LISTOPAD 2019

Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
podzimní měsíce s sebou přinášejí změnu počasí a tím
související úklid parků a dalších veřejných prostranství
od spadaného listí.

Polozapuštěné kontejnery

Veškeré práce na dílu probíhají dle harmonogramu.
Momentálně se provádějí poslední výkopové práce
v Hedčanech. V listopadu by mělo dojít k předání a
občané budou moci využívat nové kontejnery.

Úpravy veřejných prostranství a úklid

Našim zaměstnancům se zatím daří zvládat první
návaly spadaného listí, ale v každém případě je třeba
poděkovat všem lidem, kteří nečekají a uklidí si kolem
svého domu sami.
Provedli jsme též úklid a úpravu prostranství
v pískovně na shromažďování větví. Část pískovny se
oplotila z důvodu vytváření skládky nebezpečného odpadu. Došlo také k opravě cesty na nádraží, kterou
místní občané využívají jako objízdnou trasu při uzavření ulice V Ouvoze.
Dále se provedly úpravy „hřiště“ u hasičárny. Zaměstnanci Farmy Babuška zde provedli orbu, smykování a výsev traviny. Hasiči během prací svolali brigádu a sesbírali kamení. Snad zaprší a tráva vyroste.

Okna v knihovně

V polovině října proběhlo předání zrekonstruovaných oken od firmy p. Kulhánka ze Dřevce. Předání se
též zúčastnili pracovníci z památkových úřadů a konstatovali, že veškeré práce proběhly bez závad.
V příštím roce budeme žádat na Krajském úřadě Plzeňského kraje o další dotaci na dodělání zbylých
oken.

Průtah

Začátkem října se uskutečnily poslední schůzky ohledně uzavírky a některých technických věcí
(např. uskladnění materiálu, svoz popelnic atd.).
V úterý 15. října v ranních hodinách začala firma
s frézováním vozovky. Za dva dny najela těžká technika a začaly výkopové práce na vybudování kanalizace. V současné době se dodělávají hlavní kanalizační
šachty. Zhruba koncem měsíce se začne pracovat na
připojení kanalizačních přípojek. Další fází je úprava
vodovodního řadu a armatur, přeložení vysokého napětí a poté se začne s přípravou na vybudování chodníků a komunikace.
Jaroslav Koura, místostarosta

Výsledky projednání rady města na 14. zasedání konaném dne 30. 9. 2019

za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskuzní příspěvky členů rady, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 123/19 - program 14. zasedání
rady města; č. 124/19 - nájemní
www.kozlany.cz

smlouvu a pronájem nebytového
prostoru v přízemí nemovitosti č.p.
327 Kožlany paní Petře Urbanové
na dobu pěti let a stanovuje měsíční nájem ve výši 2800 Kč a měsíční zálohy na teplo ve výši 2000
Kč; č. 125/19 - dodatek ke
smlouvě o nájmu pozemků p.č.
1885, 1886 v k.ú. Hodyně a po-

zemku p.č. 1028 k.ú. Buček s panem Josefem Kučerou s dobou
platnosti
od
01.10.2019
do
30.09.2024 a cenou nájmu 1500,Kč za rok; č. 128/19 - zveřejnění a
podmínky záměru pachtu zemědělských pozemků v k.ú. Buček a k.ú.
Hedčany; č. 129/19 - výjimku z
nejnižšího počtu žáků na třídu v ZŠ
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Kožlany o dva žáky pro školní rok
2019/2020; č. 130/19 - přijetí dotace ve výši 46 176 Kč z rozpočtu
Plzeňského kraje do rozpočtu města poskytnutou z dotačního titulu
Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb
na zajišťování pečovatelské služby
na území Plzeňského kraje v roce
2019.

