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Z RADNICE ...
Co je nového
Vážení spoluobčané,
pro další rozvoj Kožlan a našich
obcí je třeba mít připravené projekty na zamýšlené akce. V tomto
období probíhá intenzivní práce na
řadě
takovýchto
projektů,
například
parkoviště za
autobusovou
zastávkou
u
parku,
nebo
parkoviště
u
bytovky
č.p.
387. Zvláště u
bytovek roste
počet vlastníků automobilů, kteří
nemají svoji garáž, a proto parkují
na ulici. Tuto situaci by mohla
změnit nově vybudovaná parkoviště či výstavba řadových garáží ve
vybraných lokalitách města. Je
však třeba tyto záměry konzultovat s nově vznikajícím územním
plánem. Také vznikají projekty na
nové dětské hřiště ve Dřevci nebo
u bytovek v Kožlanech. Důležitý je
také projekt na prodloužení vodovodu ve Větrné ulici. Na základě
hotových projektů budeme moci

žádat o dotace, a tím je uvést ve
skutečnost.
V květnu byl závěrečným jednáním se zástupci Plzeňského kraje
schválen nový LHP. Hospodaření
v našich lesích se bude tímto plánem řídit v dalších deseti letech tj.
do roku 2020.
Konkrétní dotovaná akce se
uskutečnila v tělocvičně Základní a
Mateřské školy. Jde o závěrečnou
povrchovou úpravu podlahy, na
kterou jsme dostali dotaci ve výši
60 000,- Kč. Celkové náklady byly
82 000,- Kč.
V květnu se také podařilo dokončit práce okolo budovy základní
školy, které souvisely s akcí zateplení. Je hotová zeď mezi školou
a sousedním objektem, je hotova
oprava komína a jsou dokončeny
chodníky.
Akci zateplení a rekonstrukci
objektu školy jsme přihlásili do
soutěže „Stavba roku 2009“. Přihlášeni jsme byli v kategorii rekonstrukce staveb. Sice jsme žádnou
cenu nevyhráli, přesto si myslím,
že celkově je stavba velmi vydařená. Podstatné je, že zateplení je
velmi účinné.

V průmyslové zóně již vzniká fotovoltaická elektrárna (FVE) a
město se stalo vlastníkem prvních
tří pozemků na budoucí prodloužení Japonské ulice směrem na Hrádecko. Tyto pozemky jsme dostali
darem od firmy stavějící FVE v Kožlanech.
Před
126
lety
se
narodil
v Kožlanech 28.května 1884 náš
druhý prezident Dr. Eduard Beneš. Toto výročí jsme oslavili položením kytice u jeho pomníku
v Kožlanech a také na pietním aktu v Sezimově Ústí. Důstojně jsme
si tím připomněli památku našeho
rodáka, který měl velký vliv na
vybudování našeho samostatného
státu a byl ve své době jedním
z nejvýznamnějších
evropských
politiků.
Městský
úřad
zajišťoval
v Kožlanech ve dnech 28. a 29.
května 2010 volby do poslanecké
sněmovny. Volby proběhly důstojně a byly dobře připraveny. Výsledky z našeho volebního okrsku
uveřejníme v příštím čísle zpravodaje.
Mgr. Vladimír Přibyl

Informace pro občany
Plán preventivně výchovné činnosti na rok 2010 ... pokračování z minulého čísla
KDYŽ ZATOPÍ POŽÁR ….
Dlouhé zimní večery jen málokoho vylákají ven,
zvláště, když je za okny plískanice, teploměr se odmítá povznést nad nulu a na televizní obrazovce se objeví známé postavy oblíbeného seriálu. O pohodu se
postarají kamna a nám nezbývá jen se těšit z příjemně stráveného volného času.
Každá mince má dvě strany, o rubu této idyly by
nejlépe mohli vyprávět hasiči, pro ně je zima a topné
období tím, co pro studenty maturita či zkouškové období. Ostatně posuďte sami, kolik nás stálo topení za
jediný rok v naší republice : 1024 požárů si vyžádalo
jen na přímých škodách částku 64,5 mil. Kč. A to
jsme sečetli pouze nejobvyklejší příčiny, jakými jsou
bezesporu nesprávná obsluha topidel, jejich špatný
stav a nesprávné umístění, hořlavé látky v jejich těsné blízkosti, ale třeba i manipulace s popelem nebo
vadné komíny. Pro ty, kdo si potrpí na konkrétnější
www.kozlany.cz

