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Z RADNICE ...
Co je nového
Vážení spoluobčané,
začátkem měsíce května jsme
měli štěstí, že nás nepostihly katastrofální záplavy či přívalové
deště. Mnohé obce zvláště na Moravě
takové
štěstí neměly.
V takových
okamžicích je
velmi důležitá
připravenost
integrovaného
záchranného
systému, ale
také
lidská
soudržnost a
solidarita. Podobná událost může
postihnout každého z nás a je třeba být na ni připraveni.
V souvislosti s tímto se nám
podařilo zmodernizovat vybavení
naší požární jednotky. Po mnohých
žádostech a urgencích jsme dostali
formou bezúplatného převodu ze
ZHS Karlovy Vary hasičské vozidlo CAS32 T815 s objemem nádrže
8m3.
Dle vyjádření velitelů a
strojníků je vozidlo v dobrém stavu. Věřím, že naši hasičí se již
postarají
o
to,
aby
bylo
v perfektním
stavu
připraveno
k ochraně majetku a zdraví nás
všech. Jsem velmi rád, že se konečně modernizace našeho hasičského auta podařila a navíc zadarmo.
Další dobrou zprávou je, že nám
zastupitelstvo Plzeňského kraje
schválilo dotaci na výměnu oken
v budově MŠ ve výši 250 tis. Kč.
S pracemi se začne v době prázdnin od 12. července tak, aby nebyl
narušen chod školky.

Nejdůležitější
dotaci, kterou
jsme nejvíce očekávali, jsme však
nedostali. Ze SFŽP jsme obdrželi
oznámení o tom, že naše žádost
o dotaci na vyčištění Vožehova
rybníka
byla
zamítnuta.
V současné době zjišťujeme, co
bylo příčinou neúspěchu a připravujeme se na podání další žádosti
v mimořádné
XXI. výzvě SFŽP,
která bude otevřena speciálně
pouze pro rybníky v měsíci srpnu
2010. Snad budeme úspěšnější.
Dne 16. července proběhlo ve
Dřevci
zasedání
zastupitelstva
města, které mimo jiné rozhodlo o
přijetí
daru
tří pozemků
v průmyslové zóně od firmy, která
zde staví fotovoltaickou elektrárnu.
Tyto pozemky jsou určeny pro budoucí prodloužení Japonské ulice
směrem na Hrádecko. Zastupitelstvo také schválilo zadání územního plánu města Kožlan (týká se
to i všech našich obcí) a rozhodlo
přenechat důležité rozhodnutí o
hospodaření v našich lesích již na
novém zastupitelstvu vzniklém po
komunálních volbách v říjnu tohoto
roku.
Dobré hospodaření s naším rozpočtem nám umožnilo investovat
do nové autobusové zastávky „U
Váhy“, která bude během prázdnin
nainstalována místo staré, již zrezivělé. Také budou postupně vyměněny některé odpadkové koše
za nové, modernější. Pro lepší informovanost občanů bude nainstalována nová vývěsní tabule u obchodního domu a také nová úřední deska u budovy městského úřadu.

V obci Buček se podařilo domluvit se SÚS Kralovice vyčištění
strouhy okolo silnice a propustek
vyčistili pomocí techniky naší hasiči. SÚS Kralovice řešila v Hodyni
propad silnice a protože se zde
propadla kanalizace, byla záležitost řešena ve spolupráci s Městem
Kožlany. Opravu kanalizace jsme
hradili ze svého rozpočtu.
V obci Dřevec
zpracováváme
projekt na opravu kaple sv. Jana
Křtitele na návsi.
Tuto kulturní
památku chceme opravit s pomocí
dotace v příštím roce.
Z kulturních událostí nesmím
opomenout
návštěvu
divadla
v Plzni a 5.června vernisáží zahájenou výstavu „Osudové roky české státnosti“ v zasedací místnosti
muzea. Tato výstava potrvá až do
poloviny měsíce srpna. Zajímavou
novinkou je vznik nové fotoknihy
Kožlany, jejíž autorkou je pí Srpová. Tuto knihu máme v knihovně,
muzeu i na MěÚ a určitě po dohodě s autorkou bude možné si ji zakoupit osobně.
V červenci začínají prázdniny a
žáci deváté třídy naší základní školy ukončili své základní vzdělání.
Vyřazení žáků se uskutečnilo ve
slavnostní atmosféře v obřadní síni
městského úřadu za přítomnosti
starosty, rodičů žáků a pedagogického sboru školy.
Všem žákům i pedagogům přeji
hezké prázdniny a dovolenou. Protože v letních měsících si většina
z nás vybírá dovolenou, přeji i
Vám, aby se vydařila a abyste ji
prožili podle svých představ.
Mgr. Vladimír Přibyl
starosta

Informace pro občany
Upozorňujeme občany, že dle zákona o myslivosti č.449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. je podle § 10
odst. 1 zakázáno vlastníkům domácích zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je
volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.
Za nedodržení tohoto zákona lze uložit pokutu fyzické osobě až do výše 30.000,-Kč a právnické osobě až do
výše 40.000,- Kč.
www.kozlany.cz
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Dne 16. 06. 2010 se konalo 17. zasedání
dující usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí:
č. 208/10 - Zprávu o činnosti rady města Kožlany od 16. zasedání
zastupitelstva města konaného dne
17.03.2010, č. 209/10 - Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření
města Kožlany za rok 2009, č.
210/10 - Zprávu finančního a
kontrolního výboru za rok 2009, č.
211/10 - Zprávu starosty města
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 212/10 - Změnu rozpočtu města Kožlany na rok 2010 - 2. rozpočtové opatření , č. 213/10 Hospodaření města Kožlany za rok
2009 a to bez výhrad, č. 214/10 Návrh společných zařízení v rámci
komplexní pozemkové úpravy Bu-

zastupitelstva města Kožlany a přijalo násle-

ček, č. 215/10 - Přijetí daru - pozemky p.č. 2316/100, 2316/131 a
2316/133 v k.ú. Kožlany /pozemky
v průmyslové zóně v Kožlanech
určené k výstavbě místní komunikace/ od dárce Ing.Radka Kozáka
a Roberta Beneše, č. 216/10 Prodej části pozemku p.č. 1970
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) a pozemků p.č.
1971 o výměře 20 m2 a 18/2 o
výměře 60 m2 v k.ú. Hodyně u
Dřevce za cenu 30,- Kč/m2, č.
217/10 - Prodej části pozemku
p.č. 1970 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v k.ú. Hodyně u Dřevce za cenu 30,Kč/m2, č. 218/10 - Obecně zá-

vaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou
se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/95 o čistotě města, č.
219/10 - Zadání územního plánu
města Kožlany, č. 220/10 - Podání žádosti o dotaci na akci „Rybník
Vožehák“ v rámci Operačního programu životního prostředí, prioritní
osa 6 - Zlepšování stavu přírody a
krajiny, oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny
* Poznámka: Osobní údaje darujících jsou v souladu s § 16, § 17 a
§ 95 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, k nahlédnutí v
zápisu na městském úřadě.

Z jednání rady města Kožlan za období duben – červen 2010
Na zasedání rady dne 6.dubna
2010 za účasti čtyř členů rady a
tajemnice, omluven Ing. Šapovalov, rada schválila umístění plynové přípojky k domu č.p. 164 v Kožlanech v chodníku před uvedenou
nemovitostí, kupní smlouvu na
prodej těžebních zbytků k energetickým účelům mezi městem Kožlany a Progles s.r.o. Konecchlumí,
dohodu obce Kozojedy a města
Kožlany o změně katastrální hranice, kterou schválilo zastupitelstvo
města Kožlany dne 16.12.2009,
zakoupení pohárů pro 7. ročník
soutěže „O putovní pohár starosty
města“ - Kožlanská jízda, provedení veřejnoprávní kontroly u příspěvkové organizace na základě
dohody o provedení práce s Janem
Šnejdarem, DiS, Plzeň (měsíc říjen-listopad 2010), smlouvu na
pronájem části obecního pozemku
st.p.č. 40 v k.ú. Kožlany, podmínky pro podání nabídky na pronájem nebytových prostor restaurace
„U Radnice“ v Kožlanech a jejich
zveřejnění.
Rada doporučila provést místní
šetření ve věci stavby skleníku na
pozemku města p.č. 1970 v Hodyni.
Na svém dalším zasedání dne
26.dubna 2010 za účasti třech
členů rady a tajemnice, omluveni
ing. Šapovalov a Milan Konopásek,
rada schválila pronájem restaurace
„U Radnice“ v Kožlanech paní Gerdové, Kralovice a s tím související
smlouvu o pronájmu nebytových
prostor, zveřejnění záměru prodeje
pozemků p.č. 1970, 1971 a 18/2 v
k.ú. Hodyně u Dřevce, finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro Motoklub Kříše v AČR na zakoupení 5
www.kozlany.cz

