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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané,
v měsíci květnu začala rychle
růst tráva a
naše technické
služby mají co
dělat, aby stihly sekat. Mimo toho jsme
ještě
zvládli
uklidit panely
z parkoviště u
Vožeháku,
opravit rozbitou pumpu na hřbitově, uklidit
černou skládku u lomu, opravit
rozbité lavičky za čekárnou u školy
v Kožlanech a poničenou střechu
márnice na kožlanském hřbitově.
Občanům, kteří nečekají a okolí
svého bydliště si posekají sami,
děkuji za jejich úsilí
o pěkný
vzhled našich obcí si vážím. Naopak mám výhrady vůči těm, kteří
znečišťují svým odpadem veřejná
prostranství a přidělávají nám starosti s jejich úklidem. Zarážející je
například přístup některých našich
spoluobčanů ke sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Při posledním sběru v sobotu
21.5.2011 se nám stalo, že
nejmenovaný spoluobčan uložil
velkoobjemový odpad na sběrné
místo u parkoviště naproti prodejně SPAR den předem. To je samozřejmě možné, ale zarážející je,
že v sobotu již nepřišel a nenaložil
svůj odpad do kontejneru a ani si
to nijak nezajistil. Pracovníci svozové firmy nemusí takto uložený
odpad nakládat a jenom díky naší
dobré spolupráci s firmou se tak
stalo.
Stejně tak se nám nelíbí, že někteří spoluobčané si pletou pískovnu, kde se můžou ukládat větve a
dřevo na pálení, se skládkou. Proč
sem někdo přiveze nábytek(možno
dát zadarmo do velkoobjemového
odpadu 2x ročně), proč jsou zde

vyvezené hadry (možno dát zadarmo do kontejneru na hadry u
zdravotního střediska), proč je zde
stará televize (možno dát zadarmo
do sběrného dvora)? Odpověď na
tyto otázky znají asi pouze ti, co
tam výše uvedené věci uložili.
V minulém měsíci proběhla řada
důležitých jednání. Zmíním jednání
s Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových a D-K zemědělská ohledně pozemků pod budovou
školy
v Hedčanech.
Z jednání vyplynulo, že přednost
na koupi těchto pozemků má D-K
zemědělská, jakožto majitel budovy školy na pozemcích stojící. Proběhlo také jednání o koordinaci
tvorby nového územního plánu a
nového ÚSES (území ekologické
stability) tak, aby oba dokumenty
vznikaly ve vzájemné součinnosti.
Proběhlo také jednání na KÚ PK
k rušení matrik. Po bouřlivém jednání, kde všichni přítomní starostové nesouhlasili s plány ministerstva vnitra s rušením některých
matrik, jsme konstatovali, že takováto rozhodnutí bez znalosti věci
jsou přinejmenším sporná.
Jako člen správní rady MAS jsem
se zúčastnil jednání v Němčovicích,
kde jsme připravovali vyhlášení
dalších výzev na dotace pro naše
členské obce. Také jsem se zúčastnil jako člen správního výboru
SMO PK (Sdružení měst a obcí Plzeňského
kraje)
jednání
v Horšovském Týně, kde jsme projednávali důležité otázky, které aktuálně trápí starosty všech obcí
našeho kraje. Jsou to hlavně otázky rušení regionálních tratí, pošt,
malotřídních škol a další.
Spolu s paní tajemnicí jsme se
zúčastnili setkání starostů a tajemníků v Kralovicích. Zde jsme
byli informováni vedoucími jednotlivých odborů o aktuálních problémech samosprávy a státní správy.

Z kontrolní činnosti jsme měli
pouze jednu kontrolu z KÚ PK na
dotaci na výměnu oken v budově
MŠ.
V nejbližší době budou zahájeny
práce na opravě kaple ve Dřevci a
také výstavba dětského hřiště ve
Dřevci. Obě akce jsou dotovány
z peněz EU a z městského rozpočtu přes MAS (místní akční skupina Světovina).
S občany obce Hodyně jsme se
dohodli na konečné verzi umístění
pomníku A. Švehly. Pomník bude
stát v parku před budovou bývalé
školy. Přípravné práce na základech budou našimi pracovníky zahájeny v nejbližším termínu. Slavnostní odhalení se plánuje na sobotu 2. července 2011.
Město
Kožlany
po
dohodě
se SDH se rozhodlo prodat hasičský vůz AVIA. Auto je po technické prohlídce. Bližší informace můžete získat přímo na MěÚ Kožlany.
V sobotu 28.5.2011 bylo 127.
výročí narození našeho nejslavnějšího rodáka, prezidenta E. Beneše. Společnost E.Beneše si tuto
příležitost připomněla krátkým setkáním a položením kytice u pomníku.
Nejdůležitější kulturní událostí
měsíce bylo vítání nových občánků. Přivítali jsme 17 nových občánků Kožlan. Více informací najdete na jiném místě našeho zpravodaje.
Měsíc květen byl posledním
pracovním měsícem naší dlouholeté tajemnice paní Jany Fišerové. Zaměstnanci úřadu paní Fišerové za její dlouholetou
práci poděkovali a poděkování
a přání zaslouženého odpočinku jí patří i od občanů města
Kožlan.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Prázdninové číslo Kožlanského zpravodaje bude vydáno jako dvojčíslí na začátku prázdnin

www.kozlany.cz
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Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 15.6.2011
od 18,00 hod.
se koná
3. zasedání zastupitelstva
MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti muzea

Z programu vybíráme např.:
- změna rozpočtu města na rok 2011
– 2. rozpočtové opatření
- provozování kanalizace na území města Kožlany
- určení dalšího postupu prodeje městských bytů a
způsob prodeje nebytových prostor
- majetkové a ostatní záležitosti města
- různé