srovnání : uvedená částka představuje 32 běžných
rodinných domů nebo 280 vozů Škoda Felícia.
Toto poněkud kurióznější srovnání však nemůže odvést pozornost od nejsmutnějších stránek statistik, na
nichž jsou zaznamenány počty zraněných, mrtvých ….
Taková je tedy ta méně příjemná, méně známá a
hlavně nebezpečná strana mince.
Není třeba dlouhého přemýšlení, abychom si při pohledu na přehled příčin vzniku požárů uvědomili, že
topidla sama za nic nemohou, vinu však nese především lidská nedbalost, nepozornost a nezodpovědnost.
Že o tom, zda kamna budou dávat teplo nebo brát
hodnoty, zdraví a dokonce lidské životy, rozhodujeme
sami. Co tedy dělat, aby právě náš domov nebo pracoviště neohrozil požár?
Je často až zarážející, kolik času jsme ochotni věnovat péči o topidla ve své domácnosti. pravidla péče
skončí okamžikem jejich instalace a další pozornost
jim věnujeme zpravidla až na jejich poslední cestě.
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Pokud ovšem ještě dříve jejich provoz nezaviní požár.
Vyplývá z toho pro nás základní povinnost: průběžně
kontrolovat stav topidla, abychom včas předešli závadám s nedozírnými následky. Je samozřejmostí, že
sami nejspíše prohlédneme šamotování či připojení
kouřovodů, které musí splňovat poměrně přísné požadavky (musí stoupat ve směru tahu spalin, při délce
větší jak 2 metry musí být pevně zakotveny, jednotlivé díly musí být dostatečně zasunuty do sebe). U spotřebičů na plynná, kapalné paliva a u elektrických topidel si nebudeme dokazovat, co dovedeme sami, ale
prohlídku a případné opravy přenecháme odborníkům.
Stokoruna, ušetřená na odborné prohlídce, je pochybnou úsporou, jestliže požár následně způsobí statisícové škody.
Při instalaci nového tepelného spotřebiče budeme
věnovat náležitou pozornost dodržení bezpečných
vzdáleností od hořlavých materiálů, pokud jsme již
topidlo umístili, nebude na škodu se přesvědčit o tom,
zda jsme se díky neznalosti nedostali do rozporu s
technickým předpisem, která u kamen na tuhá paliva
předepisuje vzdálenost alespoň 80 cm, u plynových
kamen 20 cm a u topidel na kapalná paliva alespoň 40
cm. Tyto hodnoty jsou opravdu minimální a raději je
několikanásobně zvětšíme nebo použijeme tepelně
izolující desku. Majitelé topidel na tuhá paliva nezapomenou na důležitou maličkost, pod topidlem musí
být nehořlavá tepelně izolační podložka, přesahující
půdorys na straně přikládacího otvoru nejméně o 30
cm a na ostatních stranách o 10 cm. U sporáků norma
vyžaduje vzdálenosti dokonce 60 a 30 cm. Nebudeme
se tomu divit, když si představíme, co dovedou vypadlé uhlíky na linoleu nebo na dřevěné podlaze. Výlet do světa norem zakončíme upozorněním na takzvanou lidovou tvořivost při výrobě topidel.
Používána mohou být pouze topidla, která prošla
zkouškami a byla schválena k užívání příslušnými orgány. Je jasné, že tomuto požadavku vyhoví pouze

výrobky odborných firem – ne však doma na koleně
stvořený nástroj zkázy.
A co říci k vlastní obsluze? Ke každému spotřebiči
musí být dodán návod k obsluze, který obsahuje pokyny pro obsluhu a regulaci topidla, pokyny pro bezpečné umístění a připojení k odvodu kouře, předepsané palivo, dovolené opravy a seřízení, které smí provádět uživatel a další nezbytně nutné údaje pro bezpečný provoz.
Návod nám nemá sloužit k prvnímu slavnostnímu
zatopení, ale jako průvodce po celou dobu používání
spotřebič. Budeme-li jej respektovat, omezíme nebezpečí vzniku požáru na minimum. Nesmíme také zapomínat na to, že kamna slouží k vytápění a ne k sušení prádla, tavení vosku či jiným potřebám, zahrnutým posléze ve statistické rubrice „nesprávné používání“. Za všechny podobné případy uvedeme jediný.
Stará žena obložila kamna nařezaným mokrým dřívím, aby jej vysušila. Navečer v kamnech zatopila a
těšila se, že přes noc borové špalíky vyschnou. Vyschly daleko dříve a tak dobře, že posloužily nejen k
zatápění, ale i ke vzniku požáru. Nikdo se již nedověděl, zda se žena pokusila s ohněm bojovat, nebo zemřela otravou zplodinami hoření. Pozdě přivolaní
hasiči stěží zabránili rozšíření požáru na další objekty
a v doutnajících zbytcích na tuto otázku nikdo odpověď nenašel …
A tak jsme od začáteční zimní idyly dospěli až k tématu nepříliš populárnímu. Skromným přáním nás
hasičů je, aby zdravý rozum a opatrnost přečkaly
všechna postupně opouštěná předsevzetí. Věnovali
jsme naše povídání topení a věcem okolo hřejících
kamen a vy se zamyslete nad svým počínáním a nezapomínejte, že skryté nebezpečí není o nic lepší než
zjevné. To skryté je v nás – ať už sedíte za volantem
nebo zatápíte v kamnech – a jen na našem jednání
záleží, jestli se zvuk hasičských sirén stane jen připomínkou dávné lidské neopatrnosti …

SPOLKY
Vynikající úspěch mladých hasičů
V sobotu 22. a v neděli 23. května proběhlo
v Dolním Hradišti závěrečné okresní kolo hry Plamen,
kterého se zúčastnilo celkem 14 družstev starších a
22 družstev mladých hasičů. Mezi těmito družstvy
jsme měli i my zastoupení a to třemi družstvy mladších.
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Naše „Áčko“ soutěžilo ve složení : Jirka a Nikolka
Švambergová, Rozárka Slabá, Honzík Špaček a Lenča
Zímová. Jirka Vodrážka nám onemocněl a tak jej Nikolka zastoupila „Béčko“ bylo ve složení: Jára a Ondra
Berbrovi, Míra Beneš, Jiřík Hudousek a Barča Špačková a naši nejmenší a nejmladší „Céčko“ : Terezka
Černá, Péťa Kuchař, Péťa Gažák, Vašík Pícl a Alenka
Klausová.
Všichni jsme se na soutěž těšili a doufali, že se
umoudří počasí, které celý týden bylo spíše studené a
hlavně deštivé. Po oba dva dny bylo nakonec slunečno
a teplíčko – chvílemi více než dost. Museli jsme dodržovat pitný režim a často jsme vyhledávali stín našeho altánku. První disciplínou byla štafeta 4 x 60 metrů
s překážkami, kdy první soutěžící překoná kladinu,
druhý přeskočí překážku, třetí přenese hasicí přístroj
a čtvrtý spojí hadice na rozdělovač a napojí proudnici.
Druhou disciplínou byl požární útok CTIF, kde se rozvinují hadice, překonává vodní příkop, bariéra, tunel a
lávka, stříká se ze džberovek, určují se technické prostředky a vážou uzle. Třetí disciplínou byla štafeta
CTIF – první závodník překoná žebříkovou stěnu, druhý přenese a odloží hadici, třetí podleze překážku,
čtvrtý překážku přeskočí a pátý napojí hadice na rozdělovač a připojí proudnici. Všechny disciplíny jsme
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prováděli dvakrát, takzvaně na dva pokusy a do výsledků se nám započítával lepší dosažený čas. Po
součtu umístění za první den jsme zjistili – naše áčko
je na neuvěřitelném druhém místě ! Unavení, ale spokojení jsme kolem 18té hodiny jsme odjeli do svých
domovů, abychom se dostatečně a v klidu vyspali na
druhý den. Dík za dopravu patří Míšovi Šotů, Vláďovi
Klausů, Fandovi Šveců a Radku Kratochvílovi.
V neděli ráno nás opět vítalo sluníčko a čekala nás
poslední disciplína, kterou byl požární útok. Napřed se
předvedli naši starší kamarádi, kterým jsme moc fandili. A pak to začalo – napřed tým céčka, pak béčka a
nakonec áčka – všichni se na útok s vodou moc těšili
a také předvedli, že už to s hadicemi, rozdělovačem,
košíkem a proudnicemi umí. První pokus vyšel nejlépe
týmu „B“, naši „céčkaři“ se také činili a áčko mělo
drobné zaváhání na rozdělovači a čas byl nic moc.
Protože jsme chtěli jak se říká stát na bedně, museli
jsme druhý pokus u áčka hodně zlepšit. Útok jsme
rozběhli naprosto v klidu, na základně jsme pospojovali všechny spoje, koš byl nasazen v mžiku, proudařky rychle doběhly k terčům a už nám strojník hnal vodu do hadic a nakonec to vyšlo !!! Při závěrečném vyhodnocení
jsme
společně
s kluky
a
děvčaty

