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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
začalo kalendářní a astronomické
léto. Každoročně s sebou letní měsíce přinášejí nejenom
příjemné
a
slunné dny, ale
také
občasné
prudké bouřky
a
přívalové
deště. Přejme
si, aby se nám
tyto pohromy letos vyhnuly.
Naše technické služby v minulém
měsíci částečně opravily některé
místní komunikace v Kožlanech.
Dále jsme připravili základy pro
znovuobnovený pomník A. Švehly
v Hodyni a čeká nás očištění pomníku ve Dřevci. Podařilo se také
přesunutí značky začátku a konce obce směrem na Hedčany až
před zatáčku u Farského rybníka.
Samozřejmostí je pravidelné sekání rychle rostoucí trávy a úklid veřejných ploch a odpadků.
V červnu jsme měli na úřadě
kontrolu z odboru životního pro-
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středí Plzeňského kraje. Kontrolována byla správní řízení na kácení
stromů. Kontrola nezjistila žádné
nedostatky. Naopak bylo konstatováno velmi dobré a bezchybné
správní řízení ze strany paní tajemnice.
Velmi kvalitně byla připravena i
dražba bytu v bytovce č.p. 387.
Jednalo se o garsonku. Nakonec
se dražby zúčastnil jeden zájemce
a byt získal za 135 tisíc korun,
které budou příjmem do rozpočtu
města.
Ve Dřevci začala oprava kaple
sv. Jana Křtitele a zároveň výstavba dětského hřiště. Ve vodojemu
a na vrtu byly uskutečněny pravidelné kontrolní odběry vody, jejichž výsledky zatím ještě nejsou
známy.
Z pověření zastupitelstva jsem
se zúčastnil valné hromady Vodárenské a kanalizační a.s., jejímž
jsme akcionáři. Také jsem se zúčastnil
v Kralovicích
setkání
s ministrem spravedlnosti Pospíšilem
a
v Mariánské
Týnici
s prezidentem Václavem Klausem.

V červnu zasedalo zastupitelstvo. Usnesení najdete na jiném
místě našeho zpravodaje. Důležitými body bylo schválení způsobu
prodeje zbývajících bytů a garáží
v majetku města.
Kronikářka města paní Mostýnová odevzdala kroniku se zápisem
za rok 2010. Je třeba zmínit, že
opět ve velmi dobré kvalitě.
Ze spolkového a kulturního dění
ve městě chci zmínit okrskovou
soutěž hasičů v Kožlanech a slavnostní vyřazení žáků deváté třídy
naší ZŠ, které se uskutečnilo
v obřadní síni na městském úřadě.
V sobotu
2.
července
se
v Hodyni uskuteční slavnostní znovuodhalení
pomníku
Antonína
Švehly. Na tuto akci vás všechny
srdečně zvu.
Léto je časem dovolených. Přeji
vám tedy klidné a spokojené prožití dovolené, k tomu hezké počasí
a plno nových zážitků.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta
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Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 3. zasedání konaném
dne 15. 06.2011
535.976,-Kč, a to do prosincového
Zastupitelstvo bere na vědomí:
současným nájemcům garáží (pouzasedání zastupitelstva, kde se
zpráva o činnosti rady od posledze těm, kteří nemají vůči městu
Kožlany žádné dluhy), 2) Rozeslání
rozhodne o dalším postupu v příního zasedání zastupitelstva dne
padě neodkoupení bytu nájemníky
16. 03. 2011, zprávu starosty
nabídek na odkoupení vlastníkům
ve stanovené lhůtě, č. 27/11 města
bytů v bytové jednotce č.p. 387,
prodej proběhne formou obálkové
odkoupení pozemku p.č. 3647/14
Zastupitelstvo určuje:
o celkové výměře 45m2 a pozemč. 19/11 - ověřovateli zápisu Ing.
metody, nejnižší nabídková cena
Václava Dubského a Petra Babuš90.000,- (pouze těm, kteří nemají
ku p.č. 3623/64 o celkové výměvůči městu Kožlany žádné dluhy),
ře 557 m2, oba v k.ú. Kožlany, za
ku, návrhovou komisi ve složení cenu 100 Kč/m2
do vlastnictví
předseda Václav Kratochvíl, členouskuteční se v případě, že prodej
města Kožlany za účelem budoucí
neproběhne dle bodu č. 1), 3) Prové Luboš Kulhánek, Mgr. Jaroslav
dej jiným osobám, prodej proběhvýstavby, č. 28/11 změnu
Berbr a zapisovatelem Janu Dufvlastnického práva k nemovitosti
kovou.
ne formou obálkové metody, nejp.č. 28/3 v k.ú. Hedčany ve pronižší nabídková cena 90.000,Zastupitelstvo schvaluje:
(pouze těm, kteří nemají vůči měsspěch České republiky, č. 29/11 č. 20/11 - program 3. zasedání
tu Kožlany žádné dluhy), uskuteční
název nově vzniklé ulice Luční ve
zastupitelstva, č. 21/11 - konečný
městě Kožlany.
plán společných zařízení v rámci
se v případě, že prodej neproběhZastupitelstvo pověřuje:
ne dle bodu č. 2), č. 25/11 - prokomplexní
pozemkové
úpravy
dej obsazeného bytu č. 5 v čp. 366
č. 30/11 - kontrolní výbor provést
Hedčany, č. 22/11 - schvaluje
místní kontrolu v oblasti „Tišina“ s
změnu rozpočtu města na rok
jiným osobám formou dražby. Nejohledem na proběhnutou hudební
2011 - 3. rozpočtové opatření, č.
nižší podání je stanoveno ve výši
akci, zejména pak prověřit funkč80% z odhadu nemovitosti, tedy
23/11 - provozování kanalizace
395.992,- Kč, č. 26/11 - prodlounost čističky a její současný stav.
na území města jejím vlastníkem,
Výsledek kontroly bude projednán
tedy městem Kožlany, č. 24/11 žení lhůty na odkoupení bytu č. 9 v
na příštím zasedání zastupitelstva.
č.p. 387 do osobního vlastnictví
prodej garáže č. 387/13 a garáže
současným nájemníkům za cenu
č. 387/14 za těchto podmínek: 1)
ve výši 80% ceny odhadní, což činí
Rozeslání nabídek na odkoupení