ks motokrosových pneumatik pro
jezdce Adama Kulhánka, poskytnutí dat LHP Pozemkovému úřadu Plzeň-sever v rámci zpracování
komplexní pozemkové úpravy v
k.ú. Buček a Hedčany, uspořádání
závodů v orientačním běhu v oblasti Vožehák v Kožlanech ve
dnech 1. a 2.5.2010.
Rada neschválila zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
3668/4 v k.ú. Kožlany, jelikož v
minulosti již byl projednáván a
zamítnut prodej uvedené části pozemku z důvodu zachování klidové
zóny u domu s pečovatelskou službou, prezentaci našeho města v
brožuře Severní Plzeňsko
Rada doporučila prověřit, zda
nemá pozemek p.č. 568/2 v k.ú.
Buček pronajatý D-K zemědělská,
a.s. Dřevec a v případě, že tomu
tak není, souhlasí se zveřejněním
záměru pronájmu výše uvedeného
pozemku na úřední desce města,
zastupitelstvu
města
schválení
prodeje pozemků p.č. 1970, 1971
a 18/2 v k.ú. Hodyně u Dřevce.
Rada pověřila starostu k zastupování města Kožlany při předání
vytyčených vlastnických hranic pozemků v k.ú. Lednice, k.ú. Buček
dne 30.04.2010 v rámci KPÚ Buček.
Dne 17.května za účasti všech
členů rady a tajemnice rada schválila termín, program a místo konání
17. zasedání zastupitelstva města
Kožlany, vstup a pobyt na obecním
pozemku v okolí hradu Krašova,
stanování na pozemku p.č. 815/1
v k.ú. Bohy, vjezd dvou osobních
aut na lesní cestu vedoucí ke hradu a parkování u hradu pro potřeby dopravy materiálu a parkování

několika vozidel účastníků akce s
názvem CastleLARP II, která se
uskuteční
v
termínu
24.
27.6.2010, před hranicí lesa u cesty vedoucí ke hradu za předpokladu, že bude dodržena bezpečnost
a požární ochrana při pořádání této
akce, zveřejnění podpory města
Kožlany v rámci propagace akce,
umístění
satelitního
vysílače/přijímače s parabolickou anténou na budově města Pražská 38,
Kožlany, kde je umístěna pobočka
České pošty, s.p., umístění nástěnného datového rozvaděče na
budově města Pražská 38, přivedení samostatně jištěného silnoproudého okruhu pro napájení
technologie v rozvaděči, instalace
dvou propojovacích kabelů instalovaných na povrch stěn do lišt,
smlouvu o dílo s Vlastislavem Jakešem, Česká Bělá, na vybroušení
a lakování podlahy v tělocvičně u
ZŠ a MŠ Kožlany, poskytnutí dotace ve výši 7.000,- Kč na nákup
stanu Pionýrské skupině Deliba
Kožlany,
zmocnění pro Krajský
úřad PK k hromadné registraci
zodpovědných osob a náhradních
zodpovědných osob prostřednictvím KÚ PK do Centrálního systému účetních informací státu, určení reálné hodnoty dlouhodobého
majetku v okamžiku, kdy se město
rozhodne prodat dlouhodobý majetek, odborným odhadem, který
provede Ing. Šapovalov.
Na svém zasedání dne 7.června
za účasti všech členů rady a tajemnice rada schválila stavbu
skladovací haly se zázemím obsluhy skladů - přístavba, Zeelandia s
r.o., Malešice, a napojení stavby
na městský vodovod a kanalizaci,
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smlouvu na bezúplatný pronájem
pozemků pozemkových parcel č.
4895, 4896, 4897, 4898, 4900,
st.p.č. 253/2 a 253/3 v k.ú. Kožlany uzavřenou mezi městem Kožlany a Základní školou a Mateřskou
školou dr. Eduarda Beneše Kožlany, povolení vjezdu motorových
vozidel do lesa pro přivezení materiálu a zásob do tábořiště a odvoz materiálu po ukončení tábora
na pozemcích p.č. 4103/4, 4103/3
a 4092/3 v k.ú. Kožlany ve dnech
1.7. - 17.7.2010 pro Junák - svaz
skautů a skautek ČR, 7. středisko
Blaník, Praha 4, smlouvu na pronájem obecních pozemků p.č.
2316/129, 2316/138 a 2316/140 v

k.ú. Kožlany uzavřenou mezi městem Kožlany a Ing. Kozákem, p.
Benešem, společností WISO Plzeň
CZ s.r.o., a dodatek č. 1 k této
nájemní smlouvě, zveřejnění záměru
prodeje
pozemku
p.č.
3947/3 o výměře 376 m2 v k.ú.
Kožlany.
Rada doporučila zveřejnit v kožlanském zpravodaji a v místním
rozhlase upozornění vlastníkům
domácích zvířat na zákaz volného
pobíhání domácích zvířat, včetně
zvířat ze zájmových chovů a zvířat
z farmových chovů, v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího,
zastupitelstvu
města
schválení prodeje pozemku p.č.

3947/3 o výměře 376 m2 v k.ú.
Kožlany.
Rada neschválila rozsvícení veřejného osvětlení na ulici Pražská,
č.p. 311 z důvodu zavážky pečiva
v ranních hodinách do obchodu
Spar s tím, že tuto záležitost lze
vyřešit vlastním osvětlením nákladové rampy.
Rada na zasedáních vzala na vědomí rozhodnutí, sdělení a nařízení
úřadů, různá oznámení organizací
a občanů, zabývala se různými
organizačními záležitostmi.
Ing. Pavel Šapovalov
místostarosta

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním okrsku
Počet zapsaných voličů:
1145
Počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka:
667
Počet platných hlasů:
665
Účast voličů:
58,25%
Strana č.

Název strany

KOŽLANY

Počet
hlasů

%

3

0,45

88

13,23

2

0,30

94

14,14

1

0,15

1

Občané.cz

4

Věci věřejné

5

Konzervativní strana

6

Komunistická strana Čech a Moravy

7

Koruna česká /mon.str.Čech, Moravy a Slezka

9

Česká strana soc. demokratická

155

23,32

13

Strana Práv Občanů Zemanovci

42

6,32

15

TOP 09

82

12,33

17

Křesťanská a demokr.unie – Českosl.strana lidová

14

2,10

18

Volte Pravý blok

6

0,90

20

Strana zelených

9

1,35

21

Suverenita-blok J.Bobošíkové, strana zdravého rozumu

46

6,92

23

Česká pirátská strana

3

0,45

24

Dělnická strana sociální spravedlnosti

4

0,60

25

Strana svobodných občanů

5

0,75

26

Občanská demokratická strana

111

16,69
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Plán preventivně výchovné činnosti na rok 2010 ... pokračování z minulého čísla
zajistí pověst neohroženého hrdiny, jednak ušetříte
KUŘÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA
Pokud jste se rozhodli zpříjemnit si poslech tohoto
zamyšlení zapálenou cigaretou, vítáme vás zvláště srdečně a doufáme, že vydržíte až do konce, protože
naším tématem budete vy – kuřáci.
Zatímco škody a ztráty, které má na svědomí vyšší
nemocnost kuřáků, nelez přesně určit, o požárech a
škodách zaviněných neopatrností vyznavačů nikotinu
prozradí všechno už tolikrát vzpomínaná statistika
požárnosti. Jako povzbuzení do další činnosti kuřáků –
žhářů můžeme uvést, že ke špici žebříčku v počtu
způsobených požárů jim chybí jen dvě příčky a ty
nejsou při zvýšené aktivitě rozhodně nedostupné. Tak
například v roce 1999 způsobily naši kuřáci 1018 požárů se škodou přesahující 28 milionů korun. Při těchto požárech bylo bohužel 51 osob zraněno a 19 osobám již hasiči ani lékaři nedokázali pomoci.
Provozovatelům čerpacích stanic můžeme jen závidět, neboť zde je jedno z mála míst, kde i nejnáruživější kuřáci svoji cigaretu odkládají. Při bližším zkoumání však zjistíme, že naše cigareta je schopna zapálit téměř všude : v lakovnách, skladech, továrních dílnách, prodejnách, stájích, stodolách, v průmyslu i
zemědělství. Hořící nedopalek v koši zapálí i kanceláře. Kouření přímo pod
zákazovou tabulkou a
v blízkosti hořlavin, při manipulaci s hořlavými kapalinami či lepení podlahových krytin vám jednak určitě

vstupné na oblíbené katastrofické filmy, protože dokonalý horor si snadno obstaráte sami.
Vyjmenovali jsme jen několik možností, jak přispět
k nárůstu počtu požárů, které si na své konto připsali
neopatrní kuřáci. Fantazii se ovšem meze nekladou a
jistě objevíte další způsoby, jak ohrozit sebe i své
okolí, ať už při letní procházce vyprahlým lesem nebo
při zimním pobytu v horské chalupě, v každé situaci
bývá vítaným pomocníkem alkohol, který vás zbaví i
toho mála sebeovládání a ohleduplnosti, bránící vám
v uskutečnění vašich paličských záměrů.
Že jsou mezi námi i hrdinové ochotni za nikotin položit svůj život, dosvědčí téměř neuvěřitelný příklad
muže, jemuž cigareta pomáhala při údržbě rodinného
vozu. Neodložil ji ani tehdy, když se pokoušel vizuálně
zkontrolovat, zda hladina benzínu v nádrži opravdu
odpovídá ukazateli na palubní desce. A i když přesné
množství neznáme, můžeme říci, že ho bylo tolik, aby
změnilo auto v ohořelý vrak, rozpoutalo požár rodinného domu a zmíněnému muži vyneslo uznání za kuřáckou statečnost, In memoriam … .
Namítáte možná, že kouření je vaše věc. Ano a my
nemůžeme nikoho nutit, aby se vzdal svého – byť pochybného – potěšení. Dopřejte si jej ale tak, abyste
raději nenaplnili žádný z bodů našeho návodu pro ničitele.