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

Kontaktní místo - skupina ČEZ a.s. a SUPTel a.s., smluvní partner
otevřeli kontaktní místo v prodejně
Obslouží Vás paní Miroslava Pracnová.
Ladislav Beneš & spol. elektroopravy,
Masarykovo nám. 504, Kralovice.
Na tomto kontaktním místě je možné projednat služby
spojené s odběrem elektřiny a uzavřít smlouvu na odOtevírací doba:
běr plynu.
po
9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
út
9:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Kontakty:
st
9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
tel. 373 341 039
čt
9:00 – 12:00 12:30 – 15:00
email: pracnova@suptel.cz
pá
9:00 – 13:00
Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Mateřská škola připravuje
Na poslední měsíc před prázdninami jsme pro děti připravili tyto
akce:
1.6. den dětí:
Stopovačka - cesta za pokladem.
Spoustou drobných dárků a slad-

kostí přispěli rodiče naší školky,
děkujeme.
7.6. celodenní výlet :
Zámek v Klášterci otevřel galerii „U
kočky Agáty“, děti uvidí divadlo
s panem „Pohodou a Soničkou“,
které znají ze školky, vyrobí si dá-

reček, prohlédnou galerii. Obědvat
budeme na zámku.
24.6. rozloučení se školáky:
Stopovačka s rodiči, opékání buřtíků, pasování školáků, pro odvážné
noc ve školce ve spacácích.
L.Kozlerová

Co je nového v naší škole a školce…
V měsíci dubnu proběhlo vybagrování hřiště na zahradě školky a zbudování svahu na sáňkování a jiné
zimní radovánky. Ostatně o tom Vás již v minulém
čísle informovala paní učitelka Kozlerová. Já bych na
tomto místě chtěl poděkovat stavební firmě KRÁL PM
CENTRUM, s.r.o., která se na úpravě zahrady ve školce podílela. Děkuji za vstřícné jednání, bezproblémovou spolupráci a v neposlední řadě i za písek, který
firma dětem ve školce věnovala při úpravě pískoviště.
Začátkem května proběhla ve škole canisterapie.
Tento program – Poznej svého psa – byl určen pro
žáky školky a 1.-6. třídy základní školy.
www.kozlany.cz
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Děti se postupně ve třech skupinách učily, jak se
správně chovat k pejskům, jak se o ně starat, jak
správně krmit svého psa i jak reagovat na psy cizí.
Tento dopolední program provázeli s paní chovatelkou
dva cvičení boxeři, na kterých si děti získané vědomosti a dovednosti mohly okamžitě ověřit. Doufám
jen, že si naši nejmenší budou tuto zkušenost dlouho
pamatovat a ubude tak zbytečných zranění.

V dubnu proběhla v osmé třídě beseda s pracovnicemi ÚP Plzeň k volbě povolání

5. května se žáci 7. - 9. třídy v rámci výuky zúčastnili exkurze do Temelína. Dalšími květnovými akcemi
bylo několik fotbalových turnajů a návštěva anglického divadla. O těchto akcích se dočtete na jiném místě
tohoto čísla.

Desátého května proběhla ve škole pravidelná prověrka BOZP bez závažnějších závad. Několik drobných nedostatků bylo okamžitě odstraněno.
Blíží se čas školních výletů. Naši žáci se podívají do
Prahy, do Protivína na krokodýlí farmu a do Českého
krasu. To je jen malý výčet míst, která letos uvidíme.
Osmá třída dala přednost dvoudennímu výletu na kolech po zajímavostech našeho okolí. Doufejme, že jim
všem bude přát počasí.
Na konec školního roku připravujeme slavnostní vyřazení žáků devátého ročníku. Uskuteční se v tradičním čase od půl desáté 30. června v obřadní síni MÚ
Kožlany.
Přeji všem žákům, aby se jim konec školního roku
vydařil a každý spokojeně odcházel na prázdniny s
vysvědčením, které si za celoroční práci zaslouží.
Mgr. Jaroslav Švarc

Angličané v ZŠ Kožlany
Dne 19. května byli do školy pozváni herci ze společnosti The Bear
Educational Theatre, aby dětem z
1. i 2. stupně předvedli dvě hry v
angličtině – Jackie and the Giant a
The Alien Grammer show.
Již od rána děti netrpělivě vyhlížely vzácné hosty. Na jednu stranu
se moc těšily, ale zároveň také
obávaly, zda angličtině porozumí.
Počáteční obavy se rozptýlily již
v 9:00 hodin při prvním předsta-

vení pro 3. – 5. třídu. Na scéně se
objevil obr (the Giant) a Jackie a
děti byly hned vtaženy do děje.
2. stupeň se během představení
setkal s mimozemšťanem a „Muži
v černém“. Žáci byli vyzváni ke
spolupráci s herci, nejlépe se své
role agenta zhostil Lukáš Voit z 9.
třídy.
Herci s žáky výborně komunikovali, přizvali je na scénu a žáci si
tak nenásilnou formou procvičili

Mc Donald´s Cup – okresní kola
V pátek 6. 5. sehráli naši nejmenší (1. - 3. roč.)
fotbalisté svůj okresní turnaj v Kralovicích. V konkurenci pěti týmů si vedli docela dobře a obsadili konečné třetí místo, nutno podotknout, že Míra Souček s 10
brankami byl mezi střelci druhý. Družstvo tvořili: Berbr O., Hurt O., Souček M., Palšovič J., Berbr V., Pícl
www.kozlany.cz

angličtinu a naučili se i nové písničky.
Největší odměnou byl pro herce
závěrečný potlesk a nadšení dětí
zůstat i na další představení. Pro
většinu dětí to byl i první kontakt s
rodilými mluvčími.
Takže někdy opět znovu!
See you again!
B. Pokorná a E. Sixtová