Z jednání rady města Kožlany za období březen – červen 2011
5. zasedání rady města Kožlany proběhlo dne 28. 3. 2011
za účasti Mgr. Vladimíra Přibyla,
Václava Kratochvíla, Ing. Václav
Dubského, Hany Tupé a tajemnice, omluven byl Petr Babuška.
Rada schválila: nabídku firmy Jaroslav Sebránek, stavební a štukatérské práce, Kožlany, jako nejvýhodnější na akci „obnova kaple ve
Dřevci“, poskytnutí věcného daru v
podobě 3 ks vítězných pohárů pro
FBK Kožlany, uspořádání závodů
orientačního běhu v oblasti rybníku
Vožeháku s tím, že případný nepořádek bude po skončení závodů
uklizen pořadateli závodu, vrácení
částky 50.000,- Kč občanovi, kterou poskytl městu Kožlany jako
příspěvek na výstavbu kanalizace v
Kožlanech s tím, že situace ohledně poskytování příspěvků na výstavbu kanalizace v Kožlanech bude řešena, podání žádosti o poskytnutí
příspěvku
ve
výši
600.000,- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje na technické zhodnocení
CAS. Rada neschválila: poskytnutí
finančního
příspěvku
ve
výši
10.000,-Kč pro Společenství Androméda-občanské sdružení, poskytnutí finančního příspěvku na
vydání publikace pro společnost
Patria. Rada doporučila: zastupitel-
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stvu města schválit vlastní provozování kanalizace města Kožlany
Na 6. zasedání rady města
Kožlany konaném dne 18. 4.
2011 za účasti všech členů rady a
tajemnice rada vzala na vědomí:
předložený cenový rozpočet akce
„Dodávka a montáž herních prvků
pro dětské hřiště ve Dřevci“ s tím,
že po obdržení dalších cenových
nabídek bude rozhodnuto o nejvýhodnější. Rada schválila: vybudování přístupové cesty na pozemku p.č. 3668/4 v k.ú. Kožlany k zajištění přístupu na pozemek p.č.
3671/3 v k.ú. Kožlany, umístění
stavebního lešení na veřejném
chodníku před domem č.p. 166 v
Pražské
ulici
v
období
od
10.04.2011 - 30.05.2011, umístění
stavby s názvem Kožlany, Větrná
č.p. 3623/27,kNN, dle předloženého výkresu trasy nového kabelu
NN, pronájem bytu č. P6 v č.p.
456 v Kožlanech, a to za podmínek
stanovených v předložené podnájemní smlouvě, uzavření Mateřské
školy Kožlany v období od 21.04.
do 22.04. 2011 a v období od
18.07.2011 do 19.08.2011 z důvodu čerpání řádné dovolené pedagogických i nepedagogických
pracovníků, předloženou smlouvu
o dílo na stavební obnovu kaple sv.
Jana Křitele ve Dřevci, zadání za-

měření kanalizace v obci Kožlany
firmě Progeka v.o.s.
Rada též souhlasila: se stavbou a
umístěním skladu zahradního nářadí s přístřeškem na pozemku p.č.
64/1, 64/2 v k.ú. Dřevec, dle přiloženého situačního výkresu.
Na 7. zasedání rady konaném
dne 9. 5. 2011 za účasti čtyř členů rady, omluven Petr Babuška, a
tajemnice. Rada schválila: napojení kanalizace z nově budovaných
garáží do stávající šachty nacházející se v zadních prostorách u
hasičské zbrojnice, jako nejvýhodnější cenovou nabídku na akci „Výstavba dětského hřiště ve Dřevci“
nabídku firmy František Smitka,
Dřevovýroba, Přívětice, v celkové
částce 153.620,40 Kč, návrh nového uspořádání pozemků v rámci
komplexní pozemkové úpravy v
k.ú. Buček, použití znaku města
Kožlany na nové dresy florbalového týmu, vjezd do lesa po cestě
p.č. 4301/5 v k.ú. Kožlany po dobu
konání
letního
tábora
od
02.07.2011 do 20.07.2011 za účelem odvozu a dovozu materiálu pro
potřeby letního tábora, příspěvek
ve výši 3.000,- Kč na zakoupení
výstavních stojanů pro potřeby
mikroregionu, stavbu rodinného
domu dle přiložené projektové dokumentace a dále rada souhlasí s
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napojením vodovodní a kanalizační
přípojky na stávající vodovodní a
kanalizační řád na p.č. 3623/86 v
k.ú. Kožlany, a s provedením vrtu
na p.č. 3623/91 v k.ú. Kožlany pro
tepelné čerpadlo na vytápění rodinného domu, provedení stavby vrtaná studna v k.ú. Kožlany na
st.p.č. 271/1 dle přiložené projektové dokumentace. uzavření veřejnoprávní smlouvy, jejímž předmětem je umístění a provedení stavby garáží na pozemku p.č.
3623/14 v k.ú. Kožlany, prodej
hasičského auta Avie, SPZ PS 4213 za cenu 35.000,- Kč, zveřejnění
záměru na odkoupení pozemků
p.č. 3647/14 a 3623/64 v k.ú. Kožlany. Rada neschválila: účast
města Kožlany v projektu Digitální
mapy veřejné správy Plzeňského
kraje, přihlášení trvalého pobytu
jednoho občana na adresu Domu s
pečovatelskou službou.
8. zasedání rady města dne
30. 5. 2011, proběhlo za účasti
všech členů rady a tajemnice. Rada schválila: termín a program 3.
zasedání zastupitelstva města Kožlany, zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.č.3623/12
v k.ú. Kožlany o výměře 324 m2
pro výstavbu garáží, s tím, že
prodej pozemků bude projednáván
s jednotlivými vlastníky po vybudování a geometrickém zaměření
garáží, zvýšení zálohy odváděné
do fondu oprav za byt č. 5 v č.p.
366 z původních 879,- Kč na
1487,- Kč měsíčně, z důvodu přiděleného úvěru na rekonstrukci
objektu. Rada též souhlasí s opravou hlavního uzávěru vodovodního
řádu č.p. 366, se zbouráním komínu na objektu č.p. 366, s odstraněním výtahu od kotelny a návrší
kolem tohoto zařízení.
Možnost
odkoupení uhelny a kotelny u objektu č.p. 366 bude projednáno
samostatně, rada
souhlasí se
zveřejněním záměru prodeje ne-

movitosti včetně zastavěného pozemku, finanční rozpočet stavebních úprav v Sokolovně ve výši
55.600,- Kč a úhradu částky z
rozpočtu města, dále souhlasí s
odepsáním úhrady stavebních prací ve výši 35.000-Kč. 40.000,-Kč z
měsíčního nájmu poskytovaného
za uvedené nebytové prostory, po
doložení příslušných dokladů, cenovou nabídku firmy Stavební poradna s.r.o. v celkové výši
96.000,- Kč včetně 20% DPH
(16.000,-Kč) a souhlasí s tím, aby
tato firma zajistila zadávací řízení
dle zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o zadání veřejné
zakázky akce „Rybník Vožehák“, a
zároveň pověřuje starostu města k
podpisu mandátní smlouvy, konání
kulturní akce CastleLARP 2011 v
období od 23.06.-26.06.2011 a též
schvaluje vstup a pobyt na obecní
pozemky v okolí hradu Krašova pro
potřeby konání akce,
kupní
smlouvu na dodávku dříva z lesů v
majetku města Kožlany za ceny
stanovené v ceníku, který je nedílnou součástí kupní smlouvy, výstavbu garáží s 12-ti stáními na
pozemku ve vlastnictví města Kožlany p.č. 3623/12 v k.ú. Kožlany
dle předložené projektové dokumentace, 2. rozpočtové opatření,
navýšení v položce příjmů o poskytnutou dotaci na vytvoření
územního plánu města Kožlany.
Rada neschválila: poskytnutí finančního příspěvku na vydání časopisu
Historický
kaleidoskop,
soupisem nových pozemků v rámci
komplexní pozemkové úpravy v
k.ú. Buček z důvodu, že pozemek
49/15, kde ústí obecní kanalizace,
by byl po provedení úprav v soukromém vlastnictví.
Na 9. zasedání rady konaném dne 7. 6. 2011 za účasti
všech členů rady a paní tajemnice
rada vzala na vědomí: zprávy sta-

