbu dřeva v roce
2010 na předmýtní porosty, aby
nedošlo k dalšímu vzniku holin a
především zalesnit a vylepšit stávající plochy. Sazenic pro jarní výsadbu je v lesní školce dostatek.
Ostatní úkoly v lesním hospodářství, jako je těžba v porostech nad
40 let věku, nebo v ochraně kultur
proti okusu zvěří se daří zajišťovat.
Škody zvěří na lesních porostech
jsou minimální. V oblasti „Krašova“

Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 16.12.2009
od 18,00 hod.
se koná
15. zasedání zastupitelstva
MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční v rekreačním středisku
DP Mostu a Litvínova v Kožlanech

dochází k poškozování mladých
lesních porostů srnčí a dančí zvěří
při vytloukání paroží. Navrhuji snížit stavy zvěře a situaci projednat
se zástupci MS.
Závěrem uvádím, že Město Kožlany převzalo lesy ve stavu, kdy
na ploše 521 ha bylo přes 30 ha
silně zabuřenělých holin, které bylo
nutné nejprve vyčistit a potom následně zalesnit. Těžba byla překročena a fakticky byla zahájena až
v roce 2000. Současné ceny surového dřeva se pohybují na úrovni
50-60% roku 2000. Věřím, že se
podaří najít vhodné řešení pro další
hospodaření v lese.
Alois Falc, OLH

Z programu vybíráme např.:
- změna rozpočtu města na rok 2009
– 7. rozpočtové opatření
- návrh rozpočtu města na rok 2010
- změna rozpočtového výhledu na roky 2011 - 2012
- volba předsedy finančního výboru
- majetkové a ostatní záležitosti města
- různé

Výše poplatků v roce 2010
Poplatek za psa pro rok 2010
zůstává ve stejné výši jako v minulých letech. To znamená, že
obyvatelé Kožlan zaplatí za 1 psa v
rodinném domě 50,- Kč, za dalšího
200,- Kč a za psa v domě o více
bytových jednotkách (bytovky)
200,- Kč a za každého dalšího také
200,- Kč.
Za psa, kterého vlastní obyvatelé
přilehlých obcí /Buček, Hedčany,
Hodyně a Dřevec/ je poplatek 30,Kč, za dalšího 50,- Kč, v bytovce
50,- Kč a za dalšího také 50,- Kč.
Poplatek za psa lze zaplatit hotově
v pokladně MÚ Kožlany v úřední

dny do konce února 2010. Poté
budou rozeslány složenky.
Poplatek za svoz odpadu pro
rok 2010 také zůstává ve stejné
výši. Pro trvale bydlící osoby je to
500,- Kč za jednu osobu. V domě,
který není trvale obydlen, zaplatí
jeho majitel také 500,- Kč. Trvale
bydlící občané obdrží známky na
popelnice, ostatní pytle na svoz
odpadu. V případě zájmu si mohou
majitelé nemovitostí bez trvalého
pobytu doplatit do výše ceny
známky, o kterou by měli zájem.
Bližší informace budou poskytnuty
na MÚ Kožlany.

Poplatek za svoz odpadu mohou
občané platit hotově v pokladně
MÚ Kožlany v úřední dny do
26.2.2010. Po tomto datu budou
rozeslány složenky a poté budou
známky a pytle na svoz odpadu
vydávány na základě předložení
zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje pro
rok 2010 je 96,- Kč a je možné
jej uhradit rovněž v pokladně města. Zpravodaj by měl být zaplacen
do konce ledna 2010. V následujícím
měsíci
obdrží
Zpravodaj
02/2010 pouze občané, kteří jej
budou mít zaplacený.

Všechny uvedené poplatky lze platit hotově do pokladny MÚ Kožlany v úřední dny
(tj. pondělí a středa) od 6.ledna 2010.

