KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
KVĚTEN 2009
Z RADNICE ...
Co je nového
Začátkem měsíce dubna proběhl
na městském úřadě audit hospodaření za rok 2008. Výsledná
zpráva konstatuje hospodaření bez
výhrad.
Chci proto
poděkovat
všem zaměstnancům úřadu, kteří
za
hospodaření
zodpovídají.
V dubnu dále
proběhla
komplexní
kontrola
požární
ochrany.
Rovněž
tato
kontrola
dopadla dobře.
Byly zjištěny
pouze drobné
nedostatky, které byly nebo budou odstraněny v nejbližší době.
Ve stejné době rovněž proběhla finanční analýza hospodaření v ZŠ a
MŠ. Výsledky analýzy prokázaly
úspory finančních prostředků při
organizačním spojení obou subjektů.
Ve středu 8. dubna se uskutečnilo na městském úřadě výběrové

řízení na dodavatele na akci zateplení ZŠ. Komise vybrala firmu
JIPS, která nabídla nejlepší cenu.
V současné době probíhají odvolací
lhůty, a poté bude možné sepsat
s firmou smlouvu a celou akci zahájit. Během měsíce května bude
připraveno staveniště a celá akce
může být realizována v koordinaci
s vedením ZŠ tak, aby nebyla narušena výuka. Pro opravu WC ve
škole byla vybrána firma ze čtyř
nabídek. Tato oprava se uskuteční
v průběhu letních prázdnin.
Jedna akce začíná a další už je
hotova. Kolaudace části kanalizace ve Sportovní ulici se uskutečnila
10. dubna a v současné době již
máme
pravomocné
kolaudační
rozhodnutí.
Počasí v dubnu bylo velmi teplé
a
začíná
rychle
růst
tráva.
S pomocí nově přijatých pracovníků přes Úřad práce PS a stálých
zaměstnanců
začíná pravidelná
údržba travnatých ploch. Za vykácené staré a nebezpečné stromy
budou vysazeny nové. V prostoru

za čekárnou u ZŠ bude vysazena
moruše. Tento strom nahradí poslední moruši, která v Kožlanech
zbyla.
O víkendu 24. až 26.dubna se
v naší Sokolovně uskutečnil 3. ročník přehlídky divadelních ochotnických souborů „Divadelní víkend“.
Celá přehlídka byla velmi úspěšná
a diváci, kterých přišlo hodně, si
určitě vybrali. Poděkování za organizaci patří hlavně našim divadelním nadšencům z řad souboru
DS KOZLÍK pod vedením Vlaďky
Kobylákové a Aleše Vlka. Na tuto
akci se podařilo získat
grant
z rozpočtu Plzeňského kraje.
Ve středu 29. dubna se konalo
zastupitelstvo,
které
rozhodlo
mimo jiné o dvou důležitých záležitostech. V prvé řadě o rámcovém úvěru na akci zateplení školy
ve výši 7 mil. Kč a 6,6mil. Kč na
případné pokrytí dotace.
Zastupitelstvo
také
rozhodlo
rozdílem jediného hlasu o nesplynutí mateřské a základní školy.
Mgr. Vladimír Přibyl

dou, že u některých občanů nám
vymáhání trvá i po celý následující
rok po splatnosti, ale to je nejdelší
hranice, kdy jsou všechny poplatky
uhrazeny. Měli bychom si uvědomit, že to „vymáhání“ nás stojí peníze. Výjimkou je jedna nedobytná
pohledávka. Jsou ale obce, kde je

neplatičů opravdu hodně. Na to
pak doplácí všichni ostatní.
Proto jsme na tomto místě, kde
se většinou jen upozorňuje na negativní věci, chtěli také pochválit „
nás všechny poctivé platiče“.

Informace pro občany
Chválíme
Chtěli bychom informovat občany, jaká je platební morálka
v našem městě a přilehlých obcích.
Ať se jedná o vodné, či poplatky,
které se u nás platí podle platně
vydaných vyhlášek, můžeme říct,
že jsme velice úspěšní. Je prav-

Dne 29.4.2009 se konalo 12.zasedání zastupitelstva města Kožlany a přijalo následující
usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí:
č. 141/09 - Zprávu o činnosti rady města Kožlany od 11. zasedání
zastupitelstva města konaného dne
18.03.2009, č. 142/09 - Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření
města Kožlany za rok 2008,
č. 143/09 - Zprávu finančního a
kontrolního výboru za rok 2008,
č. 144/09 - Zprávu starosty města

www.kozlany.cz

Zastupitelstvo schvaluje:
č. 145/09 - Změnu rozpočtu města Kožlany na rok 2009 - 3. rozpočtové opatření, č. 146/09 Hospodaření města Kožlany za rok
2008 a to bez výhrad, č. 147/09 Uzavření smlouvy o přijetí úvěru
na zateplení Základní školy dr.
Eduarda Beneše Kožlany s Českou
spořitelnou, a.s., ve výši 7 miliónů
Kč a ve výši 6,6 mil. Kč na předfinancování dotace projektu

