KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
ČERVEN 2009
Z RADNICE ...
Co je nového
Měsíc květen začal ve znamení
zahájení největší investiční akce
města, a to je zateplení budovy
základní školy, včetně výměny
oken. Investice je v hodnotě necelých 13 mil. korun. Firma JIPS zahájila práce v pondělí 11. května
na
budově
tělocvičny. Je
to
v souladu
s dohodou
s vedením
školy tak, aby
se co nejméně
narušila
výuka. Práce
zatím
probíhají
podle harmonogramu bez vážnějších komplikací.
Začátkem
měsíce,
v sobotu
9.května, se uskutečnilo v obřadní
síni Městského úřadu Kožlany vítání nových občánků. Více informací
se dozvíte na jiném místě našeho
zpravodaje. Chtěl bych na tomto
místě poděkovat organizátorům
z řad kulturní komise, jmenovitě
pí. Tupé, ale i dětem, učitelkám a
učitelům
z mateřské a základní
školy za vystoupení na této akci.

Letošní rok je velmi bohatý na
různé kontroly. Tentokrát jsme absolvovali kontrolu z OSSZ. I tentokrát dopadla kontrola velmi dobře
a je třeba poděkovat za dobrou
práci mzdové účetní pí Denkové.
V posledních týdnech se objevilo
několik zájemců o výstavbu fotovoltaických elektráren v naší průmyslové zóně. Rozhodnutím rady
města není výstavba tohoto typu
elektráren v rozporu se zájmy
města ani jeho občanů. Z hlediska
životního prostředí se jedná o bezproblémový typ, vyrábějící elektrickou energii pomocí plošných
panelů. Podmínkou města pro investory je dobudování Japonské
ulice až k silnici na Hradecko. Po
zkušenostech s minulými zájemci
počkejme jak celý záměr dopadne.
Zájemci zatím jednají s majiteli
pozemků o jejich odkoupení.
Před 125 lety, 28.května 1884,
se narodil v č.p. 101 našeho města
Eduard Beneš jako desáté dítě
sedláka Matěje a Anny Benešových. To, že se Eduard stane
v budoucnosti prezidentem samostatného československého státu,
nikdo nemohl ani tušit. Nesmírnou

Informace pro občany
Závěrečné vyúčtování sbírky
Sbírka na sochu dr. E. Beneše:
A-Z risk service
5.000,00 Kč
Amagasaki Pipe Czech
150.000,00 Kč
Město Kralovice
20.000,00 Kč
M-MEK Plzeň
30.000,00 Kč
Město Sezimovo Ústí
5.000,00 Kč
Kulhánek V+L Dřevec
2.000,00 Kč
Plzeňský kraj
50.000,00 Kč
Obec Žihle
5.000,00 Kč
Ministerstvo kultury
250.000,00 Kč
Občané
81.500,00 Kč
Celkem
588.500,00 Kč
Bankovní poplatky
- 3.235,00 Kč
Přijaté úroky
1.298,09 Kč
Celkem
586.563,09 Kč
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pílí, úsilím a snahou , za nemalé
pomoci rodiny, se Eduard brzy vypracoval na významného evropského politika. Spolu s TGM a dalšími československými odbojáři se
spolupodílel na vzniku samostatného československého státu. Výročí narození jsme si připomněli
setkáním u pomníku v Kožlanech
ve středu 27.května.
V souvislosti s touto událostí chci
oznámit, že veřejná sbírka na výstavbu pomníku byla uzavřena a
všechny získané
finanční prostředky byly použity na jeho výstavbu a úpravu okolí. Poslední
investicí byl pult s poděkováním
dárcům. Vyúčtování najdete na jiném místě našeho zpravodaje.
Ve čtvrtek 28. května se uskutečnil v Sezimově Ústí pietní akt u
příležitosti 125. výročí narození E.
Beneše, spojený se slavnostním
otevřením zrekonstruované vily
manželů Benešových. Celá akce se
konala pod záštitou premiéra vlády
ČR Jana Fišera, které jsme se na
jeho pozvání
s místostarostou
města Ing. Šapovalovem zúčastnili.
Mgr. Vladimír Přibyl

Bronzová socha dr. E. Beneše
526.370,73 Kč
Osvětlení sochy
7.072,00 Kč
Gravírovaná cedule zlatý akrylát 11.280,00 Kč
Děkovný pult
42.100,00 Kč
Celkem
586.822,73 Kč
U příležitosti 125. výročí narození Dr. E. Beneše
vydala Česká pošta a.s. příležitostné poštovní
razítko. Toto razítko bylo možné získat pouze
v den výročí tj. 28.5.2009. Pro ty, kteří tento
datum nestihli přinášíme alespoň náhled razítka.
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Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Kožlany podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o
změně některých zákonů,
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne
a dne

5.června 2009 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
6.června 2009 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: zasedací místnost v městském muzeu v Kožlanech, Dr. E. Beneše 2, pro voliče bydlící v Bučku, Dřevci, Hedčanech, Hodyni a Kožlanech.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie
a zápis v evidenci obyvatel,.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.
V den voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Kožlanech dne 11.května 2009

Mgr. Vladimír Přibyl
starosta

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA Diakonie Broumov a MÚ Kožlany
9., 12., 16. a 19.6.2009 od 15:00 – 17:00 hod - Kulturní dům Kožlany „Pod věžičkou“
Do sbírky je možné donést věci, které nám pomáhají:
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Domácí potřeby-nádobí, skleničky- vše jen funkční
Peří,péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
Věci, které opravdu brát nemůžeme! Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé.
Elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.