Rada souhlasí:
č. 127/19 - s připojením rodinného
domu č.p. 315, V Ouvoze, Kožlany
na městský vodovodní řad s tím,
že vlastník č.p. 315 vodovodní přípojku zrealizuje na své náklady a v
době rekonstrukce komunikace V
Ouvoze; č. 131/19 - se záborem
chodníku před nemovitostí č.p. 79,
Pražská, Kožlany z důvodu rekonstrukce fasády domu po dobu 10
dnů v období říjen – listopad 2019

se zajištěním podchozího lešení a
bezpečného průchodu osob tak,
aby osoby nevstupovaly do vozovky.
Rada neschvaluje:
č. 126/19 - pronájem pozemku
p.č. 1885 v k.ú. Hodyně panu Tomáši Kubovému z důvodu prodloužení platnosti nájemní smlouvy
stávajícímu nájemci.

Informace
Odečty vodného proběhnou od soboty 7. 12.
Upozornění

Město Kožlany upozorňuje všechny občany, že dle
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku za odpad, dochází od 1. 1. 2020 k navýšení
poplatku za odpad pro trvale bydlící osobu na 600,Kč, dítě do 10ti let věku na 400,- Kč a poplatek za rekreační objekt na 600,- Kč.

do neděle 15. 12. 2019.
Žádáme občany, aby v těchto dnech zpřístupnili vodoměry, abychom mohli odečty provést. V případě, že
nebude vodoměr přístupný, žádáme o nahlášení stavu
na MÚ Kožlany do pondělí 16.12.2019. A to
p.Plačkové na telefon 373396613, 721545142
nebo na mail plackova@kozlany.cz
Faktury za vodné a stočné budou postupně rozesílány na začátku ledna 2020.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Podzimní slunečné dny „babího
léta“ byly ve škole ve znamení
učení, známkování, příprav prvních
hodnocení na třídní schůzky, dokončení výroční zprávy, vyplňování
dotazníků a výkazů, řešení prvních
kázeňských problémů a příprav na
další školní akce. Ale vše popořádku.
A co je tedy nového ve škole? Na
začátku října se žáci třetí, čtvrté a
páté třídy zúčastnili naučného programu „Moje cesta na svět“. Děti
se vhodnou formou od zkušených
lektorek dozvěděly něco o vzniku
života v lidském těle a doplnily si
tak znalosti z oblasti přírodovědy.
Program probíhá pro každou třídu
zvlášť a je přizpůsoben věku dětí.
Jejich starší spolužáci z osmičky a
devítky ve stejných termínech prošli preventivním programem o nechtěném těhotenství a interrupcích.
Žáci čtvrté a páté třídy se 3. října snažili o získání průkazu cyklisty na dopravním hřišti v Kralovicích. Ten den jim počasí moc nepřálo a hlavně jízdy se staly spíše
zkouškou výdrže na úzkých gumových rohožích a omezeném prostoru. Někteří uspěli, ale bylo jich málo. Když už zvládli náročné testy,
na které bylo pro děti málo času,
udělaly chyby při praktických
jízdách. Snad to pro ně bude ponaučení do opravdového provozu.
10. října se druhý stupeň zúčastnil
www.kozlany.cz

Základní škola
soutěže „Tma je život“. O tom více
na jiném místě zpravodaje.

V polovině října se prvňáci a
druháci vrátili na chvilku do školky,
kde se zúčastnili představení divadla Řimbaba. Děti z MŠ v průběhu
října začaly jezdit na ozdravné hodinové pobyty do solné jeskyně v
Kralovicích. Toto je pouze pro děti
přihlášené a všechny rozhodně nenutíme.
Pod vedením výchovné poradkyně paní Bc. Sixtové se jeli naši
nejstarší inspirovat na program
DEPA Plzeň „Posviť si na budoucnost“. Tak snad už mají další školy
vybrány. Celá akce i s dopravou

byla hrazena z MAP Kralovice.
A kdo si nevybral i ostatní rozhodnutí mohou nově využívat hodin
kariérového
poradenství,
které
nám umožnil projekt Šablony II a
vede ho také výchovná poradkyně.

