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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
podzimní počasí vykouzlilo na
stromech krásné barvy, ale
také
velké
množství spadaného
listí.
Naše technické
služby
mají
nyní možnost
vyzkoušet novou
techniku
pořízenou
na
úklid listí. Věřím, že se díky tomu
zefektivní a zkvalitní podzimní práce. V říjnu jsme také zajistili vlastními silami úklid starého zbořeného domu, který hyzdil vzhled města při vjezdu do ulice Na Výfuku.
Ve spolupráci s DK zemědělská
jsme opravili střechu na budově
městského úřadu, okap na sokolovně a také komíny na budově
zdravotního střediska, které byly v
dezolátním stavu a hrozilo jejich
zřícení. Zvláště oprava komínů byla vzhledem k výšce střechy a
špatnému přístupu velmi obtížná.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
HZS Požární stanici Plasy, která
nám v rámci svého výcviku poskytla vysokozdvižnou plošinu na
rozebrání zchátralých komínů.
Vlastníci bytů v bytovce č. p.
366 zahájili práce na výměně oken
a opravě střechy. V příštím roce
dostane bytovka nový zateplený
kabát. Jsme rádi, že se v Kožlanech zvelebí další obytný dům a
tím jeho vlastníci nejenom že ušetří na energiích, ale také přispějí k
lepšímu vzhledu našeho města.
Mezi bytovkami bylo postaveno
nové dětské hřiště. V minulém vydání zpravodaje jsem se o tom již
zmiňoval. Na doplnění informací
uvádím, že hřiště bude ještě oploceno, dostane přesný provozní řád
a bude zde také umístěn odpadkový koš. Drobné nedostatky ve vybavení hřiště již byly dodavatelskou firmou opraveny a město zawww.kozlany.cz

jistí jeho pravidelnou údržbu a
kontrolu. Je dobře, že občané nejsou lhostejní a upozorňují hlavně
starší děti na neukázněné chování
a projevy vandalismu, které se zde
během krátké doby objevily. Dotaci na výše zmíněné hřiště ve výši
324 tisíc Kč jsme již z MMR ČR obdrželi.
Na tomto místě bych chtěl občany informovat o tom, že v tomto
roce jsme již na dotacích obdrželi
celkem cca 1.200.000,- Kč. V této
sumě ještě není zahrnuta dotace
na rybník Vožehák.
Vyčištění Vožehova rybníka a
oprava hráze je ve stadiu výběrového řízení. V současné době je
schválena zadávací dokumentace
na SFŽP a vybraná firma může zahájit výběrové řízení na dodavatele
díla. Předpoklad je, že do konce
roku 2011 budeme mít vítěze výběrového řízení.
Na jaře roku 2012 začne vypouštění a výlov rybníka. Poté mohou
začít stavební práce na hrázi. Do
podzimních měsíců popř. do zimy
r. 2012 se odvodní bahnitý sediment, který může být poté vytěžen. Takto vypadá naše představa
o průběhu celé akce.
Z KÚ PK nám již přišlo rozhodnutí o provozování kanalizace v Kožlanech. Po nabytí právní moci již
budeme provozovateli společně
kanalizace i vodovodu. V měsíci
listopadu již do svých poštovních
schránek obdržíte nové smlouvy a
další důležité dokumenty. Na zasedání zastupitelstva 19. listopadu
2011 bylo rozhodnuto o ceně stočného na rok 2012. Podle předpokladu zastupitelé schválili původní
cenu, tj. 26,39 Kč bez DPH. V současné době je DPH na vodu ve výši
10%. V roce 2012 se ale zvyšuje
dle schváleného zákona na 14%.
Cena jednoho kubíku tedy vyjde i s
DPH na 30,08 Kč.
Zájemci o výstavbu řadových
garáží již rozjeli své projekty a ta-

ké se uskutečnilo jednání s nájemci zahrádek za bytovkou č. p. 368
za účelem posunutí zahrádek směrem od bytovky. Na uvolněném
prostoru by vznikla místa pro šikmé parkovací stání. Všechna tato
opatření směřují k uvolnění místních komunikací okolo bytovek od
zaparkovaných aut, která hlavně v
zimě neumožňují lepší údržbu pluhováním.
V říjnu proběhl na městském
úřadě audit hospodaření, který nezjistil žádné nedostatky. V současné době se intenzivně pracuje na
přípravě rozpočtu na rok 2012. Požadavků je hodně, peněz je málo.
Je to stejné každý rok.
Hodně práce udělali hasiči o víkendu 22. a 23. října. Po dohodě s
městským úřadem zhotovili ze starých plechových vrat nová, která
osadili v části bývalé kotelny. Díky
této úpravě bude možné rozebrat
staré vybavení kotelny a postupně
zahájit další stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice. Za odvedenou práci si zaslouží poděkování.
Z kulturních a společenských akcí je třeba zmínit tradiční hasičskou zábavu, připomínku vzniku
ČR 28. října položením kytice u
pomníku prezidenta Beneše a následující pochod po naučné stezce
v režii naší kulturní komise.