Rada města Kožlany

JEDNOTA SD Rakovník
obchodní dům KOŽLANY

Prodej vánočních stromků
se uskuteční v Kožlanech

schválila
uzavření městského úřadu
ve dnech
23.12 a 31.12.2009

přijímá objednávky
na Vánoce
do 7.12.

vánoční kapry

do 15.12. vánoční těsta,
pečivo, vánočky a veky
Personál prodejny přeje všem zákazníkům pohodový adventní čas

www.kozlany.cz

15.12.
14:00 – 16:30 hod.
16.12.
14:00 – 15:30 hod.
u garáží městského úřadu
(za knihovnou)
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Důležité upozornění
Městský úřad Kožlany upozorňuje občany

na zákaz vyvážení stavebního materiálu do lesa – zpevnění lesních cest
Na zpevnění lesních cest se nedají použít celé kusy cihel, velké kameny, keramické dlaždice nebo talíře !!!
V případě možnosti uložení stavebního materiálu je nutné předem
kontaktovat lesníka Petra Gajdoše (tel. 373 396 613, 728 137 911).

Z poštovní schránky ... Krádež včel
Vážení občané,
v době od 18,oo hod. dne 18.11.09 do 11,oo
hod. dne 19.11.09 došlo ke zcizení 1 včelstva ze 6
včelstev umístěných v „Třešňovce“ u kožlanské pískovny.
Zřejmě bylo úmyslem pachatelů zcizit více včelstev,
neboť další včelstvo bylo již přisunuto k vozovce a
další vysunuto ze stojanu a tak připraveno
k transportu. Pachatelé byli zřejmě vyrušeni ze své
činnosti někým, kdo v uvedené době přijížděl, nebo
šel do pískovny a odjeli pouze s úlem, který již měli
naložený na vozidle. Jejich vozidlo muselo stát uprostřed příjezdové cesty vedoucí středem „Třešňovky“.
Jde o první případ krádeže včelstva za dobu 107 letého organizovaného včelařství v Kožlanech. Včelstvo
bylo umístěno v nástavkovém úlu se dvěma
palub-

kovými nástavky r.m. 39 x 24, kočovným zasíťovaným podmetem a víkem, krytým smaltovaným krytem od sporáku. Celý úl je hnědé barvy (palisandr) a
česnová vložka barvy červené.
Pokud má někdo nějaký poznatek k uvedeným informacím, může podat zprávu Policii ČR nebo na tel.č.
607 811 826. Zejména včelaři by měli mít přehled o
tom, zda někde nedošlo k navýšení počtu včelstev a
věnovat zvýšenou pozornost pohybu osob na včelnicích a včelínech, ale i každý kdo se prochází naší přírodou by si měl více všímat činnosti kolem včelínů a
včelnic a pokud uvidí nějakou nezvyklou činnost upozornit známého včelaře. Včelstev i včelařů stále ubývá
a je škoda ztráty každého včelstva v regionu.
Jan Schmidt, Kožlany

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Loučíme se s podzimem, těšíme se na vánoce
Podzimní radovánky byly ve školce zakončeny pohádkou Divadla z bedny „O smutném drakovi“. Již
tradičně přijel pan Pohoda s písničkami a tématickou
pohádkou. Do děje byly pozvány i naše děti, které
představení velice zaujalo a bezprostředně reagovaly
tancem i bojem proti drakovi. Tak podzime, loučíme
se!
Začínají přípravy na nejkrásnější svátky v roce,
přestože počasí vypadá spíš na jaro.
U nás se začínají péct perníčky na mikulášskou, zpívají se koledy, vystřihují ozdoby na výstavu do muzea.

Akce připravené na prosinec:
1.12. od 8.30 vánoční fotografování
4.12. přijde Mikuláš a čert
10.12 od 16.00 hod. besídka pro rodiče
14.12. vystoupí dětí z LŠU Kralovice
14.12. od 15:30 besídka pro spoluobčany z DPS
L.Kozlerová