rosty a místostarosty,
diskusní
příspěvky členů rady města.
Rada schválila: program 9. zasedání rady města Kožlany, úpravu
stávajících distribučních rozvodů
NN z důvodu napojení nového odběrného místa na parcele č.
3623/91 v k.ú. Kožlany, dle přiloženého situačního plánku, mandátní smlouvu o zajištění zadávacího řízení v souladu se zák.č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zadání veřejné zakázky
na akci „Rybník Vožehák“.
Na 10. zasedání rady města
konaném dne 20. 6. 2011 za
účasti všech členů rady města a
tajemnice rada vzala na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města. Rada schválila: program 10.
zasedání rady města Kožlany, soupis nových pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Kožlany, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet
s.r.o. na pozemku p.č 4155/2 v
k.ú. Kožlany, soupis nových pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Buček, smlouvu
o dílo na výstavbu dětského hřiště
ve Dřevci uzavřenou s firmou
František Smitka - Dřevovýroba,
realizaci stavby „Kožlany, Sportovní, p4363/2, kabel NN, s podmínkou, že projektovaný kabel NN bude v celé šířce komunikace uložen
do chráničky kabelu, pronájem
části pozemku p.č. 3623/12 o výměře 324 m2 a uzavření nájemní
smlouvy se Sdružením řadové 12ti garáže o pronájmu pozemku za
účelem výstavby garáží.
Na všech zasedáních vzala rada
na vědomí rozhodnutí, sdělení a
nařízení úřadů, různá oznámení
organizací a občanů, zabývala se
různými organizačními záležitostmi.
V.Kratochvíl - místostarosta

Informace pro občany
Souhlas s využitím osobních údajů pro účely
zasílání blahopřejných dopisů, pořádání vítání
občánků
Činnost města Kožlany spočívající v gratulacích občanům, vítání občánků se řadí do samostatné působnosti (samosprávy) města. Získat osobní údaje o občanech města Kožlany bez jejich vědomí může město
pouze z evidence obyvatel nebo z matričních knih.
Oba tyto informační systémy jsou ale pro výše uvedené účely vyloučeny, neboť využívat osobní údaje z
těchto systémů je omezeno pouze pro činnosti města,
které jsou mu uloženy zákonem a které musí plnit
(evidence obyvatel), nebo pouze pro výkon přenesené
působnosti (státní správy) města (matriční knihy).
www.kozlany.cz

Přestože město Kožlany má zájem na zasílání gratulací občanům a pořádání vítání občánků, musí postupovat v souladu se zákonem a informace o osobních
údajích občanů využívat k daným účelům (gratulace,
vítání občánků) pouze na základě písemného souhlasu
občanů dle ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000Sb., o
ochraně osobních údajů. Formulář k udělení souhlasu
s
využitím
osobních
údajů
naleznete
na
www.kozlany.cz, nebo jej obdržíte přímo na Městském
úřadě Kožlany.
Tímto způsobem je možné se vyvarovat případným
sankcím ze strany Úřadu na ochranu osobních údajů v
případě nezákonného postupu při užívání osobních
údajů občanů.
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Odpady a jak na ně
Městský úřad v současné době rozmístil různé plakáty na místech, kde se shromažďuje odpad. Rádi
bychom občanům i rekreantům podali znovu ucelené
informace „ kam s ním“.
Do kontejnerů na tříděný odpad patří vždy to, k
čemu jsou určené. Není povinností svozové služby odvážet odpad, který se povaluje kolem, i když je uložený v různých pytlích. Odváží se vždy jen pytle, které
jsou od firmy Becker. Volně ložené koberce, židle,
domovní odpadky apod. odvezeny nebudou. Stejně
jako je dáno, že kontejnery na tříděný odpad jsou určeny jen pro občany a ne pro firmy a ubytovny.
Odpad jako je tráva, plevel ze zahrádky, který lze
kompostovat, je možné ukládat za hájovnou. Větve a
dřevo určené ke spálení mohou občané vozit do pískovny.
Od minulého roku se nám, bohužel, v pískovně začala objevovat černá skládka. Občané nám tam vyvá-

želi a vyvážejí veškerý nepotřebný nábytek a jiný odpad.
Proto zde chceme apelovat na všechny, aby bylo
naší snahou ukládat odpad vždy tam, kam patří. Protože peníze, které se pak musí dát na likvidace toho,
co kdo kde vyhodil, zaplatíme stejně všichni.
Pokud nám po roztřídění odpadu stejně něco zbývá,
je tu sběrný dvůr. Je pravda, že za uložení zaplatíme,
ale pak je tu ještě 2x ročně mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, o kterém vždy informuje formou plakátů, a tento JE PRO OBČANY
ZDARMA.
Upozorňovat, že nepovolené ukládání jakéhokoli
odpadu lze pokutovat a předat k řešení policii nebo
přestupkové komisi, je také řešení. Ale to asi víme
všichni. Spíš by pro nás mělo být lepší nechodit kolem
nepořádku a nemuset na něj nadávat.
MÚ Kožlany

Provozní doba sběrného dvora v Kožlanech: sobota 9:00 - 12:00 hod.
Dovolená : 9. 7. - 16. 7. 2011

Z městské kroniky v r. 2010
Přinášíme několik faktů a informací občanům s využitím městské kroniky za rok 2010.
Víte, kolik mají Kožlany včetně
přidružených obcí trvale bydlících obyvatel?
V závěru roku 2010 to bylo celkem 1405 obyvatel. Je pozitivní, že
lze pozorovat drobný nárůst počtu
obyvatel (v r. 2009
bylo 1388
obyvatel). Vloni se u nás narodilo
13 dětí. Zemřelo 14 obyvatel.
Kronika také zaznamenává migraci obyvatel. Je potěšitelné, že
v roce 2010 byl za poslední 4 roky
nejvyšší počet osob přistěhovaných – celkem 44 osob. Odstěhovalo se 23 občanů.
Nezaměstnanost jako nový fenomén současné doby se projevuje i na Kožlansku.

Je dosti vleklým problémem,
přestože vznikla v místní průmyslové zóně nová pracovní místa.
Nezaměstnanost se mění podle sezóny a podle jednotlivých měsíců v zimě je vždy vyšší.
Ve
srovnání
s rokem
2009
(s průměr. 9,04% nezaměst.) se
v roce 2010 situace poněkud zlepšila - nezaměstnaných bylo průměrně 5,97 %, což je průměrně
44,08 osob. Nezaměstnanost byla
jen o málo vyšší než u průmyslovějšího města Kralovice (5,32%).
V Kožlanech
pracuje
v průmyslových podnicích
pod
agenturami řada zahraničních pracovníků. Jsou zde zaměstnáni občané různých národností: slovenské, ukrajinské, bulharské, maďarské, vietnamské a lotyšské.