z Manětína a Nevřeně stáli na stupních vítězů a
z rukou okresní starostky – naší Alči – jsme přebrali
pohár za třetí místo !!! Radost nás všech byla obrovská ! Pro úplnost je třeba se také zmínit o umístění
béčka, kterému patří celkové 16. místo a céčku 20.
místo.
Všechny děti se moc a moc snažily předvést to nejlepší, co se během roku naučily a myslím si, že nezklamaly ! Patří jim velikánské poděkování nejen za
výkon a umístění, ale také za reprezentaci našeho
města. Poděkovat se sluší také vedoucím – Hance,
Jitce, Janě a Ondrovi, za jejich volný čas a trpělivost
při přípravě nejen na závěrečné soutěže hry Plamen,
ale na všechny soutěže, kterých se každý měsíc
účastníme.
Do konce soutěžního ročníku 2009/2010 nás čekají
ještě dvě soutěže – 26. 6. v Horní Bělé a 27. 6.
v Mrtníku – snad nám bude opět štěstí přát.
O celé naší činnosti je vedena kronika, kterou si
můžete přijít prohlédnout do hasičské zbrojnice po
domluvě s vedoucí kolektivu Hankou Klausovou.
Alena Foldová
starostka SDH Kožlany

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY I.
Veselá školka
Koncem dubna se v mateřské škole ujalo vlády čarodějnické učení. Kouzla a čarování nám moc nepomohly a tak jsme se společně pustili do výroby správného oblečení. Starší děti si v rámci výchovné činnosti
vyrobily malé čarodějničky, do kterých schovaly ošklivá slova, malé děti s paní učitelkou vyrobily velkou
čarodějnici. Společně všichni 30. dubna na školní zahradě rozdělali oheň a sledovali, jak čarodějnice mizí
v plamenech. Následovalo opékání chleba, jízda na
koštěti a došlo i na soutěžení.

Malí zahradníčci
pečují o tújky, které jsme si vloni vysadili na školní
zahradě společně s rodiči. Celé dopoledne některé děti
trpělivě vytrhávaly plevel, aby právě jejich stromeček
pěkně rostl a dobře se mu dýchalo.

Včelka Mája
a její kamarádi, byl název ekologického programu,
na který jsme vyrazili do Plas. Procházku po louce,
kde se děti seznámily s obyvateli louky, s jejich obydlím, s jejich produkty a vyzkoušely si život ve společenství včel, provázelo krásné počasí a tak jsme si výlet pěkně užili. Domů si děti přivezly i vlastnoručně
vyrobenou kytičku- svíčku s včelím voskem.
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Koncert dětí
V úterý 25.května nám LŠU z Kralovic uspořádala
koncert . Vystoupení dětí , které třeba ještě
v loňském roce chodily do mateřské školy, bylo velice
milé. Společně jsme si zazpívali lidové písničky. Děti
ze školky si nakreslily hudební nástroje, které je
upoutaly.
L.Kozlerová