Na závěr mi dovolte několik vysvětlujících informací a připomínek. Na řadu dotazů proč budujeme v Luční ulici osvětlení, když
někde jinde se nesvítí, odpovídám,
že toto osvětlení si vybudoval na
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vlastní náklady p. Mašek, který si
také zatím na vlastní náklady bude
svítit.
Další připomínku mám k volně
pobíhajícím psům, kteří
v říjnu

způsobili škodu na srnčím našim
myslivcům. Žádám všechny majitele psů o odpovědný přístup při
venčení svých miláčků. Jedná se o
úklid a o bezpečnost. Nechceme

přeci nikdo žít mezi psími exkrementy a bát se volně pobíhajících
psů.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 16. a 17. zasedání konaném 3. a 24. 10. 2011
za účasti většiny členů rady města
a tajemnice

vanosti a domluvy ohledně změny
výměry zahrádek.

Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a členů rady, diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 16. zasedání rady města
Kožlany; termín a program 5. zasedání zastupitelstva města Kožlany; smlouvu o poskytnutí finanční
dotace na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním poskytování pečovatelské služby; žádost o zápis do seznamu zájemců
o umístění do DPS Kožlany, s tím,
že v současné době není volný
žádný byt; úpravu pozemku určeného na stavbu garáží v ulici Na
Výfuku, Kožlany s tím, že zajistí
odvoz sutě a zbytků stavebního
materiálu ze zbořeného domu,
ostatní zemní práce spojené s výstavbou garáží si zajistí stavebníci
na své náklady; uzavření dohody o
provedení práce
Rada ukládá:
tajemnici svolat schůzku nájemců
zahrádek na pozemku p.č. 3623/8
v k.ú. Kožlany za účelem informo-

Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 17. zasedání rady města
Kožlany; směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků
města; uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kralovice a městem Kožlany na výkon
přenesené působnosti na úseku
přestupků; uzavření dodatku č. 2 k
dohodě o dočasném užívání pozemku p.č. 815/5 v k.ú. Bohy, ohledně prodloužení doby užívání
části pozemku; poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.000,- Kč
na provoz pojízdné prodejny na
rok 2011; úhradu výdajů vzniklých
v souvislosti s výstavbou šatny v
objektu Sokolovny v Kožlanech;
prodloužení pracovní smlouvy pracovníka technických služeb; zveřejnění záměru pronájmu části pozemků p.č.373, 217/3, 220/2,
220/1, 4912 k.ú. Kožlany za úče-

lem výstavby garáží; nákup dárků
pro děti z MŠ Kozojedy v hodnotě
1.000,- Kč.
Rada souhlasí:
se zařazením žádosti o odkoupení
stavební parcely do seznamu žadatelů s tím, že v současné době je
zpracováván geometrický plán dotčené oblasti; s napojením pozemku p.č. 4363/2 k.ú. Kožlany na
obecní vodovod a kanalizaci dle
předložené dokumentace z důvodu
výstavby rodinného domu; se zástavou kulturního domu ve Dřevci
č.p. 42 pro provozní úvěr D-K zemědělské a.s.
Pozn.: Zveřejněna je upravená
verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s §
16, § 17, § 95 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v
platném znění, k nahlédnutí v zápisu na Městském úřadě.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na
5. zasedání konaném dne 19.10.2011
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva

sedkyně Hana Tupá, členové Radovan Kratochvíl, Milan Konopásek
a zapisovatelem Janu Dufkovou

Zastupitelstvo určuje:
č. 42/11 - ověřovateli zápisu Bc.
Františka Švece a Zdeňka Pícla,
návrhovou komisi ve složení před-

Zastupitelstvo schvaluje:
č. 43/11 - program 5. zasedání
zastupitelstva; č. 44/11 - změnu
rozpočtu města na rok 2011 - 7.

rozpočtové opatření; č. 45/11 cenu stočného pro město Kožlany
ve výši 26,39 Kč/m3 bez DPH s
účinností
od
01.01.2012;
č.
46/11 - bezúplatný převod pozemku p.č. 1506/5 v k.ú. Dřevec o
výměře 71 m2 do vlastnictví města Kožlany.