Z., Polanský L., Hromada A. a Zetek M. Jejich starší
kolegové (4. - 5. roč., doplnění mladšími) hráli svůj
turnaj 18. 5. v Horní Bříze. Ti už tak úspěšní nebyli a
skončili z osmi družstev až na šestém místě. Podle
slov trenéra Z. Pícla, bojovali jako lvi, ale na některá
družstva prostě neměli nárok. Přesto musím pochválit
Kožlanský zpravodaj 6/2011
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i tyto naše hráče: Váchal D., Berbr J., Špaček J., Truong F., Valach J., Beneš M., Soukup T., Hurt O., Berbr
O. a Souček M.
Také nejstarší hoši naší školy si fotbal zahráli,
účastnili se 4. 5. v Třemošné turnaje v minikopané.

Zde opravdu ukázali, že fotbal umí. Z třinácti družstev
se umístnili na šestém až sedmém místě a navíc Václav Švamberg s deseti brankami byl nejlepší střelec.
Mgr. Jaroslav Berbr

Exkurze – Temelín
5.května vyrazila sedmá, osmá a devátá třída prozkoumat, co je to vlastně radiace – směr Temelín.
Cestou jsme se zastavili na zámku Blatná.

Další částí prohlídky byl zámecký park a hon na početné stádo daňků skvrnitých. Když už jsme zklamaně
odcházeli smířeni s tím, že je neuvidíme, tak se kolem
nás dvakrát celé stádo, čítající skoro 70 kusů, prohnalo.
Pak už autobus zamířil k hlavnímu cíli naší exkurze,
jaderné elektrárně Temelín. Zde jsme v pěkném prostředí informačního centra zhlédli 3D film o tom, jakou
cestu prošel člověk při získávání energie ze svého
okolí. V mlžné komoře jsme potom viděli všude
přítomnou radiaci, zviditelněnou i pro oči každého
z nás. Individuálně si pak každý prošel stálou expozici
věnovanou atomovému jádru a energii ukrytou uvnitř.
Pak už nás čekala jen cesta domů.
Protože vše proběhlo bez vážnějšího problému, nikdo nebyl ozářen a i počasí nám přálo, myslím, že
v budoucnu se sem určitě s dalšími žáky zase vrátím.
Mgr. J. Kotěšovec

Prohlídli jsme zajímavou expozici a mimo jiné i zjistili,
že se tady točila pohádka Šíleně smutná princezna.

SPOLKY
Závěrečné kolo hry Plamen – 21. a 22. května 2011 – MRTNÍK
Předposlední
květnový
víkend patřil
na
okrese Plzeň – sever
mladým hasičům, kteří
se sešli v obci Mrtník na závěrečném kole hry Plamen. Kožlanský
kolektiv mladých hasičů je do této
celostátní hry také zapojen (již od
roku 2000 !!!) a na soutěž odjela
tři družstva: tým starších ve složení: Jirka Švamberg, Jirka Vodrážka, Rozárka Slabá, Natálka Součková, Lenča a Týna Zímovy, Honza
Špaček a jako náhradník Míša Perner,

tým mladších A: Nikolka Švambergová, Péťa Gažák, Jirka Hudousek
a Míra Beneš

a tým B: Ája Klausová, Barča
Špačková, Terka Černá, Péťa Kuchař a nejmladší Lea Vejražková.

První den se soutěžilo ve štafetě
4 x 60 metrů, kdy se překonává
kladina, bariéra, přenáší se hasicí
přístroj a závěr je napojení hadic
na rozdělovač a proudnici. Druhou
www.kozlany.cz

sobotní disciplínou byl požární útok
CTIF, který je vykonáván podle
mezinárodních pravidel. Úkolem
soutěžního týmu je rozvinutí čtyř
15ti metrových požárních hadic,
překonání vodního příkopu, bariéry
a tunelu. Následuje práce se džberovou stříkačkou a určení technických prostředků a také uvázání uzlů. Nejtěžší na této disciplíně je,
udržet „jazyk mezi zuby“ – je zakázáno mluvení! Třetí disciplínou je
štafetový běh CTIF – překonává se
žebříková stěna, přenáší hadice v
kotouči, následují překážky podlez
a přeskoč, přenos hasicího přístroje a končí se napojením hadic na
rozdělovač a proudnici. Všechny tři
sobotní disciplíny děti zvládly
dobře a ti starší si k večeru vyzkoušeli ještě běh jednotlivců na
60 metrů s překážkami. Unavení
ze závodění, ale i z pražícího sluníčka jsme dojeli k domovům až v
21 hodin!
Nedělní ráno slibovalo opět krásné počasí, sluníčko svými paprsky
hřálo a hladilo tváře, paže i nohy
všech přítomných. Na ploše bylo
vše přichystáno na požární útoky a
mnohé děti se těšily na příjemnou
a osvěžující sprchu za nástřikovými terči. Napřed své požární útoky
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předvedla kategorie starších – nám
se oba pokusy nevydařily a druhý
byl dokonce neplatný, ale s celkovým umístěním v okrese jsme nakonec byli víc než spokojeni – z
celkových 18ti družstev jsme obsadili 8. místo – považujeme to za
skvělý výsledek a to především
proto, že všichni z týmu v letošním roce poprvé soutěžili v kategorii starších.
Našemu mladšímu „áčku“ se víceméně dařilo – požární útok
předvedli parádní a to je nakonec
vyneslo na 9. místo z celkových