Vánoční výstava
1.12.2009 – 2.1.2010
Muzeum Kožlany
vernisáž výstavy proběhne 1.12.2009 od 18:00
www.kozlany.cz
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POHLEDY DO HISTORIE
Ze starých kronik městečka Kozlan
Nelze dokonale pochopit současnost bez poznání minulosti.
Proto předkládám čtenářům část
upravené kroniky z dávné a bohaté minulosti našeho městečka
Kozlany, kdysi
královského
městečka s erbem a s danými
královskými výsadami a privilegiemi.
Maje Jan Teyřovský od císaře
Rudolfa II. list mocný, aby zboží své dědičné a zápisné dědicům a jejich budoucím mohl odkázati, učinil
13.března 1615 na Křickém zámku poslední pořízení,
jímž, sám děti nemaje, ustanovil dědicem strýce svého Jindřicha Jakuba Teyřovského z Ensidle na Hřebečníkách. Ten ještě za živobytí Janova potvrdil městečku
Kozlanům všecka privilegia a dovolil, aby o jmění
svém a statku dle vůle své kšafty a rozkazy činili, pivovar, lesy a mlýny obecní drželi a spravovali.
Pokud se netýkalo přímo jeho kapsy, pan Jindřich
Jakub milostivě povoloval, ale z platů ročních neslevil.
Neboť Kozlany měly platit ročně vrchnosti 447 kop, 44
grošů a 4 peníze, vše na tři termíny: o sv. Jiří 208 kop
52 grošů, na sv. Havla totéž a při svátcích vánočních
30 kop míšenských grošů. Kromě toho uvolili se kozlanští za výše psaná dobrodiní z každého domu šosovního (měšťanského a sousedského) po dvou dnech
z chalupy a podruží po jednom dni času ženního (o
žních) na popluží křickém, aneb kde by jim na témž
panství ukázáno bylo, žetí vykonávati a statečné dělníky na takovou žeň vysílati, k čemuž purkmistr vybrati má 2 dozorce. Těm žencům a dozorcům má
vrchnost jíst a píti dávati. Vedle toho mají pánům
svým poddaní býti věrní, jich hájiti, chrániti a zastávati, kdyby bylo potřebí. Kdo pak se proti tomu prohřešil, měl pokutován vězením, ba i hrdlem ztrestán býti.
Rovněž, kdo škod nějakých na jmění panském se dopuštěl. Za pytláctví, třeba nepatrné, poseděl si každý
hezky dlouho ve věži, a za větší šlo i o hrdlo. Tak roku
1631 i Jan Šmíd, jinak Terner z města Kralovic, poněvadž blíž městys na potocích J.M.Pána pana Adama
Jindřicha Teyřovského z Ensidle raky lapati počal a již
4 lapil, jsouc při témž lapaní chycen, jat a do vězení
městys Kozlan veden a v témž vězení půl třetí neděle
zůstával a odsouzen k pokutě 10 kop grošů. Ale později J.M. právě jako pán křestanský se ukázati ráčil a
jemu odpustil pro starost a sešlost věku, též na poníženou prosbu slzavých očí jeho a přímluvu vzácných
lidí, poněvadž pro potřebnost velkou neměl odkud vzíti, nemaje s manželkou svou kus chleba. Tresty vrchnosti bývaly často až nelidské, kdy předek pánů Teyřovských pan Teyřovský z Ensidle a na Skrejích svýým
poddaným z trestu železné obojky na krk věšíval a
sám na petličný zámek zavíral. A roku 1650 byli Rakovničtí přinuceni zavříti svého zámečníka Markusa,
poněvadž panskému čeledínu z Tyter obojek jemu na
hrdklo daný otevřel.
Ale za věrné a dobré služby se dovedla vrchnost
také odměniti. Takže roku 1650 J.M. urozený Pán Pan
Adam Henrich Teyřovský z Ensidle na Křici a Zvíkovci
na ponížené toho vyhledávání Dorotě Žemličkové,
J.M. své panské, grunt slove Kutilovský v městys Kozlanech do smrti její k užívání zanechati ráčil. Z toho
nic víceji platiti povinna nebude nežli toliko z dvou
www.kozlany.cz