Informace pro občany
Znovu chceme upozornit všechny držitele psů, že je zakázáno volné pobíhání psů!
Poslední případ, kdy psi napadli srnu je příkladem
toho, co se může stát, kdy majitel své psy neuhlídá.
Ovšem může dojít i k horší situaci, kdy napadeno může být i dítě. Toho se jistě chceme všichni vyvarovat.
Proto znovu apelujeme na všechny – dávejme si
pozor, zda jsou naši „miláčci“ bezpečně zavřeni. Ohlídejme si je na procházkách, při venčení. Ať je máme

pro radost a nečekají nás pak starosti, když způsobí
neštěstí.
Dalším nebezpečím je, že pes volně pobíhající po
městě může být odvezen odchytovou službou a pak
vymáhána náhrada za pobyt v útulku. Nebo majitel
může být nahlášen k řešení u přestupkové komise.
Nebezpečné je i volné pobíhání psů ve volné přírodě
nebo v lese. O tom by jistě mohli hodně říct myslivci.

Citát měsíce:
„Chtivost udělá z nenasytných chudáky.“
Basilios Veliký
www.kozlany.cz
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Občanské průkazy – změny od 1. ledna 2012
Dnem 01.01.2012 nabude účinnosti novela zákona
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů. Tato novela mění dosavadní způsoby při vydávání občanských průkazů, změní se formát a typ občanského průkazu. Počínaje uvedeným
datem se začne vydávat elektronický občanský průkaz
se strojově čitelnými údaji, popř. na žádost občana
také s kontaktním elektronickým čipem. Nový typ občanského průkazu bude velikosti formátu kreditní karty a budou v něm uvedeny všechny stávající údaje,
jeho platnost bude 10 let, u osoby mladší 15-ti let bude doba platnosti 5 let.
Je nutné zdůraznit, že stávající občanské průkazy
zůstávají v platnosti do doby v nich uvedené, není
nutná žádná povinná výměna za nový typ občanského průkazu.
S ohledem na výše uvedené změny, které nastanou, dojde k omezení provozu agendy občanských
průkazů i cestovních dokladů a to:

Městský úřad Kožlany
30.11.2011 - poslední den, kdy je možné podat žádost o vydání občanského průkazu na
Městském úřadě v Kožlanech a dále u kteréhokoli matričního úřadu nebo nepříslušného úřadu
obce s rozšířenou působnosti (ORP)
Městský úřad Kralovice
14.12.2011 - poslední den, kdy je možné podat
žádost o stávající typ občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji u Městského úřadu Kralovice.
od 19.12.2011 do 30.12.2011 - nebude možné
podat žádost o vydání elektronického cestovního dokladu u Městského úřadu Kralovice (od 27.12.2011
nebude možné vyhotovené elektronické cestovní pasy
vydávat občanům).

www.kozlany.cz

Počínaje 2. lednem 2012 by měl pracovat nový
elektronický systém. Pro občany tak bohužel skončí
možnost požádat o vydání občanského průkazu u
Městského úřadu v Kožlanech, nadále toto bude možné pouze u Městského úřadu Kralovice. Dále občané
budou mít možnost požádat, a vyhotovený občanský
průkaz převzít, u kteréhokoli úřadu ORP, těmi nejbližšími jsou Magistrát města Plzně, MěÚ Nýřany - pracoviště Plzeň-Bory, MěÚ Rokycany, MěÚ Rakovník.
INFORMACE PRO OBČANY - stručné shrnutí nejdůležitějších změn ve způsobu vydávání občanských
průkazů od 01. ledna 2012:
podat žádost a převzít vyhotovený elektronický
občanský průkaz (e-OP) bude možné pouze u
úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), nikoli již na matričním úřadě, tak jak tomu bylo
doposud,
podat žádost a převzít vyhotovený e-OP bude
možné u jakéhokoliv úřadu ORP,
žádost o e-OP bude pořizována elektronicky odpadá ruční vypisování tiskopisu,
při podání žádosti o e-OP bude pořízena digitální fotografie - odpadá cesta k fotografovi,
na žádost občana bude možné vybavit e-OP
elektronickým kontaktním čipem, za tento typ
e-OP je stanoven správní poplatek ve výši 500,Kč,
o e-OP budou moci požádat, prostřednictvím
zákonného zástupce, osoby mladší 15-ti let,
správní poplatek je stanoven ve výši 50,- Kč.
Informace ohledně změny ve vydávání občanských
průkazů jsou též zveřejněny na www.kozlany.cz a
úřední desce MěÚ.
Dufková Jana
tajemnice MěÚ Kožlany
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NAŠE SPOLKY
Z činnosti klubu důchodců
4. října se konal zájezd seniorů
do Bečova a Karlových Varů. Bečov
navštívili senioři poprvé v roce
1999,
to
byl
relikviář
v restaurování. Relikviář byl vytvořen v r. 1225-1230 pro opatství ve
Florennes.