Prosíme o zabalení darů pro transport do igelitových
pytlů nebo papírových krabic.
Děkujeme za Vaši pomoc
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní
na trhu práce.
Více na www: diakoniebroumov.org

Vítání občánků.....
V příjemném prostředí kožlanské obřadní síně bylo v sobotu 9.května přivítáno sedmnáct nejmladších občánků z Kožlan, Hodyně, Dřevce a Bučku.
Děkuji dětem a učitelům mateřské a základní školy, kteří přispěli s hezkým programem. Poděkování patří také paní Růženě Srpové, která celou akci zdokumentovala a rodičům mohlo být předáno CD s fotkami.

www.kozlany.cz
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POHLEDY DO HISTORIE
Kožlany očima starých pamětníků
Nad dnešní křižovatkou na Kralovice a Hrádecko
v Kožlanech byly po obou stranách podél silnice vysoké břehy a pruhy, dosud nezastavených pozemků,
táhnoucí se až nad městečko. Bylo to původně obecní
pastviště a říkalo se tam také na Drahách. Tyto pozemky se začaly zastavovat hlavně až po vybudování
dráhy a železniční stanice v Kožlanech roku 1898 a
začátkem 20. století. Proto také všechna popisná čísla
domů v této lokalitě nenavazují na čísla domů pod
křižovatkou. Původně byla tehdy nad křižovatkou
pouze Vágnerojc cihelna čp. 64 (později Šubrtojc).
Směrem dolů pak hrnčírna pana Celestýna Nových čp.
66, která s cihelnou sousedila a níže dolů sroubený
dřevěný dům s pavlačí pana Vlacha čp. 67. Dnes je
tam parkoviště a vjezd do bývalého podniku Dekor. A
na rohu křižovatky na Hrádecko pak stála v polovině
břehu chalupa čp. 68 báby Crkojc (Barušky Levých),
kterou roku 1926 koupil od dědiců pan Jindřich Vopat
a postavil tam dům s truhlářskou dílnou a později
v roce 1941 továrnu na nábytek. Na levé straně silnice na Kralovice proti hrnčírně Nových, stál pak pouze
jeden dům čp. 65 později pana Zetka, pravděpodobně
kdysi „Štěrbojc hospoda“.
K odprodeji obecních pozemků a pastvin nad křižovatkou dochází až koncem 18.století, kdy začíná již
souvislá zástavba
horní části Kožlan a to až
k Mazancové cestě (cestě k autodílně). Ostatní část se
zastavuje až mnohem později. Dům u Křížku na nádraží pana Václava Mudry až roku 1930, dům čp. 319
pana Aloise Šedivého roku 1931 a dům Josefa Hoffmana čp. 324 roku 1934. Rovněž tak ale i dům a pila
čp. 320 pana Františka Birky, jehož otec před tím
vlastnil pilu, tesařství a hospodu přímo na nádraží
v čp. 312 v místech pozdějšího Hospodářského družstva.

ná a sahala až do dnešní silnice a za ní byl hned močál. Cesta potokem sloužila především pro místní potřebu obyvatel a navazovala na další polní cesty, ale i
do Hedčan a na Křic. Později již mapovaná komunikace vedla z Kožlan na Křic tzv. Panskou cestou, kolem
farské zahrady dolů a rovně ke křížku za hřbitovem.
Toto uvádějí ze setrvačnosti mnoho let ještě mapy daleko novějšího data např. Vojenská speciálka 1:75000
z roku 1927, kdy silnice šla již dávno kolem skály jako
dnes.
Pod farou nad rybníkem v místech domu čp. 201
stávala kdysi stará ošupaná chalupa-chudobinec, kde
bydlela Terezka almužnice a starý flašinetář Eugelthaler. Dům byl roku 1927 zbourán a pozemek prodán
k výstavbě nového domu paní Lauře Vernerové roz .
Klírové. Později byl však nový dům prodán a Laura
dožívala svůj život v domku čp. 7. Ještě v dřívějších
dobách sloužila za pastušku stará roztrhaná chalupa,
která stávala Za vrchem pod skálou, které říkali Filípkova chalupa, podle žebráka Filípka, který tam kdysi
žil.