A ještě „ Společenská rubrika“
V roce 2010 uzavřeli naši mladí
spoluobčané
8 sňatků, jak
v Kožlanech, tak i v jiných místech
České republiky.
V kronice zaznamenáváme i významná jubilea, např. 50 (popř. i
více) let společného manželského
soužití.
Protože se tato jubilea slaví obvykle v rodinném kruhu, velmi obtížně se o těchto významných výročích dozvídáme. Pokud budou
oslavenci se záznamem souhlasit,
prosím o sdělení této informace
kronikářce (Mostýnová, tel.:728 32
42 74), abychom
mohli
tuto
v životě manželů jistě významnou
událost do kroniky zaznamenat.
PaedDr. I. Mostýnová, kronikářka

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Červen v mateřské škole
7. června se celá mateřská škola
vydala na celodenní výlet do Klášterce nad Ohří na zámek.

Zde jsme měli připravený program
pod záštitou pana „Pohody“. Prohlídka výstavy pohádkových postav a loutek, výstup na věž, divawww.kozlany.cz

dlo s pohádkou: „Jak se čarodějnice učila létat“.
Po obědě
v zámecké restauraci jsme chvíli
odpočívali v zámecké zahradě, poté děti navštívily pracovní dílničku,
kde si vyrobily zámeckou minci a
nakreslily obrázky pro pana Pohodu.
16. června nás čekalo milé překvapení při hudebním pořadu Tluče
bubeníček, se kterým po naší republice jezdí Lukáš Vídenský. Děti
byly po celou dobu představení zaujaté hrou na různé druhy bubnů.

V druhé polovině programu jsme
vytvořili velkou kapelu, kde hráli
Kožlanský zpravodaj 7-8/2011
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úplně všichni, na řadu přišel i břišní tanec a jiné taneční kreace. Relaxace v podobě indické ukolébavky zklidnila všechny děti. Představení nás velice příjemně pobavilo,
přineslo nové zážitky a oživení
konce školního roku.
24. června rozloučení se školáky

V pátek jsme se loučili s 11 školáčky, kteří v září nastupují do 1.
třídy ZŠ. Odpoledne se sešli žabičky, broučkové, rodiče a příbuzní na
zahradě mateřské školy, kde po
přivítání všichni vyrazili na vyzna-

čenou trasu. Cestou plnili na 6ti
stanovištích různé úkoly, např. třídění odpadu, jízdu s “trakařem“,
poznávání květin, hod mincí do
vody, skákání v pytli aj. Děti i rodiče skvěle plnili úkoly. Přes počáteční déšť se nakonec počasí vydařilo. Po návratu na zahradu se
opékaly buřtíky a děti ochutnávaly
dobroty, které napekly jejich maminky.
Poslední úkol byl pouze pro 11
předškoláčků, kteří ukázali všem
své znalosti a dovednosti. Poté byli
pasováni na školáky a odnesli si
vysvědčení, knihu a drobné dárky
od svých učitelek. Ve 20 hod. jsme
se rozloučili s rodiči a v MŠ zůstaly jen „žabičky“ se svými spacáky.
Čekala je pohádka, stůl plný dobrot a příprava na spánek. Po osprchování a vyčištění zoubků se děti
v pyžamkách vydaly hledat školkové skřítky po světelné cestě. Našli
jsme je ve sklepě a teď už víme,
kdo nám tu a tam přes noc rozhází
nebo schová hračky. A že za odva-

hu skrývali poklad pro děti je samozřejmé. Potom děti zalezly do
spacáků a při čtení pohádky usínaly.

Ráno po probuzení nám řekly: „ to
byla ale suprová noc“, což je pro
nás dospělé největší odměna. Po
snídaní jsme zabalili spacáky a už
přicházeli první rodiče. Užili jsme si
společně pěkné odpoledne i noc
v mateřské škole a určitě budeme
dlouho vzpomínat.
Celý kolektiv mateřské školy
přeje všem krásné léto

A ještě nějaké fotografie z naší školky ...

... a teď HURÁÁÁÁ NA PRÁZDNINY
www.kozlany.cz
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Červnový sport v naší škole
Ve středu 1. 6. proběhl v naší škole dětský den a
jeho součástí byl XIV. ročník Kožlanské laťky. Oproti
předešlým ročníkům jsme vypsali osm kategorií: mini
žáci/žákyně, ml. žáci/žákyně, st. žáci/žákyně a na
přání absolventů naší školy kategorii bývalých žáků/žákyň. Na slavnostním zahájení se sešlo osmnáct
Vítězové jednotlivých kategorií:
mini žáci – Jan Špaček
125cm
ml. žáci – Michal Perner
120cm
st. žáci – Václav Švamberg
140cm
býv.žáci – Jan Rataj
155cm
V úterý 7. 6. v Plasích se konal Atletický trojboj žáků 1. - 3.roč. a 4. - 5.roč. Tým tvořila dvojice závodníků a jejich výkony v hodu míčkem, běhu na 50 m a
skoku do dálky se sčítaly. V konkurenci osmi škol si
vedli nejlépe dívky z třetí třídy N. ŠVAMBERGOVÁ a B.
ŠPAČKOVÁ, které svou kategorii vyhrály. Kluci, jejich
spolužáci, O. BERBR a M .SOUČEK skončili třetí. V
soutěži 4. - 5. tříd byli hoši J. ŠPAČEK a J. VALACH
také třetí a dívky E. VOKÁČOVÁ a P. FANTOVÁ, kterým se vůbec nedařilo, až poslední. Přesto je to veliký
úspěch naší školy bez atletického zázemí, neboť za
námi zůstaly školy s atlet. stadiony u svých budov.
Ve čtvrtek 9. 6. v Kralovicích se sešli žáci i žákyně
8. - 9. třid na volejbalovém turnaji okresu Plzeňsever. Chlapeckých družstev bylo devět a dívčích
sedm. Naši kluci, při obhajobě loňského prvního místa, se dostali opět až do finále, kde nešťastně prohrá-

současných a tři bývalí žáci. Základní výška pro mini
skokany byla 80 cm, pak se postupně přidávala výška
i další kategorie. Poslední platný pokus byl na výšce
155 cm. K obdivuhodným výkonům patřil výkon mini
žáka Jana Špačka (125cm).

mini žákyně – Eliška Vokáčová 90cm
ml. žákyně – Eliška Bílková
100cm
st. žákyně – Šárka Březinová 110cm
býv.žákyně – bez účasti
li s Gym. Plasy ve zkrácené hře. Děvčatům se turnaj
nepovedl a skončila na pátém místě.
Už tradičně pořádala naše škola 16. 6. okresní turnaj škol ve streetballe. Přijeli žáci ZŠ Kralovice, ZŠ
Žihle a Gym. Plasy. V osmi kategoriích se turnaje zúčastnilo 36 čtyřčlenných družstev. Za krásného počasí
bylo odehráno 96 zápasů a našim žákům se střídavě
dařilo i nedařilo. V dobrém světle se ukázalo družstvo
ve složení R. Slabá, K. Siváková, A. Šofranková a M.
Švambergová, které vyhrálo kategorii 6. - 7.tříd. V
kategorii 4. - 5. se také dařilo družstvu ve složení A.
Fialová, J. Berbr, J. Špaček a F. Truong, které skončilo
druhé. Ostatní naše družstva se umístila ve středu
nebo na konci výsledkové listiny. Myslím si, že výsledky nejsou až tak důležité, hlavní je, že děti věnovaly sportu skoro celý den!
Mgr. Jaroslav Berbr

Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy

www.kozlany.cz
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HISTORIE
Původní osídlení Kožlan
Kožlansko a přilehlé oblasti Rakovnicka a Slabecka
jsou slavné minulostí v tom, že byly osídlené slovanským polským kmenem Hedčanů, které přivedl kníže
Břetislav do Čech roku 1039 ze svých výbojů v Plsku
z města Hedče.
Břetislav (1005-1055) byl synem knížete Oldřicha a
Boženy, kterou Oldřich poznal při lovu v místech, kde
dnes obec Peruc na Lounsku stojí. Učarovala mu svojí
krásou, kypícím zdravím a pletí bělejší než labuť,jak
píše podle očitých svědků náš první kronikář Kosmas
(1045-1125), který údajně pocházel rovněž z předků
polských osadníků.
Oldřich, ač ženat s ženou z německého rodu šlechtického, která ale nebyla schopna dědice mu dát a Božena provdána za Křesinu, nic nebránilo tomu, aby
obapolná láska knížete a prosté ženy osvěžila přemyslovský rod českou zdravou krví a dala mu dědice Břetislava. Nebýt Boženy, přemyslovský rod, by byl již
tehdy po meči vymřel.
Mladý Břetislav, v pořadí desátý Přemyslovec a první údělný kníže Moravy (za Břetislava se Morava prvně
stala součástí přemyslovského státu) a také český
Achilles zvaný (řecký hrdina zranitelný pouze na patě), navázal v dospělosti ve věcech milostných na
svého otce Oldřicha a unáší patnáctiletou jeptišku Jitku, zaslíbenou Bohu, krasavici a šlechtičnu z kláštera
ve Schweinfurtu (Svinibrodu). Jitka mu byla pak milující celoživotní partnerkou a povila mu sedm potomků, z toho pět synů (Spytihněv, Vratislav, Konrád,
Ota, Jaromír). Oslabený a na vymření přemyslovský
rod, rázem tak zmohutněl, že nával kandidátů na trůn
málem celý rod zahubil.
Roku 1034 se ujímá Břetislav I. vlády, aby uskutečnil výpravu do Polska a pomstil se tak za příkoří, kterého se kdysi polská knížata v Českých zemích dopustila. Ale mimo ryze kořistnický ráz měla česká výprava
také důležitý úkol křesťanský. Vyzvednout a přivézt
do Čech ostatky sv. Vojtěcha, umučeného českého
biskupa
z rodu
Slavníkovců,
pochovaného
v arcibiskupském chrámu v Hvězdně. Město Hvězdno
bylo obsazeno, ostatky sv. Vojtěcha vyzvednuty
s předpokladem, že s převezením ostatků do Čech a
jejich umístění v rotundě sv. Víta v Praze, pomůže
Přemyslovcům po dlouholetém úsilí konečně získat arcibiskupství v Čechách.
Potom nad otevřeným hrobem Vojtěchovým byla
vykonána slavná pobožnost. Všichni pokorně poklekli
před ostatky světce a dali najevo svoji nejhlubší lítost
nad svou hříšností. Na oltář k mučedníkovu tělu snesli
množství milodarů, kajícně se modlili a poté arcibiskupský chrám a jeho bohatství vydrancovali. Břetislavovo vojsko ještě dobylo několik měst a hradů, vyplenilo desítky vesnic, obsadilo kus Slezska a zajalo
velké množství obyvatel. Při dobývání hrazeného
města Hedče (Gdecz) obyvatelé před útokem sami
vyšli z bran města dobyvatelům vstříc se zlatým prutem na znamení, že se na místo vzdávají. A prosili
pokorně, aby je kníže Břetislav i s jejich majetkem do
Čech převedl. Píše-li kronikář Kosmas o zajatcích jako
„o četných urozených mužích spoutaných a vedených
do Čech“ znamená to, že to byli lidé v Polsku svobodní
a zámožní tak zvaní dziedzici (dědici).

www.kozlany.cz

Na podzim roku 1039 se výprava obtížena zlatem,
stříbrem, vzácnými ornáty s kořistí na 100 těžkých
vozech a s živým dobytkem vrací do Čech. Bouřlivě
vítána pražským obyvatelstvem, vpředu sám kníže
Břetislav nese ostatky sv. Vojtěcha. Za ním kněží nesou zlatou sochu ukřižovaného Ježíše v životní velikosti, těžké desky na kterých leželo tělo sv. Vojtěcha
zdobené drahými kameny, křišťálem a jantarem, třikrát sto liber váhy. Dále obrovské zvony z polských
kostelů a chrámů a všechny poklady Polska.
V tehdejší době to byla obrovská a nevídaná kořist,
která byla trnem v oku jak římsko-německému císaři
Jindřichu III., tak samotnému papeži Benediktu IX.,
neboť se tím Češi provinili proti církevním zákonům,
protože si nevyžádali k tomu patřičné svolení a papežovo požehnání. Teprve za tučný podíl z kořisti přiznal papež Čechům, že jednali v dobrém úmyslu a pro
větší slávu křesťanství.
Německý císař Jindřich se s tím ale nemohl smířit a
rozhodl se řešit případ Břetislavova tažení do Polska
ozbrojeným střetem, ke kterému také roku 1040 nedaleko Domažlic došlo a kde německý císař utrpěl od
Břetislava těžkou porážku. V boji padli desítky příslušníků tehdejších nejvýznamnějších německých
šlechtických rodů. Byl to první otevřený a vítězný
střet s německým císařem. Břetislav nebyl již z tak
poddajného těsta jako jeho předchůdci. Nebál se německému císaři postavit a tím získal jako Přemyslovec, ale i český stát mezinárodně větší vážnost a autoritu.
Přivedeným polským kolonistům Břetislavem do
Čech bylo přikázáno osídlit nejzazší výspu ještě neosídlené části českého knížectví. A to dnešní Kožlansko
včetně Kralovic, Slabecko a část Rakovnicka včetně
celého povodí Javornice. Hedčané se proto z Prahy
vydali směrem na západ po starobylé stezce, která
vedla ke starým knížecím sídlům Zbečnu, Stradonicím
a Krakovu. Část této stezky se na jejich paměť dodnes
nazývá Polská cesta. K osídlení, jak píše kronikář
Kosmas, dostali i velký les Čermín. Byl to pravděpodobně hustý vzrostlý a neproniknutelný, několik hodin
cesty se táhnoucí les. Snad od toho i název obce
Černíkovice. Ještě nedávno se ale říkalo i v některých
místech Javornice a na řece Mži (Berounce) Černá voda. Byla to voda zastíněná vysokým hustým porostem, a proto černá.
Hedčané přišli do zdejší krajiny po dlouhé útrpné
cestě až pozdě na podzim roku 1039. Proto jejich prvotní sídla byla ještě stavěna jen provizorně a naspěch před zimou a později některá byla opět opuštěna. O čemž svědčí i dvůr Hedecko, které bylo pravděpodobně prvním sídlem samosprávy Hedčanů. A teprve později se jejich sídlo přesunulo na výhodnější
místo, kopec Delibu, který se výrazně tyčil nad celým
územím. Hedecku jako dvoru zůstalo pak jenom jméno. Obdobně je možné předpokládat, že i obec jménem Hedčany soustřeďovala bezprostředně po příchodu Hedčanů valnou část příchozích a vůdčích osobností kmene, kteří museli být v případě potřeby na dohled a dosah správního centra na Hedecku.
O dočasnosti některých sídel svědčí na kožlanském
katastru i jméno lokality pozemků Sedliště (sídliště)
v mírném dolíku dále vpravo, při cestě do Hedčan proKožlanský zpravodaj 7-8/2011
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ti bývalé Chrpojc cihelně (dnes chata), které bylo
údajně prvním sídlem polských osídlenců Kožlan. Dříve bylo místo dobře dostupné druhou cestou od Kožlan za hřbitovem vpravo, která je ale nyní již zrušená. Je pravděpodobné, že již tehdy vznikl název Kozlany nebo Kožlany, neboť v kraji Opolském v Polsku
město Kožle je a rovněž kozla v erbu mají.
A protože ne všem osadníkům původní místa vyhovovala, hledali místa nová, lepší, vhodnější k trvalému
osídlení. Nové osady převzaly i dřívější jména, původně polská jména, která byla později při styku
s českými obyvateli různě počešťována. Pozůstatkem
jsou nám dodnes jména vesnic a městeček jakoKožlany, Hedčany, Hedecko, Břežany, Březsko, Bělbožice,
Dubjany, Šípy, Modřejovice, Černíkovice, Kozojedy,
Chříč (Křitz), Slabce, Krakov, Rousinov, která mají
obdobná jména jako osady dodnes v Polsku. Ale i
místní názvy Sadlno, Sadka, Na prekalu, Varta, Mrteč,
Bilidlo, Sločín, Polánec (hájovna), Polský rybník a Polský ovčín na Slabecku.
Proto o polském osídlení není naprosto pochyb, což
dokládají i rodová polská jména, která se u nás
dodnes dochovala. Například: Hejda, Hornof, Chrz,
Chrpa, Kejla, Kopta, Krejza, Cypl, Deliš, Bazika, Rabas, Polánek, Poláček, Polák, Smrž ale i Šafránek, Topinka, Tarant, Vorláb, Vožeh a Zuska. Polští osídlenci
byli lidem mírumilovným a bohabojným proto i kostel
sobě po příchodu si založili. Zpočátku malý kostelík,
podle něhož jméno Kostelík na Slabecku dodnes jedna
obec nese. Později pak pro větší slávu Boží velký
kostel v Slabcích si roku 1109 založili, a protože
v polském Hedči kostel sv. Mikuláše měli i v Slabcích
ho tomuto světci zasvětili. Ale nejen v Slabcích ale i
v Kozojedech a v Potvorově, kde rovněž kostel sv. Mikuláše měli.
Když kníže Břetislav území k osídlení jim vykázal a
ustanovil jednoho z nich za kastelána, správce a
soudce jejich. Nařídil, aby právem jaké v Polsku měli
také se sami spravovali. A když vhodný kopec pro
svůj hrad, hradiště si vyhledali a pevné sídlo pro svoji
správu a obranu si postavili, jméno Deliba mu dali.