R. 1483 byla vložena pravost
ostatků, r. 1838 byl relikviář zakoupen vévodou Alfrédem de Beaufort-Spontin za 2500 franků,
vzácnou památku nechal opravit.
R. 1888-1889 po prezentaci na retrospektivní výstavě uměleckého
řemesla v Bruselu byl relikviář odvezen do Bečova. 1945 – Heinrich
Maria Beaufort – Spontin byl po
skončení II. Světové války nucen
opustit republiku. Před odjezdem
stačil relikviář ukrýt pod podlahou
v hradní kapli v Bečově.
1984 přišla nabídka tajemného
obchodníka Dannyho Douglase na
vyvezení blíže nespecifikovaného
uměleckého předmětu, za který je
ochoten zaplatit Československu
250.000 americ. dolarů. V r. 1985
bylo usilovně pátráno po tajemném předmětu a 5.11.1985 bylo
pátrání korunováno úspěchem.
Vzácná památka pod podlahou
kaple byla vlhkem poškozena. Restaurování trvalo 11 roků. Jádro
vytvořené z dubového dřeva bylo

nahrazeno ořechovým. Asi 3000
dílů bylo rozebráno, samostatně
opraveno a opět vráceno na původní místo. Právě výzdoba představuje nevyčíslitelnou hodnotu.
Památka je ukázkou nejrůznějších
uměleckých technik. Sošky a reliéfy jsou z tenkého zlaceného stříbrného plechu, různé geometrické
ornamenty jsou převážně z emailu.
Přepychový vzhled relikviáři dodávají i hojné části z filigránů
s polodrahokamy, drahokamy a
téměř
sedmdesáti
antickými
gemami,
onyxy,
jaspisy,
s drobnými motivy postav a zvířat
starými asi 2000 let. Kruhové reliéfy znázorňují sv. Timoteje a sv.
Maura.

Od roku 2002 je relikviář vystaven v 1. patře bečovského zámku
ve speciální trezorové místnosti.
Druhým místem zájezdu byly
Karlovy Vary a to muzeum Becherovky. Tam byli senioři seznámeni
s historií třináctého pramene.
Lékárník Josef Becher a Angličan
Dr. Frobing, který měl velký zájem
o bylinky a experimentoval s nimi,
byl častým hostem lékárny. Dr.
Frobing nechal lékárníku Becherovi
recept, ten jej dva roky zkoušel a

vylepšoval. V r. 1807 začal prodávat „Anglickou hořkou“, jak nové
kapky na spolupráci svého přítele
nazval. Becherovka si získala zájem lázeňských hostů a dostávala
se do různých měst a zemí světa.
Závod na výrobu becherovky se
dědil z otce na syna. Od roku 1841
byl vyhledávaný likér plněn do plochých lahví zelené barvy. Na počátku 20. Století měla Becherovka
12 tisíc pravidelných odběratelů,
registrovanou známku a slavila
úspěchy ve světě. Do Anglie se dostala až v r. 1938. Její výroba je
tajemstvím. Používá se 20 druhů
bylin a koření, karlovarská voda,
to vše zraje v dubových sudech ve
starých sklepech.

Je zde 365 dubových sudů, červeně orámovaných, 165 dřevěných
kádí a jeden Mamut – nerezová
káď, která pojme 660 hl Becherovky, 9 km spletitého potrubí spojující jednotlivá sklepení a výrobní
prostory Becherovky. V muzeu je
možnost nákupu likéru jako upomínka na návštěvu.
Fujanová Růžena

Klub důchodců Kožlany

Doprava tam i zpět zajištěna autobusem

pořádá

zastávky:
bytovky ZD – 14:25 hod. * u Váhy – 14:28 h.
u školy – 14:30 h. * u MÚ –14:30 h.

podzimní setkání důchodců
v úterý

8.11. 2011

od 15:00 hodin u Vožehova rybníka

Program:
1/ zahájení
2/ Pohoštění připravené vedoucím DP p. Hanzlíkem
3/ Volná zábava
Odjezd autobusu zpět v 18:30 hod.