25ti týmů mladších. Benjamínci v
„béčku“ stále sbírají zkušenosti,
ale dokázali zabojovat a celkové
14. místo je také úspěchem. Naše
milá hasičátka - MOC DĚKUJEME
!!!
Všichni, kdo děláme něco „navíc“
a hlavně s dětmi, víme, kolik to
zabere volného času, osobního
volna a leckdy i nepřejícnosti okolí.
Naší odměnou je dobrý pocit, když
vidíte rozzářené oči při povedeném
požárním útoku nebo skvěle zaběhnuté štafetě, když Vám děti
řeknou, že jsou s vámi rády a že je

hasičina baví! I vám – Hanko, Jitko, Jano, Ondro a Honzo patří díky! Sluší se také poděkovat strojníkům naší jednotky a mnohým
rodičům za dopravu na soutěže –
bez vás by to zkrátka nešlo!
Mladé hasiče čeká 4. června
účast v okrskové soutěži dospěláků
u hasičské zbrojnice v Kožlanech a
pak 25. a 26. června dvě pohárové
soutěže.
Alena Foldová
starostka SDH Kožlany

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Ve středu 11. května proběhl již
15. ročník celonárodní sbírky tzv.
Květinového dne. Symbolem je
malý žlutý kvítek měsíčku lékařského, v letošním roce s fialovou
stužkou, který dobrovolníci nabízejí
za cenu 20,- Kč. Do této sbírky se
již potřetí přihlásil i Sbor dobrovolných hasičů v Kožlanech. Svou
účastí jsme chtěli dát všem najevo,
že nám tato závažná a v mnoha
případech smrtelná nemoc není lhostejná. Víme, že
podobných sbírek je celá řada, ale tato je opravdu záslužná a finanční prostředky, které se během jediného
dne vyberou, vždy najdou své přesné adresáty. Peníze jsou použity jak na prevenci, tak i pro samotnou
léčbu rakoviny.
Mladí hasiči Natálka Součková, Lenča Zímová, Rozárka Slabá a Honzík Špaček společně s vedoucí Ale-

nou Foldovou žluté kytičky ve středu v Kožlanech
nabízeli a podařilo se jim
prodat téměř 200 ks a po
odevzdání pokladních vaků bylo zjištěno, že se
vybralo
4.668,Kč!
Všem, kdo přispěli velmi
děkujeme!
Poděkování patří také
rodičům zmíněných žáků,
kteří své děti na tuto akci
omluvili ze školního vyučování a také za vstřícnost a ochotu vedení Základní a mateřské školy v Kožlanech.
Věříme, že jsme přispěli ke správné věci a těšíme se
na další „Květinkový den“ !
Alena Foldová - starostka SDH Kožlany
Okrsek Kožlany + Chříč
pořádá ve spolupráci se
Sborem dobrovolných hasičů Kožlany
u hasičské zbrojnice na Výfuku

okrskovou soutěž
v sobotu 4. června 2011, začátek ve 13:00 hodin
Ukázka práce mladých hasičů
Občerstvení zajištěno
Srdečně zveme všechny naše
příznivce a občany Kožlan a okolí
Vážení kronikáři, předsedové, vedoucí………. již zaniklých organizací
Prosíme Vás, pokud se u Vás nachází kronika vašeho
Fotky budou naskenovány a uloženy v elektronické
spolku, klubu, pionýrské organizace a dalších věnujte
podobě. Tyto materiály bychom pak dále využívali
ji prosím do kožlanské knihovny. Pro kroniky je zde
např. při různých výstavách. Nechceme, aby upadly
připravené místečko ve vhodné uzamykatelné skříni.
v zapomnění. Za vaši pomoc a vstřícnost Vám předem
Snažíme se získat tyto knihy pro zachování dokumenděkuji.
tačního charakteru doby, akcí a lidí. Pokud má někdo
Hana Tupá
z Vás i fotodokumenty, prosíme o laskavé zapůjčení.

Citát měsíce:
Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem.
Jan Ámos Komenský
www.kozlany.cz
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Klub šikovných žen
Jarní měsíc květen byl pro nás
měsícem několika akcí. Dvě naše
děvčata oslavila krásné narozeniny, paní Naďa Topinková a paní
Miluška Dyršmídová. Ještě jednou
jim blahopřejeme a těšíme se, čím
nás zase překvapí.
Také jsme jely na zájezd s Zahrádkářským svazem na výstavu

Hobby do Českých Budějovic, kde
jsme našly pár zajímavých věcí,
které „nutně potřebujeme“ pro naše vytváření.
Na zpáteční cestě jsme se stavěly v krásném městě Písku. Na nábřeží začínala výstava soch z písku, ta nás nadchla, ale do této“
ruční práce“ se asi nepustíme.

Poslední akcí v měsíci květnu byl
Den řemesel v Mariánské Týnici. I
tam bylo co obdivovat.
Přejeme všem šikovným lidem
hezké léto a určitě vás pozveme na
různé akce.
KŠŽ

Vítání občánků
14. května jsme přivítali tyto nové občánky našeho města: Babuška Martin, Berbrová Adéla, Berbrová Kateřina,
Čech David, Haunerová Zuzana, Hess Petr, Konopásek David, Koura Vojtěch, Kratochvílová Aneta, Lacina Karel,
Lehner Tomáš, Polanská Tereza, Povová Anna, Suchá Adéla, Švarc Jaroslav, Švejkovský Daniel, Vaněčková Nikola.

Pochod údolím Javornice
Celkový počet přihlášených účastníků byl 105, z toho
26 mužů, 40 žen a 39 dětí. Někteří se vydali na cestu
s kočárkem nebo kárkou (5). Cestu si užívalo také 8
psů.

