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Z RADNICE ...
Co je nového
Vážení spoluobčané,
to, co jsem psal ve svém příspěvku
v minulém
vydání zpravodaje,
se
ukázalo jako
aktuální i pro
nás
v Kožlanech.
Přírodní živly
si nevybírají,
kde
udeří.
V noci z 22.
na 23.července 2010 nás postihla
prudká bouře a tzv. blesková povodeň na toku Hradeckého potoka.
V tomto okamžiku se ukázala připravenost nás všech.
Protože jsem se zrovna vracel
z dovolené, měl největší odpovědnost na svých bedrech místostarosta Ing. Pavel Šapovalov. Je
třeba říci, že situaci vyřešil spolu
s našimi hasiči na výbornou. Na
nové bytovce v Polní ulici vichřice
utrhla krytinu a bylo třeba rychle
zajistit provizorní zakrytí. Rovněž
bylo třeba ihned sehnat nádoby
na zachycení protékající vody do
bytů pod poškozenou střechou.
Velmi rychle zareagovala firma
JIPS, která zajistila provizorní zakrytí střechy. Při všech těchto pracích asistovali naši hasiči, kteří
měli nejvíce práce v následujících
dnech. Blesková povodeň spláchla
všechny můstky na Hradeckém potoce a způsobila velké škody dětskému táboru z Chomutova a také v chatové oblasti na dolním toku. Naši hasiči nezištně a v době
svého volna opravili můstky na příjezdu
k dětskému
táboru
k chatám a čerpali vodu se znečištěných studní. Pomáhali, kde se
dalo a
v takovýchto chvílích se

ukázala síla lidské solidarity. Dětskému táboru z Chomutova nezištně pomohli kamarádi z Kožlan. Poděkování najdete na jiném místě
našeho zpravodaje. Město poskytlo
kontejnery na odvoz
odpadu a
zničených věcí v chatové oblasti.
Díky dobrému pojištění našeho
majetku
se
brzy začalo
s kompletní opravou střechy na
bytovce, kde škoda přesáhla půl
milionu korun. Velké škody napáchala vichřice i v našich lesích. Za
oběť živlu padlo zhruba 450m3
dřevní hmoty. Některé stromy mají
uražené špičky, jiné jsou vyvrácené i s kořeny. Stromy způsobily
škody i na elektrickém vedení a
částečně zneprůjezdnily některé
lesní cesty. Na odstranění škod
v lese rovněž intenzivně pracujeme.
Prudký příval také
podemlel
část silnice u mostu přes Javornici.
Ve spolupráci se SÚS Kralovice
jsme se podíleli na rychlé opravě.
V souvislosti s těmito událostmi
vyniká důležitost a úloha místních
dobrovolných hasičů. Je téměř
symbolické, že v současné době
probíhá finanční sbírka na opravu
hasičské zbrojnice a také na opravu a vybavení nově získané Tatry
815. Věřím, že se hasičům podaří získat na svůj účet co nejvíce
peněz. Heslo z propagačního letáku “Vy pomůžete nám, my pomáháme Vám“ je v tomto okamžiku,
ale i do budoucna více než pravdivé.
Ve stínu těchto událostí zůstalo
dokončení výměny oken a dveří
v budově MŠ. Firma DYNAL odvedla dobrou práci a děti po prázdninách nastoupily do nově vymalované budovy s novými okny. Velkou práci zde odvedli i zaměstnan-

ci ZŠ a MŠ Dr.E.Beneše Kožlany
s kompletním úklidem. V budově
základní školy došlo k rekonstrukci
chlapeckých pisoárů na WC u tělocvičny. Tuto opravu si hradila škola
z vlastních zdrojů.
1. září 2010 začal nový školní
rok a žáčky v první třídě ZŠ přivítal pan ředitel spolu se starostou
města. Vybavenost a kvalitní personální obsazení je zárukou dobrého výchovně-vzdělávacího procesu v naší škole.
V průběhu měsíce srpna jsme intenzivně pracovali na žádosti o dotaci na rybník Vožehák, na dětské
hřiště ve Dřevci a na opravu kulturní památky kaple sv.Jana Křtitele ve Dřevci. Připraveny jsou také
projekty na výstavbu parkovišť
v Kožlanech a
na rekonstrukci
pomníku Antonína Švehly
v Hodyni.
Podařilo se dokončit prodloužení
vodovodu ve Větrné ulici a provést
rekonstrukci šoupat na vodovodním řadu. Díky tomu bude možné
lépe provádět případné opravy havárií na vodovodu. Nově již byla
instalována také autobusová čekárna „U Váhy“.
Z kulturních událostí nemohu
opomenout kožlanskou pouť, které
tentokrát vůbec nepřálo počasí.
V rámci pouti se uskutečnila tradiční chovatelská výstava a sportovní utkání v kopané. Díky podmáčenému terénu po záplavě se
akce uskutečnila na hřišti u školy.
Koncem měsíce skončila v muzeu
výstava“Osudové roky české státnosti“ a uskutečnila se dvě filmová
představení na terase restaurace
„U radnice“.
Mgr. Vladimír Přibyl
starosta