KULTURA
Kulturní komise připravila na listopad
25. listopadu od 17,00 hodin rozsvícení vánočního stromečku aneb Pojďte s námi do Betléma
29. listopadu od 15,00 hodin Advent v knihovně K vidění budou výrobky šikovných rukou
9. prosince zájezd do velkého divadla v Plzni na operetu Netopýr. Zájemci se mohou hlásit v knihovně.
www.kozlany.cz
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HISTORIE
Robotní povinnosti a poddanské dávky kožlanských
Není pochyb, že již král Václav I. navštěvoval často
náš kraj za účelem lovu. Jeho přičiněním byl také založen a postaven farní kostel v Kožlanech, o kterém je
písemná zmínka již roku 1283. Kožlany byly královským zbožím a byly vždy spravovány komorou koruny
české. Jako městečko s určitými výsadami a právy se
však datuje až od roku 1313, kdy král Jan Lucemburský vysadil Kožlany právem zákupním a nechal osadníkům vyměřit 60 lánů půdy po 36 jitrech.
Zákupní smlouva byla smluvním závazkem poddaného, platit za pronájem půdy určitou rentu – úrok.
Výše této pozemkové renty byla pevně stanovena a to
podle velikosti a úrodnosti půdy, ale i podle vrchnostenské náročnosti. Kožlanským byla stanovena na půl
hřivny (126,5 g stříbra = 32 grošů) z každého lánu
(18,4 ha). Vedle toho byli osedlí povinni ještě odevzdávat naturální dávky a to 2 korce žita (korec=93,58 l), 2 korce ječmene, 3 korce ovsa a 4 kury
(slepice nebo kuřata) z každého lánu. Tyto poplatky a
naturální dávky se odváděly ve dvou splátkách a to
zjara na sv. Jiří a na sv. Havla na podzim. Dávky byly
pevné a prakticky neměnné a byly odváděny na královské hrady Týřov nebo Křivoklát, později i Zbiroh.
Ale tímto ještě nekončily všechny daně a dávky. Byla tady ještě církev se svými desátky. Desátky musely
platit všechny vesnice, které spadaly do kožlanská
farnosti. Jen kožlanští měli ročně odvádět na faru 92
korců obilí (85 q) desátků. Dále k farnosti patřilo 7 lánů dědin (128,8 ha pozemků) a veškerá odúmrť, která se odkazovala k záduší kostela Týřovskými a poddanými.
Velice bohatá byla farnost kožlanská, zvlášť po zřízení děkanátu v Kožlanech roku 1573, kdy pod kožlanský děkanát patřilo 6 far katolických a to Kožlany,
Kozojedy, Čistá, Panoší Újezd, Stražiště a Žebnice a 3
fary podobojí Kralovice, Potvorov a Všesulov. Ale když
roku 1768 na Zelený čtvrtek při pečení koblih na faře
vypukl požár a vyhořela fara, od fary kostel, od kostela 78 domů a 36 stodol, celé městečko Kožlany prakticky lehlo popelem. Po tomto požáru si kožlanští rozebrali všechny zádušní pozemky k faře příslušné,
k vlastnímu užívání a později si je nechali zapsat i do
knih. A z rozsáhlé bohaté farnosti kožlanská zbyly jen
trosky.
Povinnost robotní nepředstavovala zdaleka to nejtěžší břemeno pro kožlanská poddané, neboť ukládala
z každého osedlého domu ročně odpracovat pouze 2

dny na některém statku, nebo kdekoliv jim bude přikázáno. Robotní povinnost ležela na gruntě, na usedlosti, nikoliv na lidech. To vůbec neznamenalo, že dřela na panském celá rodina. A pokud ve žních vypomáhali na panském ostatní členové rodiny, náležela jim
strava a mzda v té době obvyklá. V případě výpomoci
potahem, byla honorována 3x více než práce ruční.
Chalupníci, podruzi a ostatní nemajetní byli povinní
robotou pouze jeden den v roce. Celkem možno říci,
že vlastní robotu fyzickou, která hlavně snižovala lidskou důstojnost, kožlanští nepoznali. Ani v nejhorších
dobách po třicetileté válce, kdy pobělohorská nová cizí
šlechta na některých panstvích zatížila poddané 100 –
150 dny roboty ročně. V této době se v Kožlanech robotovalo stále 2 – 5 dní v roce, a to hlavně potažní
robotou.
Přišla léta válečná, neúrody, požárů, krupobití, střídání vrchností apod. Stalo se také, že kožlanští dlužili
obilí za 18 let na hradě Křivoklátě. A proto nacházíme
na starých záznamech často přímluvu hejtmana české
královské komory, aby byla poskytnuta kožlanským
úleva v poddanských dávkách Roku 1596 kdy postihlo
Kožlany velké krupobití, byli osvobozeni na rok od dávek obilí a pro příští léta královská komora rozhodla,
že bude poddanské dávky obilí vybírat pouze
v penězích, protože dovozem obilí na vzdálený hrad
Křivoklát nebo Zbiroh mnoho času promeškají. Poddanské dávky kdysi dávno stanovené považovali obě
strany, vrchnost i poddaní jako dávky věčné, spravedlivé a proto i neměnné. Výsledkem ale bylo, že poddaný sedlák vlastnící 1 lán polí, zaplatil v 17. století
takový úrok, jako jeho dávný praděd o tři až čtyři století dříve i když v rozmezí těchto století kupní síla peněž klesla 5 – 6 krát. Sedlák tedy vrchnosti odváděl
jen nepatrný peněžní poplatek, ač nominálně pořád
stejný.
Závěrem je možno říci, že robotní podmínky kožlanských nebyly žas až tak kruté. Zvláště proto, že městečko Kožlany bylo vždy královským zbožím a jejich
vrchnost byla k nim tolerantní. A to i v náboženském
vyznání. Nelze ale také nepřehlédnout, že kožlanští
byli v podstatě vždy luteráni a nikdy ani po násilné
rekatolizaci po Bílé Hoře k Římu nepřilnuli.
Bohumil Vondrášek