Krásné
počasí
vylákalo
ze
svých
domovů
nejen Kožlaňáky, ale také turisty z Hedčan, Rakovníka
a Kralovic, aby se společně vydali na Pochod údolím
Javornice. Na lehkou svačinu jsme se zastavili v Machově mlýně, kde nás opět přivítal milý personál a postaral se o dostatek nápojů, které byly v teplém počasí velmi žádané. Tradičně u srubu bylo také opékání
buřtů a jiné uzeniny. Několik účastníků se shodlo na
tom, že zásahy civilizace a stavění lávek přes Javornici kazí legraci během pochodu. Na Zvíkovec jsme dorazili okolo šestnácté hodiny. Abychom se dopravili
zpátky do Kožlan, museli pro nás přijet dva autobusy.
www.kozlany.cz

Doufám, že datum 8. května se osvědčil a příští rok
v úterý 8.5.2012 se na vás těší
Hana Tupá
Kožlanský zpravodaj 6/2011
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HISTORIE
Na chalupě u Benešů v Kožlanech
Prostý přízemní dům čp. 101 stojící podél silnice
uprostřed Kožlan, vlevo mezi poštou a školou, je bývalý Benešův dům. Ale to není původní rodný dům
prezidenta Dr. Edvarda Beneše, ten byl již v roce
1890 zbourán, aby ustoupil výstavbě domu nového.
Ale jak tedy vypadal vůbec původní dům, rodiště
deseti dětí Anny a Matěje Beneše? Rodiště Václava
(1865), Reginy, Jana, Barušky, Alberta, Bedřicha, Cilky, Vojtěcha, Ladislava a Nejmladšího Edvarda
(1884).

Byla to stará dřevěná slaměnými došky krytá chalupa, která z levé strany celou svoji délkou sousedila
s dvorem vedlejšího stavení čp. 100, jehož majitelem
byl domkář Kouba. Později domkář Bláha, který toto
stavení od něho roku 1889 odkoupil. Chalupa byla
poměrně dlouhá, protože k obytnému stavení byl ještě přistavěn chlév, kůlna a přístřešek pro ovce. Chalupa byla sroubena z dřevěných klád a omítnutá lepenicí.
Ve štítu do silnice byla tři malá okna a dole pod nimi
okénko do sklepa. Směrem do dvora měla ještě vlevo
před vchodem jedno okno a před ním stála mohutná
rodová letitá hruška. Od vchodu vpravo pak byla dvě
zdvojená okna a jedno samostatné opodál, všechna
opatřena dřevěnými okenicemi. A protože se dvůr
svažoval směrem k silnici, vedla podél stavení zpředu
vysoká zásep, na níž se vystupovalo po kamenných
schodech s dřevěným zábradlím.
V podlaze záspi, před vchodem do domu, byly padací dveře do sklepa a vpravo ještě sklepní okénko.
Před chalupou jako všude na venkově bylo hnojiště.
Stará hruška, která stála před chalupou v rohu u
schodů na zásep, jejíž větve se rozprostíraly po střeše
a skláněly se až k zemi, byla strážcem rodu a stromem rodinné lásky. Pod ní se Anna (Nanynka) matka
Benešojc dětí zaslíbila Matějovi Benešovi a dala mu
tak přednost před zámožným blahobytným a růžolícím
ryšavým Němcem, sedlákem někde od Žihle ze Sudet.
Nanynka a Matěj byli ve skutečnosti druhými bratranci a jejich dědové pocházeli oba se Šlovic nade
Mží. Jeden z nich se přiženil do Kožlan, druhý do Tříman. Nanynka byla jednou ze čtyř dětí Jana Beneše
z Kožlan a za svobodna jako děvče byla na službě
v Sudetech, v Kadani v německé panské rodině. Její
bratr Vojtěch padl v prusko-rakouské válce v roce
1866 u Sadové a druhý bratr Jan se zabil při požáru u
sousedů, když pomáhal snášet z půdy obilí. Sestra
Tonička byla pak provdána v Kralovicích za Paláta. Pro
17 strychů polí a chalupu, která tady zůstala pro Nanynku byla vyhledávanou nevěstou, přestože se
www.kozlany.cz

v tehdejších dobách v chalupách na venkově všelijak
živořilo.
Benešojc chalupa byla na tehdejší dobu poměrně
velká, měla 2 velké sednice, každou s vejstupkem a
kuchyní, celkem 5 místností. Do sednice se chodilo
z domu, z chodby. Nalevo byla veliká sednice s dvěma
okny na ulici a s jedním na dvůr. Třetí okno na ulici
pak patřilo „vejstupku“, do kterého se chodilo ze
světnice.
Proti vchodu do domu byla kuchyně s pecí a okno
z kuchyně vedlo do dvora k sousedům Bláhům. Napravo z chodby pak byla velká čtvercová sednice opět
s „výstupkem“ a okny na dvůr. Později, když Matěj
Beneš obchodoval s obilím, používal tyto místnosti jako sýpku.
Dvůr byl zepředu ohraničen zdí s dvířky a velkými
vraty, kterými se vjíždělo do dvora. V hořejší části
dvora pak stála napříč stodola a na ní navazovala svažitě zahrada obehnaná starou kamennou zdí, dodnes
původní. Mezi stodolou vedla pěšina „mezírka“, kterou
chodili Benešojc na pole za Humny a do Hájku. Na
malém paloučku v Hájku se údajně narodil jako osmé
dítě Benešojc, Vojta. Touto „mezírkou“ se vraceli většinou všichni Benešojc studenti ze studií nebo na
prázdniny. Protože nebyla ještě vybudována dráha
Mladotice-Rakovník, vraceli se všichni studenti pěšky
z Rakovníka přes Čistou a dolejší brankou a humny
domů.

