KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
LETNÍ MĚSÍCE 2009
DVOJČÍSLO
Z RADNICE ...
Co je nového
Vážení spoluobčané,
nastává období prázdnin a dovolených. Protože jsme městem, které
leží v rekreační oblasti, je to pro
řadu místních podnikatelů vítaná
možnost výdělku. Turistický ruch
by se měl v době hospodářské recese
soustředit na
domácí
rekreaci.
Uvidíme, jak
se to projeví u
nás
v Kožlanech a
v našich
obcích.
Celosvětová
hospodářská krize má samozřejmě
vliv i na hospodaření
města.
Podle předpovědi odborníků lze
očekávat propad jednotlivých rozpočtů obcí ve výši cca 10%. U nás
to znamená asi 1,3 mil Kč. Je pochopitelné, že bude-li nižší výběr
daní, bude i nižší příjem do našeho
rozpočtu. Nebezpečí schodku se
snažíme zamezit jednak prodejem
bytů (nad rámec rozpočtu), zajištěním dotací a dodržováním rozpočtové kázně.
Není to jednoduché, ale zatím se
to daří. V červenci budeme dávat
do dražby další byt 4 + 1, který se
uvolnil po soudním vystěhování
neplatičů. V rezervě máme mimo
tohoto bytu ještě pět dalších.

V souvislosti s prodejem bytů
Vás chci informovat o tom, že již
proběhl proces registrace a založení společenství vlastníků bytovek
č.p. 366 a 387. V současné době
se předává administrace účetnictví
a správy do rukou Městské bytové
správy Kralovice.
Velmi významným přínosem do
rozpočtu města je získání dvou dotací ve výši 497.000,- Kč na opravu toalet v základní a mateřské
škole. Tyto dotace jsme získali
z dotačních programů Plzeňského
kraje. Opravy budou provedeny
v době školních prázdnin a nenaruší tak výuku. Největší investiční
akce zateplení základní školy postupně přechází z tělocvičny na
budovu samotné školy. Práce postupují podle harmonogramu a jejich kvalita je sledována při pravidelných kontrolních dnech.
V DPS byly během června vyměněna okna a vchodové dveře
za nové plastové. Zlepší se tak významně tepelné a zvukové poměry v jednotlivých bytech. Snad se
někdy v budoucnu podaří realizovat také zateplení fasády a střechy. Výměna oken byla provedena
firmou p. V. Kulhánka ze Dřevce, a
to ve velmi dobré kvalitě.
Z dalších akcích chci připomenout opravu střechy na Sokolovně,
asfaltizaci překopů po vodovodních haváriích, či po budování in-

Z jednání rady města Kožlany za období duben – červen 2009
Na
svém
zasedání
dne
území Kožlany, smlouvu o bez11.května 2009 za účasti všech
úplatném převodu majetku mezi
členů rady a tajemnice rada schváHZS Plzeňského kraje a městem,
lila poskytnutí finančního příspěvku
smlouvu o dílo s Vladimírem Kulve výši 5.000,-Kč ČRS, MO Kralohánkem na dodávku a montáž
vice, na zakoupení cen pro krajské
oken a dveří v DPS v Kožlanech,
a národní kolo soutěže mladých
smlouvu o dílo s Ing. Petrem Jirarybářů
Zlatá udice, zveřejnění
nem na realizaci veřejné zakázky
záměrů pronájmu části pozemku
„Stavební úprava ZŠ dr. E. Beneše
3623/12 v kat. území Kožlany za
v Kožlanech“, povolení připojení
účelem zřízení zahrádek pro majistavby RD na pozemku 3623/87
tele a nájemce bytů v č.p. 387,
v Kožlanech na vodovod a kanaliprodeje části pozemku st. 253/3 a
zaci, uzavření smlouvy na zpracoprodeje pozemku 2284/2 v kat.
vání pasportu budovy muzea
www.kozlany.cz

ženýrských sítí a opravu autobusové zastávky v Bučku.
Společenský a sportovní život ve
městě byl za uplynulé období bohatý na události. Proběhl turnaj ve
streetbalu, v Tišině se uskutečnily
pod záštitou Města Kožlany celostátní rybářské závody „Zlatá udice“ a naši fotbalisté úspěšně zakončili svoji soutěž velmi solidním
výsledkem a celkovým čtvrtým
místem v tabulce okresního přeboru.
5. a 6. června se uskutečnily
volby do evropského parlamentu,
které jsme zajišťovali jedním volebním okrskem. Volby byly zajištěny dobře a jejich průběh v Kožlanech byl bezproblémový. Poděkování patří všem, kteří se na jejich hladkém průběhu podíleli.
17. června se uskutečnilo zasedání zastupitelstva města, které
rozhodlo mimo jiné také o sazbách
DPH za některé platby. Podle zákona jsme se stali plátci DPH a to
od 1.9.2009. Díky tomu se například zvyšuje cena vodného o 9%,
tj. cca o 2,- Kč, z 23,- na 25,Kč/m3. Zastupitelstvo také rozhodlo o výstavbě větrných elektráren na našem katastru.
Závěrem mi dovolte popřát
Vám příjemné
prožití dovolené,
popř. prázdnin.
Mgr. Vladimír Přibyl