krav ke kostelu záduší sv. Vavřince v městys Kozlanech každý rok najmu počnouc při budoucím soudu
30 grošů. Item každý rok 4 dni ženní roboty a to jak
vejš doloženo do smrti její. Actum leta a dne svrchu
psaného.
Král Matěj II. ( Matyáš) ustanovení Jindřicha potvrdil a mimo to udělil Kozlanům 2 jarmarky (na sv.
Vavřince a sv. Matouše) s fraiuňkem jich obyčejným a
osmi dny pořád sběhlými a clo z jednoho každého kusu z hovězího a koňského po 3, z jiného, ovčího, sviňského, kozího po jednom penízi. Kozlanské trhy bývaly rozsáhlé, na něž se sjížděli obchodníci a řemeslníci
z daleka a scházel se lid z celého širokého okolí.
Avšak v dobách válečných později poklesly.
Jindřich Jakub
Teyřovský z Ensidle zemřel
20.července roku 1618 v úřadě hejmana kraje Rakovnického, zúčastniv se asi také počátku povstání stavovského proti císaři. Bylť po bitvě bělohorské (1620)
v seznamu těch nebožtíků, nad kterými také měl byti
soud konfiskační komise vykonán. I povolaní dědicové
jeho ku dni 15.dubna 1621 k vyslechnutí rozsudku,
než rozsudek ten odležen, poněvadž komise neměla
jasných důkazů, že by i tito se byli dopustili urážky
velebnosti císařské, pročež mělo býti ještě dále pátráno.
Dědicem Jindřicha Jakuba Teyřovského se stal syn
jeho Adam Jindřich, za jehož nezletilosti vládl jeho poručník Šebestián Újezdský z Červeného Újezda a sestra (urozená Panna Panna Dorota šlechtična Teyřovská
z Ensidle na Křici a v Dubjanech) Jindřicha Jakuba asi
do roku 1625. Kdy Adam Jindřich Teyřovský pojal za
manželku Evu Eufrosinu, hraběnku z Klenového a
z Janovic, dceru Viléma z Klenového, J.M.Císařského
rady a komorníka (který roku 1619 ze Zdeňkem
z Kolovrat na Vodňanech, byl zajat a oba byli posláni
do Prahy direktorům, kteří jimi Bílou věž zakalili.
Eva Eufrosina přikoupila roku 1638 statek Zvíkovec
s městečkem a připojila k panství Křickému, který při
něm zůstal až do roku 1656. Roku 1652 však učiniv
kšaft dle obnoveného řízení zemského, odkázal Adam
Jindřich Teyřovský panství Kříčské jedinému svému
synu Vojtěchu Hynkovi. Manželce své poručil jménem,
věna 1000 kop míšenských grošů na statku Kříčském,
k tomu pak z manželské lásky dalších 1000 kop míšenských jí odkázal. Kdyby pak dědic jeho „an jsou zlé
časy a statek Kříčský na nejvejš je zruinirovaný“, nemohl těch 2000 kop shledati, aby se Eva Eufrosina
uvázala ve dvůr Ptíčský s mlýnem Lejskovským se vsí
Hlinčem a Studenou až do času úplného zaplacení.
Dceři své Kateřině Dorotě ustanovil věno 6000 zlatých rýnských a na svatební výpravu 1000 zlatých a
jmenoval poručníky. Na konec vyžádal si, aby tělo jeho bylo v bílém nemandlovaném plátně zahaleno a
v kostele sv. Vavřince v Kozlanech pochováno,
v němž za duši jeho z úroků 500 kop míšenských každého měsíce zpívaná mše svatá sloužena býti měla.
Po tomto pořízení zemřel Adam Jindřich Teyřovský,
Jeho Milosti Císařský rada ke konci měsíce května Léta Páně 1652. Manželka jeho Eva Eufrosina spravovala pak panství Kříčské s Kozlanskými až do plnoletosti
syna Vojtěcha Hynka Teyřovského roku 1661.
Pokračování příště
Bohumil Vondrášek
Kožlanský zpravodaj 12/2009
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Muzeum Mariánská Týnice