Návštěva ze Sezimova Ústí
Dne 3. května jsme na naší škole přivítali žáky a
učitele ze ZŠ v Sezimově Ústí. Oplatili nám tak naši
návštěvu, kdy jsme se žáky 8. a 9. třídy navštívili 20.
října 2009 jejich ZŠ a také vilu a hrobku Dr. E. Beneše. Právě na této návštěvě jsme se domluvili, že naše
školy budou vzájemně spolupracovat a navážou bližší
kontakty, 3. květen 2010 se stal dalším důkazem této
spolupráce.
Okolo desáté hodiny už jsme před školou netrpělivě vyhlíželi autobus ze Sezimova Ústí. Nezklamali nás, přestože trošku bloudili, dorazili téměř načas. Žáky a učitele přivítali p. ředitel Mgr. J. Švarc a třídní učitelky 9. a 8.
třídy Mgr. V. Přibylová a Mgr. K. Růžková, jejichž žáci a hlavně žákyně vyměnili školní lavice a učení za novou
profesi a stali se pro tento den hostiteli a průvodci. Návštěvníky si rozdělili do dvou skupin po 13 – 14 žácích.
První skupinu si vzala na starost 8. třída: M. Matějovský, D. Maixnerová, D. Hanzlíková a K. Holíková. Druhou
skupinu provázela 9. třída : I.Vorlíková, K.Šnajdrová, J.Božková, T.Charvátová, L.Urbanová a K.Klečánková.
Obě skupiny si prohlédly v různém pořadí místní muzeum,
kde nás provázela paní Matějovská, které tímto děkujeme
za zajímavý výklad. Dále si naši přátelé prošli naučnou stezku od muzea přes náměstí, městský úřad, stanoviště u školy, prohlédli si i rodný dům Dr. E. Beneše a zaujal je i park
se sochou nejslavnějšího kožlanského rodáka. Upoutala je
např. informace, že Kožlany jsou městem pěti věžiček a počítali je společně s námi. Trošku nám záviděli nově opravenou školu a hlavně moderní sportovní hřiště a minigolf u
školy. U každého stanoviště naučné stezky si žáci naší školy
sami připravili poutavý výklad a musíme podotknout, že u
některých zastávek sklidili i zasloužený potlesk.
Po příchodu do školy se žáci znovu rozdělili tentokrát do
menších 3 – 4 členných skupin a jejich průvodci je provedli
vnitřkem školy, ukázali jim učebny I. a II. stupně, naše dílny, počítačovou učebnu, učebnu s interaktivní tabulí, tělocvičnu apod. Okolo dvanácté hodiny nastal čas oběda. Naše
paní kuchařky všem připravily chutný oběd, podávala se hovězí polévka, vynikající svíčková s brusinkami a nechyběl sladký dezert na závěr. I jim tímto děkujeme.
Po obědě jsme nechali naše hosty oddychnout v učebně českého jazyka, zde také nastala výměna dárků a
upomínkových přemětů. Poté si žákyně 9. třídy L.Urbanová a K.Klečánková připravily prezentaci o historii, ale i
současném životě v Kožlanech na interaktivní tabuli v učebně matematiky. Sklidily, jak se říká, potlesk na otevřené scéně.
Po prezentaci jsme se všichni přemístili do tělocvičny, kde si žáci Kožlan a Sezimova Ústí změřili své síly ve
volejbalovém zápase. Hrálo se na tři sety. Snad jedině zde jsme museli trošku sklonit hlavy, protože jsme prohráli v prvním setu 20:25, ve druhém 24:26 a
ve třetím 6:25. Musíme ale podotknout, že za
Kožlany nastoupili žáci a žákyně, kteří si chtěli
zahrát, za Sezimovo Ústí výlučně chlapecký volejbalový tým. Sympatické také bylo, že naše
třetí družstvo, které výrazně prohrálo třetí set,
mělo radost ze hry a utkání doprovázelo výkřiky: „Hurá, už jsme za sítí!“ Také pan ředitel
prožíval utkání velmi těžce a každou chvíli pronášel větu: „Přineste mi studený ručník!“ Tímto
nechceme snižovat výkon prvního a druhého
kožlanského družstva, kdy zápasy byly vyrovnané do poslední minuty.
Po zápase nastalo společné fotografování a bohužel se přiblížil čas rozloučení. I když se nikomu nechtělo
ukončit společně strávený čas, okolo 15. hodiny už jsme se museli opravdu rozloučit a zamávat odjíždějícímu
autobusu. Samozřejmě jsme se domluvili, že naše vzájemné kontakty budou i nadále pokračovat. Chceme, aby
se do Sezimova Ústí vydali v budoucnu i dnešní „šesťáci a sedmáci“.Celý článek proto končíme pozdravem: „Na
brzkou shledanou!“
Mgr. K. Růžková
www.kozlany.cz
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POHLEDY DO HISTORIE
Ze starých kronik městečka Kozlan VII.
Týřovský pán a majitel Kozlan Vojtěch Hynek Teyřovský z Ensidle vida zkázu městečka Kozlan, které za
války třicetileté utrpělo, podal privilegia městečka
Kozlan císaři Leopoldovi I. aby je opět potvrdil a zašlý
řád v obci obnovil (například jarmarky), avšak bídu a
nedostatek tím nezažehnal. Aby se ale Kozlanští
v těch zlých časech alespoň trochu potěšili, pořídil Týřovský roku 1672 do chrámu Páně sv. Vavřince
v Kozlanech positiv (varhany) za 54 zlatých na penězích.
Vojtěch Hynek Teyřovský zemřel roku 1695
v hodnosti hejtmana kraje Rakovnického a pochován
byl v Miličově. Po něm spravovali panství Křické a
Kozlany synové jeho Jan Vilém, František Pavel a Michael Antonín. Že však již na panství vázlo dluhu za
69.450 zlatých rýnských prodali dne 9.listopadu 1702
panství
Týřovské
Václavu
Josefu
Lažanskému
z Bukové na Manětíně a Všesulově za 211.000 zlatých
rýn. a 500 klíčného, mělť na něm sám značný dluh.
Tak se páni Teyřovští z Ensidle s Kozlanskými navždy
rozloučili.
Zbědované městečko Kozlany Lažanští často zakládali penězi, ale když Kozlanští nemohli platit, učinili
s nimi roku 1709 „narovnání“, kterým mu Kozlanští
postoupili obecní pole nad Vožehovským mlýnem u
silnice na Čistou a hájek dolů až k lukám kozlanským
v místech dnešního Vožehova rybníka. Kromě toho
dovolili mu, aby v jednoum domě v Kozlanech mohl
své křické pivo šenkovati a domu toho užívati jako
výsadní hospody. Tím si Kozlanští podťali přední a
nejvýnosnější svou živnost – pivovarnictví.
Že milostivá vrchnost příliš nešetřila svých poddaných, o tom svědčí všeobecná nelibost, která
v Kozlanských vznikla pro velké daně, ale odstraněna
tak, že jim byla udělena milost, aby obec směla platit
z 20 usedlích toliko jen z 16 usedlích, vrchnost, že
pak za 4 sama zaplatí. Za to měli se poddaní za splacení své vrchnosti pobožně modliti. Avšak odpustil
jim ještě polovici berně vánoční a tak jim přece ulehčil. Avšak roku 1733 paní Marie Gabriela Lažanská,
rozená Černínová z Chudemie od svého syna Josefa
Lažanského Kozlany s celým panstvím koupila.
Domy v Kozlanech většinou ještě malé, dřevěné pod
doškouvou střechou se k sobě tulily jako kuřátka pod
kvočnou. Husí rybník nemile páchnul a na Šibeničním
vrchu stála opuštěná šibenice. Kdy ještě v Kozlanech
nebyly veřejné lázně, ani dráha a ohňů bylo také málo, protože sirky ještě také nebyly. Ale kozlanští sládci
v pivovaře již velmi dobré pivo vařili. Hospodu „Na rathauzu“, kterou krášlila dvojitá šindelová střecha s
pavlačí a věžičkou (která stála kdysi, kde dnes dům
čp. 203. dříve zvaná Myšina stojí) sousedé rádi navštěvovali, na litkup pili, a sem tam nějakou pranici si
tam odbývali. O politiku se nestarali, ale sem tam
v panském Týřovském rybníce sobě, vrchnosti zalovili.
Ženské, starší, mladší a baby klepavé v Kozlanech,
ale stále byly. Také Kateřina manželka Jakuba Tyrše
měla hubu zlou, velmi zlou, nevymáchanou. Ráda se
svezla po Apoleně, manželce Františka Halíka. Ta jí
byla solí v očích. Apolena dlouho snášela trpělivě její
úštipky, ale když slyšela, že Kateřina o ní rozhlašuje,
že je čarodějnice a s čertem drží, plakala a na rathauzu žalovala. Bylo to v první letní den Anno Domini
1755. Kdy v radní sednici na rathauze již dvacet let
www.kozlany.cz