v Kožlanech s Janou Miščíkovou,
smlouvu o dílo s Janem Vlčkem na
rekonstrukci sociálního zařízení
v Kožlanech, rada schválila zveřejnění městského znaku Kožlan na
tirážové straně publikace Paměť
krajiny IV – soupis drobných památek Chříčska a Kožlanska. Rada
schválila provádění prací na výměně vzdušného vedení NN pro ČEZ
Distribuce, uzavření smlouvy na
koordinátora BOZP stavby „Stavební úprava ZŠ dr. E. Beneše
v Kožlanech“ s Alenou SmetanoKožlanský zpravodaj 7-8/2009
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vou, uzavření smlouvy s RRA Plzeňského kraje o zhotovení zakázky Publicita projektu „ZŠ Pražská
112, Kožlany – projekt úspory
energie“.
Rada doporučila připravit podklady pro dražbu bytu č. 12 v č.p.
387 v Kožlanech, zastupitelstvu
schválit prodeje pozemků, řediteli
ZŠ uzavřít smlouvu s DDM Radovánek Kaznějov za stejných podmínek jako 1.10.2008, pozvala na
příští
zasedání
rady
lesníka
k předložení zprávy o hospodaření
v městských lesích a doporučila
zřídit
na
pozemku
3623/12
v Kožlanech u bytovky č.p. 387
odstavnou plochu pro auta.
Rada neschválila poskytnutí finančního příspěvku OS Gryspek
Kralovice na opravu kostela sv.
Petra a Pavla v Kralovicích a zřízení veřejné služby podle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi.
Jednání rady se zúčastnili jako
hosté ředitelka DDM Radovánek
paní Eva Tischlerová a externí pracovník Miroslav Tischler.

Na dalším zasedání dne 1.
června 2009 rada za účasti všech
členů rady a tajemnice rada schválila termín a program 13.zasedání
města Kožlany, kupní smlouvu
mezi městem a Salticou, s.r.o. na
dodávku dřeva, obchodní smlouvu
o dodávce dřeva mez městem a BR
Progress, s.r.o., snížení vodného u
domu č.p. 118 v Kožlanech, platové výměry pro ředitele ZŠ a MŠ,
povolení vjezdu motorových vozidel do lesa pro tábor Junáka, vstup
a pobyt na pozemku v okolí hradu
Krašova na akci FííhaCastleARP
v termínu 25.-28.6.2009, provozní
řád odlučovače ropných látek firmy
Amagasaki Pipe Czech, smlouvu
mez ČZU v Praze o zajištění odborné praxe Bc. Jiřího Blechy, povolení postavení lešení na chodníku u RD č.p. 252 v Kožlanech od
10.8.2009 do 30.9.2009, umístění
včelstev na pozemku 3756/2 v kat.
území Kožlany, projektovou dokumentaci na akci rozvod NN ČEZ
Distribuce, umístění kabelu NN a
smlouvu o věcném břemenu na
pozemcích
4183
a
4207/1

Dne 17.6.2009 se konalo 13. zasedání zastupitelstva města Kožlany
Zastupitelstvo bere na vědomí:
4301/1, 4301/2, 4301/3, 4302/3,
č. 151/09 - Zprávu o činnosti ra4302/4,
4303/3,
4303/4,
dy města Kožlany od 12. zasedání
4303/5,4303/6, 4303/7, 4303/8,
zastupitelstva města konaného dne
4305/2 v k.ú. Kožlany v majetku
29.04.2009, č. 152/09 - Zprávu
Lesů České republiky, s.p., č.
starosty města
159/09 - Uplatňování DPH od 1.
Zastupitelstvo schvaluje:
9. 2009 takto: 1.Ceny kopírování,
č. 153/09 - Změnu rozpočtu měsstravenky zaměstnanců a kožlanta Kožlany na rok 2009 - 4. rozský zpravodaj zůstávají beze změpočtové opatření, č. 154/09 ny, 2.Ceny (úplaty) za připojení k
Prodej části pozemkové parcely č.
internetu, inzerci, věcná břemena,
253/3 o výměře cca 94 m2 v
dřevo z lesa, pohledy, turistické
k.ú.
Kožlany
za
cenu
známky, korbele, hrnky, publikace,
50,- Kč/ m2, č. 155/09 - Prodej
ostatní propagační materiál a krátpozemkové parcely č. 2284/2 o
kodobé pronájmy se zvyšují od 1.
výměře 13 m2 v k.ú. Kožlany za
9. 2009 o DPH ve výši příslušné
cenu 50,- Kč/m2, č. 156/09 sazby, 3.Cena vody se zvyšuje od
Prodej pozemkové parcely č.
nového odečtového období o DPH
4150/107 o výměře 134 m2 v
ve výši příslušné sazby, 4.Cena za
k.ú. Kožlany za cenu 50,-Kč/ m2,
pronájem lešení se zvyšuje od 1.
č. 157/09 - Obecně závaznou vy9. 2009 o DPH ve výši příslušné
hlášku města č. 1/2009, kterou se
sazby, 5.Cena za pronájem garáží
stanoví společný školský obvod
se zvyšuje od 1. 9. 2009 o DPH ve
základní školy, č. 158/09 - Směvýši příslušné sazby, 6.U nakuponu lesních pozemků p.č. 4138/1 a
vaných služeb u pronájmu nebytop.č. 4139 v k.ú. Kožlany v majetku
vých prostor, např. plyn, EE, stočměsta za pozemky p.č. 3383/10,
né, se nebude uplatňovat odpočet
3383/12, 3500/2, 3769, 3883/7,
DPH, č. 160/09 - Výstavbu větr3980, 4083/2, 4095/6, 4097/1,
ných elektráren na území města
4110/1, 4121/4, 4125, 4128/1,
Kožlany o celkovém výkonu 14 MW
4134/2,
4138/2,
4140/14,
Zastupitelstvo pověřuje:
4140/15,
4144/12,
4144/13,
č. 161/09 - Starostu města pod4144/14,
4144/15,
4144/17,
pisem doložek k nájemním smlou4145/7,
4145/8,
4146/11,
vám, které budou řešit uplatnění
4146/20,
4146/21,
4146/22,
DPH u pronájmu nebytových
4283/9, 4294/1, 4294/2, 4294/3,
prostor (garáže), č. 162/09 - Sta4294/4, 4294/5, 4295, 4299/2,
rostu města rozhodováním o
www.kozlany.cz