Kožlanský rybník

cesta z Kožlan na Hedčany
V dolejší části Kožlan protékal kožlanský potok již
v mělké proláklině a pod mostem ke kostelu před domem čp. 201 paní Červenkové se vléval do dolního
Farského rybníka, který původně sahal přes silnici až
k pěšině podle Pécojc zahrady. Proto také cesta do
Hedčan a na Křic šla v těchto místech kus tímto mělkým korytem potoka, kolem pěšiny zahradnictví a Za
vrchem nahoru ke křížku za hřbitovem, který tam ale
v tehdejší době ještě nestál, až roku 1897. V místech
dnešní silnice kolem skály do Hedčan nemohla silnice
ještě jít, neboť skála nebyla ještě tak daleko vylámawww.kozlany.cz

Vedle pěšiny pod rybníkem pak stávala Dongresojc
chalupa, v které žil krejčí Dongres z Kralovic se svojí
ženou roz. Malcovou z Kožlan, která tam po smrti
svého manžela ještě dlouho krejčovala. Tam byl také
namalován obraz kožlanským malířem Josefem Klírem
„Modní síň na venkově“, který byl později kolem roku
1890 za pobytu malíře v Americe prodán, tehdy za
uctihodnou cenu 550 dolarů. Obraz zobrazoval paní
mistrovou Dongresovou, jak zkouší kožlanské učitelce
slečně Vilemině Ješkeové z čp. 82 šaty. Naposled ještě před I.světovou válkou tam bydlela bába Tabáčkojc, která měla koncesi na prodej tabáku – Abaldu.
Chalupa později přešla do majetku zahradníka a sadaře
Václava
Brůhy,
prvního
starosty
Sokola
v Kožlanech a říkali jí „Brůhovna“. Později bylo zahradnictví i chalupa prodána Josefu Pécovi čp. 194.
Podél pěšiny směrem k Závrchu stávala kdysi ještě
chalupa, kde bydlel švec Levý se svojí rodinou a kde
prožíval svoje dětství pozdější významný sochař Václav Levý. Chalupa snad totožná s pozdější chalupou
Matasojc, kde bydlel truhlář Matas (Matasojc rod pocházel původně z Hedčan) a dělal truhly na poslední
cestu.
Kožlanský zpravodaj 6/2009
strana - 3 -

Východně za kožlanským náměstím a za první zátočinou pod Lehnerojc domem čp. 145 směrem na Čistou končila pravděpodobně kdysi nejstarší zástavba
Kožlan, která měla ještě podobu okrouhlice, a to
v místech staré obecní kovárny, později Šafránkojc
čp. 187. Neboť kovárny byly vždy z bezpečnostních a
protipožárních důvodů stavěn na okraji obce. V těchto
místech také odbočovala cesta k nedaleké o samotě
stojící hospodě, která již v dávných dobách byla zájezdní i s přípřeží na zdolání hlubokého údolí přes Javornici. Kdo na hospodě postupně seděl není známo,
ale kolem roku 1800 byl majitelem dolejší hospody
Štěpán Haller. Po něm pak jeho syn Antonín narozen
r. 1817, který později když dělal purkmistra
v Kožlanech, přestavěl i svoji hospodu čp. 176.
V hospodě byl velký sál, kde se konaly zábavy a divadla a uprostřed uzavřeného dvora byla velká dřevěná
kůlna na formanské vozy, která byla zbourána až kolem roku 1970.

Starý pivovar v Kožlanech
Nově však Haller přestavěl i kožlanský měšťanský
pivovar a obecní hájovnu a v podstatě si pivovar
s věžičkou zachovává tuto podobu dodnes. Později
hospodu prodal a koupil si dm v Kožlanech čp. 192,
kde roku 1902 ve věku 85 let zemřel. Jeho syn, rov-

něž Antonín, býval sládkem plzeňského akciového pivovaru Gambrinus, dům čp. 192 i s pozemky prodal a
na odpočinek si koupil zámeček v Bělohradě. Dům čp.
192 v Kožlanech zakoupil Šafránek, který pocházel
z hedčanské hospody a zařídil si tam zámečnictví. Antonín Haller ale i na odpočinku si rád a často zajel do
Kožlan, zavzpomínat si na staré dobré časy. Později
přešla dolejší hospoda do majetku rodiny Smržojc,
Ipoltojc a Hanušojc. Roku 1985 byla obcí vykoupena a
zbourána.
Tak přibližně vypadaly Kožlany ještě v 18. a 19.
století, kdy se městečko těžce vyrovnává s úpadkem
řemeslné výroby a masovým vystěhovalstvím, kdy od
roku 1860-1905 se vystěhovalo z Kožlan do Ameriky
přes 1000 duší. Avšak život šel dál. měnili se lidé,
společnost, ale i Kožlany. A tak se postupně zaváží
středová hluboká proláklina a roku 1890 i „Hořejší
rybník“ za poštou a staví se kamenný klenutý most u
Židovny. Roku 1899 se dělá silnice na nádraží a první
chodníky pak roku 1906 a to od Baborojc hospody čp.
71 směrem dolů až k Vacíkům čp. 97 a před pivovarem a hospodou pana K.Švarce čp. 206, kde se říkalo
„U Lojzů“, protože starý Švarc se Lojza jmenoval.
Roku 1925 začala výstavba pošty a dalších chodníků a
nad Kožlany vlevo silnice za příkopem byla upravená
krásná písková pěšina na nádraží.
V roce 1929 byl položen základní kámen k výstavbě
Sokolovny a pro zmírnění nezaměstnanosti byl roku
1933 obcí upraven nákladem 22.000Kč Farský rybník
a přilehlý potok a započala výstavba městské kašny u
domu čp. 227, proti hospodě u Kobyláků, kterou jako
zakázku získal místní stavitel Jidnřich Knedlhans čp.
165.
Roku 1933 byl vypracován také projekt na městský
vodovod, jehož rozpočet činil 800.000 Kč, avšak nebyl
zatím realizován. Byl v Kožlanech založen Okrašlovací
spolek pod vedením Oldřicha Lajperta a Josefa Staňka. Jejich první akcí byla úprava parku kolem kostela
a městských lázní.
Pokračování příště
MVDr. Bohumil Vondrášek