zasedal primátor Václav Smrž spolu s purkmistrem s
Adamem Skalickým, který právě vysvětloval panu
syndikusovi a dvěma radním, kolik otýpek sežere jeho
volík podsední, že by ho nedal ani za 65 šajmů, když
do síně vrazily rozvaděné ženy. Apolena byla mladá,
pěkná, ale uplakaná. Kateřina bába vysušená, zelených očí a hubou jako šlejfernu. Mluvila bez přestání,
že Apolena je frejířka, že po každým mužským pošilhává a jiné další hříchy jí vyčítala. Ale, že by byla
čarodějnicí to dokázat neuměla. Odsoudili ji proto, a
když poplatky složila v hotovosti úřadu a právu, odvedl jí servus (sluha) na 3 dni do arrestu, který byl
hned vedle rathauzu, a syndikus napsal do manualu:
„Dne 21. Junny Letha 1755 stalo se na raddní sedniczy kozlanskey mezi manželkou Kateřinou a manželkou
Františka
Halíka jménem
Apolenou
následovní
srovnání totiž:
Poněvadž ona
Kateřina
Apolenu
čarodějnicí
nazvala a to jí
v ničem
dokázati
nemohla, jest tehdy přísným (mimo zapravení Ouřadu
a Práva) s třím denním Arrestem potrestána. Však tuto se zanechává, kdyby krátce nebo na dlouze jedna
a nebo druhá strana jen to nejmenší sobě vyčítala a
tu spozorovanou věcz zase v klevetu lži uvedla, bez
vší vejmluvy a okolo stojičnosti 3 kopy grošů míšenských ještě mimo všech jiných outrat k tomu třem téhodným arrestem potrestána býti má“.
Kateřina tedy zaplatila, v arrestu sobě poseděla a
od těch dob v Kozlanech nižádných klepů sic nebylo.
Amen.
Kozlanští konšelé však nejen za různé přestupky
své sousedy soudili, trestali a je napravovat se snažili,
ale i rádi se pobavili. Často se scházeli v rathauzské
hospodě, aby dobré pivo vypili. Na Pána Boha moc
nevěřili, a z žádné moci uřední ani vrchnostenské si
moc nedělali . Proto jako doklad o tehdejším společenském životě našeho
městečka, jeden zápis
z kozlanského manualu: „Bylo teplé odpoledné 13.,
měsíce července léta Páně 1781. V rathauzské šenkově městys Kozlan bylo živo. Hnedle celý magistrát
tu byl pohromadě. Páni učinili „vejchoz“ k domu Lorence Václava Tichého, kantora a zámožného souseda
kozlanského majitele usedlosti čp. 207.(t.č.p. Mutinského), který dal roku 1750 ke cti a slávě sv. Ignáce
v chrámu Páně kozlanském poříditi oltář za 40 zlatých
rýnských. Tichý byl „nařeknutey“ (nařčen) že gest (g
se četlo jako j) on u zahrady své tu zeď na obecní
grunt postawil“. Ale nestál ten capart pozemku za řeč.
Beztoho to byla jen bledá závist a zášť sousedská.
Zaplatil to obci, poněvadž to udělal z nepovědomosti,
a věc byla srovnána, a tak přišli to porovnání zavlažit.
V čele dlouhého dubového stolu seděl Lorenc Václav
Tichý, po levé straně uřadující purkmistr Matouš Skalický, po pravé primátor Václav Smrž, dále pak konšelé a sousedé:Martin Lajpert, Prokop Šubrt po tanínkovi hrnčíř, Jan Růžek, Matěj Šíbl, Tomáš Benda, Lorenc
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Vožeh, Antonít Kypta a jiných ještě několik. Matěj
Hozlbaur vyprázdnil holbu a vytratil se. Měl na spěch.
S ním
zmizel
i
Adam
Peringr,
protože vozil hnůj
na Mazance a ženu
měl hádavou.
V koutě u zvláštního stolu seděl Josef Rabštejnek, čepici maje sraženou
v týle. Pil na futro a
přihýbal si statně
z korbelíku.
Měl
vztek na celý svět a
nejvíc
na
ten
magistrát. Poslouchal řeči od velkého
stolu,
občas
se
ušklíbl a prohodil
do fousů nějakou štiplavou poznámku. Toho si však
nikdo nevšímal.