v Kožlanech, vstup na pozemek
4150/47 za účelem provedení plynové přípojky k domu č.p. 179,
poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 7.000,-Kč na nákup stanu pro
dětský tábor Deliba.
Rada doporučila zastupitelstvu
prodej
pozemku
4150/107
v Kožlanech, zastupitelstvu města
pověřit finanční výbor provedením
kontroly výše plateb poplatku za
rekreační a lázeňský pobyt a poplatku z ubytovací kapacity dle
knihy ubytovaných za rok 2008 a
provedením kontroly výše nákladů
odečítaných z nájemného sokolovny v Kožlanech a předložit zprávy
o kontrolách na příštím zasedání
města, zastupitelstvu města pověřit kontrolní výbor kontrolou zapsaných ubytovaných osob v RS
v Kožlanech při akcích.
Rada na obou zasedáních vzala
na vědomí rozhodnutí, sdělení a
nařízení úřadů, různá oznámení
organizací a občanů, zabývala se
různými organizačními záležitostmi.
Ing. Pavel Šapovalov
a přijalo následující usnesení:
uplatnění DPH v období mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva, č. 163/09 - Finanční výbor
provedením kontroly výše plateb
poplatku za rekreační a lázeňský
pobyt a poplatku z ubytovací kapacity dle knihy ubytovaných v rekreačních střediscích a u poskytovatelů ubytování v Kožlanech za
rok 2008 a kontroly výše nákladů
odečítaných z nájemného sokolovny v Kožlanech (dle předložených
dokladů). Zprávy z kontrol předložit na příštím zasedání zastupitelstva, č. 164/09 - Kontrolní výbor
kontrolou zapsaných ubytovaných
osob v rekreačních střediscích a u
poskytovatelů ubytování v Kožlanech při akcích pořádaných v Kožlanech, např „Bioles“ apod., a
kontrolou provozu VHP v Kožlanech. Zprávy z kontrol předložit na
příštím zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo ukládá:
č. 165/09 - Zaměstnancům města oznámit dodavatelům, že se
město stane od 1. 9. 2009 plátcem
DPH, č. 166/09 - Zaměstnancům
města připravit dodatky k nájemním smlouvám na garáže do 31.
08.2009 zajistit jejich podpis a od
1. 9. 2009 uplatňovat DPH na výstupu.
* Poznámka:
Osobní údaje kupujících
jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k nahlédnutí v zápisu na městském úřadě.
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Informace pro občany
Městský úřad Kožlany upozorňuje všechny občany
Dřevce, že bioodpad ze zahrádek, kompost, listí apod
je možno ukládat na označeném místě ve Dřevci naproti areálu D-K zemědělská a.s. u hromad hlíny.
Z poštovní schránky...
Městskému úřadu v Kožlanech chceme poděkovat za
to, že máme nová plastová okna v bytech. Poděkování patří i zaměstnancům firmy pana Kulhánka ze

Ukládání jinde není povoleno a bylo by považováno za
černou skládku.
Dále lze tento odpad ukládat v Kožlanech na kompost u hájovny.
Dřevce, kteří odvedli krásnou práci a ceníme si jejich
solidního jednání.
Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou
v Kožlanech

Výsledky voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 5.-6.6.2009 v Kožlanech
počet osob zapsaných do seznamu voličů: 1.131
počet platných hlasů celkem: 276
Název strany
Libertas.cz
Křesť.a dem.unie-Českosl.strana lidová
Věci veřejné
Občanská demokratická strana
Suverenita
Volte Pravý Blok…….
Evropská demokratická strana
Strana svobodných demokratů
Národní strana
SDŽ-strana důstojného života
Humanistická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Starostové a nezávislí-Vaše alternativa
Strana svobodných občanů
SNK Evropští demokraté
Strana zelených
Koruna Česká
Strana soukromníků České republiky
Zelení

www.kozlany.cz

Dělnická strana
Nezávislí
Česká strana sociálně demokratická

2
1
65

počet hlasů
1
15
8
69
42
1
3
1
1
3
1
47
2
3
2
2
1
5
1
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Vavřinecká pouť v Kožlanech
8.-9.srpna 2009
pouťové atrakce, sportovní odpoledne, taneční zábava,
výstava drobného zvířectva
Sportovní odpoledne na fotbalovém hřišti u Vožehova rybníka – sobota 8.srpna
Program:
12,30 hod. žáci - Kozojedy
13,30 hod. dorost – TJ Neslyšící
15,00 hod. stará garda – stará garda Kralovice
17,00 hod. muži „A“ – PSV Pölwitz
20,00 hod. taneční zábava v sokolovně, hudba: Expres
Výstava holubů, králíků, drůbeže, exotů a morčat klubů Praha
v areálu za restaurací „U radnice“
pátek 7.srpna : 15,00 – 18,00 hod.
sobota 8.srpna : 8,00 – 17,00 hod.
POZOR ZMĚNA DNŮ KONÁNÍ VÝSTAVY

Ladislavská padesátka už je tradicí
Již po jedenácté se spolek nadšenců vydal na Ladislavskou 50. Název byl odvozen z kalendáře podle datumu, kdy jsme plánovali první výlet. Většina těchto
akcí vznikala spontánně, kdy jsme se domluvili většinou po volejbale v hospůdce. Tady vznikaly náměty
na dětské dny, volejbalové turnaje, Javornici, Majáles
i cyklistické výlety. Mění se jen sestava lidí, protože
jedni přicházejí, druzí odcházejí. V sobotu 27.6. v 9
hodin jsme se začali scházet s obavami, jaké bude
počasí. Naštěstí tento bod se povedl od začátku do
konce.