Pod Benešojc chalupou směrem dolů stával ještě
malý baráček čp. 102, který obýval soused Rén, zvaný také „soukeník“. Matěj Beneš později baráček odkoupil, rozboural a zvětšil si o to dvůr. Tímto popisné
číslo 102 úplně zmizelo a novým sousedem se tak stal
domkář Novák s popisným číslem 103 (ale i tento
dům odkoupil pozdější majitel Benešojc chalupy František Topinka a prodloužil dům do celé šířky parcely a
v této podobě se nachází dodnes). Na vykoupeném
místě čp. 102 Matěj Beneš započal s novou výstavbou
směrem kolmo na starý dům (dnešní průjezd a polovina spodní části domu). Nová výstavba ale sloužila
jako stáje (maštale) a půda nad nimi s půlštokem a
vikýřem ve štítě jako sýpka. To všechno ještě před
narozením posledního syna Edvarda a v té době, kdy
Matěj Beneš již provozoval obecní cihelnu u Vožehova
rybníka v místě nynějšího rekreačního střediska.
Výstavbu nového domu pak uspíšil požár u sousedů
Bláhů. Starý dům, rodný dům všech Benešojc dětí, byl
zbořen a na stávajícím místě byl postaven krám
s bytem. Obchod se zbožím smíšeným provozovala
Anna s dcerou Baruškou (později provdanou Vožehovou v Kožlanech čp. 159).
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Později, po odchodu na výměnek a po předání nemovitosti novému hospodáři Bedřichovi, byly dolejší
stáje přestavěny na byt pro výměnkáře. Do tohoto
stavení se pak vracel ještě léta k rodičům nejmladší
syn Edvard vždy na svátky a prázdniny z Prahy ze
studií, ale i z Francie, kde později studoval.
Výsledek plodného života Anny a Matěje Beneše.
Nejstarší syn Václav je učitelem v Praze, Vojta učitelem v Čakovicích, Jan se vyučil v Petrohradě truhlářem a usadil se v Americe, Bedřich je obchodníkem,
Ladislav se vyučil zámečníkem a studuje ještě na
průmyslovce v Plzni a Edvard jako poslední a
nejmladší studuje v Paříži na Sorboně a v Dijonu. Regina a Baruška jsou provdány v Kožlanech. Regina je
provdaná za Antonína Hopa, domkáře v Kožlanech čp.
157. Baruška pak za Františka Vožeha, rolníka
v Kožlanech čp. 159 (Albert a Cilka zemřeli v dětském
věku).
Toto byly plody života Anny a Matěje Beneše, života
plného odříkání, úskalí a nekonečné dřiny, ale také
naděje a víry v sebe sama, kdy přes odpor kožlanského děkana a faráře Kuby, který odmítl v nouzi pomoc
synům Matěje Beneše na studijích slovy: „Milej Beneši, kdo chce dát syna studovat, kdo chce mít syna pánem, ten na to musí mít, ten musí mít peníze.“
Ani o píď nepootočil kolem dějin děkan Kuba svoji
křesťanskou vírou v Boha, ale Matěj Beneš po těchto
tvrdých odmítavých slovech. Kdy se v něm ozval
vzdor, hrdá krev rodu svobodných sedláků ze šlovické
tvrze, nepokořených nevolnictvím, někdy s husitskými
vojsky zbratřených. Tato slova vyzvala Matěje
k tvrdému boji s osudem, vyburcovala jeho odvahu
k životnímu zápasu a stala se odkazem pro celý rod a
pokolení.
Jakou daň ale musel zaplatit celý rod Matěje Beneše
z Kožlan za všechny úspěchy?

Když se syn Bedřich, který se učil v Plzni obchodníkem vrátil, převzal celou nemovitost a obchod. Založil
rodinu a oženil se s Marií Bulínovou z Výrova, která
však umírá v mladém věku 26 let (1906). Jeho druhá
žena, rozená Palátová z Kralovic, zahynula v roce
1942 v Osvětimi, jako oběť německé nacistické perzekuce. Rovněž tak její dcera provdaná Krajcová zahynula ve věku 35 let v Osvětimi v roce 1943. Ostatky
obou obětí jsou pietně uloženy na kožlanském hřbitově. Bedřich zemřel již v roce 1939 a tím ušel německé
perzekuci.
Nestačila již jedna politická vražda z dob I. světové
války, kdy byl zákeřně zavražděn Miroslav Beneš, rakouský voják a syn nejstaršího Václava a synovec Edvarda, když se prozradila účast Dr. Beneše na zahraničním odboji. Tak umírá v roce 1943 v Osvětimi i
Ema, dcera Barbory a Františka Vožeha z Kožlan, provdaná Kubátová. Ale to není zdaleka výčet všech
obětí z rodu kožlanských Benešů.
Kolika životních příběhů byla svědkem Benešojc
chalupa, kolika odchodů dětí do velkého světa, kolika
matčiných loučení. kolik víry, nadějí ale i zklamání.
Kolik kroků a krůčků Benešojc dětí zůstalo na dvoře
jako trvalá vzpomínka na jejich dětství. To potvrdila i
poslední návštěva prezidenta Dr. Edvarda Beneše ve
svém rodišti v Kožlanech v roce 1947, kdy při návštěvě a prohlídce rodného domu nachází i oblíbenou
mezírku mezi stodolou a ztrácí se v ní na chvíli svému překvapenému doprovodu a pak s úsměvem říká:
„.... stále to tady dobře poznávám, nic se tady nezměnilo. Je tady všechno jako za mého dětství....“
To byla ta poslední malá radost, kterou mohly Kožlany dát svému slavnému rodáku.
Podle dostupných pramenů připravili:
MVDr. Bohumil Vondrášek a MUDr. Jiří Vondrášek

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Knihovny na vesnicích budou otevřeny: 10. a 24. června v obvyklou dobu.
Hana Tupá