KULTURA
Výstava zahájena
Za přítomnosti autora výstavy
pana Miloše Trnky byla v sobotu 5.
června
v Městském
muzeu
v Kožlanech
zahájena
výstava
Osudové roky české státnosti. Nejlepší vyhodnocené práce z výletu

do Sezimova Ústí, vypracovány
žáky 8. a 9. třídy, byly odměněny
malými dárky. poděkování patří
také Mgr Jaroslavu Berbrovi, který
připravil s dětmi pěveckého kroužku pěkné vystoupení.

Výstava přehledně mapuje průřez
historií ČR a během června si ji
přišli prohlédnout žáci základní
školy. Výstava potrvá do 12. srpna.
H. Tupá

Pozvánka nejen pro maminky a děti, ale také pro babičky a vnoučata
Nastává pro děti krásné období letních prázdnin.
Jednou z nabídek, jak strávit dny volna, je třeba vyzkoušet si některé výtvarné techniky.
V červenci máte možnost si vyzkoušet techniky –
pletení z pedigu, savování textilu, šablonování, Ketlování – výroba šperků, technika FIMO, výroba mýdla,

smalt, dekorace z aludrátu, práce s ovčím rounem,
Enkaustika, Fusing – spékání skla – výroba šperků.
Výtvarné kožlanské léto bude probíhat ve dnech 15.
– 18.července 2010 „Ve mlýně“, každý den se začíná v 9,00 hodin
V.Kobyláková

Pozvánka na

vernisáž výstavy výtvarné skupiny Nefosin
v prostorách kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců dne 3.7.2010 ve 14,00 hodin
www.kozlany.cz
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POHLEDY DO HISTORIE
Ze starých kronik městečka Kozlan VIII.
Na kozlanském náměstí byl pokoj a klid. Jen časem
zahejkala nějaká husa nebo zaštěkal pes. Chvilkami
bylo také slyšeti od stavby věže kostela klepnutí zednického kladívka a slunce se ztrácelo zvolna v lesích
za Tejřovským rybníkem. Najednou však ticho přehlušil velký hluk. To z rathauzské hospody se vyhrnul
Josef Rabštejnek „an se jest dobře podnapil“ a potácel
se k domovu za hlučné samomluvy, okořeněné občas
jadrnou nadávkou na obecní představené. A když přišel až k syndicusovskey zahrádce kdežto tam syndikus stál, a zedníci právě toho času z kostelního díla
domů šli „Tu on Josef Rabštejnek u přítomnosti syndicusa (písaře) a zedníka Josefa Schwarze, kterýžto
také geště giné dva zedníci a též pana purgmistra
Skalickýho geho synové slyšeli, kterak on Josef Rabštejnek zdegší kozlanskey, celey magistrát a raddní
pány, ani jediného nevynechal, tak mnoho hanil a tupil s následujícíma slovy, že oni všichni volové gsou,
huncfutti a šelmy nespravedlivé a že gsou hodni, aby
ge sousedé z raddní sednice z voken dolů vyházeli,
tak gako někdy před lety pražské páni měšťani , gegich radní pány z rathauzu gsou z voken vyházeli“.
Na kteréžto Rabštejnkovi Josef Schworz pravil:“Co
pak ge do těch řečí, když něco víte, to gim můžete
tam, kde to patří a kdy ge tomu čas, do vočí mluvit,
zde to není nic platné říkat.“ Na to on Josef Rabštejnek: „ Geden každey uhlídá co se stane. Já pudu
k mému švérovi (švagrovi) Vencovi Lajpertovi, kteréžto ge od obce za staršího obecního představen, a on
muší v neděli in punkto ve 4 hodinách odpoledne obec
zarazit, pak geden každey uhlídá co se stane. Všechy
raddní pány z voken z raddní sednice vyházíme, proč
oni nám celey obci chtějí naše privilege obloupit a zadati“. Neboť páni radní chtěli dáti privilege Kozlan
podle nejvyššího nařízení opět potvrdit a odevzdali je
proto panu hofmistrovi s požádáním, aby jim opatřil
advokáta, který by jim to laciněji provedl. Ale po té
bouřce požádali o ně zpět.
Rabštejnek ale byl by snad rumrejchoval jazykem
dál, ale již tu byl městský rychtář Václav Sinkule, který odvedl harcovníka za městské privilege na nocleh
do obecní šatlavy. Marně se bránil, marně nadával.
Ale nepustili ho ani na druhý den, když žena jeho
prosit za něho přišla. Seděl zamračený na slámě, nemluvil, nenadával, jediné jeho slovo bylo „vodu“.
Poněvadž ale magistrát to tupení a pohanění od Josefa Rabštejnka trpjeti a s tím spokojeni bejti nechtěli
a nemohli, pročež tu celou okolostojičnost stížebně na
pana direktora na Křici písebně odeslali s tou zprávou,
že na zatím toho tuppícího Josefa Rabštejnka do
obecního arrestu vsadit nechali a žádajíce pana direktora, by další náležitě patřící satisfacti od pana direktora Josefovi Rabštejnkovi vyřčena nebo diktirována
byla.
Pan direktor přijel osobně do Kozlan, svolal magistrát i svědky a dal předvésti obžalovaného. Soud netrval dlouho. Magistrát uznán potupeným a pohaněným (za to dobré mínění) a Josef Rabštejnek „ za pokutu mušel skrze dva dni, každý den po 2 forách písku k stavění věže ku chrámu Páně Kozlanskému přivésti. Přesto však ale mušel Josef Rabštejnek všechny
magistráttuální osoby i syndicusa v radním místě u
přítomnosti těch svědkův veřegně od gednoho
www.kozlany.cz