Informace pro občany
Byly umístěny nové vývěsní skříňky. U Jednoty je pro běžná a smuteční oznámení a hlavní – úřední deska je
umístěna u vchodu do MÚ.
Postupně budou obměňovány staré odpadkové koše.
www.kozlany.cz
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Hasičská zásahová jednotka města Kožlany
si dovoluje oslovit všechny občany a firmy na sponzorský
finanční příspěvek dle vlastního uvážení a možností.
Příspěvek bude využit na rekonstrukci hasičské zbrojnice a nově získané
techniky – Tatra 815.
Finanční příspěvek bude vybírán na účet : 212 172 322 / 0300, variabilní symbol
815 nebo v hotovosti u pokladní SDH p. Jitky Švecové, Větrná 368, Kožlany

Děkujeme všem za příspěvek a zachování přízně.
Vy pomůžete nám, my pomáháme Vám.
Jiří Š v a m b e r g
velitel JSDH Kožlany

Mgr. Vladimír P ř i b y l
starosta města Kožlany

Pozvánka na zastupitelstvo
Z programu vybíráme např.:

ve středu 15. 9. 2010
od 18,00 hod.

- změna rozpočtu města na rok 2010
– 3. rozpočtové opatření
- majetkové a ostatní záležitosti města
- zpráva starosty města
- různé

se koná
18. zasedání zastupitelstva
MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti muzea

ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

23. 10. 2010
Buček (náves) 8,00 - 8,15 hodin
Hodyně (náves) 8,20 - 8,40 hodin
Dřevec (náves) 8,45 - 9,00 hodin
Dřevec (KD) 9,05 - 9,15 hodin
Hedčany (náves) 9,45 - 10,00 hodin
Kožlany (proti MÚ) 10,10 - 10,40 hodin
Kožlany (křižovatka u Sparu) 10,45 - 11,05 hodin
Časy jsou orientační
Mezi nebezpečný odpad patří např. : zářivky, pneumatiky, akumulátory,
znečištěné obaly, lednice, televizory, elektrošrot, motorové oleje apod.
UPOZORNĚNÍ !!!
Tento svoz nebezpečného odpadu není určen
pro podnikatele a podniky !!!

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA Diakonie Broumov a MÚ Kožlany
1., 5., 8. 10. 2010 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
Látky (min. 1m2)
Domácí potřeby-nádobí, skleničky- vše jen funkční
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – pouze nepoškozenou
Věci, které opravdu brát nemůžeme:
-znečištěný a vlhký textil
-elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.
www.kozlany.cz

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
Kožlanský zpravodaj 9/2010
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POHLEDY DO HISTORIE
Ze starých kronik městečka Kozlan IX.
Za Josefa II. a Leopolda II. nastaly pronikavé změny ve zřízení obecním a roku 1850 byl zrušen městský
soud v Kozlanech a byl přidělen k okresnímu soudu
v Kralovicích, kam byly odevzdány knihy pozemkové a
sirotčí pokladna. Roku 1874 byla v místech staré školy
u kostela vystavěna J.Petrlíkem nová školní budova,
na kterou obec dala mimo materiálu 1809 zlatých 57
krejcarů a vzala ji do svého vlastnictví jako její patron.
V pohnutém roce 1848 se také v Kozlanech zřídila
v neděli 16.května 1848 Národní garda na pomoc
pražské revoluci. Toho dne byla na lukách pod humny
veliká slavnost, při níž v družném veselí a za stálého
volání „sláva“ setrvaly zástupy lidu až do večera. Dne
3.září za velké slávy byla slavnostně odevzdána kozlanské gardě korouhev. Hejtmanem Národní gardy byl
zvolen mlynář Václav Cimrhakl, kapitánem účetní Jan
Rubeš, oberlajtnantem Václav Oslilo, lajtmanty František Cimrhakl a Rudolf Vondrášek. Garda Byla opatřena zbraněmi, měla stany, svoji hudbu řízenou kapelníkem Janem Koptou (který měl za manželku Josefu
Kroftovou dceru kováře z Kozlan čp. 42 a ten později
se svým orchestrem koncertoval po celé Evropě).
Garda cvičila na tak zvaném „krakovském place“ před
kozlanskou hájovnou. Cvičení a slavnosti končívaly
podle zvyku starých předků někdy pitkami, které stály
některého kozlanského i grunt. Garda však neměla
dlouhého trvání, neboť již roku 1849 bylo nařízeno,
aby se garda rozešla a zbraně byly vráceny do státní
zbrojnice.
Zrušením roboty v roce 1848 a vyvázením pozemků
rozloučily se Kozlany na vždy s křickou vrchností k níž
po staletí patřily a staly se na základě řádu obecního
z roku 1849 samostatnou obcí. V roce 1850 pak vypukla cholera a vyžádala si řadu lidských obětí, věku
nevyjímaje a denně byly mrtvoly hromadně pochovávány.