č. 148/09 - změnu katastrální
hranice mezi k.ú. Brodeslavy a k.ú.
Hodyně vzniklé při komplexní pozemkové úpravě Brodeslavy,
č. 149/09 - přidělení dotace pro
TJ Kožlany ve výši 70.000,- Kč z
rozpočtu města
Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 150/09 - Splynutí Základní
školy dr. Eduarda Beneše, Kožlany,
okres Plzeň-sever, s Mateřskou
školou Kožlany, okres Plzeň-sever,
příspěvková organizace
Kožlanský zpravodaj 5/2009
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Z jednání rady města Kožlany za období březen-duben 2009:
Na svém zasedání dne 30.března
2009 za účasti všech členů rady a
tajemnice rada schválila termín a
program 12. Zasedání zastupitelstva města, dodatek č. 1 ke
smlouvě o dodávce vody mezi Vodárnou Plzeň a městem, smlouvu o
dílo se stavební firmou Ing. Petr Jiran, JIPS na provedení rekonstrukce sociálního zařízení v 1.N.P. MŠ
v Kožlanech,
dodatek
č.
1
k mandátní smlouvě mezi Českou
poštou a městem, smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku
2316/40 a firmou Zeelandia, realizaci vjezdu na pozemek 1528/1
v kat. území Hodyně u Dřevce,
připojení domovní ČOV na obecní
kanalizaci v Hedčanech, rozdělení
hospodářského výsledku ZŠ Kožlany do jednotlivých fondů za rok
2008, zveřejnění záměrů pronajmout nebytové prostory sokolovny v Kožlanech a pronajmout
stodoly v Bučku a v Hedčanech,
podání žádostí o poskytnutí dotace
v rámci rekonstrukce a opravy
nemovitého majetku ZŠ a MŠ zřizovaných obcemi Plzeňského kraje
v roce 2009 na opravu WC v MŠ a
ZŠ Kožlany, podání žádosti o zho-

Upozornění
V poslední době se začaly množit
případy, kdy občané svévolně vyváží stavební suť do cest a na pozemky Města Kožlany a D-K zemědělské Kožlany-Dřevec.
Chceme tímto občany upozornit,
že lze po domluvě na MÚ nebo
v D-K zemědělské a.s.
vyvážet
stavební suť na konkrétní místa.
Jiné uložení materiálu bude považováno za černou skládku a bude
pokutováno.
Takto lze uložit pouze stavební
suť !!!

tovení územního plánu města a rozeslání výzvy k podání cenových
nabídek na zhotovení územního
plánu města. Rada pověřila místostarostu Ing. Pavla Šapovalova
k jednání v záležitostech územního
plánu města s pořizovatelem.
Rada neschválila účast města
na projektu „Svatojakubská cesta“
a směnu pozemků ve vlastnictví
Lesů ČR za pozemky ve vlastnictví
města za úhradu.
Na svém zasedání dne 20. dubna
2009 rada za účasti čtyř členů rady
a tajemnice, omluven Ing. Šapovalov,
rada
schválila
pojistnou
smlouvu na pojištění vozidla Avia,
pronájem
stodoly
v Hedčanech
Mysliveckému sdružení Dřevec za
smluvní cenu 100,-Kč, provedení
plynové přípojky k domu č.p. 435
v Kožlanech,
instalaci
domovní
ČOV u RD č.p. 24 ve Dřevci, prominutí nedobytné pohledávky za
vodné v sokolovně Kožlany za rok
2007 ve výši 17.580,-Kč, ukončení
pronájmu
sokolovny
ke
dni
30.4.2009
s firmou
Neumann
Fleisch a pronájem sokolovny
v Kožlanech firmě Penzion Rudolf
II od 1.5.2009, zadání zakázky na

opravu sociálního zařízení v ZŠ Kožlany Janu Vlčkovi, Hlince a zveřejnění záměru směny lesních pozemků a cest mezi městem Kožlany a Lesy ČR.
Rada doporučila projednat změnu katastrální a obecní hranice
v rámci pozemkové úpravy v kat.
území Brodeslvy na zasedání zastupitelstva města, přijetí úvěru na
zateplení ZŠ Kožlany od České
spořitelny,
a.s.,
projednat
v zastupitelstvu zrušení MŠ a ZŠ
v Kožlanech ke dni 31.7.2009 a
splynutí základní a mateřské školy
ke dni 1.8.2009.
Rada neschválila ukončení nájemní smlouvy na pronájem restaurace „U Radnice“ v Kožlanech
ke dni 30.4.2009, jelikož výpovědní doba v nájemní smlouvě činí 3
měsíce.
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
místostarosta

Časový harmonogram svozu nebezpečných složek komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu

16.5.2009
Buček /náves/ 8:00-8:15 hod.
Hodyně /náves/ 8:20-8:40 hod.
Dřevec /náves/ 8:45-9:00 hod.
Dřevec /KD/ 9:05-9:15 hod.
Hedčany /náves/ 9:45-10:00 hod.
Kožlany /proti MÚ/ 10:10-10:40 hod.
Kožlany /horní křižovatka u Sparu/ 10:45-11,05 hod.
Mezi nebezpečný odpad patří např.: zářivky, pneumatiky, akumulátory,
znečištěné obaly, lednice, televizory, elektrošrot, motorové olej apod.
UPOZORNĚNÍ!
Tento svoz nebezpečného odpadu není určen pro podnikatele a
podniky!!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zvolte si svou nejmilovanější knihu
Do prvního kola celonárodní televizní ankety Kniha
mého srdce o nejoblíbenější knížku nominovali diváci
a čtenáři celkem 7 531 knižních titulů. O anketu
projevili čtenáři nezvykle velký zájem. Přišlo celkem
91 635 hlasů, z toho 46 635 prostřednictvím
hlasovacích lístků z knihoven po celé republice.
Kožlanská knihovna se do této akce také zapojila a rozdala asi 150 hlasovacích lístků.
Prostřednictvím knihovny hlasovalo přes šedesát čtenářům. Všem děkujeme. Do dalších kol se můžete zapojit
pomocí SMS. Bližší informace naleznete v tisku, televizi, ale i vaší knihovně. Dětem 1.-4. třídy, které se do akce
se svými učiteli zapojili, jsme rozdali záložky s logem akce a čárovým kódem čtenáře, které slouží jako vstupenka do knihovny.
H. Tupá
www.kozlany.cz
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POHLEDY DO HISTORIE
Kožlany očima starých pamětníků
Podle archeologických nálezů se Kožlany dříve rozkládaly v prostoru více jižně od kostela, mimo dnešní
zástavbu a to jen v počtu několika málo domků. Teprve po založení královského loveckého hrádku Angerbachu králem Václavem I. (1205-1253) získává
založená ves na významu a začíná se rozkládat více
pod kostelem kolem kožlanského potoka, který protéká hlubokou proláklinou směrem od západu na východ. Přestože Kožlany již byly roku 1313 vysazeny
králem Janem Lucemburským na městečko, nebylo
toto vysazení bez kolonizace příliš úspěšné. A tak Karel IV. roku 1351 znovu obnovuje povýšení Kožlan a
to již se všemi městskými právy.
Avšak po zániku hradu Angerbachu zaniká i význam
městečka a to zůstává po dlouhá léta stále ve středověké podobě v rozsahu pouze 40-50 domků, rozložených pod kostelem kolem současného náměstí
s radnicí v místech dnešního parčíku proti obchodu p.
Réna čp. 141. Na západ pak kolem bývalého tržiště
nepravidelné vřetenovitého tvaru až někde k domu p.
Klára čp. 121 a přes mělký brod kožlanského potoka
na druhou stranu a zpět ke kostelu.