teční cesta vedla přes Sv. Hubert, Novou Ves, Strachovice a Hradecko. Vrátili jsme se kolem šestnácté
hodiny a na tachometru 44km. Připojuji také mapku,
kdyby chtěl někdo tento tip využít třeba o prázdninách.
Hana Tupá

Bylo mírně pod mrakem, přitom docela teplo a hlavně po dlouhé době nepršelo. Z Kožlan jsme vyrazili
směrem na Hedčany, Slatinou, Milíčov. První malá zastávka byla v Šípech. Pokračovali jsme přes Všesulov,
kde jsme se marně snažili najít značenou hypostezku
a po ní dojet do Václav. Přes Řeřichy a Klečetné jsme
dojeli do rekreačního střediska Soseň u Jesenice. Tady jsme poobědvali, odpočinuli a měli možnost si prohlédnout rekreační areál, který se nám moc líbil. Zpá-

www.kozlany.cz
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POHLEDY DO HISTORIE
Kožlany očima starých pamětníků (pokračování z minulého čísla)
Roku 1934 byla prodána ve středu města MUDr. Syrovému parcela na výstavbu vily (dnešní zdravotní
středisko) za předpokladu, že na své náklady zatrubní
potok na svém pozemku mezi Burešojc a Juklojc mostem cemnetovými rourami o průměru 150 cm. Roku
1935 pak byla podána offerta na provedení kanalizace
od Burešojc mostu k městským lázním. Bylo podáno
celkem 7 nabídek od 51.000 do 62.000 korun s 80%
státní dotací a provedení bylo zadáno firmě Píčman a
Morávek Praha. Na provedení další části kanalizace
směrem západním od stavebního pozemku Dr. Syrového k Hallerojc mostu proti Sládkojc hospodě čp. 79
věnovalo finanční prostředky Právovrárečné společenstvo v Kožlanech, aby tak rovněž snížilo nezaměstnanost ve městě.

Stodoly usedlostí čp. 105,106,107,108 (dnes Sportovní ulice)

Roku 1936, po dokončení této kanalizace, dochází
k postupné zavážce hluboké rokle a kluci z hořejšího
konce již mohli chodit ze školy novou kanalizací. To
bylo jejich metro a nebylo kažlanského kluka, který
by to neprošel. A na zavážce je pak založen park Dr.
Edvarda Beneše, na jehož založení věnoval světoznámý pěstitel růží Böhm z Blatné nově vypěstované růže
„Prezident Beneš“. Roku 1936 byl také zpracován projekt na dlažbu města nákladem 1.150.000 korun
s 90% zemským příspěvkem. Dlažba ze štěnovické
žuly byla zadána firmě Ing. Jelínek a synové
v Berouně a již na podzim 1936 dochází k vyštětování
silnice a příští rok k položení dlažby.
Roku 1933 započala v kožlanech také výstavba na
Výfuku, kdy byla paní Anně Tomšové odprodána první
parcela u Říhojc křížku (kamenný křížek byl pietně
udržován a zachován po mnoho let v zahradě domku
čp. 326 paní Tomšové až do konce II. světové války a
snad je tam dodnes). Další parcela pro dům čp. 330
byla vyměřena hned v sousedství směrem ke kruhové cihelně panu Václavu Kožíškovi, který před tím
bydlel ve staré škole u kostela. V témže roce byla povolena stavba Ladislavu Vopatovi čp. 322 a Emilu Jakubkovi na čp. 344 v roce 1936 pak na dům čp. 331
Jaroslavu Lindaurovi a paní Františce Švarcové čp.
332, Františku Cédlovi na dům čp. 333 a také panu
Bohumilu Legnerovi na dům čp. 339. To byli první pionýři, kteří dali základ výstavbě v nové lokalitě na Výfuku a zůstali věrni tak příznačnému pojmenování,
které bylo prvně přiřknuto lokalitě u Staňků v krámě
(dnes dům čp. 85 paní Hurtové) známým humoristou
www.kozlany.cz

a bavičem, holičem Adolfem Perkem, který byl za
mlada zaměstnán v plzeňském divadle, kde hrál komediální role a později byl ústřední postavou ochotnického divadla v Kožlanech.
Tvář Kožlan se však měnila i v ostatních částech
města. A tak byla roku 1926 povolena výstavba domu
– vily čp. 49 u mlýna panu Antonínu Strakovi. Bylo
pokračováno ve výstavbě chodníků od „hořejší branky“ od domu čp. 97 směrem ke škole a dále k radnici
za finanční účasti Občanské záložny. Dále začala výstavba hřiště fotbalovým klubem pod hrází na bažinaté louce mlynáře Antonína Straky, která byla od něho
odkoupena za symbolickou částku 1 Kč, k jehož zpevnění bylo použito i kamene z bývalého hradu Angerbachu. V roce 1927 se pak provádí elektrifikace města, přichází montéři, město oživuje a Josef Kasal, jeden z montérů, zůstává po skončení elektrifikace
v Kožlanech dál a později zde zakládá rodinu, ale i
první elektrofirmu v Kožlanech, která byla v domě čp.
102.
V témže roce je povolena panu Josefu Eisenhamerovi čp. 62 drnomistrovská živnost a na obecním pozemku kat. č. 390 pod Kožlany, vpravo od cesty
k Čížojc mlýnu, je postaven objekt s pitevnou a karanténou včetně zařízení a zahrabiště. Později po
něm přebírá koncesi Jaroslav Berbr čp. 158. V roce
1931 je pak odprodán u kruhovky kousek obecního
pozemku panu Bohumíru Holopírkovi na výstavbu
domku čp. 321, který si sám staví a opatřuje ho nápisem „Malý, ale náš“, známý všem kožlanským občanům. Roku 1934 pak staví JUDr. Ladislav Skalický na
druhé straně , na místě starého domu, patrový domů
čp. 26 a nad Kožlany dokončuje výstavbu nového vzorového statku čp. 325 pan Josef Ipolt. A v zátočině u
Vožehovic rybníka staví dům – vilku čp. 329pekař Josef Buben.