Trh v Kozlanech

Po prohrané válce prusko-rakouské roku 1866 protáhlo Kozlanama 28.července mnoho pruských hulánů
zemské pruské obrany s náklady ke Kralovicům a odtud příští den k Plzni. Lidé zvláště mladí prchali před
nimi bojíce se verbování. Avšak nic se nedělo a kozlanští mysleli, že už válku bez úrazu přestáli. Ale den
poté došel přípis pruského comandanta z Plzně, podle
něhož z kontribuce válečné uložené kraji plzeňskému,
připadlo na kralovický okres 5.000 zlatých a z toho na
Kozlany 303 zlatých 31 krejcarů, kterýžto obnos měl
býti v šesti hodinách sebrán a odevzdán v Kralovicích.
To však nebylo možné za všeobecné bídy po předešlém velmi neúrodném roce, ale po veřejném vybubwww.kozlany.cz

nování se částka sehnala a do Kralovic odvedla. Leč
celých 5.000 zlatých z okresu se přece nesešlo. Proto
byla vypravena deputace z Kralovic, Kozlan a Čisté do
Plzně, aby žádala o slevu. Deputace však byla odbyta
a musela si scházející peníze v Plzni vydlužit a takto
s ostatními, vlku hltavému do jícnu nenasytného hoditi.

Josef Bureš, starosta

Dne 25. a 26.května 1872 přišla průtrž mračen
s velkou povodní,která způsobila protržení hráze Vožehova rybníka a vytopení Zimmerhaklojc (Vožehojc)
mlýna, při kterém se utopila veškerá domácí zvířata
včetně 6ti kusů hovězího dobytka. Roku 1890 postihlo Kozlany velké krupobití, při kterém byla zničena
veškerá nadějná úroda. V témže roce byly zásluhou
starosty Josefa Bureše zřízeny v Kozlanech veřejné
vanové lázně, přístupné všem
vrstvám obyvatel,
včetně sociálně nejslabších.
Za starosty Bureše
v roce 1889 až 1892 byly rovněž osázeny a zalesněny
veškeré jižní holé stráně od Angrbachu (Zbořence)
směrem na západ a hajnovnu až na hranici katastru
obce Hradecka. V roce 1875 byla také v Kozlanech na
popud tehdejšího purkmistra Antonína Vondráška za
přítomnosti Sladkovského zasazena Uměleckou Besedou v Praze na školní budovu u kostela pamětní deska
sochaři Václavu Levému, který v mládí tuto školu navštěvoval.
Přeze všechno se však během času dosti značně
obecné jmění během doby rozplynulo, zvláště
v dobách válečných a Kozlanským zbývaly jen dluhy.
Ale duševní a náboženský život v Kozlanech se ubíral
dál, cestami dalšího vývoje českého národa.
Velké dějinné převraty, zvláště náboženské, které
zachvátily náš národ XV. století, nezůstaly bez účinku
ani na Kozlany. Neboť ještě před odjezdem do Kostnice roku 1414 se uchýlil k panu Jindřichu Leflovi
z Lažan na hrad Krakovec (Červený hrádek) církví
štvaný Mistr Jan Hus, aby horlivě kázal lidu českému.
Kam se jeho kozlanští věrní posluchači houfně scházeKožlanský zpravodaj 9/2010
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li a z větší vzdálenosti i na vozech přijížděli. Jak praví
letopisec: „ Tu jsa Jan Hus vyjiežděl do vsí a městeček kázat a zvláště kde zvěděl posviecenie neb který
sňatek, tam jel, a když se kolikvěk obrátil, tam po
něm lidé v zástupech šli a jeli a na voziech se všech
stran k němu se vezli. Tu byl tak dlůho, až potom jel
do Konstancie (Kostnice)“.
Tam bylo zaseto první símě husitismu v Kozlanech
a pevně se zakořenilo. Tam lidé rudé kalichy na štíty
domů a rakve zemřelým malovali. Přesto, že ze všech
stran byly obklopeny přívrženci císaře Zigmunda a
papeže, zejména však pány z Kolovrat na Krašově a
Libštejně a vždy věrnou Plzní. Ale nakonec i oni byli
nuceni dovolit na svých panstvích a statcích přijímání

poddaných pod obojí. V té době vzal za své (byl pobořen) také kozlanský kostel sv. Vavřince a kněz pod
jednou byl vyhnán z Kozlan a přijímání pak bylo pod
obojí. Pobořený kostel opět vystavěl v druhé polovině
16.století držitel Kozlan pan Josef Teyřovský a rodinnou hrobku si v něm založil a krásnými zvony kostel
bohatě nadal. V té době byla po stránce náboženské
obyvatelstvo Kozlan smíšené. Menší část zůstala nebo
se vrátila ke katolicismu a větší část zůstala věrna husitismu. A přijímání svátosti se dálo v Kozlanech podle
toho, kdo jak si přál: pod jednou nebo pod obojí.
Pokračování příště