SPORT
FC Olympie Kožlany – výsledkový servis květen a pozvánka na červen
Muži:
Všeruby - Kožlany 1:2 (0:1)
branky: Šnajdr, Koura
Kožlany - Bezvěrov 4:1 (1:0)
branky: Šnajdr 2, Koura, Vlček
Líně - Kožlany 0:4 (0:3)
branky: Šimek 2, Klaus, Vališ
Kožlany – Křelovice 4:0 (1:0)
branky: Šimek 3, Macák

Program - červen:
Muži:
4.6. Kožlany - Vejprnice B 17:00
11.6. Dolní Bělá - Kožlany 17:00
(hřiště v Trnové)
18.6. Kožlany - H. Bříza B 17:00
Dorost:
4.6. Kožlany - Trnová
www.kozlany.cz

Dorost:
Dobříč - Kožlany 2:0 (1:0)
Kožlany - Plasy 4:0 (2:0)
Kožlany - Kam. Újezd 7:3 (3:2)
Žáci:
Všeruby – Kožlany 1:15 (1:9)
Kožlany – Zbůch 3:0 (1:0)
Kožlany – Kozojedy 2:3 (2:2)
Chotíkov – Kožlany 1:2 (0:2)
Úněšov – Kožlany 4:2 (2:0)
Tlučná – Kožlany 0:18

12.6. Blatnice - Kožlany
18.6. Kožlany - Sulkov

10:00
14:30

Žáci:
4.6.Kožlany – Kralovice 10:00
11.6. Dolní Bělá - Kožlany 14:30
(hřiště v Trnové)

Stará garda:
Kožlany - Dolní Bělá 10:1 (5:1)
branky: Bílek 3, Šnajdauf 2, Kratochvíl 2, Švec, Volín, Šnajdr
Kožlany - Třemošná 2:2 (1:0)
branky: vlastní, L.Kulhánek
Všeruby – Kožlany 0:7 (0:7)
branky: Šnajdr 3, Běláč 3, Bílek
Kožlany – Druztová 8:2 (7:2)
branky: Bílek 2, Běláč 2,
V.Kulhánek, Rocskár, Šnajdauf,
Kratochvíl

Stará garda:
3.6. Kožlany - Líně
18:00
10.6. Kozolupy - Kožlany 18:00
17.6. Kožlany - Tlučná
18:00
24.6. M. Touškov – Kožlany18:00

14:30
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Velikonoční turnaj ve florbale v Kožlanech
Dne 24.4.2011 náš florbalový tým FBK Kožlany pořádal v tělocvičně kožlanské školy Velikonoční turnaj.
Celkem jedenáct týmů změřilo svoje síly ve dvou základních skupinách: FBK Kožlany A, FBK Kožlany B,
Olympie Kožlany, Kralovice, Pod vlivem, Botafogo,
Forsee Plzeň, PVA Plzeň, Břežany, Gang medvídka Pú
a THC Hedčany. Z nich postupovali 4 nejlepší do čtvrtfinále. Po vyrovnaných zápasech se s turnajem rozloučily týmy Botafogo, Břežany a Olympie Kožlany.
Ve čtvrtfinále se o největší drama postaral souboj
týmů PVA Plzeň a Gangu medvídka Pú, který se rozhodoval až při samostatných nájezdech. Nakonec byli
šťastnější plzeňští. Dalšími semifinalisty byli Forsee,
Hedčany a Pod vlivem. Zcela vyrovnané souboje v
semifinále rozhodli ve svůj prospěch PVA a Forsee.
Právě Forsee, vítěz našeho Vánočního turnaje, ve fi-

nále nenechali nikoho na pochybách, že to s obhajobou myslí vážně. Sice těsně, ale přece jen porazili ve
finále tým PVA a stali se opět vítězi turnaje. Blahopřejeme.
Doufáme, že se všichni účastníci turnaje i diváci,
rozjeli domů s dobrým pocitem příjemně stráveného
dne a že jsme přispěli k propagaci našeho sportu v
Kožlanech. Oba naše týmy splnily svoje cíle, postoupit
do čtvrtfinále a obsadily celkové 5. a 6. místo.
Chtěli bychom poděkovat Městu Kožlany, ZŠ a MŠ
Kožlany, sponzorům, organizačnímu výboru turnaje a
dobrovolným pomocníkům.
Nezbývá než se těšit na další turnaj, který je v plánu v září letošního roku.
Tomáš Moučka - FBC Kožlany

13. ročník cyklistického výletu

Memoriál Katky Šlikové

„Ladislavská 50“

ve streetballu

se uskuteční

v sobotu 18. června 2011

sportovní areál ZŠ Kožlany

sobota 2. července 2011

Sraz na seřadišti u Tupých v 9,00 hodin.
Trasu připravil J.Blecha

podrobnosti na
www.basket.kozlany.cz

DBK Kožlany – Kralovice
V květnu pro nás skončila definitivně hrací sezóna 2010/11 a tak je čas na závěrečnou rekapitulaci.
Starší dorostenky skončily v dorostenecké lize na 7. místě, což je nejlepší umístění v historii klubu v dorosteneckých soutěžích.
Žákyně se staly, bez porážky, vítězi Oblastního přeboru žákyň a obhájili tak loňské umístění.
Minižactvo po překvapivém vítězství v Chebu sahalo po stříbrných medailích, avšak stejně překvapivá výhra
BaKu v Chebu nás vrátila na bronzový stupeň v Oblastním přeboru starších minižákyň a MIX družstev.
Konečné tabulky jednotlivých soutěží:
Starší dorostenky - DL