Dům čp. 239 Štěpána Holopírka „Na vršíčku“

Město zrušilo staré tržiště proti pivovaru a přesunulo ho na nově vybudované tržiště za hospodou u radnice, které bylo přístupné jednak brankou kolem Vožehojc domu čp. 126 nebo pěšinou ze dvora hospody
přes zahradu a za humny. Na zahradě podél pěšiny
byly v době trhů stánky s občerstvením, s pivem, párky, zmrzlinou a různými zákusky s příjemným posezením pod slunečníky. Na tržišti pak byly vybudovány
dřevěné záchodky a podium pro kapelu a konaly se
tam tradičně všechny oslavy, jak Husovy, tak veškerá
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veřejná vystoupení hasičská, sokolská, ale i Dělnické
tělocvičné jednoty založené roku 1913.

Týdenní trhy se konaly v Kožlanech od nepaměti
každé úterý až do roku 1901, poté však pouze jedenkrát za měsíc, a to každé první úterý v měsíci. Rovněž
tak trhy na dobytek, které se konaly včetně Výročních trhů ve čtvrtek po Velikonocích a ve čtvrtek po
Svatodušních svátcích (povolené roku 1351 králem
Karlem IV.) a Vavřinecký trh 10.srpna a 21.září (povolený králem Matyášem). Tyto výroční trhy se udržovaly prakticky až do roku 1935. Na trhy dobytka
bylo přiháněno 100-200 kusů a před I. světovou válkou dokonce někdy až 500 kusů a byly hojně navštěvovány i Němci z blízkých Sudet , a to až do obsazení
Německem, kdy 1.srpna 1939 se konal poslední trh
v Kožlanech. A tím navždy pohasla sláva kožlanských
trhů a význam městečka vůbec.
MVDr. Bohumil Vondrášek

Tomšojc dům „Na ostrově“ v místech hořejšího parku

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Z důvodu čerpání dovolené bude městská knihovna
uzavřena od 10. – 17.7.2009 a od 3.-14.8.2009.
Knihovny na vesnicích budou otevřeny 21.7. a 24.7.2009 v obvyklou dobu.

www.knihovna.kozlany.cz
Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Město
Kožlany
přeje
všem
svým
žákyním
a
žákům

krásné,
prosluněné
a
radostné
prázdniny.

Dne 11.7.2009 Vás srdečně zveme na
16.ročník turnaje v malé kopané v Bučku

O pivní pohár
a spoustu dalších cen
Výkop v 9:00, finále v 17:00,
po vyhlášení výsledků country zábava - vstup zdarma
občerstvení zajištěno
zveme všechny přátele kopané a dobrého piva
www.kozlany.cz
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POHLEDY DO HISTORIE
Kožlany a městská práva
Kožlany kdysi malá ves a pozdější městečko jak ke
svému pojmenování přišlo dnes s odstupem času již
nelze přesně doložit. Jistě mělo na tom podíl osídlení
polským kmenem Hedčanů s polského města Hedče
za vlády přemyslovce, knížete Břetislava I. (syna knížete Oldřicha a Boženy). Ale také jméno Oty Kozlovského, muže z družiny Vilema Valdeka, kdysi majetníka této malé vsi, kterou král Jan Lucemburský později
roku 1313 právem zákupním vysadil a znakem rodu
Kozlovských – stojícím kozlem ozdobil.
Dnešní podobu znaku až v pozdějších letech král
Vladislav II. roku 1472 na přímluvu nových držitelů
Kožlan, Týřovských z Ensidle o jejich rodinný znak
ozdobit povolil. A to tak, že dolní polovina znaku dva
stříbrné a dva červené pruhy šikem položené má a
v horní polovině znaku barvy modré polovina kozla
s držící sekerou vystupuje. V topografické literatuře
jsou pak uváděna jména Kozlany, Kozlov (Schaller
I.145), Kožlan, Kozlany (Palacký), Kozlany lépe Kožlany (Sedláček slovník) a od roku 1854 úředně stále
Kozlany.
Ze starých dokladů ale nelze zjistit nic určitého,
zda-li se vyslovovalo „z“ také jako „ž“, neboť pro českou hlásku „ž“ v latinské abecedě žádné písmeno neexistovalo. Proto bylo také někdy nahrazováno písmeny příbuznými zejména „s“ nebo „z“. Husův pravopis, který zaváděl prvně čárky a háčky nebyl ještě
v té době vžit a dosud ani uznán. Konečné rozhodnutí
snad pramenilo patrně také z pozdějšího německého
vyslovování Koschlan (Košlan). Takto zdůvodněno vydává ministerstvo vnitra a státní statistický úřad roku
1924 nařízení o úředním znění názvu Kozlany na Kožlany.

Pečeť města Kožlany

Na významu městečko Kožlany získávají teprve
když jej český král Karel IV. roku 1351 povyšuje na
trhové městečko s týdenním trhem každé úterý
s právem pranýře a šibenicí. A nařizuje, aby všichni
kupci jedoucí v obvodu jedné míle kolem městečka,
kožlanský trh navštěvovali. Roku 1472, když král Vladislav Jagellonský, městská práva Kožlanům opět powww.kozlany.cz

tvrzuje a na prosbu Jošta Týřovského z Ensidle zřídit
pivovar pro obecní potřebu povoluje, dostávají se
městečku všechna městská práva jako městu Rakovník. Téhož roku bylo také Kožlanům uděleno právo
znaku a pečetě užívati.