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Jak se staráme o kožlanské školství
Zastupitelstvo a rada města stále hledají možnosti, jak zvýšit finanční příjem do naší základní či
mateřské školy.
Doporučili jsme vedení školy,
aby uzavíralo smlouvy za užívání
tělocvičny
(usnesení
rady
č.347/07), a tak zajistili další příjem pro školu. Podařilo se nám
uzavřít smlouvu o společném školském obvodu s obcí Chříč a připraveno je připojení dalších obcí
z okolí k této smlouvě. To zvedne
příjem neinvestičních prostředků
do rozpočtu školy i za děti, které
do naší školy nechodí. Podařilo se
zavést v naší škole aktivity Domu
dětí Radovánek. Platy na vedoucí
kroužků jdou z rozpočtu kraje, a
nikoliv města jako dříve. Také je
www.kozlany.cz

možno dostat na základě smlouvy
mezi školou a Radovánkem do
rozpočtu školy náklady na provoz.
V minulém roce se podařilo sehnat
pro školu sponzora. Japonská firma, která u nás působí, byla
ochotna každý rok poskytnout určitou finanční částku na konkrétní
projekt. Vše bylo domluveno a stačilo pouze, aby se vedení školy
domluvilo na detailech a smlouvu
podepsalo.
Díky žádostem o dotace z kraje,
ze SFŽP či z vlastního rozpočtu se
podařilo městu sehnat peníze na
opravu toalet ve druhém patře budovy základní školy (511 tisíc Kč) ,
na
kompletní
opravu
toalet
v mateřské škole (619 tisíc Kč), na
opravu střechy nad šatnami u tělo-

cvičny, na opravu podlahy v jedné
ze tříd základní školy (48 tis.Kč),
na opravu podlahy v tělocvičně
(235 tisíc Kč) a na zateplení celé
základní školy
včetně tělocvičny
(13 mil.). Díky zateplení se podaří
každoročně ušetřit dle eregetického auditu 300 – 400 tis. na provoz.
Neschválené organizační spojení
školy se školkou mohlo stabilizovat ekonomicky obě instituce a
zároveň ročně ušetřit minimálně
400 tis. Kč.( 300 tis. na mzdách a
100 tis. na provozních nákladech –
viz finanční analýza odborné firmy
HZ Plzeň). Ekonomicky se mohla
stabilizovat i situace zaměstnanců
obou institucí.
starosta města
Mgr. Vladimír Přibyl
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Vítali jsme nové občánky
Již třetím rokem děti z mateřské školy připravují program na vítání nových občánků. I letos jsme maličkým
zahráli na flétničky a popřáli do života pěknými básničkami.
K svátku maminek uspořádaly děti spolu s paní učitelkami školní besídku. Naši nejmladší si připravili dramatizaci pohádky Boudo budko, tanečky k lidovým písním a nechyběly ani písničky. Starší děti ukázaly rodičům hru
s netradičními rytmickými nástroji, cvičení na míčích, hru na flétny, zpívaly a přednášely.
V červnu nás čeká výlet do ZOO v Plzni, a tradiční zahradní slavnost uspořádaná na rozloučenou
s předškoláky. Všechny srdečně zveme.
Lenka Kozlerová

KULTURA
Kožlanský divadelní soubor vystoupil v Kozojedech
23.května náš divadelní soubor vystoupil v Kozojedech s komedií „Pane bože, ať už mlčí“. Soubor jezdí
do Kozojed rád a s nadšením. Diváci ocenili výkony
herců smíchem a potleskem. Veselá atmosféra byla
na jevišti i v hledišti.
Chtěli bychom poděkovat pořadatelům za milé přivítání, Obecnímu úřadu Kozojedy a Kulturnímu spolku.
Slečna Helena Štěrbová se nás ujala na celý večer.