Bohumil Vondrášek

NAŠLI JSME V POŠTOVNÍ SCHRÁNCE

www.kozlany.cz
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Pomoc hasičů
Dne 22.7.2010 ve večerních hodinách se přes Kožlany přehnala silná bouřka. Prudký déšť a poryvy větru nahnaly nejednomu strach. Konstatování velitele hasičů Jiřího Švamberga st. „....za chvíli můžeme jít,“ se naplnilo. Tentokrát zásahová jednotka nejela daleko. Vítr shodil střechu na bytovce v Polní ulici v Kožlanech.
Dostavili se i profesionálové a za bouřky, deště a tmy prošetřovali dosah škody. Bohužel nebylo povoleno vylézt na střechu a zajistit objekt alespoň folií proti dešti. Střecha byla velmi kluzká. Po delším zvažování byla akce odvolána a zásahová jednotka hodně po půl noci rozpuštěna. V bytech tak majitelé chytali vodu až do ranních hodin. Asistence hasičů byla nařízena velícím důstojníkem a byla zajištěna.
Myslím, že je hezké vědět, že jsou tu lidé, kteří chtějí pomoci a pomohou! Věnují tomu svůj volný čas, bez jakékoliv finanční, či jiné náhrady.
Dík zásahové jednotce a všem dobrovolným hasičům!
PS: Hasiči pomáhali ještě více než týden. Čerpali vodu ze sklepů, čistili studny, stavěli mostky.
Kratochvílová Arleta
31.7.2010

KULTURA
Růžena Srpová fotografuje naše okolí
Při návštěvě Kožlan, nezapomeňte navštívit Muzeum a
nechte si ukázat i zasedací místnost. Je tam stálá expozice asi padesáti barevných velkoformátových fotek, na kterých uvidíte Kožlany a hlavně jejich okolí –
údolí Javornice, rybník Vožehák a ještě řadu dalších
míst.

Když se zeptáte, kdo to nafotil, řeknou vám, že rodačka z nedalekého mlýna, který byl původně Cukrův
po Cukrovi z Tamfeldu a který její dědeček koupil ve
dvacátém roce minulého století. Když prozradíte, že
jste z Rakovnicka, Kožlanští vám hned řeknou, to že ji
musíte znát, ona že tam učila na gymnáziu. Teď že už
je v důchodu a že kromě fotografování taky vyhledává
místa, kde působí zvláštní magnetické síly a že pořád
chodí s pejskem. Že je od jara do podzimu na chatě
poblíž toho mlýna a přes zimu že bydlí ve čtvrti, které
v Rakovníku říkají Zátiší.
Bývalá učitelka matematiky a fyziky Růžena Srpová
skutečně v Rubínově ulici na Zátiší bydlí. Odtud vyráží
se svojí bernskou salašnickou Agátou, která je napůl
člověk a napůl pes. Kromě psa bere s sebou i divotvorný nástroj s krásným nápisem Sony Cyber Shot.
Jejím cílem je v poslední době řeka Berounka, ale i
všelijaké rybníky, potůčky a jezírka. Voda, při které
přišla Růžena na světlo světa, ji za různých světel stále víc okouzluje. „Běhala jsem kolem řeky vždycky,
ale na stará kolena jsem se do Berounky doslova
zbláznila. Letos jsem kolem ní lítala celé léto a fotowww.kozlany.cz