v těchto místech až roku 1890 za starosty Bureše a
po roce 1950 po provedené kanalizaci byl zavežen.
Další cesta nebo spíše pěšina šla přes hlubokou rokli
prolukou mezi domem Hanzlíčkojc čp. 215 a Vodvářkojc čp. 216 šikmo strání na druhou stranu a prý se
tam dalo i jezdit. Pak pěšina přes lávku a kolem
studny mezi domem pana Mudry čp. 273 a pana Blechy čp. 219 šikmo doleva strání nahoru kolem křížku, kde se údajně v dobách pruských válek zabil voják, na kterého ve stráni kůň zvrátil (po II.světové
válce tam křížek ještě byl, ale pak byl pravděpodobně zavažen).

Židovna
Židům, kteří přišli v l7. století do Kožlan je pak vykázáno místo mimo zástavbu obce jak to bylo
v tehdejší době právem dáno, a to v hluboké proláklině za zmíněným brodem, kde si Židé postavili školu
s motlitebnou, která se datuje již roku 1692. A za ní
směrem na západ si v proláklině postavili ještě 6 židovských domků (dnes v místech čekárny pod školou
až k Matasojc domu čp. 217), na které v pozdější době navazuje výstavba dalších domků kožlanských
bezzemků a chudých domkářů. Tím je dán impuls
k postupné další zástavbě středového pásu
stále
směrem na západ. Postupně ale také pokračovala zástavba jak jižní, tak severní strany a Kožlany konečně
získávají svojí velikostí a svými řemesly koncem 18.
století charakter městečka. Ale ani tenkrát nedošlo
pro konkurenci blízkých Kralovic a Čisté k většímu
rozvoji, přesto, že Kožlany měly již v roce 1890 přes
2000 obyvatel a 298m domů.
Obě strany Kožlan však stále rozdělovala hluboká
středová proláklina a tak dochází k postupnému budování přechodů, cest, pěšin a mostů. První cesta
přes potok šla rovně od kostela dolů přes poměrně
nízký dřevěný most na náměstí. Druhý most „pivovarský“ vedl do pivovaru. Další přechod byl kolem bývalé
„Židovny“ přes brod potoka na druhou stranu a do
Panského dvora, který byl v místech čp. 13-20. Kamenný klenutý
most (Židovský) byl postaven
www.kozlany.cz