Městská radnice kolem roku 1926

Protože právo várečné kožlanští měšťané a sousedé
měli (ale jen ti, kteří v Kožlanech usedlí byli a pěkný
dům měli), právovárečné společenství sobě založili a
slušný příjem z toho měli. Za získané společné prostředky pak pole a některé domy kupovali a užitky
z tohoto majetku pak právovárečníci časem mezi sebou dělili. K takovému dělení mělo dojít také před
první světovou válkou roku 1910, kdy mělo být rozděleno 12.000 korun rakouské měny (6.000 zlatých).
Tehdy ale došlo k velké rozepři a neshodě mezi právovárečníky.
Zámožní sousedé a měšťané chtěli,
aby celý zisk a výtěžek byl rozdělen podle rozlohy polí, které byli v majetku každého právovárečníka. Naproti tomu stáli méně zámožní právovárečníci s menší
výměrou půdy, kteří chtěli spravedlivější rozdělení, a
to dělení na hlavu, tedy každému stejným dílem. Byli z toho velké roztržky, nevůle a těžké rozhodování.
Tak do toho vstoupil prozíravě měšťanosta, moudrý a
často volený purkmistr města Kožlan Jan Klaus: „Sousedé, jsme občany města Kožlan, obce s dávnou a
bohatou historií se zbytkem královského přemyslovského hrádku Angerbachu. Máme všechna městská
práva, městský znak a pečeť nám daný českým králem. Přesto však nemáme náš úřad pod vlastní střechou. Proto navrhuji, aby místo dělení zisku právovárečné společnosti, s kterým by nebyli stejně někteří
spokojeni, věnovat výtěžek a obnos na výstavbu naší
radnice“.
Návrh byl slavnostně přijat všemi právovárečníky, a
tak došlo k zakoupení pozemku a k výstavbě dnešní
kožlanské radnice čp. 135. To se stalo roku 1911 za
rakousko-uherské monarchie před I. světovou válkou,
za purkmistrovství Jana Klause, obchodníka a cukráře
v Kožlanech (vlastnil dům čp. 211, dnes zbouraný a
na tom místě je postavena drogerie Fojtíkových). Výstavba kožlanské radnice zdárně pokračovala, a protože občané a sousedé kožlanští byli vždy hrdi na svůj
městský znak, dali si ho do štítu nové radnice také
zasadit. A to i s latinským nápisem „Sigillum civitatis
oppidi Kozlan Anno Domini MCCCCLXXII“ (Pečeť –
znak obce městečka Kožlan – Léta Páně – 1472).
S radostí chodili kožlanští okolo budovy nové radnice a s pýchou si prohlíželi městský znak. A tak se také
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stalo, že dva kožlanští sousedé Žaloudek, který pocházel ze Žaloudkojc (Bubeníčkojc) mlýna čp. 228 a
soused Malec z dolejšího konce čp. 179, starý šprýmař, šli z hospody domů a Malec Žaloudkovi povídá:
„Sousede, ty jsi světa znalý, hodně si toho viděl a
mnoho si toho přečetl, přečti mi, co je kolem znaku
napsáno a přelož mi to“. Soused Žaloudek chvíli četl,
dlouho rozvážně přemýšlel a pak slavnostně prohlásil:
„Je tam napsáno – Navždy rozděleno!“ S tímto překladem byl soused Malec velice spokojen. A se sa-

motným rozdělením právovárečného výtěžku byli spokojeni i všichni kožlanští občané.
V roce 1949 se pak opravdu beze zbytku vyplnila
slova souseda Žaloudka, když byla Právovárečná společnost v Kožlanech ze zákona zrušena a byl navždy
rozdělen nemalý majetek několika generací kožlanských právovárečníků ve prospěch obce a všech kožlanských občanů. Majetek ze zákona dnes nerestituovatelný.
MVDr. Bohumil Vondrášek

KULTURA
Připravili jsme výstavu ke 100.výročí Sokola Kožlany
Sokol Kožlany, Sdružení přátel Dr.E.Beneše a kulturní komise Kožlany připravili na letošní léto výstavu
ke 100. výročí založení kožlanského Sokola.
Děkujeme všem občanům, kteří zapůjčili dokumentaci, či předměty vztahující se k tématu.

Výstavu můžete shlédnout v Muzeu
od 2.7. do 31.8.
v otevírací době muzea
úterý – neděle 7:30 – 12:00 12:30 – 16:00

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat
na vernisáž
této výstavy, která se koná
ve čtvrtek 2.července 2009
od 18:00
v Muzeu Kožlany

Proměny...

dříve
www.kozlany.cz

současnost
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SPOLKY
Zahrádkáři Kožlany
připravují zájezd na výstavu „Květiny Čimelice“ dne 22.srpna 2009 v zámeckém parku areálu školy a
zahradnictví.
Zájemci se mohou přihlásit předběžně u paní Nadi Topinkové, Kožlany. Cena zájezdu a čas odjezdu bude
oznámeno koncem července formou plakátů a místním rozhlasem.

SPORT
OLIVIA CUP ovládl STARLIFE TEAM
V sobotu 27. června uspořádal Putt-golf club
STARLIFE na devítijamkovém hobbygolfovém hřišti
v Kožlanech pro hráče místního clubu Mini G Jamky
Kožlany a další příchozí II. ročník Olivia Cupu, nad
kterým opět převzal záštitu starosta Mgr. Vladimír
Přibyl.