k druhému gíti a s prosbou pro pána Boha a rukou
podáním ge odprositi.“
To se vzneslo do městského protocolu a před celou
shromážděnou obcí se veřejně přečtlo 29.Juli 1781.
Rabštejnek písku navozil, ale měl-li radní pány napotom v lásce, historie nepovídá. Jisto však jest, že
magistrát do očí ani před svědky už nikdy nepohanil
ani netuppil.
Celý případ kozlanských prakticky vznikl po vydaném nařízení panovníka, aby města chtějí-li nabytých
výsad a práv nadále užívati předložili je opět ke stvrzení. Proto hledali páni z radnice kozlanské advokáta,
který by jim to laciněji provedl, a žádali o radu pana
hofmistra, jemuž listiny svěřili a který pomoc jim slíbil. Ale tu se v Kozlanech počalo mluviti, jako by
chtěli páni Kozlanští obec o všechna městská práva
vůbec připraviti. Zvlášť důsledně se proto ozval v této
věci Josef Rabštejnek, který tímto zvláštním způsobem požadoval od magistrátu vrácení listin nazpět. A
Josefa Rabštejnka za to zavřeli.
Přesto však císař Josef II. dal Kozlanským opět pergamen s pečetí, co všichni předešlí panovníci městu
Kozlan povolili.
Stálé vojny a třicetiletá válka způsobily, že jarmarky
kozlanské
přišly
úplně v zapomenutí.
Proto
je
Marie
Terezie
zvláštním
Majestátem (1747)
znovu potvrdila a
obnovila. To však
v té době nebylo zas
nic,
než
popsané
pergameny,
které
zubožené městečko
nezvedly a žalostný
stav Kozlan trval dál.
Vláda
císařovny
Marie Terezie byla
plna válek, a proto
také plna starostí a
kontribucí válečných,
to zvlášť Kozlany za
sedmileté války zažily. Roku 1756 vtrhlo Pruské vojsko do Čech a tu mnoho mouky, ovsa, sena a slámy
do císařsko-královského magazinu u Budyně a
k Lovosicům muselo být dovezeno. Kde bylo dne
1.října 1756 vojsko Marie Terezie po celodenním boji
poraženo.
Toho roku den před sv. Martinem jedna Compagnie
Quirisařů od Stampochskýho Regimentu do městečka
Kozlan do quartiru přišla a tu až do 22ho Aprilis 1757
roku zde cantonirovala, která jak chlebem, tak furagi
(též panství křičské) vychována byla. Avšak na to 23
January (ledna) roku 1758 přišla další Compagnie od
Trautmannsdorfského Regimentu, a ta zde stála
v Cantonu až do 20ho February (února), vedle toho
s častým tažením městem. Na to 22ho Aprilis přitáhla
maroda od Croatů (Chorvatů) od Gradiškánského a
Slovinského Regimentu a byl v Kozlanech zřízen špital, jinak depositorio. Uzdravení odtáhli a noví nemocní přicházeli od saských hranic, takže stále 200 až 250
mužů zde leželo. Mnoho jich pomřelo a pochováno na
zdejším hřbitově u kostela v koutě u kostnice. StaroKožlanský zpravodaj 7-8/2010
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věrci (kroboti) však sami sebe za Čonkojc na Drahách
podle jejich víry pochovali.
K vydržování takového množství vojáků bylo
v Kozlanech zřízeno zvláštní skladiště, které spravoval
radní písař, purkmistrové a rychtář (do roku 1759 prý
bylo vydáno: chleba (mouky) 1012 ¾ centu, ovsa
1454 strychu (strych=dutá míra 93 l), sena 1668
Centů, 72 lybry (514,40 gramů=lybra), ječné slámy
210 Centů a dříví z obecního lesa 214 ½ sáhu (sáh
dřeva=cca 1,70 m3). Kromě toho museli Kozlanští ještě zaplatiti fůry do císařských skladišť v Praze, Mladé
Boleslavi, Kolíně, Lovosicích, Ústí nad Labem, dále
mimořádné daně válečné a jiné platy. Kdy záznam
mimo jiné vypočítává, že Kozlanští museli roku 1759
za fůry zaplatit 1275 zlatých (poněvadž prý ti sedláci,
kteří jeli, si sobě dobře platit nechali), jež částečně
vybírány podle lánů polí, částečně pak z obecní pokladny. Do Pirny v Sasku měli vypraviti z jednoho
v obci usedlého 6 centů mouky, 6 strychů ovsa, 15
centů sena, což zapravili v hotovosti 640 zlatých, 13
krejcarů, 1 1/2d. Téhož roku z usedlého 30 zlatých
nomine Kriegs. Beysteuer odvedeno 352 zlatých 30
ktejcarů, jakož taky tak nazvaný plat „quartum genus
hominum“ po dvakráte po 75 zlatých – 150 zlatých ze
samého městečka Kozlan, k tomu ale obyvatelé po 1
zlatém též čeládka i jiné osoby vedle rozdílu skládati
přidržány byly.
Majitelka panství Kříč Hraběnka Marie Gabriela Lažanská, zemřela 23.července 1758 v Manětíně a
s velikou pompou v kostele do krypty položená byla.
Načež celé panství křické včetně Kozlan podle kšaftu
připadlo k štiftu Angelskému na Novém Městě v Praze
a za administrátora byl potvrzen Ferdinand Maria,
svobodný pán z Rumerskirchu na Řešihlavech.

V té době hospodaření obecní se milostivě nové
vrchnosti zvlášť nelíbilo. Proto správa jeho obcí byla

odňata a dána do tzv. arrendy, kdy několik sousedů
(4-6) se sestoupilo a najalo si roku 1759 celé hospodářství obecní (pole, luka, mlýny, rybníky, sladovnu,
vinopalnu, chmelnici a zahrady) mimo lesy a porostliny na 6 let za vydraženou cenu 500 zlatých rýnských.
V roce 1766 pak za 915 zlatých rýnských, kterou
čtvrtletně předem museli obci platiti. Nazývali se arrendátory (jako dnes privatisátory). Ti přibrali si někdy ještě podnájemce (subarrendátory) zvláště na pivovar a ti jako zástavu dali obyčejně své grunty. Když
obec o své příjmy přišla a zchudla na úkor svých arrendátorů a subarrendátorů, chtěla zase obecní hospodářství sama spravovati, musela o to milostivou
vrchnost suplicanto poníženě žádat. A to jim bylo
opět od 1.ledna 1778 milostivě dovoleno.
Koncem 18.století roku 1772 zasáhla Kozlany nebezpečná epidemie, která dovršila bídu městečka.
Obilí bylo drahé a peněz nedostatek. Císař Josef II.
poslal sice Kozlanům menší peněžitou pomoc, ale ta
tu bídu nevyřešila a Kozlany postihlo ještě několik požárů. Největší požár pak na Zelený čtvrtek 1768, kdy
nepozorností a nedbalostí kuchařky na faře při pečení
koblih vznikl požár, který ztrávil faru, kostel s věží,
kostnici, školu a celou střední část města. Celkem 78
domů a 36 stodol. Žárem se rozlily zvony a z rozlité
zvonoviny ulil zvonař Jakub Wilhelm Seitz v Plzni 3
nové zvony: velký zvon váhy 1157 lyber (cca 600 kg),
zdoben znakem Novoměstského ústavu šlechtičen
v Praze, který byl majitelem panství Chříč a patronem
kozlanského kostela sv. Vavřince. Prostřední zvon
váhy 710 ½ lyber (cca 365 kg) a malý zvon váhy 344
lyber (cca 177 kg). A umíráček váhy 40 lyber (cca
20,50 kg), který daroval kožlanský soused a mydlář
Bernard Massoni (Ital), kterým umírajícím za šťastnou
hodinku pokaždé zvoniti se může. Tři nové zvony byly
pak roku 1770 posvěceny a zatím provizorně na postraní přízemní zvonici u kostela zavěšeny.
Roku 1773 pak vznikl další požár v panském dvoře
večer, když šafářka šla se světlem do stáje. Kdy mimo
panský dvůr vyhořelo 23 sousedních domů. Roku
1780 byl obnoven kostel, který byl již na spadnutí a
na novou věž byly zavěšeny roku 1782 nové zvony.
Roku 1791 byly přivezeny z Dominikánského kláštera
z Plzně tři oltáře a čtvrtý pořídil na svůj vlastní náklad
měšťanosta a učitel Lorenc Tichý (byl majitelem usedlosti čp. 207-dnes p. Mutinského). A roku 1795 byla
přidělána a obnovena přední část varhan. V té době
okolo roku 1785 se čítalo v Kozlanech asi 185 rodin o
798 duších.
Pokračování příště
Bohumil Vondrášek

Vavřinecká pouť v Kožlanech
7.-8. srpna 2010
pouťové atrakce, sportovní odpoledne, výstava drobného zvířectva
Sportovní odpoledne na fotbalovém hřišti u Vožehova rybníka – sobota 7.srpna
Program:

12,00
13,30
15,15
17,00

hod.
hod.
hod.
hod.

žáci - Kozojedy
dorost – TJ Neslyšící
staré gardy vs. Kralovice
muži „A“ – Olympie Rakovník

Výstava holubů, králíků, drůbeže a exotů
v areálu za restaurací „U radnice“
pátek 6.srpna : 15,00 – 18,00 hod.
sobota 7.srpna : 8,00 – 17,00 hod

Celá akce bude ještě plakátována
www.kozlany.cz
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KULTURA
Byli jsme na premiéře
Členové našeho divadelního souboru byli pozváni na
premiéru hry N.V.Gogola Ženitba. Tu to hru uvedl Divadelní soubor Tyl Čistá v pátek 25.června. Hru nastudovali pod vedením režiséra Pavla Tintěry ml., který si také zahrál hlavní mužskou roli.
Ženitba byla již jednou uvedena na čisteckých divadelních prknech, a to Divadelním souborem Tyl v roce
1953.
Historie čisteckého divadelního souboru sahá až do
roku 1845. V současné podobě působí soubor od roku

2000 a připravil pro své diváky již osm celovečerních
her s více než sedmdesáti představeními. Vystupovali
také několikrát v Kožlanech na Divadelních víkendech.
Členové čisteckého souboru také již několik let vystupují v konventu v Plasích při nočních prohlídkách.
Při Gogolově Ženitbě se bavilo naplněné hlediště a také my z Kožlan. Premiéra se našim divadelním kamarádům povedla a domluvili jsme se, že je rádi pozveme na příští Divadelní víkend do Kožlan.
Za DS Hasiko Kožlany: V.Kobyláková

Dětský den v Kožlanech
malým olympionikům popřál mnoho sportovních úspěchů. Na jednotlivých stanovištích se děti mohly seznámit s nejlepším sportovcem v dané disciplíně a tyto sporty
si také vyzkoušet – běh na lyžích,
plavání, hokej, parkur, gymnastiku
a mnohé další.

Všichni sportovci byli samozřejmě sladce odměněni, získali olympijskou medaili a mohli se povozit
na koních. Přestože nám počasí
nakonec přálo a celé odpoledne
svítilo na „olympijský stadion“ sluníčko, přišlo si svůj den užít méně
dětí než v minulých letech.