Další přechod přes potok pak byla hráz rybníka,
v místech dnešní cesty pod poštou čp. 38, která pokračovala směrem podle potoka, dnes k domu p. Polcara čp. 223. Rybník byl v místech dnešní zahrady za
poštou a obchodním domem a byl kožlanskými nazýván jako „Hořejší rybník“. Koncem roku 1890 se však
začíná také zavážet a zakládá se tam školka na ovocné a okrasné stromky pro potřebu města. Kolem rybníka byly vysázeny kaštany, břízy, javory a lípy a celý
prostor směrem nahoru až za dnešní sokolovnu a byl
využíván k pořádání různých slavností jak hasičských,
tak sokolských, včetně jejich cvičení. Kde hrála hudba
a
všichni
hostinští
tam
měli
svoje
stánky
s občerstvením a cukráři zmrzlinu a různé pamlsky.
Byla tam také studna a pěkná dřevěná lávka přes potok. Tam se v létě každý den večer shromažďovala
kožlanská mládež, posedávala na složených kládách
vedle rybníka a na lavičce kolem kaštanu, kde besedovali a dlouho do noci byl slyšet jejich zpěv a vyprávění. Svědkem toho jsou dodnes dva letité stromy, a
to starý kaštan mezi poštou a obchodním domem a
stará košatá lípa mezi cestou na druhou stranu a pěšinou k domu čp. 32, kde bydlela stará kostelnice bába Vodičkojc a její manžel, kostelník.
Západním směrem pak pokračovala roklina dál až
do místa, kde byl později postaven kamenný „BureKožlanský zpravodaj 5/2009
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šojc most“, který byl postaven přímo proti čp. 36,
domu tehdejšího starosty Bureše. A vlevo až do úrovně mostu byla kamenem hrázděná studna, která měla
po straně dveře s přístupem do studny. V místech vily
městského lékaře MUDr. Syrového čp. 324 (přišel do
Kožlan na konkurz v roce 1928 jako mladý lékař dětské nemocnice a porodnice v Brně) a dnešního zdravotního střediska byla rokle poněkud mělčí a vysázena
mladým smrkovým porostem s pěšinkou podél až ke
„Kozákojc mostu“ proti domu čp. 41, kde Kozákojc
bydleli a provozovali svoji koželužskou a kožešnickou
živnost. Později byl most nazýván také jako „Juklojc
most“, podle obchodu a domu čp. 85 pana Jukla na
opačné straně a naposled také jako „Kaučojc most“.
Dále pokračovala poměrně hluboká rokle až do „Potoka“ proti hospodě u Sládků čp. 79. Na pokraji podél
rokle byly vysázeny ořechy a v rokli pak byly různé
křoviny, ale také planý angrešt, na který tam chodily
děti z celých Kožlan. Byl malý, kyselý, ale pro děti nebylo lepší pochoutky než angrešt z „Potoka“.
Lokalitě „V potoce“ nebo „Na ostrově“ se říkávalo
proto, že domky tam stály prakticky v úrovni potoka a
docházelo tam k častým záplavám. Cesta tam vedla
z hlavní silnice od Šmídkojc kovárny čp. 75 břehem
šikmo dolů přes potok s výjezdem před domem pana
Hallera čp. 47. Po I.světové válce byl v těchto místech
postaven nový krásný kamenný most 5-6 metrů vysoký s ochrannou zíďkou, kterému se říkávalo „Hallerojc most“, který byl rovněž později po dokončené kanalizaci zavezen. V potoce stálo několik domků, které
byly po II.světové válce v roce 1947 zbourány.
V jednom z nich u Tomšů čp. 298 bydlel pumpař Ferda Skalický, který dělal dřevěné vrtané pumpy, 5-6 m
dlouhé kusy do sebe
pospojované podle hloubky
studny. A na levé straně od Hallerů do potoka stála
kdysi dávno v břehu stará chalupa, která však později
vyhořela. Říkali jí „Poldovna“, v které bydlel Leopold
Nový se svojí rodinou, a ta byla pak kolébkou celého
rozvětveného kožlanského rodu Nových (Poldů).
Říkalo se mezi lidmi, že pan Dítě, který půjčoval peníze, půjčil kdysi také panu Novému, který je nemohl
pak splatit. Tak pojistil jeho chalupu „Poldovnu“ a pak
mu ji zapálil. Tím že byla na tehdejší dobu dobře pojištěna, vyšli dobře oba. Dítě byl obchodníkem a podnikatelem a v Plzni mu vlevo před Saským mostem
patřili 3 domy, které tam stojí dodnes. Dítětojc cihel-

na při silnici do Čisté byla údajně také jeho majetkem
nebo tam odtud pocházel (Haller).

střed Kožlan kolem r. 1910
Nad bývalou „Poldovnou“ byla však ještě na přelomu 19.století podél domu a zahrady pana Halllera veřejná pěšina, obecní ulička hanlivého názvu. Podél ní
ve svahu byly dva malé k sobě přilepené domky.
V Horním domku bydlela v jedné místnosti Tomšojc
rodina se 3 dětmi, pod nimi starý hrnčíř Vopat s 10
dětmi. Pak rodina Nových z Poldovny s 8 dětmi a nakonec Růžojc rodina se 6 dětmi. Celkem 35 duší. A
když ráno vstávali asi se nemohli všichni vystřídat,
proto tak uličce říkali. Přesto z těchto sociálních poměrů vyšli lidé, za které se Kožlany nemusely nikdy
stydět, neboť se všichni živili poctivou a smysluplnou
prací. Vyšel z nich dokonce jeden velice úspěšný podnikatel, truhlář a továrník Vopat.
Jako poslední stála v potoce asi 60 metrů proti
proudu chalupa, malá usedlost s chlévem a stodůlkou
pana Arnošta Střely čp. 56, kde se říkalo „U Střelů
v potoce“. Dům byl v místech dnešní nové autobusové zastávky před domem paní Šubrtové čp. 55, později zbourán a také zavezen. Za tímto domem
v úrovni střechy stodoly stál vysoký klenutý most,
který se jmenoval „Pécojc most“, protože stál proti
Pécojc chalupě čp. 58. Za tímto posledním sedmým
kožlanským mostem bylo v rokli ještě několik starých
chalup a potok se stáčel poněkud doleva a podle staré
chalupy báby Zpěváčkojc a staré hrnčírny Emana Hoffmanojc na „Draha“. Tam také prakticky koncem
19.století Kožlany západním směrem končily.
Pokračování příště
MVDr. Bohumil Vondrášek

KULTURA

Vítání občánků

9. května
14:00 a 15:00 hodin
www.kozlany.cz

bude
opět
veliká
slavnost
v obřadní
síni
na
radnici
v Kožlanech. Přivítáme nové malé
občánky Kožlan, Bučku a Hodyně.
Slavnostního uvítání dětí se zúčastní děti s rodiči, jsou také zváni
jejich příbuzní. Při obřadu vystoupí
děti z mateřské školy a pěvecký
soubor žáků základní školy.
Přijďte přivítat nové občany našeho města.