SPOLKY
Z činnosti Klubu důchodců v Kožlanech
Již z dálky je vidět Mariánskou Týnici. Její barvy bílá a rudá svítí dodaleka. Upozorňují, pojďte se podívat, jak jsem zrestaurovaná. Kožlanští senioři neodolali a navštívili Týnici podruhé. Poprvé to bylo
24.10.2000. Byli mile překvapeni, jak se vše změnilo
k lepšímu. Kolem areálu je vše zatravněno a cesty pro
chodce vydlážděné. Prostorami areálu nás provedla
paní Franková. Její výklasd byl obsáhlý a zaujal
všechny. Zesmutněli jsme u souboru soch lidických
dětí vytvořených akademickou sochařkou Marií Uchytilovou, která se nedožila jeho instalace v Lidicích, kde
je proveden v bronzu. Obdivovali šikovnost rukou paní

Hany Tupé, která je kožlanskou rodačkou. Napekla
pro výstavu perníčky a velice pečlivě je nazdobila.
Z Týnice vedla cesta do Manětína. Tam se obědvalo.
Oběd byl zakončen kávou se zákuskem nebo návštěvou cukrárny. Odtud nás odvezl pan Seidl do Odlezel.
Senioři šli procházkou k Odlezelskému jezeru, které
vzniklo v 19. stol. po velkých deštích. Zemina se utrhla a zamezila odtoku vody Mladotického potoka. Na
vodě plavaly kachny a nad hlavami nám létaly šedé
volavky. Bylo to krásné zakončení posledního zájezdu
v roce 2009.
Růžena Fujanová

Rozsvícení vánočního stromu
proběhlo v pátek 27.11. v 17:00
přejeme pohodový advent
www.kozlany.cz
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SPORT
Olympie Kožlany
V uplynulém měsíci skončila pro naše mužstva podzimní sezóna.
Žáci se pod vedením Z.Pícla stále učí, nicméně výsledky se oproti jaru zlepšily.
Dorostenci pokračovali v dobrých jarních výkonech a drží třetí místo hned za dvěma suverény soutěže. Tato situace dává trenérům možnost postupně zapracovat mladší hráče, kteří by měli v příští sezóně nahradit odcházející osu mužstva.
I muži navázali na podařené jaro a konečně mají místo záchranářských starostí na dohled čelo tabulky.
J.Šnajdr dokonce vévodí střelcům soutěže s úctyhodnými 23 zásahy z 12 odehraných utkání.
Jiří Švamberg
Výsledkový servis FC Olympie Kožlany - listopad
Muži:
Dorost:
Bezvěrov – Kožlany 5:1 (1:0)
Žihle – Kožlany 7:1 (4:0)
Branka: Šnajdr
Branka: Karlík
Kožlany - Dolní Bělá 5:3 (1:1)
Branky: Šnajdr 2, vlastní, Hurt,
Šimek
H. Bříza B – Kožlany 2:4 (2:3)
Branky: Šnajdr 2, Kožíšek, Koura
Tabulky podzim 2009/2010
Tabulka muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Slavoj Žihle
Bohemia Kaznějov
Sázavan Bezvěrov
OLYMPIE KOŽLANY
DIOSS Nýřany „B“
Sokol Plasy
ZKZ Horní Bříza „B“
KZJ SK Všeruby
Sokol Dolní Bělá
TJ Tlučná „B“
Jiskra Křelovice
Slavia Vejprnice „B“
Baník Líně
Slovan Blatnice

64:10
36:18
35:22
52:26
31:35
27:26
22:23
33:36
26:31
24:50
24:31
14:41
22:33
13:41

Žáci:
Kožlany – Chotíkov 0:3 (0:2)
Dolní Bělá - Kožlany 8:0 (5:0)

Tabulka dorost
35
30
27
26
23
17
17
16
14
13
12
11
10
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Slavoj Žihle
Bohemia Kaznějov
OLYMPIE KOŽLANY
TJ Tlučná
Baník Kam. Újezd
Sokol Dobříč
SHH H. Huť
Slovan Blatnice
Trafo Hadačka
Sokol Trnová

Tabulka žáci
53:10
43: 9
26:17
26:13
36:19
20:19
27:33
30:39
13:64
7:58

25
25
18
16
13
13
13
6
3
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sokol Plasy
Sokol Kralovice
Sparta Sulkov
Slovan Blatnice
Slavoj Žihle
Bohemia Kaznějov
Sokol Chotíkov
Sokol Dolní Bělá
Baník Kam. Újezd
OLYMPIE KOŽLANY
Sokol Kozojedy
Baník Zbůch
TJ Tlučná