Také zázemí v kulturním domě bylo výborné, občerstvení nám pomohlo dodat kalorie, které jsme vydali
při představení. Moc děkujeme také paní Staňkové z
Vojenic, která nám zapůjčila auto na přepravu kulis.
Divadelní soubor z Kožlan, přeje svým příznivcům a
divákům hezké léto a zase někdy na shledanou.
Za DS Kožlany
V.Kobyláková

Připravujeme výstavu ke 100.výročí Sokola Kožlany
Sokol Kožlany, Sdružení přátel Dr.E.Beneše a kulturní komise Kožlany připravují na letošní léto výstavu ke
100. výročí založení kožlanského Sokola.
Prosíme proto občany, pokud mají nějakou dokumentaci, či předměty vztahující se k tématu, zda by je zapůjčili. Všechny půjčené věci budou řádně zaevidovány a v pořádku vráceny. Tyto předměty můžete nosit do
knihovny do 26. června vždy v úterý a pátek od 9:00 - 11:30 a od 14:00 – 17:00 hod. Za vaši pomoc děkujeme.
Na sobotu 27. 6. připravujeme cyklistický výlet Ladislavská padesátka. Sraz v 9:00 hod. Na Výfuku u Tupých.
www.kozlany.cz
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SPOLKY
Z činnosti Klubu důchodců Kožlany
19.června 2009 se konal první zájezd v tomto roce :
do Loun, Libochovic a Roudnice.
V Lounech jsme šli podle vůně pečených výrobků
mistra pekaře. Mnohý z nás se nechal zlákat a koupil
– pochutnal si. Od voňavého pekařství nebylo daleko
ke kostelu sv.
Mikuláše, ten byl postaven ve
14.století. Po požáru v 16.st. byl přestavěn podle
plánů Benedikta Rejta. Kolem r. 1890 byly provedeny
další úpravy a památka získala nynější vzhled. Stalo
se však něco s čím nebylo počítáno. Vchodové dveře
byly otevřeny, chyběla však objednaná průvodkyně a
tak mohli (důchodci) senioři vidět krásně vyřezávaný
oltář přes sklo od dveří.
Libochovický zámek nás zaujal svou velikostí, výstavností, krásou udržovaného parku, ve kterém byli
pávi. Ti se ozývali svými ošklivými hlasy, jejich nohy
se nám též nelíbily, ale krása peří všem učarovala.
Zaujali nás převážně bílí pávi, kteří nejsou často
k vidění. Zámek patří k nejvýznamnějším raně barokním stavbám, byl postaven podle plánů italského
stavitele Antonia Porta v létech 1683-1690. Nacházejí
se zde sbírky: pozdní renesance baroka, empiru, bidermaieru. Výstava obsahuje četné sbírky porcelánu,
především japonského a čínského, sbírky tapiserií. Zajímavostí jsou barokní kachlová kamna. Dominantou
je Sarunův sál a Lalla Terena. Rozloha parku je 26 ha
ve francouzském stylu. Libochovický zámek je rodištěm světoznámého přírodovědce J.E.Purkyně.

Roudnice n. Labem dostala jméno podle pramene
rudě zbarvené vody. Dle nejstarších zpráv patřila
pražským biskupům, později arcibiskupům. Nejvýznamnější byl Jan z Dražic a Jan Očko z Vlašimi, tomu
vděčí Roudnice za rozšíření svých hranic. Historii města ovlivnily husitské války. Město bylo několikrát popleněno. V r. 1431 pražský arcibiskup panství prodal.
Roudnice přešla do světských rukou. V 16. st. získal
Roudnici Vilém z Rožmberka, sňatkem přešla do rodu
Lobkoviců. Stala se významným hospodářským a kulturním centrem panství. Toto a mnoho dalšího jsme
se dozvěděli od paní průvodkyně, která nás vzala na
Hlásku a ze všech čtyř ochozů nám ukázala na budovy
o nichž velice zajímavě vyprávěla.
V úterý 26.5.2009 se konalo první setkání seniorů u
Vožeháku. Setkání bylo srdečné, po dobrém jídle a
vyprávění pana B.Vondráška „Kožlany za války“ čas
rychle uběhl a my jsme se vraceli domů.
Zájezd KD se koná 30.června 2009. Navštívíme zámek Ohrada u Hluboké, Temelín-zfilmovanou stavbu a
provoz atomové elektrárny, výstavu vorařství a vltavínů v Týně n. Vltavou, při cestě zpět hřbitov
v Albrechticích a kolem Tálinského rybníka domů.
Cena zájezdu senioři 350,-Kč a ostatní občané 370,Kč. Přihlášky a peníze se přijímají na MÚ Kožlany do
středy 24.6.2009. Odjezd autobusu v 6,00 hod. od
sokolovny Kožlany.
R.Fujanová