Když už jsem psal o Šablonách
II, v rámci jejich naplňování jsme
rozjeli čtenářský klub ve školní
družině, pokračujeme v klubech a
doučování v páté třídě. Také jsme
zahájili výuku hlavně jazyků s pomocí tabletů. Už nyní jsem zvědavý, jak se taková výuka osvědčí a
jaké budou mít děti výsledky.
V pondělí 21. 10. jsem předal
školské radě ke schválení výroční
zprávu za loňský školní rok. Po jejím schválení a předání zřizovateli
tento dokument naleznete na
stránkách školy. Abych Vás nalákal
k jejímu přečtení, naleznete v ní
například průměrný věk učitelů,
rozpočet školy, průměrné platy,
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přehled kontrol a stížností i celkový prospěch a chování žáků.
Ve středu 20. 11. se od 17:00 a
18:00 hodin konají třídní schůzky.
O nich budou všichni rodiče a zákonní zástupci informováni prostřednictvím žákovských knížek.
Na třídních schůzkách bude probíhat již tradiční představení středních škol náboráři. Toto se bude
pro žáky devátého ročníku konat
od 17:00 hodin. Zveme přednostně náboráře ze škol, o které mají
žáci zájem.

Mimo třídních schůzek se připravujeme jako každý rok na vánoční
jarmark. Děti napečou perníčky,
které ozdobí a vyrobí drobnosti,
které si budete moci koupit na
konci listopadu u „stromečku“. Ani
letos nezapomeneme na naše prvňáčky. Jejich přivítání proběhne v
pátek 6. prosince v tělocvičně školy. Čas bude ještě upřesněn podle
počtu vystoupení jejich spolužáků
a dozvíte se ho prostřednictvím
plakátů a informací na třídních
schůzkách.

Na závěr připomínám všem, kdo
se o školu zajímají, naše webové
stránky
http://zsamskozlany.webnode.cz/.
Najdete tam mnoho důležitých informací o naší činnosti, kontakty
na vedoucí pracovníky, jídelníček
na následující období, akce školy,
důležité tiskopisy a mnoho dalších
odkazů a aktualit.
Mgr. Jaroslav Švarc

Interaktivní soutěž Tma a život

Ve čtvrtek 10. října se vydala
šestá, sedmá a devátá třída naší
školy do Plzně na interaktivní soutěž s neobvyklým názvem Tma a
život. Datum konání soutěže nebyl
vybrán náhodně, neboť 10. října si
připomínáme Světový den zraku.
Věděli jste, že na světě špatně vidí
téměř 2,5 miliardy lidí? Tito lidé
navíc nemají přístup ke korekci
zraku. Se zrakem má problémy i
30 % dětí. Světový den zraku upozorňuje na to, jak je náš zrak důležitý v každodenním životě, zvyšuje povědomí veřejnosti o nutnosti pravidelného screeningu zraku.
Na organizaci soutěže se podílely
Středisko volného času Radovánek, Nadační fond Českého rozhlasu, Světluška, Lions Club Bohemia
Plzeň, Optik Studio a Plzeňský
kraj, osobně přišel soutěžící podpořit i primátor města Plzně pan
Martin Baxa. Cílem soutěže bylo
zjistit, jaké je to nevidět, vyzkoušet si, jak se cítí nevidomí,
s jakými
těžkostmi
se
musí
www.kozlany.cz

v běžném životě vypořádat. Uvědomit si, že vidět není tak samozřejmé, jak si myslíme.
Soutěže se zúčastnilo celkem 11
škol Plzeňského kraje, 10 škol soutěžilo a jedenáctá škola byla hostem a připravovala i část programu, jednalo se o ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči z Plzně.
Zájem o soutěž byl velký, proto se
na řadu škol nedostalo, my jsme
se naštěstí přihlásili včas. Vše se
konalo ve sportovní hale TJ Lokomotiva v Plzni na Slovanech. Každá z našich tříd vybrala dva zástupce a vytvořil se šestičlenný
tým, který statečně reprezentoval
naši školu. Za 6. třídu vyrazily do
boje Antonie Cermanová a Nikola
Hartigová, ze 7. třídy Karolína Kašparová a Andělka Slabá, děvčata
pak podpořili ještě dva „deváťáci“
Jan Babuška a Jan Fekete. Ostatní
žáci vytvořili obecenstvo, samozřejmě bouřlivě fandili a povzbuzovali
svůj tým. Soutěžící plnili různé
úkoly, přičemž tři byli nevidomí,
měli tzv. klapky na očích a ostatní