Páni si povídali, smáli se a časem zdvihali korbelíky
a připíjeli si. Pan Lorenc Tichý zařil radostí a spokojeně se usmíval. Jak by ne. Na modrém
kabátě
z poctivého sukna leskla se mu stříbrná medaile, kterou nedávno obdržel od Jeho Milosti císaře Josefa
II.(1780-1790) pro své zásluhy o vysazování ovocného stromoví, jak uvádí následující zápis: „Anno 1781
dne 5.Jannuary wyssla schwalní Currenda po czelým
Rakowniczkím (tak gak w patentní knize ten den zaznamenaney se vycházý) že nass Cantor spolu soused
miesteczka Kozlan Lorenz W. Tichy od Cys. a Kral. Milostj Josefa druhého Czísařze obdarowanj dostal Sylberne Medeylle na krku werzegnie nosyti przí wssech
pautích, proczesích, swatbách a wždiczky negenom
On nositi, anobrž y budanczy gejo potomczy, geho dietich dieti nosyti, na przíklad, že gest uposlech Czys.
poruczení w ladu ležiczym poly zahradu wystawiti,
kterážto wiecz mnoho w sobie obsahuge (dowiedit se
muže w kragskym auřzadie) že cestu má otewřwnau
k czysařskymu dworu“ (atc.viz Manual Kozlanský).
Pokračování příště
Bohumil Vondrášek

KULTURA
Bohumil Konečný „Bimba“ - nejkrásnější reklamní plakáty
V prostorách Návštěvnického centra pivovaru Plzeňský Prazdroj je výstava reklamních plakátů akademického malíře Bohumila Konečného.
Kurátorem výstavy je opět pan Jan Hosnedl,
plakáty zapůjčil pan František Ulč.
Výstava potrvá od 14.5.2010 do 31.7.2010
Otevřeno denně 8:30 – 18:00 hodin

Májový den řemesel a divadla
15.května proběhl v prostorách muzea v Mariánské Týnici májový den řemesel a divadla. Program na nádvoří začal již v 10.00 hodin a trval do
pozdního odpoledne. Odpoledne vyvrcholilo vystoupením folklorního souboru
Úsměv z Horní Břízy. Na nádvoří
probíhal celý den řemeslnický trh
s ukázkami a prodejem. Kožlanské šikovné „ručičky“ předvedla jednak Jaruška Marková, která malovala nádherné perníčky, ale také Jiřina Vlková
zaujala pletením košíků z papírových ruliček. Několik nadšenců si také vyzkoušelo, jakou trpělivost musí mít, aby vytvořili vlastní dekoraci na perníčku a ten si pak odnesli domů.

Výstava „Osudové roky české státnosti“
Základem výstavy je část úspěšné putovní výstavy pana Miloše Trnky
„T.G.Masaryk a československé legie-Masarykova cesta kolem světa“
(Muzeum TGM v Lánech,2005).To bylo podnětem k zamyšlení tuto výstavu
rozšířit o další části k 90.výročí vzniku ČSR. Asociace nositelů legionářských
tradic (ANLET) se o toto rozšíření a uspořádání přičinila. Z příspěvků a
zapůjčeného materiálu a dokumentace (kolektiv autorů) máme k dispozici
konečnou úpravu. Tato putovní výstava je k dispozici ke koupení i
k zapůjčení.Na vernisáž výstavy jsou pozváni žáci ZŠ a MŠ Kožlany Lenka
Urbanová, David Mašek, Dominik Soukup,Ladislav Kupec,Helena Holečková a
Václav Furst, kteří za svoji slohovou práci z návštěvy Sezimova Ústí v září
2009 obdrží od pana Miloše Trnky knihu a Děkovný list Pamětní síně I.,II. a
III.odboje.
Mgr.Věra Přibylová
Poslední zájezd do Velkého divadla Plzeň v této divadelní sezoně
se uskuteční v sobotu 5.6.2010
Na programu: Zpívání v dešti.
Odjezd autobusu je v 17,30 hodin z Kožlan.
Další zájezd chystáme na září.
www.kozlany.cz
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY II.
Jak jsme sportovali v dubnu a v květnu
Po dlouhém čase jsme byli pozváni 24.dubna na
JARNÍ TURNAJ v basketbale dívek do Plas.Tentokrát
jsme jeli v plné síle: mladší dívky (Šofranková A.,
Hynková K., Švambergová M., Jašková T., Siváková
K., Slabá R.) a starší (Urbanová L., Bihariová M., Šnajdrová K., Vorlíková I., Hanzlíková D., Jasinská K.).
V každé kategorii startovalo pět týmů z okresu a utkaly se každý s každým. Naše týmy prošly všemy zápasy bez zaváhání, až v posledním narazily mladší na ZŠ
Kralovice a starší na ZŠ Žihle. V těchto utkáních šlo o
první místa a naše dívky po vyrovnaném boji prohrály.Škoda, ale přesto jsme byli spokojeni, neboť zvítězil
dobrý basketbal, který se na těchto třech školách hraje díky DBK.
V úterý 18.května se konaly v Nýřanech atletické
závody „POHÁR ROZHLASU“. Naše škola postavila dvě
mužstva chlapců(mladší a starší) a družstvo dívek
(mladší+starší-mix.), které startovalo za starší žákyně. V souboji s družstvy škol, které mají atletické zá-

zemí (např. Kralovice, Plasy, Nýřany) jsme skončili v
poli poražených, ale musím vyzdvihnout některé individuální výkony našich reprezentantů:
Aneta ŠOFRANKOVÁ
Lenka URBANOVÁ
Lukáš PTÁČEK
Dominik SOUKUP
Michal PERNER
Lukáš SPRÁVKA
Pavel KREV

6.místo – 800m - 3:02 min
1.místo – koule - 888 cm
2.místo – koule - 1118 cm
5.místo – výška - 155 cm
6.místo – výška - 155 cm
4.místo – výška - 130 cm
5.místo - výška - 130 cm
8.místo - míček - 46,5 m

Všem děkuji za reprezentaci školy a věřím, že se
zúčastníme i v příštím roce, třeba i v duchu hesla
„Není důležité vyhrát, ale přežít!“
Jaroslav Berbr