Role hlavní rozhodčí se zhostila Olivia Prokopová,
s dalšími cennými radami nováčkům vždy přispěchal
již zkušený hráč Peter Feix. „Jsme rádi, že můžeme
místním občanům touto formou minigolf přiblížit. Těší
mne i zvýšený zájem, protože čtyřiadvacet přihlášených je dvojnásobek loňské účasti,“ uvedl.
Po osmi odehraných okruzích bylo jasné, že téměř
všechny vypsané kategorie ovládli sice domácí, ale

všichni hrající v dresu rakovnického Putt-golf clubu
STARLIFE, kde dlouhodobě hostují.
Jedinou výjimku tvořil rakovnický Jan Prokop jr. (Puttgolf club STARLIFE - 126 úderů), který zvítězil
v kategorii juniorů do 15 let, na druhé příčce se umístila Adéla Krepsová (Mini G Jamky Kožlany) – 132
úd.) a na třetí Karolína Šnajdrová (Mini G Jamky Kožlany) – 133 úd.).
V kategorii žen skončila na bronzové příčce Adéla
Krepsová (Mini G Jamky Kožlany) – 132 úd.), stříbro
brala Hana Feixová (Mini G Jamky Kožlany) – 121
úd.) a zlato Táňa Krepsová (Mini G Jamky Kožlany) –
114 úd.).
Nejdramatičtější boje se rozhořely v kategorii
Open. Šestá a pátá příčka připadla hráčům Mini G
Jamky Kožlany Haně Feixové (121 úd.) a Ondřeji
Krepsovi (120 úd.). O první čtyři příčky pak musely
být svedeny rozstřely náhlou smrtí mezi hráči
STARLIFE teamu.
V souboji o bronz se utkala Táňa Krepsová s Alešem
Vlkem (oba 114 úd.). Zatímco Vlk zahájil na první
dráze esem, nedokázala ho Krepsová napodobit a musela se tak smířit s celkovou čtvrtou příčkou.
V rozstřelu o první příčku se proti sobě postavili Peter a Tomáš Feixovi (112 úd.). První tři dráhy dokázali oba borci zahrát na jediný úder, na čtvrté se prezentovali údery dvěma. Ani pátá dráha rozuzlení nepřinesla, jelikož otec a syn Feixovi zahráli shodně eso.
Rozhodla až dráha číslo 6, na které Peter zahrál eso,
Tomášův míček se naopak zastavil u třetí příčky.
Nicméně i druhá příčka vynesla Tomášovi Feixovi
nominaci na podzimní Turnaj mistrů v USA, kde se
v kategorii amatérů utká i s dalšími dvěma dříve nominovanými Peterem Feixem a Alešem Vlkem a ve
STARLIFE teamu doplní tři profesionály - Olivii Prokopovou, Marka Špidru a Václava Leitnera. Pro úplnost
dodáváme, že v realizačním teamu pro Turnaj mistrů
je i Táňa Krepsová, jež bude mít na starosti kuchyni a
stravování.
„Jsem potěšen, že se v Kožlanech daří i tomuto
sportovnímu odvětví, a velmi rád jsem se této akce
zúčastnil. Do budoucna všem přeji dobrý úder a
účastníkům Turnaje mistrů hodně úspěchů,“ uvedl na
závěr Mgr. Vladimír Přibyl, starosta Kožlan.
Honza Prokop

FC Olympie Kožlany
Omlazené mužstvo žáků přišlo v
zimě o trenéra i o několik opor, a
přestože zůstalo předposlední, pod
vedením Z.Pícla odehrálo jarní část
se ctí a věřme, že se budou kluci
nadále zlepšovat.
Dorostencům se jarní část vydařila, v domácím prostředí byli do-

konce stoprocentní a celkem získali
19 bodů z 27 možných, což je vyneslo na konečnou 4. příčku.
Muži předvedli parádní jaro. I
přes řadu zranění, kterému se nevyhnula většina hráčů, bylo naše
mužstvo na jaře ze všech nejlepší
(!) a z druhé poloviny tabulky se

vyšvihlo až na konečné 4. místo.
Velký dík patří klukům z dorostu,
kteří doplnili kádr áčka a řada z
nich ukázala, že o budoucnost kožlanského fotbalu nemusíme mít
strach.
J. Švamberg

* výsledkový servis a konečné tabulky na další stránce
www.kozlany.cz
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Výsledkový servis FC Olympie Kožlany
Muži:
Kozolupy – Kožlany 3:5 (0:2)
branky: Kožíšek 3, Šnajdr, Štrunc
Kožlany – Hunčice 5:0 (4:0)
branky: Šnajdr 2, Koura, Štrunc, Reiprich
Dolní Bělá - Kožlany 2:2 (1:2)
branky: Šnajdr, Reiprich
Kožlany – Líně 2:0 (2:0)
branky: Šnajdr, Lehner
Tabulka muži
1. Baník Kam. Újezd
2. Bohemia Kaznějov
3. Sokol Plasy
4. OLYMPIE KOŽLANY
5. Jiskra Křelovice
6. Sokol Dolní Bělá
7. Slovan Blatnice
8. Slavoj Žihle
9. TJ Tlučná B
10. Slavia Vejprnice B
11. Baník Líně
12. Sokol Kozolupy
13. Slávia Úněšov
14. Sokol Hunčice

Dorost:
Kaznějov – Kožlany 1:1 (1:0)
branka: Solar
Kožlany – Tlučná 3:2 (2:0)
branky: Tesař, Solar, Macák

Tabulka dorost
52:36
50:30
68:35
66:55
50:50
46:38
60:46
44:61
48:48
43:65
58:67
52:64
54:66
23:53

52
52
44
42
39
38
38
34
33
30
29
25
23
17

Tabulka žáci

1. Sparta Sulkov
98:15
2. TJ Tlučná
62:18
3. Bohemia Kaznějov
59:39
4. OLYMPIE KOŽLANY 42:30
5. Slavoj Žihle
44:41
6. Sokol Dobříč
43:47
7. Slávia Úněšov
47:54
8. Baník Kamenný Újezd 23:83
9. Slovan Blatnice
23:70
10. SHH Heřmanova Huť 30:74