Klub důchodců Kožlany pořádá
30.června 2009
zájezd na zámek Ohrada u Hluboké, Temelín a Týn nad Vltavou.
Cena: senioři 350,-Kč ostatní zájemci 370,-Kč
Odjezd autobusu: 6:00 hod. od sokolovny Kožlany
Z činnosti kolektivu mladých hasičů Kožlany
Máme za sebou pět měsíců roku 2009 a i naši
nejmladší hasiči mají za sebou plno práce, tréninků a
soutěží. V březnu to byl závod požárnické všestrannosti v Úněšově, kde s námi naposledy soutěžili naši
starší kamarádi – bohužel, o hasičskou činnost není
takový zájem jako o jiné sporty a také některým chybí kapka zodpovědnosti a tak se tým rozpadl – škoda….
Takže na dubnovou soutěž do Manětína odjeli dva
týmy mladších, aby si vyzkoušeli požární útok podle
mezinárodních pravidel, tzv. CTIF. Ti zkušenější, naše
áčko, skončilo na krásném 4. místě. Bedna nám utekla o pouhé tři vteřinky ! V týmu béčka všichni sbírají
zkušenosti, vždyť je tam i předškolák – ale zapálení a
nadšení jsou víc než dost. V květnu nás čekaly hned
dvě soutěže. Tou první byl v Horním Hradišti dvojboj
– požární útok a štafeta požárních dvojic – umístění
áčka 6. místo a béčka 19. místo. Druhou soutěží byl
v Plzni Junior Globus cup v požárních útocích, kde se
sjelo téměř padesát týmů mladých hasičů ! Soutěž
probíhala na parkovišti před hypermarketem Globus a
měla i doprovodný program v podobě ukázek práce
profesionálních hasičů, různých soutěží nebo i jízdy na
čtyřkolkách. Áčko skončilo na 8. a béčko na 20. místě.
My vedoucí i děti jsme všechno brali jako perfektní
trénink na závěrečné kolo hry Plamen, které se konalo
www.kozlany.cz

o víkendu 23. a 24. května v Dolním Hradišti na krásném hasičském cvičišti u řeky Střely.
V sobotu ráno jsme postavili stánek, rozložili lavice,
oblékli si nové jednotné mikiny s nápisem mladí hasiči
Kožlany a než jsme se pořádně rozkoukali, startovali
první pokusy ve štafetě 4 x 60 metrů. Následovala
štafeta CTIF kde v jednom pokusu soutěžila i naše
nejmladší činná hasička pětiletá Ája Klausová a končili
jsme požárním útokem CTIF – tady jsme u týmu áčka
zaznamenali velmi pěkný výkon – bylo to skvělé třetí
místo a to pouze čistý čas – nebyli nám uděleny žádné trestné body !!! Soutěž se v sobotu trochu protáhla, ale protože bylo hezké počasí, nikomu to zvlášť
nevadilo. Doma jsme se všichni dobře vyspali a
v neděli ráno jsme do Dolního Hradiště přijeli vybojovat co nejlepší umístění. Soutěžilo se v požárních útocích, je to u hasičů královská disciplína a naše nejoblíbenější. Počasí nám přálo víc než dost – sluníčko
hřálo až přímo hicovalo a tak sprška z proudnic byla
příjemným osvěžením. Tým „B“ svůj první pokus nezvládl, ale ten druhý už byl dobrý a úspěšně dokončený. Největší strach měl Mireček, že ho odnese proud
vody – ale vše bylo zbytečné – Míra to zvládl na výbornou stejně jako Nikolka, Jiřík, Jára a Ondra.
V součtu všech pořadí obsadili naši béčkaři 16. místo
– myslím si, že je to dobré umístění. Tým „A“ si bohužel vybral krutou daň. První pokus vyšel celkem
Kožlanský zpravodaj 6/2009
strana - 6 -

dobře, ale věděli jsme, že máme na víc. Dobře nažhavení a natěšení jsme postavili nářadí na základnu a
rozběhli druhý pokus. Všechno šlo jak po drátku, ale
zklamala nás jedna hadice – Rozárce na proudu uletěla tlakem vody spojka na hadici a pokus byl neplatný
– dva Jiříkové, Natálka, Lenča a Rozárka měli v očích
zklamání a smutek a také slzy – tolik si přáli zlepšit
čas….ale nevadí, i tak to bylo moc prímový a konečné
9. místo z 23. na okrese je krásné umístění. Všem dětem patří obrovské poděkování. Vždyť i díky těm jedenácti dětem ví na okrese Plzeň - sever každý hasič,
kde jsou Kožlany ! Teď čeká děti trochu volna a sezónu ukončíme poslední červnový víkend v Horní Bělé
na noční soutěži v požárních útocích a v Mrtníku ve
speciální štafetě se džberovkami a požárním útokem.
Dospělí hasiči pořádali 4. dubna již 6. ročník soutěže O pohár starosty města – Kožlanská jízda, a to
s rekordní účastí družstev – celkem 15 ! Náš sbor dokonce „postavil“ dva týmy. Společně s hasiči z okrsku
jsme připravili zajímavou a místy náročnou trať i disciplíny. Jelo se přes Dřevec, Hodyni, Brodeslavy, Všehrdy, Hlince, Ptyč, Studenou, Chříč a zpět do Kožlan.
Atraktivní disciplínou byl přesun po Vožehovu rybníku,
kde se několik týmů téměř „utopilo“. Přežili a dojeli do
cíle ale všichni. Po součtu všech časů vyhrál domácí
tým ve složení Michal Šot, Fanda Kotěšovec, Radek
Kratochvíl a Vláďa a Jirka Foldovi. Druhé místo patřilo
hasičům z Kralovic a třetí hasičům ze Žihle.
Náš „OLD TEAM MEN“ – Franta Švec, Vláďa Klaus,
Martin Švamberg, Pavel Fiala a Ruda Babuška příjemně překvapili – jejich páté místo je naprosto skvělé !
Soutěž se povedla po všech stránkách – a také počasí
nám přálo. Je jen škoda, že se na soutěž přišlo podí-

vat málo diváků – dobré jídlo, vychlazené pití, dobrá
nálada i hudba u zbrojnice nechyběly !