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Hokejbal poprvé na naší škole
Ve
středu
12. října jsme
zúčastnili hokejbalového
turnaje
škol
okresu Plzeňsever
konaném na hokejbalovém
hřišti Tatranu Třemošná. Byla to
historicky první účast naší školy na

www.kozlany.cz

takovém turnaji, jeli jsme to prostě vyzkoušet! Našimi soupeři byli
žáci 8. - 9. tříd z Třemošné, Horní
Břízy a Dolní Bělé. Podle počtu
družstev lze usuzovat, že tento
sport je u nás na okrese ještě v
plenkách a velice závisí na možnostech kvalitního zázemí a vybavení. Naši kluci vstupovali do zápasů vždy odhodlaně s touhou
udělat dobrý výsledek. Ale touha a

odhodlání nestačí, je to o fyzičce,
rychlosti, šikovnosti a sehranosti.
V každém zápase jsme dostali čtyři
„banány“ a jen jeden celkem dali.
K lepším výkonům nepomohlo ani
počasí, celý den pršelo! Přesto
jsme byli spokojení, vyzkoušeli
jsme něco nového a těšíme se na
příští rok. Závěrem bych chtěl
všem klukům poděkovat za dobrý
výkon a reprezentaci školy.
Mgr. Jaroslav Berbr
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NAŠE SPOLKY
Hasiči Kožlany
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás informovat o změnách v naší
hasičské zbrojnici. V průběhu prvního týdne měsíce
října členové SDH provedli úpravu starých plechových
vrat, které sloužily jako stávající vrata hasičské zbrojnice. Od Města Kožlany jsme dostali bývalou kotelnu u
bytovek jako další prostory pro uskladnění naší výzbroje a výstroje. Do této staré kotelny byla o předposledním říjnovém víkendu osazena vrata. Členové

SDH museli ve svém volném čase vrata zkrátit, a to
kvůli malé výšce kotelny. Poté se musel svařit nový
rám vrat, opravit zavírání a upravit panty. Pak jsme
celá vrata obrousili až úplně na kov. Takto upravená
vrata byla odvezena na nástřik práškovou technologií
do Kralovic. Doprava a nástřik vrat byla provedena a
zaplacena Městem Kožlany. Broušení, svařování a celá
úprava vrat byla provedena vlastními bruskami, elektrodami a svařovací technikou členů SDH.

V brzké době by se měla přivézt CAS TATRA 815 po
celkové rekonstrukci. Na opravě se finančně podílí Plzeňský kraj částkou 600 000 Kč, 400 000 Kč Město
Kožlany, sponzoři a spoluobčané 200 000 Kč. Rekonstrukce TATRY 815 je prováděna firmou HATECO Peč-

ky, kde probíhá členy SDH Kožlany kontrola průběhu
rekonstrukce. O dalších změnách na hasičské zbrojnici
a představení zrekonstruované CAS TATRY 815 budete v průběhu dalších měsíců informováni.
Vaši hasiči Kožlany

Mladí hasiči
Mladí hasiči zahájili svoji činnost
na začátku školního roku. Nebyl
čas na žádné otálení a započali
jsme přípravu na první letošní soutěž, která se konala ve Všerubech
24. 9. 2011

Jednalo se o poslední soutěž
„Poháru rady mládeže“ pro rok
2010 – 2011. Družstva jela ještě
ve starých sestavách. Počasí se
vydařilo, dětem se líbilo. Celkově
skončili starší na 8. místě a mladší
na 14. místě. Součástí soutěže
byl i běh na 60 m. V kategorii mlawww.kozlany.cz

dších na velmi pěkném 2. místě
skončil Honzík Špaček. Každé
družstvo i jednotlivci byli odměněni
věcnými cenami.