102:9
75:19
62:19
48:22
39:18
45:26
23:24
29:43
22:47
29:72
17:24
20:53
2:137

33
30
27
25
25
19
17
12
10
9
8
8
0

Plán akcí FC Olympie Kožlany na zimní období:
prosinec 2009
Mikulášská diskotéka aneb čertovský rej pro malé i
velké - 5. prosince, od 14:00 a 18:00 hod., Fantasy
Land
leden 2010
výroční schůze TJ (15.ledna)
únor 2010
Masopust (16. února)
soustředění mužstva A a dorostu v Železné Rudě
březen 2010
Šibřinky (20. března)
Dětské šibřinky (21. března)
Při zimním bruslení na Vožeháku bude otevřen
kiosek s občerstvením
Milan Macák

duben 2010
zahájení jarní části soutěží

HC Dřevec - Výsledkový servis - listopad:
Dřevec – Abisko 4:2 (2:0, 2:2,
0:0)
Protože soupeř nezaregistroval
změnu času zahájení, začalo utkání s hodinovým zpožděním. V
úvodní třetině jsme soupeře přehráli a zaslouženě vedli, ovšem v
prostřední části jakoby se na nás
www.kozlany.cz

začalo projevovat dlouhé předzápasové rozbruslení, špatně jsme
bránili a soupeř snižoval. A nakonec jsme mohli děkovat jen výbornému gólmanovi, že jsme utrápené
vítězství na rozbitém ledě udrželi.
SESTAVA: Weiss - Švamberg,
Hach,
Oliverius,
M.Kulhánek,

V.Kulhánek - Kovařík, Holzman,
Prusík
Šnajdr,
Šnajdauf,
Š.Kulhánek - Volín, Frank, Ipolt,
BRANKY:Kovařík, Prusík, Holzman,
Hach, VOLEDBOUCH: M.Kulhánek
Dřevec – Pavlíkov 1:5
0:2, 0:1)

(1:2,
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Hodně nevydařené utkání. Soupeř
byl hokejovější, rychlejší, přesnější, důraznější ... Výsledek první
třetiny určila již první čtyři střídání,
ve zbytku utkání jsme se marně
snažili Pavlíkovu herně vyrovnat,
ovšem bez úspěchu. Naopak po
chybách v obraně jsme inkasovali
další góly.
SESTAVA: Kotas - Švamberg,
Hach, V.Kulhánek, Ipolt - Kovařík,
Holzman, Prusík - Šnajdr, Šnajdauf, Š.Kulhánek - Frank, Volín,
BRANKA: Kovařík, VOLEDBOUCH:
Švamberg
Dřevec – Mladotice 0:8 (0:4,
0:4, 0:0)
Mladotice nás ničím nepřekvapily,
hrály svou obvyklou hru plnou pohybu a rychlých útočných výpadů.
Jedinou zbraní bylo se soupeřem
bruslit a bezchybně a zodpovědně
bránit. To nám však vydrželo asi 5
minut do prvního gólu. Pak útočníci
bránit přestali, nechávali obranu a
brankáře napospas a skóre nepříjemně narůstalo. Za to, že jsme
nedostali desítku, můžeme děko-

vat jen soupeři, který poslední třetinu prakticky vypustil.
SESTAVA: Kotas - Švamberg,
Hach,
V.Kulhánek,
Ipolt
Š.Kulhánek, Kovařík, Prusík - Šnajdr, Šnajdauf, Frank – Volín,
VOLEDBOUCH: Š.Kulhánek
Dřevec - České dráhy 3:4 (1:2,
2:2, 0:0)
Vyrovnané utkání rozhodla větší
produktivita a jistější obrana soupeře. Po vydřeném vyrovnání následovala obvykle nějaká ta chyba,
po níž jsme museli opět dotahovat.
V poslední třetině jsme tlačili, přičemž nás držel svými zákroky
brankář, ovšem trefovali jsme jen
konstrukci branky nebo lapačku
soupeřova gólmana. V závěru nás
pak ČD ani nepustily ke hře bez
brankáře.
SESTAVA: Kotas - Švamberg,
Hach, V.Kulhánek, M.Kulhánek Kovařík, Holzman, Prusík - Šnajdr,
Šnajdauf, Š.Kulhánek - Frank, Heidenreich, BRANKY:
Kovařík 2,
Prusík, VOLEDBOUCH: Šnajdr