Zvláštní poděkování patří všem organizátorům, rozhodčím a také Městu Kožlany – bez Vás bychom tak
velkou akci nezvládli – DÍKY !
V sobotu 30. května proběhne na tábořišti U Potůčků pod obcí Hlince okrsková hasičská soutěž – výsledky dnes neznám, ale věřím, že se hlinečtí hasiči společně s okrskovým výborem Kožlany - Chříč postarali
o hladký a bezproblémový průběh soutěže, kde se sešla parta lidí zapálených pro dobrou věc.
Děti oslaví 1. června svůj mezinárodní svátek – i my
hasiči všem přejeme hodně radosti, krásných dnů plných sluníčka, pohody a úsměvů !
Alena Foldová - starostka SDH Kožlany

Čarodějnický rej ve Dřevci
I přes nepřízeň počasí se 30. dubna sešli dřevecké čarodějnice i občané pod barevnou májkou.
Po provedení zkušebních letů dostaly všechny členky klubu letecký průkaz na koště a sladkou
odměnu. Čarodějky juniorky předvedly taneční vystoupení a čarodějky seniorky absolvovaly
každoroční přelet nad okolím, který se opět zdařil.

STERLIFE PUTT-GOLF CLUB
pořádá 27.června 2009 od 7:30 hod. v Kožlanech

II. OLIVIA CUP v minigolfu
Všichni příznivci minigolfu jsou zváni k aktivní účasti
www.kozlany.cz
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SPORT
Výsledkový servis FC Olympie Kožlany
Muži:
Vejprnice B-Kožlany 3:3 (2:1)
branky: Kožíšek, Štrunc, Klaus
Kožlany-Tlučná B 2:0 (0:0)
branky: Reiprich, Kotěšovec
Kam. Újezd-Kožlany 2:0 (2:0)
Kožlany-Plasy 3:1 (2:1)
branky: Šnajdr 2, Štrunc

Dorost:
Úněšov-Kožlany 2:0 (0:0)
Kožlany-Kam. Újezd 4:0 (0:0)
branky: Solar 3, Paul
Sulkov-Kožlany 2:0 (0:0)
Kožlany-Žihle 2:0
branky: Feix 2

Žáci:
Manětín-Kožlany 0:8 (0:6)
Kožlany-Kralovice 0:4 (0:3)
Hadačka-Kožlany 7:3 (6:1)
Kožlany-Dolní Bělá 1:5

Jiří Švamberg

Program - červen:
Muži:
6. 6. Kožlany - Hunčice
13. 6. Dolní Bělá - Kožlany
20. 6. Kožlany - Líně

17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.

Dorost:
6. 6. Kožlany - Tlučná

14:30 hod.

Turnaj ml. dorostenek ve Velkém Meziříčí
každý s každým. Při účasti šesti družstev to bylo celkem pět těžkých zápasů během tří dnů. Zápas s BAK
Plzeň jsme si předehráli již ve čtvrtek v Plzni, abychom nemuseli hrát pozdě večer po náročné cestě na
Moravu.
Ve všech zápasech jsme byli úspěšní a zvítězili
jsme v celém turnaji celkem jasně. Nejtěžší byl zápas
s ligovým družstvem Kladna, který jsme vyhráli jasně
o 16 bodů.
Celý turnaj byl velmi pěkně zorganizován. Měl
dobrou sportovní i společenskou úroveň a naše družstvo zde úspěšně reprezentovalo.
Naše zápasy :
DBK K-K - BAK Plzeň
32 : 20
DBK K-K - Sokol Lahžhot
51 : 22
DBK K-K - BK Velké Meziříčí
68 : 35
DBK K-K - BK Jihlava
86 : 14
DBK K-K - Sokol Kladno
53 : 37
O víkendu 15. až 17.května se družstvo našich
mladších dorostenek zúčastnilo basketbalového turnaje ve Velkém Meziříčí. Turnaj byl dobře obsazen několika ligovými družstvy. Pro nás to byla hlavně příprava na nadcházející víkendovou kvalifikaci o ligu
staršího dorostu s TJ Klatovy. Hrálo se systémem

Celkové pořadí:
1. DBK K-K * 2. Sokol Kladno * 3. BK Lanžhot * 4.
BK Velké Meziříčí * 5. BAK Plzeň * 6. BK Jihlava
Vladimír Přibyl – trenér družstva