Adámková Klára
Babuška Václav
Beneš Martin
Hahnová Sára
Jindra Lukáš
Knotová Denisa
Konopásek Daniel
Koura Matěj
Kožíšková Lucie
Kulhánek Jan
Lehnerová Natálie
Michalovský Jaroslav
Perner Matěj
Rajská Daniela
Šot Michal
Švácha Michal
Vopatová Soňa
Walter Pavel
Weigl Jakub
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Třetí divadelní víkend v Kožlanech 24.4. – 26.4.2009
V těchto třech dnech proběhla velká kulturní akce
Diváci si potom sdělovali své dojmy, protože tato
v Kožlanech. Diváci měli možnost shlédnout celkem
hra nebyla komedie, ale přesto jí všichni přijali
s nadšením.
sedm divadelních představení, pěti ochotnických divaVečerní představení patřilo divadelnímu souboru
delních souborů. V pátek zahájil kožlanský divadelní
J.K.Tyla z Mýta. Jejich „ Lysistrata“, původem starosoubor komedií „Pane bože,ať už mlčí“. Komedie měla
řecká Aristofanova komedie nadchla a rozesmála
velký úspěch u diváků, kteří zaplnili sál sokolovny.
všechny diváky. Bylo jen škoda, že jich odpoledne i
V sobotu dopoledne jsme přivítali první hostující
večer přišlo tak málo.
soubor „Tyl“ z Čisté. Členové tohoto divadelního souboru jsou opravdu našimi divadelními přáteli, protože
rádi přijeli na všechna představení, která byla uváděna o Divadelním víkendu. Ještě jednou jim děkujeme,
že nás přijeli podpořit! Jejich pohádka „O Šípkové Růžence“ byla úsměvná, veselá a hýřila divadelními nápady. Děti i dospělí ji odměnili velkým potleskem.

Odpoledne ve 14,00 hod. byla další pohádka, kterou uvedl soubor „Osada“ z Horní Břízy. „Krále Žrouta“ napsal Josef Kopta a režírovala jí Eva Zajícová.
V pohádce se představili mladí herci tohoto souboru.
Paní režisérka nás provedla pohádkou, naučila přítomné diváky vtipnou písničku. Malí i velcí diváci si jí
několikrát s chutí zazpívali.

V 17,00 hod. soubor z Horní Břízy uvedl v premiéře
hru Erica-Emmanuela Schmitta „Hotel mezi dvěma
světy“. Při tomto představení by bylo slyšet i cinknutí
padajícího špendlíku, jaké bylo ticho. Když skončilo
představení, diváci nejdříve ani netleskali, až po chvíli
byli herci odměněni velkým potleskem.
www.kozlany.cz

V neděli odpolední představení souboru „Mlask“
z Manětína seznámilo diváky s tvorbou anglického autora Donalda Churchilla. Jeho jednoaktová komedie
„Natěrač“ si dala za úkol, že diváka pobaví výborným,
vtipným textem a to se autorovi a hercům opravdu
povedlo.
3.divadelní víkend zakončil náš domácí kožlanský
soubor a zahrál komedii „ Pane bože, ať už mlčí“. Herci určitě splnili očekávání jak diváka, tak i režiséra
Aleše Vlka. Všech osm herců předvedlo svůj komediální talent a měli u obecenstva úspěch. Při hraní je diváci dost často přerušovali smíchem a potleskem.

Když jsme přemýšleli, koho jako vystupujícího hosta, divadelní soubory, máme pozvat na 3.divadelní víkend. Věděli jsme, že chceme dobré tituly her, dobré
autory, výborné ochotnické soubory. Myslím, že se
nám to podařilo.
Chtěla bych poděkovat Městu Kožlany, Plzeňskému
kraji, panu Neumannovi a manželům Prusíkovým, kteKožlanský zpravodaj 5/2009
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ří umožnili, že tato kulturní akce mohla proběhnout.
Dále bych chtěla poděkovat kožlanskému DS i jeho
bývalým členům, kteří ochotně se postarali o zázemí
pro účinkující a diváky. Všichni měli možnost se mezi
představeními najíst a napít. Finančně nás také podpořili paní Hana Poláková a pan Tomáš Kříž. Paní Janě
Máhnerové, která umožnila souboru docházet do sokolovny, po domluvě s panem Prusíkem. Děkujeme

také paní Ivaně Hanzlíkové a Jatkám z Vojenic. Snad
se nám to povedlo po organizační stránce zvládnout.
Ale nepovedlo se nám úplně přesvědčit lidi, aby využili tu možnost pobavit se v kožlanské sokolovně,
shlédnout dobré ochotnické divadlo. Několik diváků
nám řeklo, že je to škoda, že přišlo málo lidí, ale že je
to hlavně škoda těch, kteří nepřišli.
Chtěla bych věřit, že příště přijde víc diváků.
Za DS Kožlany V.Kobyláková

Proměny – máte fotografie zajímavých míst?
Za redakci Kožlanského zpravodaje prosím všechny, kteří mají nějaké staré fotografie různých míst
v Kožlanech a obcích, zda by je mohli poskytnout k převodu do digitální podoby a následnému použití v rubrice
Proměny Kožlanského zpravodaje.
Děkuji za spolupráci při odkrývání neznámých pohledů na naše město.
Mgr. Vladimír Přibyl

SPOLKY

Vzpomínkové setkání

Klub důchodců Kožlany

Dne 28. května si budeme připomínat
125.výročí narození našeho významného rodáka
a prezidenta Československé republiky
Dr. Edvarda Beneše.

pořádá v úterý 19. května 2009 zájezd

Sdružení Dr.E.Beneše v Kožlanech spolu s MěÚ
Kožlany si toto výročí připomene setkáním a položením květin
u pomníku Dr.E.Beneše
dne 27.5.2009 v 17,00 hod.
Sdružení přátel
Dr.E.Beneše v Kožlanech

Cena pro důchodce: 330,-Kč
pro ostatní 350,-Kč.

do Libochovic na zámek
Roudnice n/L - procházka městem a
do Loun do kostela.