čas a jsou posuzováni jako jedno
družstvo. Celkově skončili starší na
11. místě, družstvo mladších A na
13. místě a družstvo mladších B na
19. místě.
Scházíme se každé pondělí od
16.30 starší a od 17.00 mladší
hasiči v hasičské zbrojnici a připravujeme se na další soutěže. Nejbližší soutěž nás čeká 5. 11. 2011.
Nevřenští kamarádi si pro nás připravili noční soutěž s pohádkovými
postavami pod názvem „Nevřeňské
bloudění“. Už se těšíme a držte
nám palce.

8. 10. 2011 nás čekala zahajovací soutěž „PLAMENE 2011 –
2012“ ve Štichovicích. Do tohoto
data jsme museli oprášit znalosti
pro všestranný závod. Nováčkové
to měli o něco těžší, ale na soutěži
se snažili. Za Kožlany se zúčastnily dvě hlídky starších a dvě družstva mladších. Z hlídek starších se
do soutěže započítává jeden lepší
Kožlanský zpravodaj 11/2011
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Klub „ š i k u l e k „
Scházíme se zase v kulturní
místnosti v městské knihovně.
Každé úterý od 14 hod. nás zde
najdete. Pod vedením paní Zdenky
Součkové největší pokrok v paličkování udělala paní Miluška Dyršmídová. Paličkování se stalo určitě jejím velkým koníčkem. Podle
podvinek, které si koupila přímo v
muzeu Krajkářství ve Vamberku, si
vyrobila tři obrázky. My ostatní
obdivujeme její zručnost.
V září jsme celé jedno odpoledne
věnovaly dekorování textilních tašek a polštářů. Paní Jaruška Marková nás učila stínování kresby,
kterou jsme vytvořily podle šablony. Pokračujeme v korálkování,
vyráběly jsme náramky a náušnice. Pod vedením paní Klárky
Chládkové a Milušky Dyršmídové

se snažíme o složitější tvary a vzory. Paní Naďa Topinková nás udivuje, jak rychle se naučila složitý
vzorek a vytvořila během odpoledního setkání jemný náramek. Paní
Jiřinka Vlková nám ukázala, jak
vyrobit a ozdobit srdíčko měděného drátku. Vznikla něžná ozdůbka,
kterou můžete třeba ozdobit vánoční stromek.
Jsme rády, že jsme navázaly spolupráci s děvčaty z Radovánku v
Kralovicích a v Žihli. Zúčastnily
jsme se večerního keramického
kurzu, kde jsme si vyrobily keramický adventní věnec pod vedením
paní Věry Cepkové.
Začátkem října jsme dostaly pozvání na Farmářský trh na Farmu
Hedecko. Jezdíme tam rády, máme
tady přátele nejen z Hedecka, ale i

z Čisté. Okukovaly jsme tu podzimní dekorace paní Martiny Branné a košíky z pedigu paní Čebišové. Byly jsme nadšené, zase máme
krásnou inspiraci.
29. listopadu spolu s Kulturní
komisí Kožlany vás zveme do
městské knihovny na Adventní
kreativní setkání od 15 hodin. Můžete si s dětmi ozdobit tradičně
perníčky, vyrobit korálkové ozdoby
na stromeček, uplést třeba zvonek
z papíru .
Přijďte si s námi posedět a třeba
se jen podívat na výrobu textilních
a drátkovaných vánočních dekorací. Určitě se pobavíte a něčím si
uděláte radost.
Přejeme vám hezký listopad.
Šikulky z Kožlan

SPORT
FC Olympie Kožlany - výsledky říjen
Muži:
Kožlany – Úněšov 2:0 (1:0)
branky: Hora 2
Horní Bříza B – Kožlany 1:4 (0:3)
branky: J.Švamberg, Frank, Štrunc, Hora
Kožlany - Kam.Újezd 2:3 (0:3)
branky: Lehner, Hora
Bezvěrov – Kožlany 2:1 (1:0)
branka: Šnajdr
Dorost:
Kožlany – Blatnice 2:5 (1:2)
Žihle – Kožlany 10:0 (7:0)
Kožlany – Trnová 4:2 (1:0)

Pozvánka na fotbalový listopad:
Muži:

Dorost:

Neděle 6.11.
Vejprnice B – Kožlany

14:00

Sobota 5.11.
Plasy - Kožlany

Sobota 12.11.
Kožlany - Líně

14:00

www.kozlany.cz

Žáci:
Kožlany - Dolní Bělá 3:4 (1:1)
Úněšov – Kožlany 9:3 (5:0)
Kožlany – Tlučná 13:1 (6:1)
Žihle – Kožlany 3:4 (1:0)
Stará garda:
Líně – Kožlany 5:4 (2: 1)
branky: Kratochvíl, Šnajdr, Bílek, Šnajdauf
Kožlany – Kozolupy 4:2 (1:1)
branky: Kotěšovec 2, V.Kulhánek, Kratochvíl
Tlučná – Kožlany 4:1 (1:0)
branka: Kratochvíl
Kožlany - M. Touškov 3:0
kontumačně (soupeř se nedostavil)