Snad podle práva a povinnosti děliti si i výsledky společné práce – dělitba.
Kopec Deliba (443 m.n.m.) vystupoval výrazně nad
okolní kraj. Z východní a severní strany obtékán Javornicí, ze západní strany pak malým potůčkem. Lépe
přístupný byl pouze z jižní strany od obce Lhota. Někdejší hradiště ale dnes připomíná jen kamenná suť
lomového kamene na stráních kopce. Někdejší pozůstatky zdí jsou srovnány se zemí a půdorys je již
neznatelný, pouze jenom někde náznak příkopu kolem
hradiště je.
Jediný průzkum hradiště kmene Hedčanů prováděl
koncem 19.století pražský právník Dr. Kalina, zakladatel Kalinovy Vsi u Zvíkovce a tehdejší zvíkovecký
farář Krolmus. Průzkumem zjistili, že hradiště Deliba
tvořily 2 budovy, západní čtverhranná asi 10x10 metrů, která pravděpodobně byla sídlem kastelána. A východní větší budova asi 10x16 metrů, která sloužila
jako zásobárna, špýchar, kde se shromažďovaly povinné obilné dávky pro knížecí komoru od svobodných
sedláků a obilí pro případ neúrody, živelných a válečných pohrom.
Tato domněnka byla potvrzena nálezem množství
dřevěného uhlí po spáleništi, dále různých železných
hřebů, střepů hliněného nádobí a přes jeden metr vysokou vrstvu ohořelého obilí (zrna jak žitného, pšeničného tak ječného). A pod touto vrstvou upěchovanou podlahu jako mlat. Dále vykopali špalky nejméně
500 let starých dubů a pod nimi střepy hliněného nádobí.
Protože hedčané měli vlastní správu a autonomii, žili od ostatního světa a veřejnosti více méně izolovaně.
Písemné památky po sobě žádné nezanechali a asi je
vůbec nevedli. Jejich práva postupem času a asimilací
s ostatním obyvatelstvem prakticky vymizela. Ale zanechali po sobě 30-40 osad polského původu, včetně
jmen, která jim tehdy dali. Byl to lid slovanský našemu srdci blízký, lid pracovitý, hrdý, mírumilovný a bohabojný. To je jediné, co dostali do vínku naši předkové. A to není zase tak málo.
Bohumil Vondrášek

SPOLKY
Křič fest v pivovaru Chříč
Bývalý pivovar ve Chříči není zatím příliš známý. Přesto se jedná o
místo, které se již dva roky snažíme oživovat - rekostruovat a pořadat zde všemožné kulturní a vzdělávací akce. Naše občanské sdružení Propolis se zde – 10 km od
Kožlan, nad Berounkou – snaží vybudovat chráněnou dřevodílnu,
minipivovar a vzdělávací společenské centrum zaměřené na tradiční
řemesla a umění. Součástí našich
snah je i benefiční festival Křič
fest, kterým se snažíme představit
toto zajímavé místo veřejnosti.
2.ročník Křič festu se letos
uskuteční v sobotu 13.8. od 13
hodin. Odpoledne budou na programu divadla pro děti i rodiče –

vystoupí: Mariana Koutská s Pohádkovou knížkou hranou kromě
češtiny i ve znakovém jazyce, divadlo Krasohled s pohádkou O Malence a divadlo Jáma se Skleněnou
pohádkou. Pro děti i rodiče jsou
dále připraveny řemeslné dílny –
filcování a šperkařství, sportovní
disciplíny,
promítání krátkých
animovaných filmů a dětský koutek.
V podvečer se můžete těšit na
divadlo Trojka z Brna s představením v češtině a ve znakovém jazyce: Změna osvětlení a kapely –
například: Lucie Redlová a band,
Kojoti, Zdavu a další. Součástí festivalu bude výstava fotografií, čajovna, domácí dobroty a samo-

zřejmě dobré pivo. Festival je benefiční – všichni umělci vystupují
bez nároku na honorář a výtěžek z
festivalu půjde na rekonstukci
prostor pro chráněné dílny a minipivovar.
Vstupné je lidové: dospělí – 100
Kč, děti nad 10 let polovic a děti
do 10ti let zdarma. Více o našem
sdružení i podrobný program sledujte
na
našich
stránkách:
www.propolis-os.cz
Těšíme se na setkání s Vámi v
pivovaru Chříč
Jana Jakubíčková
předsedkyně Propolis o.s.