Čarodějnice v ZŠ
V pátek 30.4. nastal v naší škole den D. Připomněli jsme si tradici Filipojakubské noci - pálení čarodějnic. Pro žáky z 1. stupně byl připraven
Čarodějnický rej, na který se všichni převlékli do čarodějnických kostýmů a do školy přilétli na koštěti.
Místo svačiny jsme opekli špekáčky a pak se rozlétli plnit čarodějnické
úkoly - prověření leteckých dovedností, předvedení čarodějnického tance, závody v letu na koštěti, kresba čarodějnických obrázků a nechybělo ani stavění májky. Také jsme v každé třídě volili "Nej" čarodějnici,
která dostala malý dárek. Bylo to velmi těžké, protože některé kostými
byly opravdu úžasné.
Počasí nám přálo a všichni jsme si toto dopoledne skvěle užili. Nejvíce
bychom asi měli poděkovat paní učitelce Berbrové, která pro nás akci
připravila.
Žáci 5. třídy

,,Malý záchranář"
Tuto soutěž organizuje Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a má pomoci školám při začleňování tématiky "Ochrana člověka za mimořádných událostí" do výuky.
Oblastní kolo soutěže se konalo 20. května v požární stanici
Plasy a naší školu reprezentovala 2 družstva - 8 žáků ze 4. a
5. třídy ( A - N. Součková, R. Slabá, L. Zímová, J. Švamberg,
B - J. Berbr, J. Špaček, E. Bílková, K, Siváková).
Na několika stanovištích musela družstva prokázat své znalosti a dovednosti při řešení mimořádných událostí, např. zabalení evakuačního zavazadla, nálezu nebezpečného předmětu,
poskytnutí
umělého
dýchání, volání
na tísňové linky
a
poznávání
varovných
signálů.
Jednotlivci pak
své znalosti prověřili ještě v písemném testu. Po hlavní soutěži
proběhly ukázky práce integrovaného záchranného systému, ze
kterých se nám nejvíce líbila záchrana tonoucího cvičeným psem.
Soutěže se zúčastnilo celkem 12 družstev a konečné výsledky
byly opravdu velmi těsné. Družstvo B obsadilo pěkné 7. místo,
družstvo A vybojovalo 2. místo a pojede nás 24. června reprezentovat do krajského kola v Plzni.
Držme jim palce!
Dana Berbrová
www.kozlany.cz
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Techmania
13.5. žáci ZŠ
Kožlany navštívili
v Plzni
science
center Techmania, kde se snaží
zábavnou
formou přiblížit svět vědy a techniky. Nejprve ve skupinách absolvovali s průvodcem jeden z mnoha nabízených školních programů na určité téma. Pak si mohl

každý sám projít celou expozici a vyzkoušet všechny
exponáty jak fungují.
Koho to příliš nezaujalo, měl možnost se na chvilku
stát detektivem nebo špionem a v expozici TOP
SECRET si vyzkoušet řadu úkolů, které tyto profese
provází . Na závěr si někteří žáci na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je, když jim tělem prochází tisíce voltů.
J. Kotěšovec

Červen v muzeu a galerii v Mariánské Týnici
Muzeum v Mariánské Týnici zve návštěvníky na výstavu grafických listů, která bude
probíhat do 20. června ve výstavním sále. Od 23. června můžete navštívit výstavu nazvanou "Salon 2010 " , kde se představí výtvarníci z Kralovic a okolí.
Na sobotu 19. června jsme pro zájemce a příznivce divadla připravili divadelní představení na nádvoří muzea - " Sen noci svatojánské ". Začátek je v půl deváté večer.
Hrát bude divadelní soubor " Jezírko " z Plzně, který se již několikrát úspěšně představil
divákům v Mariánské Týnici.
Jana Dienstpierová

POCHOD ÚDOLÍM JAVORNICE
se uskuteční v náhradním termínu

v neděli 6.června 2010
Sraz před kožlanskou knihovnou v 9:00
S sebou si vezměte uzeninu na opečení, vhodnou obuv do přírody a dobrou náladu.
Trasa je dlouhá asi 15 km. Zpestření na Vás čeká v podobě brodů.
Zpáteční cesta je zajištěna autobusem až do Kralovic. Dopravné 20,- Kč.

SPORT
Florbalový klub Kožlany
Pro všechny hráče a příznivce florbalu máme dobrou zprávu. V květnu byl založen florbalový klub Kožlany,
který se přihlásil do soutěže s názvem Bohemia liga malého florbalu. Hraje se systémem tři hráči v poli + brankář. Hledáme další hráče od 15 let, kteří by nám chtěli pomoci dosáhnout v naší premiérové sezoně dobrého
výsledku. Dále hledáme sponzory, kteří by nás finančně podpořili a kterým můžeme nabídnout reklamu na dresech hráčů apod.. Další informace na www.fbkkozlany.webnode.cz. Kontakt na e-mail: Hukuluka@seznam.cz.
Těšíme se na Vás.

Připravujeme cyklistický výlet Ladislavská 50
předpokládaný termín poslední víkend v červnu.
Podrobnosti budou upřesněny

www.kozlany.cz
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Výsledkový servis FC Olympie Kožlany - květen
Muži:
Žihle – Kožlany 4:1 (1:0)
branka: Lehner
Kožlany – Všeruby 2:1 (1:0)
branky: Šnajdr 2
Plasy – Kožlany 4:2 (2:0)
branky: Šnajdr 2
Kožlany – Líně 2:2 (1:1)
branky: Štrunc, Šnajdr

Žáci:
Kaznějov – Kožlany 1:1 (1:1)
Kožlany – Žihle 2:4 (0:1)
Kožlany – Tlučná 15:0 (8:0)
Kralovice – Kožlany 8:0 (6:0)
Kožlany – Plasy 1:15 (0:7)

Dorost:
Tlučná – Kožlany 3:1 (2:1)
branka: Hora
Kožlany - Kam. Újezd 4:1 (1:0)
branky: Drda 2, Hora, Paul
Hadačka – Kožlany 3:13 (0:7)
branky: Kozler 6, Karlík 2, Paul 2, Krev, Hora, Macák
Kožlany – Kaznějov 6:0 (2:0)
branky: Paul 3, Drda, Krev, Karlík

Stará garda:
Kožlany – Všeruby 4:0 (2:0)
branky: Bílek 2, V.Kulhánek, L.Kulhánek
Druztová – Kožlany 0:4 (0:1)
branky: Bílek, Běláč, Ročkár, Šnajdr
Kožlany – Trnová 4:2 (2:1)
branky: Kratochvíl 2, V.Kulhánek, Bílek

Jiří Švamberg

Program - červen:
Muži:
5. 6.
12. 6.
19. 6.
26.-27.