Také v letošním roce připravilo
„8 tet“ ve spolupráci se SDH Kožlany, za pomoci přátel, několika
dobrovolníků a sponzorů dětský
den, který se odehrával v duchu
„Zimních a letních olympijských
her“.
Zahájení bylo opravdu slavností,
neboť olympijský oheň přiběhl zapálit pan starosta Vladimír Přibyl a

8 tet

Návštěva divadla v Plzni
5. června 2010 jsme udělali tečku za letošní divadelní sezónou. Muzikál Zpívání v dešti se uskutečnil ve
Velkém divadle v Plzni a všichni jsme obdivovali pěvecký i taneční výkon herce Bronislava Kotiše.
Další divadelní zájezd se uskuteční po prázdninách.
Vstupenky
a
bližší
informace
můžete
získat
v knihovně
H. Tupá

Knihovna
Z důvodu dovolené bude od 19. do 30. července
Městská knihovna Kožlany uzavřena.
Děkuji za pochopení.
Slibovaná kuchařka Jak se peče v Kožlanech: Pouťové
koláče vyjde začátkem srpna. Můžete ji získat
v knihovně.
Čtenáři
Zpravodaje
ji obdrží až
v zářijovém čísle.
H. Tupá

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Červen v mateřské škole
1. června jsme pro děti uspořádali k MDD „stopovačku“ v okolí
mateřské školy. Předškoláci spolu
s paní učitelkou vyrazili na trasu
hned po svačině a připravovali pro
kamarády různé úkoly, které museli všichni také splnit, aby si ověřili zda to vše zvládnou. Počasí se
na nás od rána mračilo a tak jsme
oblékli pláštěnky a pustili se po
stopách- barevných fáborcích. Největší zábavou pro děti bylo vyhledávání pokladů po cestě. V deset
hodin jsme se byli podívat u základní školy na výcvik policejních
www.kozlany.cz

psů a pak hurá na školní zahradu
za posledním pokladem. Naše poděkování patří sponzorům ( manželům Královým, paní Jitce Fojtíkové, panu Horňákovi) za sladkosti, které věnovali dětem.
Již
tradiční
„ROZLOUČENÍ
S PŘEDŠKOLÁKY“, kteří v září nastoupí do první třídy ZŠ, se uskutečnilo ve středu 9. června na zahradě MŠ. Letošní vrtkavé počasí
nám nakonec přálo, i když místo
deště jsme se až moc ohřáli na
sluníčku. Naši oslavenci předvedli
„Jarní probuzení“, kterým nás re-

prezentovali
na
„Mateřince“
v Kralovicích, a moc se jim povedlo. Pobavit nás přijel, dětmi oblíbený, pan „Pohoda“ s pohádkou „O
řepě“, do které „vtáhl“ děti i dospělé. Po slavnostním „pasování na
školáka“ a předáním medailí a
knih, děti předvedly všem přítomným svoji šikovnost v soutěžích.
Pěkné odpoledne pokračovalo
opékáním opravdu dobrých špekáčků, občerstvováním, povídáním
a hraním na zahradě. Obloha se
začala zatahovat a tak poslední
slovo mělo přece jen počasí, které
Kožlanský zpravodaj 7-8/2010
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ukončilo naši zahradní slavnost.
Naše poděkování patří sponzorům
(paní Ivaně Hanzlíkové, JZD Dřevec, zaměstnancům COOP, paní O.
Karlíkové a J.Fojtíkové) za příspěvky na občerstvení.
ŠKOLNÍ VÝLET DO POHÁDKOVÉ
ZEMĚ - Naše MŠ se vypravila
16.6.20010 na školní výlet do „Pohádkové země“ v Pičíně. Obě třídy
„Ptáčat“ a „Rybiček“ autobus zavezl do „Pohádkového domu“ spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové. Její strašidýlka byla v celém
domě i zahradě. Od sklepa až po
půdu děti viděly skřítky jako například Drnovce, Šustilku, Dopisníčka
snového, Zášupšáka, Měchuru, Lopušáka, Vrzala, Houbábinku, Klu-

bíčkovou babku a mnoho dalších.
Názvy těchto skřítků děti již předem znaly z PEXESA, které hrály
v MŠ dlouho před plánovaným výletem. Právě proto, že je tato hra
tolik zaujala a vždy se u ní smály
veselým jménům strašidýlek, jsme
se všichni domluvili a naplánovali
výlet k těmto pohádkovým postavičkám. Přímo sama spisovatelka
dětem vyprávěla jeden příběh o
Drnovci a jeho rodině. Její synovec, hudebník, dětem hrál několik
písniček
z pohádky.
Děti
mu
s radostí pomáhaly zpívat. Celé
představení TETA VÍŤA (paní Klimtová osobně) malovala na velké
archy papíru. Tyto kresby i se
svým podpisem dětem věnovala.

Naším dalším záměrem je nechat
kresby zasklít a vystavit je v MŠ
jako malou obrazovou galerii
z našeho skvělého výletu. Dětem
se výlet velice líbil. Dokonce i počasí bylo přímo pohádkové.
Následující den ve školce děti
strašidýlka a výlet namalovaly a
dlouho si o nich vyprávěly. Přivezli
jsme si z výletu pěkné zážitky,
kresby paní Klimtové, a také dvě
její pohádkové knížky o strašidýlkách. Na tento vydařený výlet budeme dlouho vzpomínat.
Zaměstnanci
mateřské
školy
přejí všem dětem a rodičům krásné léto.
učitelky MŠ

Z naší školy a školky
A je tady zase konec školního roku. Pro mě byl tento rok zvláštní. Prvního ledna jsem po téměř dvanácti
letech přestal stát za katedrou a stal se úředníkem,
který se snaží velice rychle naučit něco, čeho by byly
plné možná dvě vysoké školy. Naštěstí ale kolem mě
zůstali lidé, u kterých se nic nezměnilo, své práci rozumějí a dělají jí dobře, takže jsme nástrahy druhého
pololetí zvládli bez větších problémů.
Kdo pozorně čte kožlanský zpravodaj , jistě mu neuniklo, co všechno se děje v naší školce. Díky paní
Lence Kozlerové, která školku vede, jste pravidelně
informováni o všech zajímavých akcích pro naše nejmenší. Proto snad jen ve stručnosti krátký výčet –
Světluškový bál v Kralovicích, velikonoční výlet do
Plas, několik divadelních programů ve školce, z nichž
hlavně ty s panem Pohodou jsou velice oblíbené,
účast našich dětí na přehlídce Mateřinka nebo na vítání občánků… a mohl bych pokračovat ještě dlouho.
Všechny tyto akce jsou organizačně a finančně velice
náročné a patří dík každému, kdo by nám chtěl nějakou formou spolupráce pomoci.
A co organizační změny ve školce? V létě nás čeká
výměna oken v celé budově spojená s malováním, a
proto bude zavřeno o týden déle (od 12. 7. do 13. 8.
2010). Po prázdninách se už také ve školce nebudou
vařit obědy pro veřejnost. Toto mé rozhodnutí je čistě z ekonomických důvodů a kdo by měl zájem, rádi
se s ním domluvíme ve školní kuchyni.
www.kozlany.cz

Ani na Základní škole nijak nezahálíme a přesto, že
v první řadě chceme hlavně učit, zúčastnili jsme se
mnoha sportovních a kulturních akcí. Všechny tyto
akce už byly také zmíněny, přesto bych chtěl znovu
poděkovat všem za reprezentaci a výborné výsledky
zvláště pak ve volejbale, basketbale, atletice a nesmím zapomenout ani na družstva mladých hasičů.
Prvního června se nám ve spolupráci s policií ČR podařil uskutečnit netradiční Dětský den. I když nám
počasí moc nepřálo, viděly děti na hřišti u školy ukázky výcviku policejních psů od zdánlivě jednoduchých
povelů až po zneškodnění ozbrojeného pachatele. Dále se mohly seznámit s nejmodernější policejní technikou, vyzkoušet si dýchání do trubičky, stírání otisků a
dozvědět se mnoho pro ně zajímavých věcí. Všem, co
se na této akci podíleli, patří od nás obrovské poděkování.

A co je u nás nového? V květnu se k nám po mateřské dovolené vrátila paní učitelka Pokorná a na
konci školního roku odchází paní učitelka Vránová. V
současné době máme tedy deset zkušených pedagogů, kteří plně vyhovují našemu počtu 130 dětí. Naši
Kožlanský zpravodaj 7-8/2010
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školu opouští 24 žáků a stejný počet nových usedne v
září do kožlanských lavic. Na tomto místě bych chtěl
apelovat na všechny rodiče nespokojených dětí. Informujte se a hledejte tu nejvhodnější školu. Naše
“malá“ (počtem žáků, nikoliv zázemím) škola nabízí
Vašim dětem po všech stránkách optimální rozvoj
osobnosti. Malý počet žáků ve třídách, klidné pracovní
podmínky a téměř rodinný přístup našich učitelů je
příslibem úspěchu, pro Vaše dítě, při budoucím studiu
na střední škole
či učilišti. Kontaktujte nás
(tel.:602797635,e-mail:zsmskozlany@seznam.cz) nebo nás navštivte, rádi Vás po škole kdykoli provedeme.
Po loňském zateplení budovy, které se projevilo i při
letošní tuhé zimě téměř třetinovou spotřebou plynu,
se v létě zaměříme ve škole pouze na drobné práce.
Jedná se o úpravu pánských záchodů v tělocvičně,
stavbu chodníku ve dvoře a stavební úpravy koutku
tradic. Dále během prázdnin bude v celém objektu natažena počítačová síť, pro chystaný nákup nové počítačové techniky z evropských dotací. Modernizace
školy po této stránce je mým hlavním cílem do dalšího
období.
Naší školu opouští 22 žáků deváté třídy. Někdy nám
byli velice tvrdými soupeři a nejenom při závěrečném
volejbalovém utkání. Loučíme se s nimi a přejeme jen
to nejlepší. Ostatním žákům začínají prázdniny, chod-

by a třídy se vylidní, budeme čerpat zasloužené dovolené. Chtěl bych všem zaměstnancům ZŠ a MŠ Kožlany poděkovat za obětavou a těžkou práci ve školství a popřát nikým nerušenou dovolenou plnou krásných, prosluněných dní.