45
44
38
32
29
24
21
12
11
5

1. Slavoj Žihle
2. Sokol Dolní Bělá
3. Trafo Hadačka
4. Sokol Kralovice
5. Sázavan Bezvěrov
6. Sokol Kozojedy
7. OLYMPIE KOŽLANY
8. Sokol Manětín

67:17
77:18
48:22
43:26
32:37
29:44
26:62
10:106

36
31
30
21
19
19
9
0

4. ročním Memoriálu Katky Šlikové ve streetballu
V sobotu 13. června se sportovní areál u základní
školy naplnil hráčkami a hráči streetballu všech věkových kategorií. Tuto prosluněnou sobotu si vybral Dívčí Basketbalový Klub Kožlany-Kralovice pro uspořádání již tradiční vzpomínky na svoji hráčku Kateřinu Šlikovou. Memoriál si za dobu svého krátkého trvání vybudoval pevné místo mezi streetballovými turnaji v
České republice. Jeho velikou devizou je to, že není
prioritně pořádán pro dospělé hráče, ale naopak hlavně pro mládež od té nejmladší kategorie mini až po
dorostenky a dorostence. Dospělí v kategoriích open
jsou třešničkou na dortu a původně byl jejich turnaj
uspořádán pouze, aby se trenéři a doprovod mladých
hráčů nenudil a jako poděkování rozhodčím, se kterými
se
DBK
v sezóně
potkal.

O tom, že se časy mění, svědčí letošní účast vítěze
českého poháru ve streetballu – družstva XStream
Converse, v jehož řadách působí jeden z nejlepších
streeballových hráčů ČR - Patrik Nguyen. Velký favorit
turnaje potvrdil své kvality a v turnaji zvítězil. Pro plwww.kozlany.cz

zeňský basket je pochvalou, že druhý tým Pijáků (složený z hráčů plzeňských basketbalových klubů LOKO
a BaK) mu byl více než vyrovnaným soupeřem. Jejich
vzájemný zápas skončil těšně před časovým limitem
za stavu 9:12 a „záložní tým“ XCS, který skončil
v turnaji třetí, porazil celkem s přehledem 12:5. Již
nyní se všichni těší, že XStream Converse přijme
výzvu a přijede obhajovat svůj titul a držení putovního poháru i další rok.

Účast na tomto turnaji byla rekordní a počet družstev dosáhl limitu, kdy je možné ho uspořádat v jeden
den a za podmínky, že si všichni dostatečně zahrají.
Posuďte sami. 11 kategorií bylo sloučeno do 7 hracích
skupin. Turnaje se zúčastnilo 44 družstev, tj cca 170
aktivních hráčů a hráček Mimo domácích „severních
plzeňáků“ přijeli hráči z Plzně, Rokycan, Kraslic, Tachova, Prahy, Kladna. Bylo odehráno 114 zápasů a
snědlo se 30 kg párků a 200ks nanuků.
Pořádající oddíl byl samozřejmě zastoupen i na hřišti a jeho hráčky a hráči si nevedli špatně. Velice dobrého 2. místa v silné konkurenci „zvířecích“ družstev
z Lokomotivy Plzeň (Hafani, Sršni, Lvi a Orli) dosáhl
OZO team, ve složení F. a O. Staňkovi, M. Zeman a J.
Buňka, v kategorii mini MIX. Kategorii dívek
98/97+96/95 ovládl tým s názvem A.I ve složení A.
Šliková, M. Maroušková, P. Salfická a K. Buňková. Od
žádného ze soupeřů nedostal více než 2 body. Vítězství v kategorii dívek 94/93 si odváží do Plzně tým ŽiRaFek a Piraně (V. Kulhánková, L. Urbanová, K. Kulhánková a A. Houšková) zajistily, že titul v kategorii
92/91 zůstává doma. Kategorii open – ženy vyhrál
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tým Lazarů složený z hráček BaK
Plzeň.
Úspěšnost domácích v pánských
kategoriích byla výrazně nižší, kdy
pouze tým AllStars (T. Sklenář, R.
Vítek, M. Mošna) podržel vítězný
pohár kategorie 94/93 doma. Jinak
si výhru odváží hráči Tygrů 98/97
a LOKO Street (96/95) do Plzně a
v kategorii 92/91 cestují medajle
do Rokycan (Big Hairy Ladies). O
vítězství XStream Converse teamu
v kategorii open již byla řeč výše.
Na závěr mi jako řediteli turnaje
dovolte poděkovat všem, kteří se

www.kozlany.cz

podíleli na organizaci jako rozhodčí
(V. Přibyl. M. Buňková, B. Bláha)
nebo se uchýlili do bufetu a tam se
starali o blaho ostatních (manž.
Bílkovi). Zárověň děkuji všem
sponzorům za finanční (Lesy ČR,
Koberce Prusíkovi) či materiální
(Agrowest Kožlany, Digitální Centrum, Pekárna KOMI) pomoc a podporu. Stejně velké poděkování patří i městu Kožlany za propůjčení
areálu pro uspořádání této akce.
Jiří 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: Jestli posíláte své děti o
prázdninách na tábory a soustředění?

Na červnovou otázku jste odpovídali takto:

Anketní otázky pro měsíc červenec a srpen:
Jak trávíte svou dovolenou?

a
Jaké bylo vysvědčení?

stav hlasování k 30.6.2009 v 11:15 hod
(nové ankety budou spuštěny 1.7.)

Proměny...

dříve

současnost

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 8,- Kč, roční předplatné 96,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou
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