Citát měsíce:
„V každé době museli malí pykat za hloupost velkých.“
Jean de La Fontaine
www.kozlany.cz
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Dětský den v Kožlanech
V neděli 29. 5. 2011 proběhl pod záštitou Sdružení
dobrovolných hasičů dětský den. Letos se nesl
v duchu cesty kolem světa, kterou měli cestovatelé
zvládnout za 90 minut.
Svou cestu začali doma, tedy v České republice.
Aby se mohli vypravit dál, museli složit mapu světa
nebo České republiky anebo – ti menší – krtečkové
puzzle. Dál putovali přes Francii, kde po vzoru Eifellovy věže stavěli svou vlastní věž, do severských států,
kde si na cestu ulovili pár ryb. Poté vyrazili do severní
Ameriky, kde se odreagovali hokejem, poté si museli
poradit s nástrahami pralesa v jižní Americe.
Cesta dále vedla přes Antarktidu, v níž napodobovali chůzi tučňáků, Afriku, kde si cestovatelé vyzkoušeli,
jak domorodci přepravují kádě s vodou, do světa
arabských zemí, kde si zatančili v rytmu arabské hudby. Přes oceán pak „přeplavali“ do Austrálie, kde na

jejich závod v pytlích dohlížel symbol Austrálie – klokan. V Japonsku si každý vyzkoušel napsat své jméno
katakanou, jednou z japonských abeced. V Číně pak
zkusili, jaké to je jíst/nabírat potravu pomocí hůlek.
Svou cestu pak zakončili v Rusku, kde jejich úkolem
bylo seskládat bábušky.
Dětského dne se zúčastnilo kolem 70 dětí. Doufáme, že se jim hravé odpoledne líbilo a že si užily
spoustu zábavy.
Rády bychom zde poděkovaly všem, kteří nám
s přípravou a organizací pomohli. Velký dík patří také
našim sponzorům, díky nimž si děti odnesly pěkné ceny a získaly sladké odměny za své výkony. Děkujeme.
Již nyní se těšíme na příští rok, na další dětský den
s novým, jistě stejně zajímavým a zábavným tématem.
8 tet

Klub šikovných žen
A je tu krásné léto, čas prázdnin a dovolených.Už se
těšíme na tvořivé výlety tady i v okolí.
V loňském roce jsme objevily v malé vesničce
ROUSÍNOV na Rakovnicku, ROUS 13, stodola u Faflíků. Pořádají tam 2. července od 14:00 hod. „Bazárek
ve stodole“.

DOBRÝ

Další akce 8. - 13.srpna od 14:00 – 16:00 hod.
jsou tzv. „odpolední Řemeslné kurzy“. Letos si můžete
vyzkoušet: keramiku, drátkování, korálky, pletení z
pedigu, slámy. Třeba vás zajímá dřevořezba, zdobení
kraslic, paličkování nebo perníkářství.
Nudit se rozhodně nebudete.

S K U T E K - pleteme pro miminka

Milé dámy, v posledním čísle časopisu Praktická žena je článek od
jejího šéfredaktora Ladislava Mullera. Redakce spolu se sdružením
Nedoklubko si podali ruce a vyhlásili D o b r ý s k u t e k. Jedná se
o háčkování a pletení čepiček a
punčošek pro nedonošené děti. Mini čepiček a punčošek je pořád zapotřebí. Proto se na Vás obracíme,
pojďme pro malé děti je uplést či u
háčkovat!
Našli
jsme
na
stránkách
www.praktickazena.cz
návody,
které si zde můžete vytisknout,
nebo zajít do naší knihovny a tam
Vám je dá paní Hana Tupá.

www.kozlany.cz

Čepičky a ponožky se pletou z
přízí, které jsou určené pro miminka. V galanteriích Vám určitě dobře
poradí. Mezi vlnu vhodnou pro děti
patří mj.: Ája, Elian mimi, Baby,
Mimicolor a další. Plete se na jehlicích 3 – 3,5.
Děťátka
narozená
předčasně
jsou „dlouhá“ od 28 cm do necelých 50 cm. Někdy jsou i menší a
při propouštění z nemocnice měří
kolem 40 cm. Proto neuvádíme
přesné rozměry, ale rozmezí.
Čepičky: obvod od 18 cm až po 32
cm, na výšku od 9 cm po 12 cm.
Punčošky: chodidlo od 5 cm do 9
cm.

Až dopletete či doháčkujete, nabízíme Vám dvě možnosti:
- buď poslat zásilku na adresu redakce: Praktická žena,
Lomnického 7/1705, 140 79 Praha 4

(redakce předá vaše dárky občanskému sdružení Nedoklubko) - nebo přinést dárky do Kožlanské
knihovny 16. srpna 2011 a my je
pošleme do redakce.
Termín ukončení akce: 21.8.2011.
Jestli máte nějaký dotaz, napište
nám na email:
1241953@seznam.cz.
Rádi Vám odpovíme.
Za KŠŽ: V.Kobyláková
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KULTURA
Výstava obrazů Anny Urbanové
je kulturní akce, kterou připravila společně kulturní
komise a KŠŽ.
Paní Urbanová je amatérská malířka a patří určitě
mezi Šikovné ženy. K malování měla vždy blízko, ale
malovat začala vlastně nedávno. Děti vyrostly a ona
se ptala: „Co budu dělat? - BUDU MALOVAT !“
A maluje. A jak! Přijďte se podívat!
Městské muzeum Kožlany: 14. 7. - 13. 8. 2011
(úterý - sobota 7:30-12:00 a 12:30-16:00 hod.)
KOZOJEDSKÉ kulturní léto 3. - 9. července 2011
Zahájení je 3. 7. ve 13 hod. Vystoupí zde pražská
country kapela SUNNY GIRLS, kapela P. Saka a bude i
VINOBRANÍ.
5. a 6. 7. jsou odpoledne od 13:00 hod. připraveny
akce pro děti, sekání do kamene, malování na chodník, pletení z papíru i pedigu, keramika- rakování,
malování na sádru a soutěže. Vystoupí kouzelník
WALDINI a bude ukázka dálkově řízených modelů aut.
7.7. – DRÁČEK – divadlo pro děti. Během Kozojedského léta vystoupí skupiny GREYMON (křest nového
CD), HONZA KUBÍK, VENTUS, VÁCLAV ŽÁKOVEC,
BARBOŘÁK&KOPECKÝ,
KOZOJEDSKÁ
ČTYŘKA,
HARLET, Malý lid.soubor Plzeň, AFTESIX.
Podrobný program najdete např. na
www.obeckozojedy.eu
Výstava výtvarné skupiny NEFOSIN
DOLANY – od 6. července 2011
kostel sv.Petra a Pavla (u Hlinců)