Žákyně

1. BK DE Prosek
2. S. D. Počernice
3. TJ Klatovy
4. TJ Loko Liberec
5. Aritma Praha
6. BK Loko K. Vary
7. DBK K-K
8. BC Benešov
9. Sokol Kladno
10. BSK Č. Budějovice

1. DBaK
2. TJ Klatovy
3. BK Karpem Holýšov
4. Lokomotiva Cheb
5. Loko Karlovy Vary
6. SKB Rokycany

www.kozlany.cz

18 18 0 36
18 16 2 34
18 12 6 30
18 11 7 29
18 10 8 28
18 9 9 27
18 6 12 24
18 4 14 22
18 3 15 21
18 1 17 19

Starší Minižactvo
20 20 0
20 16 4
20 12 8
20 5 15
20 4 16
20 3 17

40
36
32
25
24
23

1. Lokomotiva Cheb
2. BaK Alkal Plzeň
3. DBK BECKER K-K
4. BSK Tatran Kraslice
5. Sokol Toužim
6. Slavoj Tachov

20 18
20 15
2015
20 5
20 4
20 3

2
5
5
15
16
17

38
35
35
25
24
23

Po play-off bylo pořadí na medailových pozicích stejné a pouze K.
Vary si prohodily pořadí s SKB
Rokycany
Kožlanský zpravodaj 6/2011
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Závěr minibasketbalové sezóny
patří finálovým bojům na Národních finále a Festivalech minibasketbalu, kde se některé naše hráčky a hráči představili jako hosté
v jiných družstvech.
A zároveň
jsme byli spolupořadatelem (s BaKem Plzeň) OLMA Festivalu v minibasketbale
starších
minižákyň,
který proběhl v hale Lokomotivy
Plzeň 13.-15.5. A naše společné
družstvo se na tomto festivale
umístilo na 7. místě s bilancí tří
výher a tří porážek. Do ALL STARS
výběru tohoto festivalu se dostala
Klára Buňková a cenná trofej „Nejlepší střelkyně“ jí utekla o jediný
bod. V tomto družstvu jsme měli
ještě další zástupce: Rozárku Slabou, Simonu Sklenářovou a Katku
Šimsovou.
Simona s Rozárkou hostovaly do
družstva BaK Plzeň v Národním finále
mladších
minižákyň
a
z Litoměřic si přivezly 6 místo.
Taktéž 6. místo a účast ve výběru ALL-STARS si veze Simona
Sklenářová i z Národního finále
nejmladších minižákyň, kde byla

vůdčí osobností družstva BaK Plzeň.
Největšího úspěchu dosáhl Jiří
Buňka ml., který se jako hostující
hráč Lokomotivy Plzeň stal vícemistrem ČR v kategorii nejmladších minižáků.
Z tohoto výčtu je vidět, že i když
nejsme schopni v současné době
složit celé družstvo z hráček či
hráčů DBK, tak ve spolupráci
s dalšími kluby jsme schopni se
zúčastnit vrcholných akcí jednotlivých kategorií. Jelikož dětí ochotných sportovat a věnovat se basketbalu naplno na úrovni výkonnostního sportu, je v našich městech stále méně a méně, bude naše spolupráce s plzeňskými kluby
pokračovat. O víkendu 28.-29.5.
sehrají dívky kategorie U14 (dříve
označované jako mladší žákyně)
kvalifikační turnaj o postup do Žákovské ligy pro sezónu 2011/12.
Jedná se vlastně o stejné družstvo,
které hrálo festival minibasketbalu
v Plzni. Do sezóny počítáme s doplněním tohoto družstva o další
hráčky DBK (Andrea Fialová, Lenka
Soukupová a další). Stejně tak bu-

deme s BaKem hrát společně soutěže U17 (mladší dorostenky) a
U19 (starší dorostenky). Věříme,
že se nám takto podaří vybudovat
posloupnost pro všechny hráčky
tak, aby nastupovaly v kvalitní
soutěži a dále basketbalově rostly.
U kluků je situace o trochu složitější. S přechodem z kategorie mini již nemají možnost hrát za DBK,
neboť mimo mini není možná hra
MIX družstev a tak logickou možností je přestup do družstev BK
Lokomotivy Plzeň, která je na rozdíl od nás ryze „klučičím“ klubem.
Zde však leží největší díl odpovědnosti za možný růst hráče na rodičích a jejich ochotě dopravy svého
syna na tréninky a zápasy do Plzně. Je to složité a drahé, ale věřte
mé zkušenosti, že za tu radost
z medaile a hry v klubu „Mattoni“
to stojí. Vždyť např. Vláďa Pecka
jezdil trénovat na „Lokotku“ skoro
každý den ze Žihle a letos byl
účastníkem Slam Dunku při víkendu ALL STARS v Pardubicích. On
tomu totiž od mala věřil a maximum dělal.
J. Buňka

Klub důchodců Kožlany
pořádá dne 25.6.2011 zájezd do Drážďan
Cena pro důchodce: 450,- Kč, pro ostatní 500,- Kč * Odjezd v 5,00 hodin od Sokolovny Kožlany
a
dne 5.7.2011 zájezd do Chodové Plané, na zámek Kynžvart a Mariánských Lázní
Cena pro důchodce: 150,- Kč, pro ostatní: 200,- Kč Odjezd v 6,00 hodin od Sokolovny Kožlany
Přihlášky se přijímají na MÚ Kožlany do 15.6.2011, platí se v autobuse.
Bližší informace u paní Vorlíkové, tel.číslo 723483314

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa. V květnu jsme Vás
ptali, jaký je Váš názor na alternativní zdroje energie?

Výsledky květnové ankety:

V měsíci červnu se ptáme, zda:
Víte, kdo byl Antonín Švehla?

(nová anketa bude spuštěna 1.6.)

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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