Dřevec – Žebnice 2:4 (1:0, 1:2,
0:2)
Tentokrát se výrazně zlepšil výkon
naší obrany, o to je konečný výsledek krutější. V čem nás totiž
soupeř předčil, byla produktivita.
Po první třetině se zdálo, že je
otázkou času, kdy potvrdíme svůj
hubený náskok, místo toho Žebnice stav téměř z ničeho otočila. Ve
třetí třetině jsme měli opticky navrch, často jsme soupeře zamkli v
pásmu, ale branka pro nás byla
zakletá. A tak nás nakonec dvě
hrubky v obranném pásmu stály
vítězství.
SESTAVA: Kotas - Švamberg,
M.Kulhánek,
Heidenreich,
V.Kulhánek - Kovařík, Holzman,
Němec
Šnajdr,
Šnajdauf,
Š.Kulhánek, BRANKY:
Šnajdr,
Švamberg

Další program
Pá 4. 12. Dřevec - Průhon
Út 8. 12. Dřevec - Lodenice
Čt 17. 12. Dřevec - Kralovicko

22:00
22:00
20:30

Jiří Švamberg

DBK Kožlany - Kralovice
V listopadu pokračovaly dorostenky v zápasech dorostenecké ligy se střídavými úspěchy – podařilo se nám
vyhrát na horké palubovce v Klatovech, avšak ztratili jsme body doma s Benešovem. Výhra na hřišti posledních
Českých Budějovic byla nutností.
Starší žákyně začaly Českomoravskou ligu zápasem v Litoměřicích – nevěděli jsme do čeho jdeme (Litoměřice
vyhrály doma s Aritmou i v Pardubicích) a čekali jsem velice těžký zápas. Po pěti minutách bylo jasné, že zápas
bude v naší režii a úkolem bylo, aby se všechny hráčky dostaly na hřiště pokud možno zapsaly do střelecké listiny, což se podařilo.
Mladší minižactvo hrálo se soupeři z nižších pater tabulky oblastního přeboru a všechny čtyři zápasy
s přehledem zvládlo. Na hřiště se opět dostali všichni, kteří k zápasům dorazili. Dovolte mi tímto pozvat Vás na
neděli 6. prosince, kdy od 9:00 a 11:00 hodin hostíme družstvo BKK Holýšov v zápasech o vedení v tabulce.
Samozřejmě budou pokračovat i zápasy starších dorostenek a žákyň na které jste všichni zváni také.
Starší dorostenky - DL
BSK Č. Budějovice vs DBK K-K
40 : 88 (7 : 17 / 21 : 35 / 29 : 65)

Starší žákyně ČML
TJ Slovan Litoměřice vs DBK
49 : 81 (4 : 25 / 17 : 45 / 27 : 65)

Body: Hynková B. 18, Kulhánková V.
15, Jonášová D. 15, Houšková A. 11,
Šnajdrová I. 10, Bihariová M. 9, Kulhánková K,. 6, Šrámková S. 2, Urbanová L. 2
Fauly 14–16 * 5 chyb 1-1 * Trojky 1–
0 * TH 20/11-20/14 * TO 2/2-2/0

Body: Čechurová H. 17, Vršecká R. 13,
Eretová L. 8, Šliková S. 8, Buňková K.
6, Epikaridisová J. 5, Stará V. 5, Maroušková M. 4, Salfická P. 4, Kubíčková
V. 4, Svobodová E. 4, Doležalová B. 3
Fauly 14 – 11 * 5 chyb 1 – 0 * Trojky 0
– 2 * TH 8/3-13/3 * TO 2/1-0/2