Kvalifikace o dorosteneckou ligu starších dorostenek
Kvalifikaci
jsme
sehráli
s družstvem TJ Klatovy, které
v loňské sezóně hrálo ligovou soutěž mladších dorostenek.
Systém byl na dva zápasy (jeden
doma a druhý venku). Rozhodovalo skóre z obou zápasů, přičemž
žádný zápas nesmí skončit nerozhodně.
V sobotu 23.května jsme hráli
podle vylosování v Klatovech. Zápas byl velmi dramatický a vyrovnaný. O našem vítězství o 4 body
se rozhodlo až v závěrečných minutách zápasu. Výsledek:
TJ Klatovy - DBK K-K 55 : 59
Druhý zápas jsme nemohli odehrát v naší hale, protože se zrovna
vyměňují okna a zatepluje se.
Hrálo se tedy v tělocvičně BAK Plzeň.
Diváci z Klatov i naši fanoušci opět vytvořili velmi bouřliwww.kozlany.cz

vou atmosféru. Nám stačilo třeba i
prohrát o 3 body a měli jsme ligu
jistou . Za stavu 61 : 61 bylo do
konce zápasu 13 vteřin a soupeř si
vzal oddechový čas. Protože zápas
nesmí skončit nerozhodně (jinak se
prodlužuje 5 min. čistého času) ,
byl vydán pokyn nechat si dát koš
a udržet míč zbývající vteřiny do
konce zápasu v naší moci. Bohužel se tak nestalo a prodlužovalo
se. Po prvním prodloužení jsme
prohrávali o 4 body a tudíž celkově
byl stav ve skóre nerozhodný. Následovalo tedy druhé prodloužení,
při kterém jsme už dohrávali pouze
s pěti
hráčkami
z lavičky.
Ostatních šest již bylo vyfaulováno. Nakonec jsme prohráli po dvojím prodloužení 78 : 91 a přímo
do ligy postoupil náš soupeř
z Klatov. Divácky to byl atraktivní

zápas. Emoce vládly na obou stranách. Nakonec nezbývá než soupeři pogratulovat k postupu do ligy.
Děvčata i celý realizační tým si
zaslouží velké uznání za předvedený výkon a velkou obětavost.
Ligovou soutěž přesto máme
pro příští sezónu zajištěnu.
Družstvo
DDM
Česká
Lípa
s námi uzavřelo smlouvu o
převodu soutěže, protože již
nemají hráčky na příští sezónu.
Čekáme jen na vyjádření řídícího orgánu ČBF v Praze.
Kompletní informace najdete na
www.basket.kozlany.cz
Vladimír Přibyl – trenér družstva
Kožlanský zpravodaj 6/2009
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Rozloučení s basketbalovou sezónou
streetbalový turnaj

4. ročník Memoriálu Katky Šlikové
sobota 13.6.2009 od 9:00 do večera
Sportovní areál ZŠ Kožlany
další info na www.basket.kozlany.cz
Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí
3.6.
6.6.
6.6.
6.6.
10.6.
12.6.
13.6.
13.6.
17.6.
19.5.
20.6.
20.6.
23.6.
24.6.
27.6.
27.6.
30.6.

21:30
14:30
17:00
21:30
21:30
21:30
9:00
21:30
21:30
21:30
17:00
21:30
21:30
21:30
7:30
9:00
6:00

Australie
Dorost: Kožlany – Tlučná
Muži: Kožlany – Hunčice
Líbáš jako bůh
Podivuhodný příběh Benjmina Buttona
Valkýra
Memoriál Katky Šlikové ve strettbalu
El Paso
Báječný svět shopaholiku
Na půdě aneb kdo má dneska narozeniny
Muži: Kožlany – Líně
Sedm životů
Krvavý Valentýn
Milionář z chatrče
II. ročník Oliva Cupu
Ladislavská padesátka
Zájezd Klubu důchodců

www.kozlany.cz

Letní kino Kralovice
hřiště u Vožeháku
hřiště u Vožeháku
Letní kino Kralovice
Letní kino Kralovice
Letní kino Kralovice
SA ZŠ Kožlany
Letní kino Kralovice
Letní kino Kralovice
Letní kino Kralovice
hřiště u Vožeháku
Letní kino Kralovice
Letní kino Kralovice
Letní kino Kralovice
SA ZŠ Kožlany
Na Výfuku u Tupých

MěKS Kralovice
FC Olympie
FC Olympie
MěKS Kralovice
MěKS Kralovice
MěKS Kralovice
DBK K-K
MěKS Kralovice
MěKS Kralovice
MěKS Kralovice
FC Olympie
MěKS Kralovice
MěKS Kralovice
MěKS Kralovice
Sterlife putt-golf
KD Kožlany
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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: Kolikrát půjdete k volbám
v roce 2009?

Na květnovou otázku jste odpovídali takto:

Anketní otázka pro měsíc červen:
Posíláte své děti o prázdninách na tábory a soustředění?

stav hlasování k 29.5.2009 v 11:05 hod
(nová anketa bude spuštěna 1.6.)

Proměny...

dříve

současnost

PRÁZDNINOVÉ DVOJČÍSLO
Kožlanského zpravodaje
V letošním roce plánujeme vydat na prázdniny dvojčíslo zpravodaje.
Z tohoto důvodu prosíme dodat příspěvky na celé prázdniny, případně začátek září k termínu 25.6.
Prázdninové dvojčíslo vyjde 1. července 2009

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
na středu 17.6. 2009 od 18:00 hod.
do zasedací místnosti Muzea Kožlany

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

www.kozlany.cz
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