grafovala od Liblína dál,“ ukazuje řadu záběrů z míst
turisty i vodáky okoukaných i záběry dělané ze skalních vyhlídek, kam se lidé běžně nedostávají. Kouřimecká
rybárna
z ptačí
perspektivy,
pohled
z Týřovských skal, z Čertovky. Velký šutrák na pravém břehu za nezabudickým jezem předhlídne většina vodáků. Teprv na Srpové fotce si uvědomíme, že
jsme ho tam někde taky snad už jednou viděli. „Nečekám na zvláštní, dramatické osvětlení krajiny, protože nemám ráda také snímky, které se snaží diváka
nějak vyburcovat. Chci, aby ty fotky byly pohlazením
po duši i oku,“ říká Růžena Srpová. „Vedle fotografování je další mou láskou muzika. Voda a krajina na
mě působí jako dobrá hudba. Uklidňují a očišťují.
V poslední době se zabývám meditativní relaxací. Začala jsem s ezoterikou a astrologií. Snažím se o hluboké vnímání krajiny. To člověka hrozně změní. Kdo
chce dělat krajinu, musí chodit a chodit. Aby ji vystihl
v pravý čas a aby našel místa, kde působí přírodní síly. Poznají se prostým vnímáním, poznávají je lidé
dávno a dávno před námi. Přijdete na nějaké místo a
zjišťujete, že právě tam je vám dobře, nechce se vám
odtud, i když není zvlášť fotogenické. Na jiném místě
vás nic neudrží. Musíte pryč a nejde to zdůvodnit,
přestože kolem sebe máte docela malebnou krajinnou
partii.“
Růžena Srpová však není jen nějaká rozněžnělá bytost. Při dlouhodobém vnímání krajiny se pouze přesunula z role povrchního pozorovatele, aby se stala
její součástí. Fotografování brala původně jako kompenzaci od stroze racionální matematiky a fyziky, jejichž vyučování jí bylo chlebem. Vzorem jsou pro ni
fotky berounské fotografky Marie Holečkové a
k fotografování mnohých míst na Rakovnicku ji přivedlo vyprávění spisovatele Otmara Dvořáka.
Srpová vystavuje na Rakovnických fotosalonech,
podvakrát už vyhrála tematickou soutěž v novinách.
Dříve dělala černobílé fotky od cvaknutí fotoaparátem
do vyleštění pozitivů sama, teď svěřuje své práce minilabům. Většina záběrů zůstává pro její radost, ty
nejlepší nechá nazvětšovat a vystaví je. Protože je také členkou Sboru rakovnických ostrostřelců, fotografuje i všechna jejich parádní vystoupení. Jako dvorní
fotografka sboru to má za výsadní právo i povinnost.
Zajímavou novinkou je vydání nové fotoknihy Růženy Srpové „Kožlany a okolí“, jejíž výtisk je
v knihovně, muzeu a na MěÚ a po dohodě s autorkou
je možné si ji také zakoupit.
Kožlanský zpravodaj 9/2010
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Prázdniny skončily...
Dva měsíce prázdnin jsou již minulostí a nám na ně zůstaly jen
krásné
vzpomínky,
hromádka
fotografií,
několik
natočených
videí a
mnoho nezapomenutelných zážitků
snad i k nezaplacení. Nyní se opět
můžeme všichni odpočatí a čerství
vrhnout do výchovy a vzdělávání
Vašich i svých ratolestí.
V naší školce tak dlouhé prázdniny nemáme a letos tam proběhly
během července náročné stavební
úpravy. Vyměnili jsme všechna
okna a následně celou budovu vymalovali. Doufám, že se tato investice brzy projeví v úsporách
energií. Za to, že se 16. srpna
mohly děti do školky vrátit, bych
chtěl poděkovat všem zaměstnancům, kteří se podíleli na úklidu a
přípravě tříd. Prvního září do naší
školky zamíří devět nových žáčků.

www.kozlany.cz

Jsou to: Radek Spurný, Oldřich
Mudra, Anděla Slabá, Jakub Majer,
Jakub Pova, Aneta Fuchmanová,
Alexandr Sivák, Julie Šnajdrová a
Michal Beran. V průběhu roku se k
nim ještě přidají Lukáš Jindra, Daniel Konopásek, Vojtěch Hromada,
Matěj Perner, Denisa Knotová, Daniela Rajská a Karolína Kašparová,
čímž bude kapacita školky téměř
vyčerpána. Přeju všem dětem, aby
se jim v naší „nové“ školce moc líbilo.
Na základní škole byla jedinou
větší investicí přestavba sociálního
zařízení v tělocvičně. V létě byl dále zpracován projekt na kompletní
zasíťování celé budovy. Toto pak
proběhne během některých nejbližších prázdnin. Údržba a nákup
běžného vybavení a tyto akce jsou
velice finančně náročné. Jak všichni víme, naše pokladnička ani ta na
MÚ v Kožlanech nejsou nevyčerpatelné, a proto bych rád na tomto
místě oslovil všechny, kdo by se
chtěli nějakým způsobem na modernizaci školy podílet. Přijďte se k
nám podívat a určitě se na vhodné
formě
spolupráce
dohodneme.
Vždyť je všechno pro naše děti,