Mgr Jaroslav ŠVARC
ředitel ZŠ a MŠ Kožlany

Poznáváme Karlovarsko
Dne 3. 6. 2010 se žáci šesté,
osmé a deváté třídy vydali společně se svými třídními učiteli na
školní výlet. Počasí nám opravdu
nepřálo, z nebe padaly provazy
vydatného deště, přesto
jsme
statečně vyrazili.
První zastávkou na naší cestě se
stal zámek Kynžvart. Žáci byli rozděleni do dvou skupin a postupně
absolvovali prohlídku přibližně 25
zámeckých komnat. Nejvíce se
nám líbil tzv. kabinet kuriozit, kde
jsme viděli pravý australský bumerang, čínský slunečník a také dvě
egyptské mumie.
Ze zámku jsme odjeli do přírodní
rezervace SOOS (slovo znamená
v chebském
německém
nářečí
„močál“), kde jsme si prošli naučnou stezku a viděli jsme bublající
mofety neboli bahenní sopky. Někteří odvážlivci také ochutnali Cí-

www.kozlany.cz

sařský pramen, prý nejchutnější
pramen této lokality, ale my jsme
mu na chuť opravdu nepřišli. Na
naučné stezce jsme střídavě otevírali a zavírali deštníky, ale došli
jsme! Dále jsme si prohlédli ve
zdejším muzeu modely prehistorických ještěrů a také navštívili stanici pro záchranu zraněných živočichů.
Dalším naším zastavením se stal
Motýlí dům v Žirovicích. Zde se asi
mnohým líbilo nejvíce, protože se
mohli pohybovat mezi živými
motýly a při troše štěstí si je motýl
oblíbil a usadil se jim na hlavě či
mikině. Jak nám sdělila paní průvodkyně i předem nahraný výklad,
motýli pocházejí z různých končin
světa, např. z Asie, Jižní Ameriky a
Austrálie. Vysledovali jsme, že
motýli mají rádi výrazné barvy a

mezi nejoblíbenější motýlí barvy
patří modrá.
Poslední část výletu tvořila prohlídka města Františkovy Lázně.
Zde také nastal konečně všemi
očekávaný asi hodinový rozchod,
který žáci využili k nakoupení suvenýrů a samozřejmě tradičních
lázeňských oplatek. I počasí se konečně umoudřilo, takže jsme mohli
odložit deštníky a pláštěnky. Přestože se nám nechtělo, okolo 16.
hodiny jsme vyrazili na cestu zpět.
Do Kožlan jsme přijeli přesně
podle plánu kolem 18. hodiny.
Podle názorů žáků se mnohým líbil
překvapivě zámek Kynžvart a
podle
očekávání
Motýlí
dům
v Žirovicích.
Doufáme,
že
výlet
přispěl
k bližšímu poznání sousedního Karlovarského kraje.
Mgr. K. Růžková
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Výtvarná soutěž
V hodinách výtvarné výchovy proběhla v průběhu
měsíce května soutěž "Znak pro naši školu". Účastnily
se jí všechny děti od 1. do 9. třídy. V 1. kole soutěže
byly vybrány z každého stupně 3 výtvarně nejzdařilejší obrázky.
Na 1. stupni obsadila 1. místo Anežka Sixtová, na 2.
místě se umístila Iveta Hůlová a na 3. místě Jan Valach.
Na 2. stupni obsadila 1. místo Tereza Charvátová,
2. místo Lenka Urbanová a 3. místo získala Adéla
Krepsová.
V červnu celá škola hlasovala o nový znak školy.
Zvolen byl "Kožlanský kozlík" Lenky Urbanové. Všem
dětem děkuji za snahu a kolegům za pomoc.
Eva Sixtová

Malý záchranář“ – krajské kolo
V minulém čísle jsme Vás informovali o úspěchu našich žáků v okresním kole soutěže „Malý záchranář“
v Plasích. Krajské kolo se konalo 24. 6. v Plzni a postupující družstvo, N. Součková, R. Slabá, M. Šofranko, J. Berbr, prověřilo své znalosti a dovednosti
z ochrany člověka za mimořádných situacích mezi 21
družstvy.
Přestože jsme se této soutěže zúčastnili poprvé a
soupeři byli i z vyšších ročníků, podařilo se našim záchranářům obsadit 16. místo. Velký podíl na tomto
úspěchu mají znalosti, které někteří naší žáci získávají
na schůzkách mladých hasičů.
Cenné pro nás byly především nové informace a
zkušenosti, které můžeme využít nejen v přípravě na
další ročník soutěže, ale především pro život.
D. Berbrová

Fotbal na ZŠ Kožlany
Na turnaj v „Malé kopané“ dne
27.4.2010 v Třemošné jsme se
nedostali do okresního finále.
Turnaj McDonalds
Kralovice 7.5.2010
za účasti žáků I.-III. třídy kožlanské mužstvo skončilo ze sedmi
účastníků na 4.místě. K tomuto
umístění
přispěli
J.Valach,
J.Holeček,
M.Beneš,
O.Berbr,
O.Hurt,
M.Souček,
J.Palšovič,
T.Soukup,
V.Berbr,
L.Váchal,
F.Truong.
Výsledky: 1. Plasy 2.Kralovice 3.
Horní Bříza 4. Kožlany

Horní Bříza 5.-6.5.2010
za účasti žáků IV.-V. třídy kožlanské mužstvo skončilo v okresním
finále na 3. místě za účasti těchto
žáků:
J.Kulhánek,
M.Šofranko,
R.Rocskár,
J.Berbr,
D.Váchal,
J.Špaček,
J.Valach,
F.Truong,
J.Švamberg, T.Kubát,.
Výsledky: 1. Zruč 2. Horní Bříze 3.
Kožlany
Nejlepší střelec: M.Šofranko (ZŠ
Kožlany)
Nejlepší hráč: J.Kulhánek (ZŠ Kožlany)

Turnaj „Malá kopaná“ Liblín
1.6.2010
tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 7 mužstev a kožlanští žáci
skončili na 4.místě. Na tomto výsledku se podíleli L.Remiš, M.Krev,
L.Ptáček,
V.Truong,
L.Kupec,
R.Vopata, J.Tříška, J.Kulhánek,
L.Tupý.
Výsledky: 1. Žihle, 2. Radnice
3.Strašice. 4. Kožlany
Zdeněk Pícl

V Kožlanech se hraje nejlepší volejbal v okrese
V úterý 8.6. jsme se zúčastnili okresního přeboru
volejbalu starších žáků a žákyň v Kralovicích. Hoši obhajovali první místo a dívky druhé. Kluků bylo ve skupině pět družstev a postupně jsme porazili Kralovice,
Dolní Bělou, Město Touškov 2:0 a Kaznějov 2:1 na sety. Naši hoši (Mašek, Slabý, Prachniar, Truong , Novák, Ptáček, Tříška, Kupec, Švamberg, Drda) hráli velice dobře a šli jistě za obhajobou prvenství. Dívky
hrály ve dvou skupinách po třech týmech a naše svoji
www.kozlany.cz

skupinu s přehledem vyhrály (Plasy 2:0, Kralovice
2:0). V boji o finále nešťastně prohrály v tiebreaku s
Kaznějovem a skončily třetí. Naše děvčata nastoupila
v tomto složení:Urbanová, Bihariová, Šnajdrová, Tříšková, Vorlíková, Krepsová, Hanzlíková, Matějovská,
Šofranková. V součtu pořadí obou týmů jsme jasně
nejlepší ze škol v okrese Plzeň-sever, a to už tři roky
za sebou!
Jaroslav Berbr
Kožlanský zpravodaj 7-8/2010
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Atletický trojboj – I. stupeň
Dne 10.6. se naši žáci zúčastnili atletického trojboje
v Plasích, ve kterém dvojčlenná družstva z 10 škol bojovala v běhu na 50 m, hodu granátem a skoku dalekém.
Naši školu reprezentovali:
v mladší kategorii (2.-3. třída):
Jan Valach, Jan Holeček – získali 2. místo
Andrea Fialová, Anežka Sixtová – 8. místo.
ve starší kategorii (4.-5. třída):
1. místo Jakub Kulhánek, Marian Šofranko
(50 m – 7:40, dálka – 475 cm, hod – 45 m)
6. místo Rosalie Slabá, Eliška Bílková
D. Berbrová