Odjezd je v 6,00 hodin od Sokolovny Kožlany.
Přihlášky a peníze se přijímají na MÚ Kožlany
do 13.května 2009

Pochod údolím Javornice má každoročně úspěch
V neděli 26. dubna se uskutečnil odložený výlet po
Javornici. Na pátém ročníku se sešlo šedesát turistických nadšenců a tři psi. Počasí se nám vydařilo a to je
vždy polovina úspěchu celé akce.

U knihovny jsme se sešli o deváté hodině ranní a
pokračovali známou cestou k Čížovic mlýnu. V táboře
pod Hedčany se k nám přidala další skupinka „Hedčanských“ a společně jsme došli k Uhrovic mlýnu, kde
jsme mohli spatřit pasoucí se velbloudy. To pro většinu byl skoro exotický zážitek. V Machově mlýně na
nás čekal příjemný personál a poskytl nám první ob-

čerstvení. Opékání buřtů se konalo u oblíbeného srubu. Děti zde měly možnost najít sladký poklad. Nejlepším hledačem se stal Dan Hausner. Jako správný
kamarád se se všemi dětmi rozdělil. Překvapení nás
čekalo až na Zvíkovci, kde naše osvědčené občerstvení mělo zavřeno. Smutné obličeje se rozzářily až v
hospůdce na zvíkovské návsi.

Zpět nás dovezl autobus pana Vavřičky. Nejmladšími účastníky pochodu byli Ládík Bílý, Andělka Slabá a
Matěj Berbr. Cestu zvládli převážně na kočárcích.
Hana Tupá

MěÚ Kožlany, ZŠ Kožlany a FO Kožlany pořádají
v pátek 8.května od 9:00 turnaj v nohejbalu trojic
na hřišti u ZŠ * startovné pro trojici 150 Kč * občerstvení zajištěno
www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 5/2009
strana - 6 -

Velikonoční mariáš v Bučku
O Velikonoční sobotě pořádají hasiči z Bučku tradiční turnaj v licitovaném mariáši. Letos to byl už 19. ročník,
kterého se zúčastnilo 27 hráčů. Nejlépe si vedl Jiří Hrdlička, na druhém místě skončil Bohuslav Vodrážka a třetí
se umístil Václav Bušek. Díky sponzorům se hrálo o spoustu zajímavých cen, takže s prázdnou nikdo neodešel.
M.Fišar

Muzeum Mariánská Týnice
Již tradiční květnovou akcí v muzeu v Mariánské
Týnici je „ Májový den“, den řemesel a divadla. Letos
16. května. A co jsme pro
vás na tento den připravili:
od 10.00 hodin bude probíhat
na
nádvoří
i
v prostorách muzea řemeslnický
jarmark,
spojený
s ukázkami různých řemesel
a prodejem výrobků. Vlastní program začne od 13.00
hodin vystoupením dětí Mateřské školky a Radovánku.
Dále uvidíme skupiny historického šermu Invictum z
Plzně a Korbel z Domažlic. S lidovými písničkami
z Čech, Moravy a Slovenska vystoupí Lidová sebranka. Pro milovníky pohádek je zajištěno vystoupení divadla Jezírko s pohádkou Láska a povidla, dále pak
divadélko Tereza. Z Větrného Jeníkova vystoupí divadlo eMILLIon a uvidíte vystoupení nazvané Cirkus plný
loutek a Mistr kat. Pro milovníky historického tance
vystoupí skupina Mericia z Domažlic. Občerstvení bude po celý den zajištěno.
Celý květen se můžete přijít podívat na výstavu grafických listů Hany Storchové a plastik Oldřicha Drahotušského , která je instalována ve výstavním sále muzea.
Poděkování ČSŽ a klubu důchodců z Kralovic za
pomoc při zahájení sezony v muzeu a za částku
2800,-Kč získanou z prodeje napečených sladkých
moučníků.
Od května je již muzeum otevřeno do 18.00 hodin
Jana Dienstpierová

Nebojíte se kulatých věcí? Dokážete ovládat všechny možné druhy míčů, kuliček a koulí?
Pak právě pro Vás připravuje Dívčí Basketbalový Klub Kožlany – Kralovice

již 3. ročník Kulatého desetiboje
Neděle 31. května kdykoli mezi 10:00 – 15:00
Sportovní areál ZŠ Kralovice

www.kozlany.cz
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SPORT
Tradiční volejbalový turnaj
Na Velikonoční volejbalový turnaj do Kožlan se dostavilo celkem
třicet sportovců, kteří byli rozděleni do pěti družstev. Družstva byla velmi vyrovnaná. Po celý turnaj
vládla v tělocvičně velmi přátelská
nálada. Týmy se navzájem povzbuzovaly a fandily. Velmi dobře
se do hry zapojili i nejmladší
účastníci turnaje. Letos jsme se
sešli v tělocvičně
již po třinácté.
Dobrá parta zůstává. Připojují se
k nám i další volejbalisté z Kralovic
a Dřevce. My na oplátku jezdíme
na Mikulášský turnaj do Kralovic.