TJ Klatovy vs DBK K-K
56 : 57 (19 : 11 / 32 : 24 / 39 : 37)
Body: Kulhánková V. 14, Šnajdrová I.
11, Houšková A. 10, Jonášová D. 9,
Kulhánková K. 9, Hynková B. 2, Bihariová M. 2
Fauly 26–24 * 5 chyb 2-2 * Trojky 3 –
2 * TH 30/16-33–21 * TO 1/3-1/2

DBK K-K vs BC Benešov
45 : 58 (13 : 11 / 17 : 20 / 38 : 35)
Body: Houšková A. 15, Šnajdrová I. 9,
Bihariová M. 5, Hynková B. 4, Urbanová L. 3, Jonášová D. 2, Kulhánková V.
1
Fauly 25–19 * 5 chyb 1-1 * Trojky 4–4
* TH 16/7-28/16 * TO 1/2-2/1
www.kozlany.cz

Mladší minižactvo MIX - OP
BaK Plzeň vs DBK K-K
16 : 77 (6 : 24 / 6 : 48 / 9 : 67)
Body: Šofránková I. 20, Buňková K.
18, Polívka V. 9, Sklenářová S. 8, Doležalová B. 6, Zeman M. 6, Schreiber P.
2, Buňka J. 2
Fauly 9–15 * 5 chyb 0–0 * TH 10/27/1 * TO 1/2-2/2

BaK Plzeň vs DBK K-K
35 : 74 (2 : 20 / 5 : 42 / 26 : 46)
Body: Buňková K. 18, Šofránková A.
17, Polívka V. 10, Sklenářová S. 8,
Staněk F. 8, Kočková M. 8, Bažantová
V. 2, Doležalová B. 2, Kulhánek J. 2

Fauly 9–21 * 5 chyb 0–0 * TH 27/710/0 * TO 1/2-0/3

DBK K-K vs TJ Slavoj Tachov
116 : 4 (28 : 0 / 51 : 4 / 80 : 4)
Body: Buňková K. 21, Polívka V. 20,
Šofránková A. 11, Tuma J. 10, Kočková
M. 8, Buňka J. 6, Zeman M. 6, Doležalová B. 4, Hynek J. 4, Bažantová V. 4,
Kulhánek J. 4, Slabá R. 2, Švamberg J.
2, Siváková K. 2, Schreiber P. 2
Fauly 11–10 * 5 chyb 0–0 * TH 8/28/0 * TO 0/0-1/0

DBK K-K vs TJ Slavoj Tachov
145 : 8 (36 : 4 / 71 : 4 / 106 : 4)
Body: Buňková K. 36, Polívka V. 18,
Kočková M. 16, Šofránková A. 14, Tuma J. 12, Doležalová B. 10, Bažantová
V. 8, Siváková K. 6, Sklenářová S. 6,
Šimsová K. 6, Zeman M. 6, Buňka J. 5,
Kulhánek J. 2
Fauly 10–9 * 5 chyb 0–0 * TH 10/32/0 * TO 0/1-0/1

J. Buňka
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Od 13.12.2009 se mění přepravce nedělního spoje Kralovice – Praha. ČSAD nahradí společnost ANEXIA Rakovník. Z tohoto důvodu Vám přinášíme nový jízdní řád linky 310970 Kralovice – Rakovník – spoj č. 12 pokračuje
bez přestupu dále na Prahu. Dále otiskujeme nové jízdní řády spol. VATRA.

www.kozlany.cz
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ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V listopadu jsme
Vám položili otázku: Budete mít podněty do nového
územního plánu města Kožlan a okolních obcí??

Na listopadovou otázku jste odpovídali takto:

Anketní otázka pro měsíc prosinec
Dodržujete vánoční tradici českého kapra na
štědrovečerní večeři?

stav hlasování k 27.11.2009 v 11:25 hod
(nová anketa bude spuštěna 1.12.)

PF 2010
Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné
formě na MěÚ (pí 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 8,- Kč, roční předplatné 96,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou

www.kozlany.cz
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