13. ročník KOŽLANSKÉ LAŤKY
Již po třinácté se sešli příznivci skoku vysokého v tělocvičně naší školy. Oproti jiným rokům se nezúčastnili
žáci ZŠ Kralovice,proto byla vypsána navíc kategorie mini žáků a žákyň (4.-5.roč.). Velice mě překvapil nezájem našich žáků z druhého stupně! Opravdu nevím, co jim nabídnout, aby přinutili svá těla k nějakému pohybu.
Možná, kdybychom šli kouřit za školu na výkon, že by bylo plno!!! Ještě, že máme čtvrťáky a páťáky, kterých
přišlo třináct. Ti bojovali jako lvi, přestože v osnovách Tv tuto disciplínu ještě nemají. Jak to dopadlo, posuďte
sami:
Kožlanská laťka 2010 - výsledková listina
MINI ŽÁKYNĚ:
1.Bílková Eliška
2.Slabá Rosalie
3.Siváková Kateřina
4.Hůlová Iveta
5.Letová Martina

100cm
95cm
90cm
80cm
--cm

MINI ŽÁCI:
1.Kulhánek Jakub
2.Truong Filip
3.Šofranko Marian
4.Rocskár Roman
5.Berbr Jaroslav
6.Švamberg Jiří
7.Váchal Dominik
8.Hofman Aleš

105cm
100cm
100cm
95cm
95cm
90cm
85cm
80cm

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ:
žádná startující!!!
MLADŠÍ ŽÁCI:
1.Perner Michal
STARŠÍ ŽÁKYNĚ:
1.Urbanová Lenka
STARŠÍ ŽÁCI:
1.Novák Radek
2.Kupec Ladislav

110cm
115cm
130cm
120cm

Dopravní výchova ve IV. třídě v praxi
Na závěr předmětu Dopravní výchova ve 4.třídě
jsme vyjeli na kolech v pátek 11.6.2010 do krásného
údolí Javornice. Během cesty jsme zažili spousty
legrace a žáci si vyzkoušeli jízdu terénem, překonávání brodů a také jízdu po silnici. Cestou na Zvíkovec a
zpět, jsme se vykoupali na Machově mlýně a někteří i
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v chladné vodě Javornice. Díky krásnému počasí se
výjezd velice podařil a žáci budou mít na co vzpomínat. Nezapomněli jsme ani na dodržování pitného režimu( viz. foto).
Jaroslav Berbr
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SPOLKY
Kožlanští senioři poznávali okolí
8.června 2010 se konal první zájezd seniorů pod
vedením paní Ivy Vorlíkové.
Prvním místem byly Plasy, hrobka Metternichů.
Klemens Metternich se narodil 15.5.1773 v Koblenzu.
V letech 1788-90 studoval ve Štrasburku a v letech
1790-94 v Mohuči. Byl energický a vypočítavý, měl
mimořádné diplomatické nadání. Jeho vášní byly ženy, zajímal se o politiku a věnoval se shromažďování
majetku. Vyrůstal v době osvícenství, stal se z něho
nepřítel demokratizace společnosti, jeho zájmem byla
podpora zachování výsad společenských tříd.
V září 1795 se poprvé oženil. Během třicetiletého
manželství se narodilo 7 dětí. Druhá manželka byla o
33 roků mladší, ta po dvou letech umírá. Měli syna Richarda Klementa. V roce 1831 se žení potřetí. Z jejich
pěti dětí se dožili dospělosti 2 synové a dcera. Celkem
měl Metternich 13 dětí, ne všechny se dožily dospělosti.

Metternich dosáhl velké politické kariéry – vyslanec
v Bruselu, pak v Drážďanech, rakouský velvyslanec
v Paříži. V roce 1809 ministrem zahraničí Rakouska.
Jeho kariéra stoupala. V r. 1813 získal dědičný knížecí
titul. Nejvýznamnějším skutkem se r. 1812 stalo uzavření spojenecké smlouvy mezi Francií a Rakouskem .
Metternichovský absolutismus byl r. 1848 hlavním
terčem revoluce ve Vídni. Metternich utekl přes Holandsko do Anglie. Po zavládnutí protirevoluce vrací se
r. 1851 do Rakouska, nikdy nenašel v politice uplatnění. Zemřel 1859 ve Vídni, jeho ostatky byly uloženy
do rodinné hrobky v Plasích.
Metternich a Plasy
Plaské panství zakoupil levně od Náboženského fondu
r. 1826. Našel zde vhodný objekt pro rodinnou hrobku, byly sem převezeny ostatky členů rodiny. V letech
1827-29 nechal vystavět v Plasích železárnu původně
zvanou Viktorova. Ta sestávala z vysoké pece, slévárny kovů, sedmi bucharů, mechanické dílny se soustruhy, lisy. Patřila k typu dřevouhelných pecí. Vyráběla se zde strojní užitková a umělecká litina. Při velwww.kozlany.cz

ké povodni v roce 1872 byla huť značně poškozena a
o tři roky později byl provoz železárny zastaven. Nyní
je v budově bývalé huti otevřena výstavní síň plaské
litiny, kde si návštěvníci mohou prohlédnout zajímavé
exponáty. Při procházce po Plasích je možné zhlédnout litinovou kašnu, kandelábry a lucerny, domovní
čísla na některých budovách, náhrobky a kříže na
hřbitově, výzdobu metternichovské hrobky. Pozitivní
přínos Metternicha byl v tom, že zprůmyslněním podpořil rozvoj města, negativním byla destrukce klášterního komplexu. Odborný výklad nám poskytla paní
Urbanová.
Lomany byly další zastávkou. Je to hájovna, která
byla dotována malou částkou, ostatní náklady platila
paní Čiháková. Je zde instalováno muzeum smoly.
Názorně nám bylo ukázáno naříznutí kmene stromu,
jak smola stékala a za jakou dobu byl strom schopen
poskytnout smolu znovu. Hájovna je vkusně vyzdobena v mysliveckém stylu.
Kaznějov – návštěva cukrárny U Malinů. Na konci
Kaznějova u samé silnice je curkárna. Všichni jsme ji
rádi navštívili a vybrali si dle vlastní volby chlebíčky
nebo zákusky, kávu, čaj atd. Obsluha byla rychlá a
ceny přiměřené.
Kaceřov – zámek nebylo možno navštívit, protože je
v soukromých rukách.
Dále jsme jeli podél Berounky, kolem Piplova mlýna, Střela se zde vlévá do Berounky. Je zde krásná
krajina.
Liblín – zámek je perlou obce
na Rokycansku
v Plzeňském kraji. Dvoupatrová zámecká stavba má
fasády členěné sloupy s ozdobnými hlavicemi. Před
zahradním průčelím dvouramenné schodiště. Na zámek navazuje anglický park s barokními plastikami
z 18.století. Zámek je mostem spojen s barokním
kostelem sv. Jana Nepomuckého. Zámek není veřejnosti přístupný. Na místě původní tvrze nechal Kašpar
Ledebur v letech 1770-1780 postavit patrový barokní
zámek. V letech 1847-1857 byl zámek zvýšen o patro
a klasicistně upraven. Ve 2.polovině minulého století
sloužil zámek jako ústav sociální péče a jako tzv. domov sociálních služeb slouží dodnes.

Na Liblíně jsme se procházkou dostali do místního
zahradnictví, kde někteří nakoupili sadbu zeleniny a
květin.
Biskoupky – zde se obědvalo dle vlastního výběru a
chuti, závěrem byly poháry. Odtud se jelo
k zatopenému lomu, který vznikl činností sopky. Byla
zde při výzkumu nalezena vážka 50 cm velká, různé
druhy řas a fosilií.
Domů jsme se vraceli přes Ovčín. Výlet se vydařil,
bylo krásné počasí, Medard nám přál. V září se plánuje zájezd do Drážďan.
Růžena Fujanová
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SPORT
Javornice na druhý pokus
Přeložení termínu pochodu Javornice se nám odměnilo krásným počasím. 6. června v 9 hodin ráno se sešlo
před knihovnou přes čtyřicet turistů. Machův mlýn nám nabídl zázemí pro první svačinu. Sluníčko lákalo
k brouzdání vodou, kterého si užívaly hlavně děti. Příjemně unaveni jsme naši pouť ukončili na Zvíkovci. V 16
hodin pro nás dorazil autobus pana Vavřičky. Nejmladší účastníci Andělka Slabá a Matěj Berbr.
H. Tupá

Ladislavská 50
12. ročník cyklistického výletu
Ladislavká 50 se uskutečnil poslední červnovou neděli, přesně na
Ladislava. Cílem výletu byl hrad
Křivoklát. Sešli jsme se ráno na
nádraží, kde jsme naložili kola a
vláčkem jsme se dopravili do Rakovníka.
Cyklostezka
Rakovník
Křivoklát nikoho nezklamala. Mys-

lím, že tento úsek se líbil všem. Po
obědě U Rozvědčíka jsme se rozloučili s Berounkou. Měli jsme před
sebou těžší úsek cesty přes Týřovice a Slabce. Po Javornici jsme přijeli k Machovu mlýnu a poslední
zastávka byla v Hedčanech. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní
počet cyklistů (31). Poděkování

patří panu Františku Bílkovi za dopravu kol do Rakovníka.
Bez šlápnutí absolvovala cestu
Andělka Slabá a Matěj Berbr. Zabrat museli Adam Tupý, Honzík
Holeček, Martin Tupý a Patrik Drda.
H. Tupá

Volejbal
Volejbalové družstvo Kožlany ve
složení Zdeněk Fišer, Jindra Fišerová, Zdeněk Tupý, Hana Tupá,
Luboš Tupý a Kristýna Šofranková
se v sobotu utkalo na velkém volejbalovém turnaji v Mladoticích,
kterého se zúčastnilo 10 týmů
z okolí.
Po usilovném boji jsme se se
čtrnácti body umístili na pěkném
druhém místě.