kterých letos nastoupí do školních
lavic 130. Hlavně bych chtěl přivítat ty nejmladší. Jsou to: Blechová
Anna, Blechová Eliška, Drdová
Vendula,
Feketová
Natálie,
Hartmanová Zuzana,Jindrová Tereza, Klausová Alena, Král Petr,
Kupka Jakub, Mráčková Tereza,
Palšovič Adam, Panušková Lucie,
Pelánková Aneta, Perner Jakub,
Sixta Hynek, Slemenský Marek,
Soukupová
Zuzana,
Vopatová
Adéla, Vosyková Tereza, Zetek Miloš a Zlechovec Tomáš. Všem prvňáčkům přeju, aby se jim ve škole
líbilo, těšili se do ní a svými známkami dělali rodičům vždy jen radost.
Co říci závěrem? Kdo se trochu
zajímá o dění ve školství a na naší
politické scéně, už jistě tuší, že nás
letošním školním rokem budou
provázet mnohé legislativní změny
a úsporné balíčky. Pocítí to snad
všichni státní zaměstnanci. Proto
bych rád popřál Všem do nového
školního roku hodně zdraví, mnoho
sil a pevné nervy při zdolávání
všech pracovních úkolů.
Mgr. Jaroslav Švarc
ředitel ZŠ a MŠ Kožlany
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SPOLKY
Kreativní zábava
Milé dámy, nedávno jsem četla v jednom časopise
větu: „Ruční práce se vracejí“. Že je to pravda, jsem
si uvědomila, když jsem se zúčastnila letos několika
akcí, kde je bylo možné vidět. Můžu říct: „Česká žena
je šikovná, zručná, vynalézavá a z mála dokáže vyrobit věci, které potěší, pohladí na duši a třeba i zútulní
byt“. V dnešní době se vracíme k pletení, háčkování,
šití, ne proto, že by v obchodech bylo zase málo oblečení, ale proto, že nás jejich výroba baví a dělá nám
radost, něčím své blízké překvapit. Bavíme se i malováním na hedvábí, natíráme třeba nábytek, zdobíme
věci
technikou
découpage.
Dnes
dostanete
v obchodech pomůcky i potřeby pro jakoukoliv kreativní výrobu. Můžete se bavit výrobou šperků z kovu,
korálků, smaltu. Dekorováním textilu, dřeva, skla,
kamenů nebo košíků. Ty se dají vyrábět nejen
z proutí, ale i z pedigu nebo teď oblíbeným způsobem,
pletení z papírových ruliček. Fimo hmota se používá
na výrobu šperků. Ze speciálních hmot si vyrobíte
třeba figurky do vánočního betlému. Papír je základem různých ozdob, ručně odekorovaného balicího
papíru, dárkových tašek. Kdo je opravdu zručný, baví
se malováním na sklo, keramiku, vyrábí vitráže.
Na jaře jsme byly na Výstavě kreativity v Praze –
Dubči. Výstava, kterou pořádá paní Monika Brýdová,
probíhala od pátku do neděle. Návštěvnici, převážně

ženy, byly jich stovky, s nadšením a zájmem si mohly
prohlédnout a vyzkoušet, jak se třeba vyrábí scrapbooking. Je to metoda pro zachycení osobních a rodinných vzpomínek v podobě fotografií, textů a dekorací ve zdobeném albu. Občas starší lidé říkají, že ty
mladé nic nezajímá, nic nedělají. Není to pravda.
V Dubči bylo vidět mnoho mladých maminek, které se
učily různé výtvarné techniky a přivedly sebou i malé
děti, aby spolu vytvářely třeba dárek pro tatínka.
Dnešní doba je uspěchaná, hektická, stres nám vládne. Tvoření nám poskytuje možnost se zklidnit a udělat si radost.
Milé dámy, jakéhokoliv věku, zvu Vás na setkání
14.září 2010 ve 14,00 hodin do budovy Městské
knihovny v Kožlanech.
Pojďte si povídat o tom, co vyrábíte, čím se bavíte.
Kožlanská knihovna je po úpravách moc pěkné místo,
kde se můžeme scházet, půjčit si knihy a časopisy.
Když jsme uvažovaly na jaře, jak a kde dát tvořivé
ženy dohromady, oslovila jsem knihovnici paní Hanu
Tupou a tím jsem se také obrátila na kulturní komisi.
Při úpravách v budově vznikla kulturní místnost.
Děkujeme Městu Kožlany, kulturní komisi a Kožlanské knihovně za tuto nabídku.
V.Kobyláková

Zahrádkáři Kožlany
pořádají

zájezd na „Zahradu Čech“ – Litoměřice
dne 18.září 2010
Odjezd od Sokolovny Kožlany v 7,00 hodin
Cena zájezdu : členové 150,--Kč , ostatní zájemci 200,--Kč, děti 100,--Kč
Víte, že existují ještě jedny Hedčany?
Kulturní komise Kožlany
Že ne? Přijďte se
podívat na nový
rozcestník,
který
stojí od července
před
hedčanskou
restaurací.
Členové místního
sboru
dobrovolných hasičů si jej
sami vyrobili a dočíst se na něm můžete, jak daleko je
třeba
Mariánská
Týnice, hrad Krakovec nebo i Paříž.

pořádá
28. září 2010
zájezd do Komorního divadla v Plzni
na muzikál

Miluji tě, ale....