Rozlosování družstev:
1. Chudá Erika, Tupá Hana, Tupý
Zdeněk, Tupý Zdeněk ml., Správka
Jaromír, Houšková Adriana
2. Kotěšovcová Zdenka, Šafránková Pavlína, Štrunc Ladislav, Fišer
Zdeněk, Haas Ondřej, Urbanová
Lenka
3. Fišerová
Jindřiška,
Skalická
Jarmila, Slach Martin, Fencl Tomáš, Tůma Radek, Kulhánková
Klára
4. Houdová Irena, Kotěšovcová
Jitka, Knot Miroslav, Kubrycht Jiří,
Šafránková Kristýna, Jašková Lucie
5. Konopásková Ivona, Oudová
Marie, Štrunc Petr, Konopásek Milan, Ouda Miloslav, Mašek David

Na prvním místě se umístilo
družstvo číslo 1 s počtem bodů 4.
Na druhém místě družstvo č.5 se 2
body, na třetím místě družstvo č.2
se 2 body, na 4.místě družstvo č.3
také se 2 body a na 5. místě družstvo č.4 bez bodu. Umístění družstev na 2.- 4. místě bylo rozhodnuto skórem.
Těšíme se na Vás na 14. volejbalovém turnaji, který se uskuteční 31.března 2010.
Hana Tupá

Výsledkový servis FC Olympie Kožlany
Muži:
Kožlany-Blatnice 4:1 (0:0)
branky: Reiprich 2, Klaus, Štrunc
Křelovice-Kožlany 4:0 (3:0)
Úněšov-Kožlany 1:3 (0:1)
branky: Kotěšovec, Koura, Reiprich
Žihle-Kožlany 2:4 (0:1)
branky: Kožíšek 3, Klaus
Kožlany-Kaznějov 2:2 (1:1)
branky: Kotěšovec, Štrunc

Dorost:
Blatnice-Kožlany 0:2 (0:1)
branky: Karlík, Solar
Heřm. Huť-Kožlany 0:1 (0:1)
branka: Hora
Kožlany-Dobříč 4:1 (3:0)
branky: Macák, Hora, Solar, Tesař

Žáci:
Bezvěrov-Kožlany 4:3 (2:2)
Žihle-Kožlany 7:0 (3:0)
Kožlany-Kozojedy 0:1 (0:0)

Jiří Švamberg

Program - květen:
Muži:
3. 5.
9. 5.
16. 5.
23. 5.
30. 5.

Vejprnice B - Kožlany
Kožlany - Tlučná B
Kam.Újezd - Kožlany
Kožlany - Plasy
Kozolupy - Kožlany

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Dorost:
3. 5. Úněšov - Kožlany
9. 5. Kožlany - Kam.Újezd
17. 5. Sulkov - Kožlany
23. 5. Kožlany - Žihle
31. 5. Kaznějov - Kožlany

10:00
14:30
10:00
14:30
14:30

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Velký úspěch našich mladých basketbalistek.
Ve dnech 18. a 19.4.2009 se konalo v Praze finále
Českomoravské basketbalové ligy. Družstvo našich
dorostenek se tohoto finále zúčastnilo, protože jsme
se umístily na druhém místě v základní části soutěže.
Finále se hrálo ve dvou skupinách. Ve skupině „A“ byl
vítěz základní části Sokol Dolní Počernice, BK Studánka Pardubice a Sokol Nusle. Ve skupině „B“ byla
družstva Aritma Praha , DBK Kožlany-Kralovice a
ČKD Blansko.
Finále jsme zahájili v sobotu zápasem s ČKD Blansko, který jsme vyhráli jasně 90:39. Rozhodující zápas o postup do nedělního souboje o 1. místo jsme
hráli s domácím družstvem Aritma Praha. Zápas byl
zpočátku vyrovnaný, ale od poloviny se začala prowww.kozlany.cz

Žáci:
3. 5.
9. 5.
16. 5.
23. 5.

Manětín - Kožlany
Kožlany - Kralovice
Hadačka - Kožlany
Kožlany - Dolní Bělá

15:00
10:00
14:30
10:00

hod.
hod.
hod.
hod.

jevovat naše lepší obrana a rychlými protiútoky jsme
definitivně zlomili snahu soupeře o úspěch. Konečný
výsledek 63:45 vyjadřuje naší převahu. Kladem bylo i to, že si v obou zápasech zahrály všechny hráčky
našeho družstva.
Po těchto zápasech jsme odpoledne jeli do Čestlic u
Prahy, kde si děvčata užila řady vodních atrakcí
v největším aquaparku v ČR.
V neděli jsme hráli finále celé soutěže s družstvem
Sokola Dolní Počernice, které jsme jako jediné
v základní části nedokázali porazit. Nejnepříjemnější
byla soupeřova zónová obrana, na kterou jsme
v žádném zápase nedokázali najít recept. Zápas jsme
ale začali dobře a první čtvrtina byla vyrovnaná
Kožlanský zpravodaj 5/2009
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12:12. Ve druhé čtvrtině jsme ale zcela propadli a
vlastními chybami jme umožnili soupeři získat dvacetibodový náskok(40:20). Druhý poločas jsme začali
velkým náporem a konečně se nám dařilo úspěšně
překonávat zónovou obranu. Náskok soupeře jsme
stáhli až na pět bodů. V závěru už ale chyběly síly.
Porážka o 13 bodů (57:44) sice mrzí, ale soupeř byl
v tomto zápase lepší a celkové prvenství mu po zásluze patří. Druhé místo našich děvčat je i tak velkým
úspěchem a patří mezi nejlepší v historii našeho klubu.
O úspěch se zasloužily: Kulhánková Veronika, Váchová Kateřina, Kulhánková Klára, Biháriová Michaela, Šnajdrová Irena, Urbanová Lenka, Hynková Barbora, Houšková Adriana, Jonášová Denisa
Do nejlepší pětky turnaje byla jmenována z našeho
družstva podkošová hráčka Hynková Barbora.