Kožlany - Bezvěrov
Dolní Bělá - Kožlany
Kožlany - Horní Bříza B
6. zájezd do Pöllwitz

Dorost:
17:00 5. 6. Kožlany - Žihle
17:00
17:00 Žáci:
13. 6. Chotíkov - Kožlany
19. 6. Kožlany - Dolní Bělá

14:30

Stará garda:
4. 6. Dýšina – Kožlany
11. 6. Kožlany - Plasy
18. 6. M. Touškov – Kožlany

18:00
18:00
18:00

10:30
10:00

DBK Kožlany - Kralovice
Poslední basketbalovou soutěží, která ještě probíhá
v ročníku 2009/2010, je Šmoulinka Cup, který si pořádají kluby pro své začínající hráčky a hráče ročníků
1999 a mladší.
Předposlední turnaj se konal v pořadatelství USK
Praha v hale BK Prosek. Za účasti všech tří pražských
družstev (USK, Aritma, Prosek) a našeho DBK K-K. Na
rozdíl od předcházejících turnajů bylo naše družstvo
BK DE Prosek vs DBK K-K 7 : 66
(3:13 / 3:33 / 5:46)
Body: Sklenářová S. 24, Staněk F.
12, Slabá R. 10, Fialová A. 8, Berbr J. 4, Berbr O. 2, Švambergová
N. 2, Špačková B. 2, Tišerová Z. 2
* Fauly: 9-10 * TH: 8/3-12/4 *
TO: 1-0

ARITMA vs DBK K-K 10 : 34
(4:2 / 4:13 / 8:17)
Body: Sklenářová S. 16, Staněk F.
6, Berbr J. 4, Berbr O. 4, Slabá R.
2, Šimsová K. 2 * Fauly: 14-19 *
TH: 16/2-12/4 * TO: 0-1

Poslední turnaj Šmoulika Cupu se odehraje opět na
BK Prosek v neděli 13. června.
Jak jsem již napsal v minulých číslech zpravodaje,
naše dominance v této soutěži je dána tím, že hráčky
a hráči ročníků 1999 a mladší hrají pravidelně soutěže
v našich starších družstvech (letos družstvo ml. mini MIX). Toto není z naší strany cílenou strategií, ale
nutností danou malým počtem dětí jednoho věkového
ročníku. Bez doplnění z mladších ročníků bychom vůbec nemohli k zápasům krajského a oblastního přeboru nastoupit. Věřím, že zanedlouho se projeví babyboom i v našem klubu a budeme dávat dohromady
maximálně dva ročníky a postavíme třeba i dvě družstva.
Z dalších akcí, které máme připravené do konce
školního roku, bychom Vás rádi pozvali na již 5. ročník
Memoriálu Katky Šlikové ve streetbalu (12.6. sportovní areál ZŠ Kožlany), Okresní kolo streetbalu škol
www.kozlany.cz

složeno pouze z deseti hráček a hráčů – projevují se
omluvenky dané i jinou činností než basketbalem
(fotbal, TZ apod.). I přes handicap menšího počtů
hráček a hráčů jsme potvrdili naše „výsostné“ postavení v této soutěži a zopakovali jsme vítězství
z předchozích turnajů. Poprvé jsme nevyhráli obě dovednostní soutěže. Vyhráli jsme střelbu a ve dvojtaktech jsme se umístili na druhém místě.
USK Praha vs DBK K-K 21 : 42
(7:11 / 9:21 / 19:26)
Body: Sklenářová S. 14, Staněk F.
8, Berbr O. 7, Fialová A. 4, Šimsová K. 4, Berbr J. 2, Švambergová
N. 2, Slabá R. 12 * Fauly: 6-6 *
TH: 3/1-7/2 * TO: 1-1

(15.6.), Ukončení basketbalové sezóny (asi 24.6. Kralovice) a závěrečnou vyjížďku na kolech Rakovník –
Křivoklát a zpět spojenou s regenerací v bazénu
v Rakovníku (27.6.).
O prázdninách pojedou někteří naši hráči a hráčky
na různé basketbalové kempy (Brandýs, Klatovy
apod.). Společnou přípravu zahájíme atletickými tréninky v týdnu od 16. do 21. srpna ve sportovním areálu ZŠ Kralovice a v neděli 22.srpna nastupujeme na
společné soustředění do tělocvičen gymnázia a ZŠ
Plasy. V září pak pořádáme tradiční turnaje (MINI
KRA-KOŽ CUP – 3.-5.9. pro ročníky 1999 a KRA-KOŽ
CUP 11.-12.9. pro starší dorostenky) a pak již začíná
kvalifikacemi o žákovské ligy sezóna 2010/2011. Uděláme vše pro to, aby byla alespoň stejně úspěšná jako
ta končící.
J. Buňka
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Rozloučení s basketbalovou sezónou
streetbalový turnaj

5. ročník Memoriálu Katky Šlikové
sobota 12.6.2010 od 9:00 do večera
Sportovní areál ZŠ Kožlany
další info na www.basket.kozlany.cz

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V květnu jsme Vám
položili otázku: Jaké roční období máte nejraději?

Na otázku v květnu jste odpovídali takto:

Anketní otázka na měsíc červen:
Kam ukládáte stavební suť?

stav hlasování k 28.5.2010 v 10:30 hod
(nová anketa bude spuštěna 1.6.)

Proměny...

dříve

současnost

Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné
formě na MěÚ (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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