a na 11. prosince připravuje zájezd
do Hudebního divadla v Karlíně

Jiří Janeček
na muzikál

NOC NA KARLŠTEJNĚ
informace u pí Tupé v knihovně

www.kozlany.cz
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SPORT
Výsledkový servis FC Olympie Kožlany - srpen
Muži:
Kožlany – Úněšov 6:0 (3:0)
branky: Šimek 3, Hora, Štrunc, Šnajdr

Stará garda:
Kožlany - Třemošná 4:4 (2:2)
branky: Běláč 2, Šnajdauf, L.Kulhánek

Program - září:
Muži (sobota):
4. 9. Kožlany - Sulkov
11. 9. Kožlany - Kozolupy
18. 9. Kaznějov - Kožlany
25. 9. Kožlany - Všeruby

17:00
17:00
16:30
16:30

hod.
hod.
hod.
hod.

Dorost (sobota):
4. 9. Kožlany - Tlučná
11. 9. Kožlany - Heřm. Huť
19. 9. Dolní Bělá - Kožlany
25. 9. Kožlany - Dobříč

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

hod.
hod.
hod. (neděle)
hod.

Žáci (sobota):
4. 9. Kožlany - Sulkov
8. 9. Plasy - Kožlany
11. 9. Kožlany - Žihle
15. 9. Kožlany - Úněšov
18. 9. Kaznějov - Kožlany
25. 9. Kožlany - Všeruby

10:00
17:00
10:00
17:00
14:00
10:00

hod.
hod. (středa)
hod.
hod. (středa)
hod.
hod.

Stará garda (pátek):
3. 9. Všeruby - Kožlany
10. 9. Kožlany - Druztová
17. 9. Trnová - Kožlany
24. 9. Kožlany - M. Touškov

18:00
18:00
18:00
18:00

hod.
hod.
hod.
hod.

Mistrovství ČR v turistických závodech smíšených dvojic 2010
V sobotu 18. září budou Kožlany
hostit MČR v TZ smíšených dvojic.
Závody pořádá KČT Kralovice oddíl
Šikulové ve spolupráci s Junákem
Kralovice a DBK Kožlany – Kralovice a za podpory měst Kožlany a
Kralovice. Tento tým pořádal
v předloňském roce stejné MČR
v Kožlanech a jelikož se tratě
v prostoru Vožehova rybníka velice
líbily, rozhodli jsme se umístit letošní závody opět do Kožlan.
Ředitelem závodů je Mgr. Vladimír Přibyl, hlavním rozhodčím Jiří
Buňka a stavitelkou tratí Martina
Buňková. Všichni ostatní by měli
běžet v posledním závodě sezóny.
My za pořadatele věříme v úspěch
domácích barev.
Co to je Turistický závod si přečtete na jiném místě v článku Karla
Popela
(mj.
mistra
ČR
z loňského roku v závodě smíšených dvojic). Zde se Vám pokusíme přiblížit co to vlastně je ten závod ve smíšených dvojicích. Jak

název napovídá se závod se běží
ve dvojicích rozdílného pohlaví a
kategorie jsou dány součtem věků
závodníků. Celkem jsou tyto kategorie tři: do 30 let, od 31 do 70 a
nad 70 let. Původní myšlenka
těchto
závodů
vznikla
v kralovickém oddíle jako rozloučení se sezónou. Závody se chytly
a běhají se každý rok. Od roku
2000 oficiálně jako Mistrovství ČR,
přičemž pořádání v sudých letech
má vyhrazeno KČT Kralovice.

Vícemistři ČR 2008 R. a Z. Vejrostovi při “výběhu“ na Angerbach

Věříme, že se nám podaří Mistrovství uspořádat stejně kvalitně
jako loňské Mistrovsví ČR štafet,
které proběhlo v prostoru TZ Oblátek na Střele a bude se o na ně
vzpomínat tak jako např. na výběh
kopců na Oblátku či překonávání
Střely na lanové lávce.
Dovolte nám na závěr poděkovat
městu Kožlany za to, že nám
umožnilo využít krásných terénů
v údolí
Hradeckého
potoka
k uspořádání těchto závodů. Kožlanské škole za poskytnutí azylu
pro přípravu závodů a ubytování
závodníků. A Vás, všechny čtenáře, které zaujal turistický závod,
zveme k návštěvě mistrovství a
v příštích letech i k aktivní účasti.
Aktuální
informace
o
dění
v turistických závodech, výsledky,
pravidla a termíny najdete na
webových
stránkách
www.turisticky-zavod.cz.
J. Buňka

Co je to TZ?
Jedná se o závod složený jednak z běhu v terénu
(lesní a polní cesty, louky), zpravidla v kopcovitém
(podle kategorií od 2
do 6 km). Trať je vyznačena
fáborky.
Dále závodníci (v
ktg. nejml. žactva
dvojice, dále jednotlivci) na trati plní
úkoly na kontrolách.
Těmi jsou "poznávací" úseky (tur. a topografické
značky, dřeviny, tzv. kulturně-poznávací činnost - tj.
obrázky významných míst v ČR) a dále vázání uzlů,
překážková dráha, azimutový úsek (tato část tratě
označena není), lanová lávky, odhad vzdálenosti, orientace mapy.
www.kozlany.cz