Žáci:

14:00

Sobota 5.11.
Kam.Újezd - Kožlany

10:00

Sobota 12.11.
Kožlany - Kralovice

10:00
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Florball
Dne 16. 10. jsme sehráli první
turnajový den Bohemii ligy malého
florbalu. Bohužel loňská sezóna se
nám nepovedla podle představ a
spadli jsme do čtvrté ligy. Měli
jsme velké problémy s hráči a také
hlavně s nezkušeností, díky které
jsme dělali mnoho chyb. Letošní
ročník máme v plánu postoupit
zpět do 3.ligy, proto jsme angažovali spoustu nových hráčů. Naší
výhodou je, že jsme jediné město
v okolí 30 kilometrů, které se
účastní ligové soutěže. Jen nás
mrzí, že o florbal je v Kožlanech
zatím malý zájem, proto musíme
angažovat hráče z Rakovníka, abychom vůbec mohli hrát. Ale uvidíme do budoucna, třeba se to změní…
Nové posily: Matouš Mejtský,
Štěpán Sivák, Ondra Jaroš, Ondra
Fišer, Lukáš Karlík, Martin Karlík,
Ondra Spilka, Dan Nejedlo (meziligové hostování z týmu Gang Medvídek Pú).
Jedná se o výborné hráče, kteří
jsou obrovským přínosem pro tým.
První turnajový den jsme sehráli
celkem 3 zápasy a byl to historický
okamžik našeho týmu, jelikož jsme
získaly plný počet bodů ze všech
zápasů.
Naše sestava:
Gólman: Ondra Spilka

1. formace: Jaromír Správka, Luboš Tupý, Ondra Jaroš
2. formace: Matouš Mejtský(C),
Ondra Fišer, Štěpán Sivák
3. formace: Tomáš Moučka, Dan
Nejedlo, Ondra Jaroš
FBC Hippos Kožlany 5:0 (3:0)
FbC Klokani
Góly: Ondřej Jaroš 3x, Jaromír
Správka 2x
První zápas jsme vyhráli s naprostým přehledem, soupeř byl sice
kvalitní, ale díky skvělému přístupu všech hráčů jsme soupeře přehráli a ukázali jsme týmového ducha.
FBC Hippos Kožlany 4:2 (2:0)
FBC Draci Dobřany "B"
Góly: Ondřej Jaroš 2x, Dan Nejedlo, Tomáš Moučka
Druhý zápas jsme ukázali obrovskou morální sílu. Utkání pro nás
začalo velice špatně, hráli jsme 4
min oslabení, navíc Jaromír Správka dostal osobní trest 5min za vulgární vyjadřování vůči rozhodčímu.
Zní to neuvěřitelně, ale v oslabení
jsme dali dva góly. Soupeř sice
snížil stav ve druhé půli na 2:2, ale
vývoj zápasu jsme rychle otočili a
vítězství bylo naše.
FBC Spirochetes Plzeň 1:2
(1:1) FBC Hippos Kožlany
Góly: Dan Nejedlo, Ondřej Fišer

Třetí zápas byl asi ze všech nejtěžší. Sice jsme dali první gól, ale
soupeř vzápětí vyrovnal a jen díky
skvělému výkonu našeho brankáře
jsme neinkasovali více. Těsně před
koncem zápasu se nám podařilo
vstřelit gól, ale nebylo zdaleka dohráno, soupeř měl několik šancí a
jen díky rychlému přístupu hráčů a
skvělým zásahům brankáře, jsme
zápas dotáhli do vítězného konce.

Na závěr bych chtěl poděkovat
všem hráčům za vynikající výkon,
florbal se v Kožlanech rozjíždí pomalu, ale jistě. Příští rok máme v
plánu založit B-tým, proto bychom
chtěli vyzvat všechny zájemce, aby
si přišli vyzkoušet trénink, který
probíhá každou neděli od 19:30 21:00. Těšíme se na vaší účast.
Jaromír Správka, Tomáš Moučka

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě všimli, že její součástí je i anketa. V říjnu jsme se Vás
ptali, zda víte co se stalo 28. Října 1918?

Výsledky říjnové ankety:

V listopadové anketě se Vás tématicky ptáme:
Zda máte rádi podzim?

(nová anketa bude spuštěna 1.11.)

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
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