H. Tupá

Výsledkový servis FC Olympie Kožlany - červen
Muži:

Žáci:

Nýřany B - Kožlany 2:2 (1:0)
branky: Šnajdr, Kotěšovec
Kožlany - Bezvěrov 0:5 (0:3)
Dolní Bělá - Kožlany 2:1 (1:1)
branka: Šnajdr
Kožlany-Horní Bříza B 2:1 (1:0)
branky: Hora, Šimek

Kožlany - Dolní Bělá 7:0 (4:0)
Chotíkov – Kožlany 1:4 (0:2)
Zbůch - Kožlany 1:0 (0:0)

Dorost:
Trnová - Kožlany 1:2 (2:1)
branky: Hora, P.Fiala
Kožlany – Žihle 4:3 (1:2)

Stará garda:
Kožlany - Dolní Bělá 11:0 (7:0)
branky: Bílek 4, Běláč 2, Šnajdauf 2, Kratochvíl, Volín,
Rocskár
Kožlany – Plasy 7:3 (3:3)
branky: Kratochvíl 2, Běláč 2, Bílek, Šnajdauf, Volín
M.Touškov – Kožlany 0:2 ((0:0)
branky: Kratochvíl, Bílek

Jiří Švamberg
www.kozlany.cz
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Tabulka muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tabulka žáci

Tabulka dorost

Žihle
Kaznějov
Bezvěrov
Plasy
OLYMPIE KOŽLANY
Nýřany "B"
Hor.Bříza "B"
D.Bělá
Líně
Vejprnice "B"
Všeruby
Křelovice
Blatnice
Tlučná "B"

114: 31
75: 47
72: 46
53: 46
69: 56
57: 74
47: 42
52: 53
53: 58
30: 66
47: 57
51: 60
37: 73
41:89

62
54
50
45
40
38
37
35
30
28
28
28
20
16

1. Slavoj Žihle
2. B. Kaznějov
3. OLYMPIE KOŽLANY
4. TJ Tlučná
5. Sokol Dobříč
6. Slov. Blatnice
7. Baník K.Újezd
8. SHH H. Huť
9. Trafo Hadačka
10. Sokol Trnová

93:25
92:28
60:30
49:34
41:39
50:58
63:45
53:69
24:118
16:95

46
44
37
31
29
23
22
20
7
2

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

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

207:21
164:27
140:30
85:47
109:70
81:65
68:85
55:51
49:86
69:120
31:85
40:130
6:287

69
63
63
47
45
32
28
27
24
24
22
14
0

OLIVIA CUP zcela ovládl Aleš Vlk
V neděli 13. června uspořádal rakovnický Putt-golf
club STARLIFE na devítijamkovém hobbygolfovém
hřišti v Kožlanech již III. ročník Olivia Cupu, nad kterým opět převzal záštitu starosta Mgr. Vladimír Přibyl.
Oproti předchozím ročníkům se tentokrát žádné
drama nekonalo. Po osmi odehraných okruzích bylo
jasné, že téměř všechny vypsané kategorie ovládli sice domácí, ale všichni hrající v dresu rakovnického
Putt-golf clubu STARLIFE, kde dlouhodobě hostují.
Jedinou výjimku tvořila kategorie juniorů bez rozdílu
pohlaví, kde dominovala Karolína Šnajdrová (Mini G
Jamky Kožlany - 120 úderů), jež porazila Jana Prokopa jr. (Putt-golf club STARLIFE - 123 úderů) a Adélu
Krepsovou (Mini G Jamky Kožlany - 126 úderů).
V kategorii žen skončila na bronzové příčce Zuzana
Šapovalová (Mini G Jamky Kožlany - 123 úd.), stříbro
brala Hana Feixová (Mini G Jamky Kožlany – 122 úd.)
a zlato Taťáňa Krepsová (Putt -golf club STARLIFE –
113 úd.).
V kategorii mužů nenechal letos od první dráhy nikoho na pochybách o svém dominantním vítězství
Aleš Vlk (Putt-golf club STARLIFE), jenž dosáhl neuvěřitelných 104 úderů, které zaznamenal i díky rekordním 44 esům. Na druhé příčce se umístil Peter Feix
(Putt-golf club STARLIFE - 118 úd.) a na třetí Tomáš
Feix (Putt-golf club STARLIFE - 120 úd.).
Ještě tentýž den odpoledne slavili někteří z výše
uvedených v dresu Putt-golf clubu STARLIFE úspěch
na prestižním AGHB Open v adventure golfu v Horním
Bezděkově, což byla poslední soutěžní generálka před
srpnovým Czech Open.
Aleš Vlk dopomohl jako caddie k vítězství v kategorii juniorů, žen i profesionálů bez rozdílu pohlaví Olivii

Prokopové, Taťána Krepsová vybojovala v kategorii
žen bronz, stejně tak i Peter Feix v kategorii amatérů.
Honza Prokop

Dne 10.7.2010 Vás srdečně zveme na

ZŠ Kožlany a TJ Kožlany pořádají

17. ročník turnaje
v malé kopané v Bučku

v neděli 4.7.2010 od 9:00 hod.

O pivní pohár
a spoustu dalších cen

Nohejbalový turnaj trojic
žáků, dorostu a dospělých

Výkop v 9:00, finále v 17:00
po vyhlášení výsledků country zábava
(vstup zdarma)

hřiště s umělým povrchem u školy

občerstvení zajištěno

startovné: 100 Kč a 150 Kč
hlavní rozhodčí: Zdeněk Kodýtek
občerstvení zajištěno

zveme všechny přátele kopané a dobrého piva
www.kozlany.cz
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Memoriál Katky Šlikové
V sobotu 12.6. proběhl již 5. ročník Memoriálu Katky Šlikové ve streetballu. Sportovní areál u ZŠ ovládlo na
celý den 50 družstev, která sehrála 141 zápasů. I letos přijela družstva, která potkáváme v zápasech krajského
přeboru a dorostenecké ligy. Přinášíme Vám krátký fotoreport z tohoto streetbalového klání.

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V červnu jsme Vám
položili otázku: Kam ukládáte stavební suť?

Na otázku v červnu jste odpovídali takto:

Anketní otázka na prázdniny:
Kde budete trávit letošní dovolenou?

stav hlasování k 30.6.2010 v 13:00 hod
(nová anketa bude spuštěna 1.7.)

Pozvánka na prázdniny
Jedinečné představení slavné opery Rusalka a zároveň první český klasický open air zavítá během léta i
do Plzeňského kraje, a to na vodní hrad Švihov a zámek Bor u Tachova. Návštěvníci se mohou těšit na
čtyřicetičlenný orchestr, přední sólisty českých operních scén, kouzelné kostýmy a především pohádkový
večer v romantickém prostředí. Záštitu nad zbrusu
novým projektem, který se uskuteční na nejkrásnějších místech naší republiky, převzalo Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR.
Celkem patnáct představení slavné opery Rusalka
Antonína Dvořáka obohatí letošní kulturní léto v Čechách. Zapomeňte však na kamenná divadla a uzawww.kozlany.cz

vřená jeviště, pohádkový příběh o vodní víle se odehraje na nádvořích českých hradů a zámků pod širým
nebem. „Jedná se o první projekt takového rozsahu
věnovaný české klasice u nás. Věřím, že opera v netradičním podání návštěvníky osloví a klasický open
air si i v Čechách brzy vybuduje svou tradici,“ uvedla
Pavla Filipová z pořadatelské agentury ArtTriton.
O nevšední zážitek nepřijdou ani obyvatelé Plzeňského kraje. V pátek 9. července se rozezní tóny slavné opery na vodním hradě Švihov a 28. srpna na
zámku Bor u Tachova.
Více
informací
na
webových
stránkách
www.rusalkanazamcich.cz
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Proměny...

2001

2010

FOTOKNIHA KOŽLANY
Zajímavou novinkou je vznik nové fotoknihy Kožlany, jejíž autorkou je paní Srpová.
Tuto knihu máme v knihovně, muzeu i na MěÚ a určitě po dohodě s autorkou bude možné si ji zakoupit osobně.

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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