Rozhoduje čas závodníka (dvojice), který se skládá
z času na trati a trestných minut. Ty jsou udělovány
za nesplnění či nesprávné splnění úkolů na kontrolách.
Tento závod se běhá od r. 1973, během let byla
pravidla upravována a doplňována do dnešní podoby.
Vrcholným závodem sezony je mezinárodní mistrovství za účasti českých, slovenských a v několika
případech i maďarských či polských závodníků. Letošní mezinárodní klání bude 25. září v Kežmaroku a z
Kralovic se jej zúčastí dva borci (ostatní nominovaní
se omluvili).
Kralovice patří k nejlepším oddílům historie i součastnosti tursitických závodů a každým rokem vozí
domů medajle.
Karel Popel
Kožlanský zpravodaj 9/2010
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MINI KRA-KOŽ CUP 2010
přípravný turnaj mladšího minižactva
Tělocvična ZŠ Kožlany
3. – 5. 9. 2010
DBK Kožlany-Kralovice (dívky, hoši), BaK Plzeň, Sj. Tachov (dívky, mix),
SOKOL Kladno, BK Prosek,

KRA-KOŽ CUP 2010
přípravný turnaj starších dorostenek
Tělocvična ZŠ Kožlany
11. – 12. 9. 2010
DBK Kožlany-Kralovice, BaK Plzeň, BK Velké Meziříčí, Sokol Kladno, BK
Prosek, SOKOL Nusle
Soustředění DBK Kožlany-Kralovice...

Tradiční soustředění DBK K-K
proběhlo o posledním týdnu prázdnin v tělocvičně základní školy a
gymnázia Plasy. Letošního nabírání
formy se zúčastnilo celkem 41 hráček a hráčů. Byli rozděleni podle
družstev tak, jak budou hrát
v letošní sezóně tj. mladší minižactvo (99 a mladší), starší žákyně
(96 a mladší) a starší dorostenky
(92 a mladší). U jednotlivých družstev se v tréninku střídali treneři
Mgr. V. Přibyl, J. Buňka, M. Chejlava a B. Bláha. Zabezpečení zajišwww.kozlany.cz

ťovali M. Buňková a M. Chejlavová.
Letos jsme poprvé vyzkoušeli potrénovat již před vlastním soustředěním a v týdnu před odjezdem do
Plas jsme na hřišti ZŠ Kralovice
uspořádali atletické a kondiční tréninky. Byli jsme velice překvapeni,
když na pondělní trénink dorazilo
25 hráček a hráčů. Tyto tréninky
napomohly tomu, že vlastní dřina
na soustředění si nevyžádala žádné těžší zranění a všechny na konci bolely jenom nohy z nabrané zátěže.

To jak se podařilo natrénovat si
všichni vyzkouší ihned na začátku
září, kdy se starší žákyně zúčastní
kvalifikace o žákovskou ligu (pod
hlavičkou BaKu Plzeň). Minižactvo
hostí své soupeře ve dnech 3.-5.
září na 11. ročníku MINI KRA-KOŽ
CUPu a o týden později přivítá kožlanská tělocvična dorostenky již
na 16. ročníku KRA-KOŽ CUPu. Na
turnaje jste všichni zváni a držte
nám palce při kvalifikaci o ŽL. Děkujeme.
J. Buňka
Kožlanský zpravodaj 9/2010
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ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. O prázdninách jsme
Vám položili otázku: Kde budete trávit letošní dovolenou?

Na prázdninovou otázku jste odpovídali takto:

Anketní otázka na měsíc září:
Kde je pochován kožlanský rodák prezident
Dr. E. Beneš?

stav hlasování k 1.9.2010 v 12:50 hod
(nová anketa byla spuštěna 1.9.)

Proměny...

před prázdninami

po prázdninách

Kronika Dřevce
Po zdigitalizování Kožlanské a Hedčanské kroniky pro Vás připravilo Muzem a galerie severního Plzeňska další
pohled do minulosti. K dispozici je zdigitalizovaná kronika Dřevce. CD nosič s kronikou ve formátu PDF si můžete zakoupit na radnici za 12,- Kč.

Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné
formě na MěÚ (pí Denková) nejpozději do 25. v měsíci.
Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako přílohu Vašeho příspěvku (nikoli vložené do wordu)
Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře.
Vydává Městský úřad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany, tel. 373 396 613, IČO 257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x
ročně jako měsíčník. Cena jednoho výtisku 8,- Kč, roční předplatné 96,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou

www.kozlany.cz
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