Vavřinecká pouť v Kožlanech
6. - 7.srpna 2011
pouťové atrakce, sportovní odpoledne, taneční zábava, výstava drobného zvířectva
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
pořádá ZO ČSCH Kožlany v areálu za restaurací „U radnice“
výstava holubů, králíků, drůbeže, exotů a morčat Klubu Praha
* pátek 5.srpna 14:00 - 18:00 hod. * sobota 6.srpna 8:00 - 17:00 hod. *

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE A ZÁBAVA
pořádá FC Olympie Kožlany
na fotbalovém hřišti u Vožehova rybníka a v sokolově
sobota 6.srpna
Program:

12:00 hod. žáci - Žihle
13:30 hod. dorost – ml. dorost TJ Rakovník
15:00 hod. stará garda – stará garda Kralovice
17:00 hod. A muži – soupeř bude upřesněn na plakátech
20:00 hod. taneční zábava v sokolovně, hudba Šlapeton
Podrobnější informace budou zveřejněny na plakátech před pořádanou akcí !
KLUB ŠIKOVNÝCH ŽEN pod záštitou Kulturní komise Kožlany
připravily na neděli 7. srpna 2011 od 13:00 hod.
KREATIVNÍ

ODPOLEDNE

PRO

DĚTI

Přijďte o pouti v Kožlanech k sokolovně a tam pod deštníkem bude KREATIVNÍ STÁNEK. Přijďte i se svými
dětmi zkusit uplést košík z papírových ruliček nebo odekorovat plátěnou tašku nebo vytvořit šperk. Materiál
vám poskytneme. Děkujeme panu Prusíkovi a panu Neumannovi za poskytnutí prostoru a místa pod deštníkem.
www.kozlany.cz
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SPORT
FC Olympie Kožlany
S koncem kalendářního jara vyvrcholily okresní fotbalové soutěže. A-mužstvo až do konce bojovalo o postup
do I.B třídy, bohužel to nakonec o 3 bodíky nevyšlo. Dorostencům jarní část tolik nevyšla a trochu si pohoršili,
naopak žáci potvrdili své podzimní postavení a stali se dokonce nejproduktivnějším mužstvem soutěže (jen na
jaře nastříleli ve 13 zápasech 85 branek!). Stará garda postrádá loňskou suverenitu, dokonce s dvěma vedoucími celky soutěže utrpěla pořádné debakly, přesto se i s mankem odloženého zápasu (1.7. v Úlicích) drží po
první části soutěže v horní polovině tabulky.
Muži:
Nýřany B – Kožlany 2:5 (2:1)
branky: Šnajdr 3, Koura, Šimek
Kožlany - Vejprnice B 2:2 (0:1)
branky: Šnajdr, Hora
Dolní Bělá - Kožlany 2:0 (1:0)
Kožlany - Horní Bříza B 4:0
(2:0)
branky: Šimek 2, Šnajdr, Hora

Dorost:
Kaznějov - Kožlany 9:0 (4:0)
Kožlany - Trnová 2:2 (2:1)
Blatnice – Kožlany 4:1 (1:1)
Kožlany – Sulkov 4:2 (2:1)
Žáci:
Kam. Újezd – Kožlany 2:7 (1:5)
Kožlany – Kralovice 6:4 (1:0)
Dolní Bělá - Kožlany 3:1 (2:1)

Stará garda:
Kožlany – Líně 2:4 (0:1)
branky: vlastní, Bílek
Kozolupy – Kožlany 2:4 (1:0)
branky: L.Kulhánek 2, Šnajdauf,
Rocskár
Kožlany – Tlučná 1:9 (1:5)
branka: Rocskár
M. Touškov – Kožlany 10:2
(5:1)
branky: Bílek, Kotěšovec

Pozvánka na fotbalový srpen:

sobota 13.8.2011
přátelské utkání FC Olympie Kožlany - Zavidov v 17:00 hod.

sobota 20.8.2011
začátek podzimní části soutěže

Konečné tabulky:
Muži:
1.Sokol Plasy
2.OLYMPIE KOŽLANY
3.Sokol Dolní Bělá
4.Sázavan Bezvěrov
5.Sokol Kozolupy
6.Baník Líně
7.Slávia Úněšov
8.ZKZ Horní Bříza „B“
9.Bohemia Kaznějov
10.Slavia Vejprnice „B“
11.Jiskra Křelovice
12.KZJ SK Všeruby
13.DIOSS Nýřany „B“
14.Sparta Sulkov

www.kozlany.cz

88: 32
80: 35
64: 33
67: 55
61: 42
49: 47
53: 69
52: 52
60: 62
38: 53
45: 67
51: 62
56:109
38: 84

60
58
50
48
44
37
34
33
31
29
29
27
22
13

Žáci:
1.Baník Zbůch
2.Sokol Kozojedy
3.Bohemia Kaznějov
4.OLYMPIE KOŽLANY
5.Sokol Kralovice
6.Sokol Plasy
7.Slavoj Žihle
8.Slávia Úněšov
9.TJ Chotíkov 1932
10.Baník K. Újezd
11.Sparta Sulkov
12.Sokol Dolní Bělá
13.TJ Tlučná
14.KZJ SK Všeruby

151: 17
123: 24
121: 28
153: 42
121: 51
118: 42
61: 77
81: 97
46: 68
49:117
49:109
43: 85
19:189
15:204

67
62
60
57
54
51
35
35
31
26
26
25
9
0
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Dorost:
1.Bohemia Kaznějov
2.Sparta Sulkov
3.Sokol Dolní Bělá
4.TJ Tlučná
5.Slovan Blatnice
6.Sokol Dobříč
7.OLYMPIE KOŽLANY
8.Sokol Plasy
9.Sokol Trnová
10.SHH H. Huť
11.Baník K. Újezd

101:23
86:49
71:28
59:49
49:51
50:43
55:61
51:56
32:79
31:86
33:93

Stará garda:
1.Sokol M. Touškov
2.TJ Tlučná
3.OLYMPIE KOŽLANY
4.Sokol Kozolupy
5.Tatran Třemošná
6.Sokol Plasy
7.Baník Líně
8.KZJ SK Všeruby
9.Sokol Druztová
10.Viktoria Úlice
11.Sokol Dolní Bělá

53
39
36
36
32
30
28
27
17
10
7

43:13
47: 9
41:30
24:24
16:13
13:12
17:32
14:26
12:31
8:18
8:35

22
21
16
15
11
9
9
7
7
1
0

Sestava žáků: brankář: Perner Michal * obrana: Pešek Michal, Vopata Richard, Tuma Jan, Krev Pavel * záloha:
Votroubek Jiří, Švamberg Václav, Knot Radek, Hromada Jan * útok: Melichar Martin, Šofranko Marián, Váchal
Ondřej, Melichar Zbyněk * střídali: Valach Jan, Váchal Dominik, Berbr jaroslav, Holeček Jan, Souček Miroslav,
Hurt Ondřej * střelci: 1. Švamberg Václav (70 branek) 2. Melichar Martin (40 branek)

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V červnu jsme se
Vás ptali, zda víte, kdo byl Antonín Švehla?

Výsledky červnové ankety:

Tradiční prázdninovou otázkou je:
Kde budete trávit letošní letní dovolenou?

(nová anketa bude spuštěna 1.7.)
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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Kožlanský zpravodaj 7-8/2011
strana - 12 -