Vladimír Přibyl – trenér družstva

Výsledkový servis DBK BECKER Kožlany - Kralovice – duben 2009
Mladší dorostenky:
DBK K-K vs Aritma Praha „C“
63:56 (16:21 / 30:31 / 41:39)
Bihariová M. 13, Váchová K. 10,
Šnajdrová I. 10, Hynková B. 10,
Houšková A. 10, Kulhánková V. 5,
Jonášová D. 4, Kulhánková K. 1
DBK K-K vs Sokol D. Počernice
66:85 (19:25 / 36:42 / 44:73)
Šnajdrová I. 19, Hynková B. 15,
Houšková A. 12, Kulhánková V. 7,
Bihariová M. 6, Urbanová L. 5, Valešová N. 2
Sokol D. Počernice vs DBK K-K
65:50 (18:12 / 34:21 / 52:32)
Houšková A. 10, Hynková B. 10,
Šnajdrová I. 8, Kulhánková V. 7,
Kulhánková K. 6, Bihariová M. 3,
Váchová K. 2

Mladší žákyně:
Sokol Toužim vs DBK K-K
32:84 (13:16 / 19:33 / 29:59)
Čechurová H. 22, Maroušková M.
10, Hanzlíková D. 9, Buňková K. 9,
Bláhová I. 8, Šliková S. 6, Salfická
P. 4, Havlíček A. 4, Polívka V. 4,
Kubíčková V. 4, Buňka J. 2, Svobodová E. 2
45:90 (16:22 / 25:40 / 31:66)
Buňková K. 26, Čechurová H. 18,
Hanzlíková D. 16, Bláhová I. 14,
Salfická P. 6, Kubíčková V. 4, Maroušková M. 2, Polívka V. 2, Epikaridisová J. 2

Nejmladší mini:
Finále PlayOff OP
TJ Klatovy vs DBK K-K
70:53 (14:18 / 34:24 / 56:36)
Šofránková A. 15, Buňková K. 14,
Havlíček A. 12, Staněk F. 4, Sklenářová S. 1, Salfická P. 2, Kulhánek J. 2
DBK K-K vs TJ Klatovy
45:68 (15:9 / 27:24 / 41:38)
Salfická P. 14, Buňková K. 13,
Havlíček A. 4, Polívka V. 4, Sklenářová S. 2, Šofránková A. 2, Buňka
J. 2, Staněk F. 2, Doležalová B. 2

Celkové 2. místo v ČML

Celkové 1. místo v OP

Celkové 2. místo v OP

Kam za kulturou a sportem v Kožlanech a okolí
8.5.
9:00
9.5. 14:00,
9.5. 10:00
9.5. 14:30
9.5. 17:00
12.5. 17:00
16.5. 21:00
23.5. 10:00
23.5. 14:30
23.5. 17:00
23.-24.5.
27.5. 17:00
30.5.
31.5. 10:00
31.5. 21:30

Nohejbalový turnaj trojic
Sport. areál u ZŠ
15:00 Vítání občánků
Radnice
Žáci: Kožlany - Kralovice
hřiště u Vožeháku
Dorost: Kožlany – kamenný Újezd
hřiště u Vožeháku
Muži: Kožlany – Tlučná „B“
hřiště u Vožeháku
Monstra vs Vetřelci
kino Kralovice
Medium
Fantasy Land Kožlany
Žáci: Kožlany – Dolní Bělá
hřiště u Vožeháku
Dorost: Kožlany – Žihle
hřiště u Vožeháku
Muži: Kožlany - Plasy
hřiště u Vožeháku
Dorostenky: krajská kvalifikace o dorosteneckou ligu ZŠ Kožlany
Vzpomínkové setkání k 125. výročí narození Dr. E. Beneše u pomníku
Pavlína Ďuričová - finalistka X FACTOR
Fantasy Land Kožlany
Kulatý desetiboj
ZŠ Kralovice
Bolt – pes pro každý případ
Letní kino Kralovice

Město Kožlany
FC Olympie
FC Olympie
FC Olympie
MěKS Kralovice
FC Olympie
FC Olympie
FC Olympie
DBK K-K

DBK K-K
MěKS Kralovice

Označte si v kalendáři na červen
13.6. – Memoriál K. Šlikové ve streetballu

www.kozlany.cz
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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: Jaký je Váš názor na úroveň úklidu psích exkrementů na veřejném prostranství majiteli psů?

Na dubnovou otázku jste odpovídali takto:

Anketní otázka pro měsíc květen:
Kolikrát půjdete v roce 2009 k volbám?

stav hlasování k 30.4.2009 v 11:25 hod
(nová anketa bude spuštěna 1.5.)

Proměny...

dříve

současnost

Kožlany mají turistickou známku
Kožlany mají turistickou známku Muzea Dr. E. Beneše a muzeum je tak
zařazeno do katalogu známkových turistických míst ČR. V našem okolí není
penetrace známek vysoká (Kralovice, M. Týnice, Krašov) a věříme, že se
nám touto aktivitou podaří přilákat další turisty do našeho města.
Číslo naší známky je: 1538. Známka je v prodeji v Muzeu, Restauraci „U
radnice“ a v Sokolovně. Prodejní cena známky je 25,- Kč.
Co to jsou Turistické známky?
Jsou to kulaté, dřevěné, vypalované plakety, které jsou suvenýrem a zároveň "potvrzením" o dosažení turisticky atraktivního místa. Jinde je nelze
koupit.
Navazující číslovaná řada známek sleduje hřebeny hor, toky splavných řek,
mapuje hrady, zámky, přírodní i technické památky, historická města, zpřístupněné jeskyně, zoologické zahrady a mnoho dalších zajímavých míst.
Turistické známky spolu s každoročně aktualizovanými mapami mohou hrát
roli průvodce po krásách naší vlasti. Celý systém je neustále rozšiřován.
Další informace najdete na www.turisticke-znamky.cz

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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