členové jim pomáhali. Při jiné části
soutěže neviděl nikdo z týmu. I my
jako obecenstvo jsme si vyzkoušeli, jaké je to nevidět a každý dostal
své klapky na oči. A jaké úkoly se
plnily?

Např. projít dráhu s různými
překážkami, složit puzzle, poznat
podle hmatu předmět, zvířátko,
odpovědět na testové otázky týkající se života nevidomých, seřadit
se poslepu od největšího po nejmenšího a mnoho dalších. Náš kožlanský tým se neustále držel na
předních místech, až poslední dvě
disciplíny rozhodly o tom, že jsme
skončili z deseti škol na čtvrtém
místě. Bylo nám trošku líto, že na
Kožlanský zpravodaj 11 / 2019
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nás zbyla pomyslná „bramborová
medaile“, ale myslím si, že můžeme být na naše žáky pyšní, obstáli
velmi dobře v konkurenci tzv. velkých škol (soutěže se zúčastnilo i
pět škol přímo z Plzně).
Soutěž provázely i úkoly pro diváky, mohli si vyzkoušet chůzi se
slepeckou holí, rozluštění tajenky
pomocí Braillova písma. Po tomto
úkolu se pak losovalo z obecenstva
a i tam se na nás usmálo štěstí,
z mnoha úspěšných řešitelů byla
vylosována Markéta Tomešová z 9.

třídy a získala bod, který věnovala
našemu týmu. Děti zhlédly i několik dokumentů ze života nevidomých. Pořad doprovázela i zajímavá taneční a pěvecká vystoupení.
Nejemotivnější částí pořadu se stalo setkání s nevidomou Martinou
Půtovou, která přišla i se svým vodícím psem. Tato dívka přišla o
zrak před několika lety. Když vypočítávala všechny své aktivity,
které i bez zraku zvládá, mnohý
„zdravý lenoch“ se asi trošku zastyděl. Celou soutěží nás provázeli

Simona Andersová a Michal Jančařík, známý z TV Nova, kde dříve
uváděl počasí, dnes ho můžeme
vidět v odpoledních zprávách. I on
sám se statečně pere se svým postižením, neboť skončil po vážném
onemocnění na vozíčku.
Snad se tato soutěž dětem líbila,
šlo o její první ročník a uvidíme,
zda se příští rok bude konat znovu,
abychom mohli opět zabodovat.
Mgr. Kateřina Růžková

Mateřská škola

Měsíc říjen v mateřské škole začal kouzelnickým vystoupením Pan Waldíni, který všechny naprosto
uchvátil svými kouzelnickými dovednostmi a zanechal
v nás krásné vzpomínky a pocit, že kouzla skutečně
existují.
Od 9. 10. 2019 většina dětí z mateřské školy navštěvují Solnou jeskyni v Kralovicích, do které dojíždíme každou středu až do poloviny prosince.

Vzhledem k pěknému počasí, které nás ještě potěšilo v půlce října, se třída Chobotniček a Lvíčátek vydala
na vycházku do lesa. Při cestě děti plnily připravené
úkoly a na konci cesty je za odměnu čekal schovaný
sladký poklad.
Na konci října přijede do mateřské školky divadlo
Řimbaba se svojí veselou pohádkou.
Kolektiv MŠ

Projekty a dotace
Projekty, dotace, investiční a neinvestiční akce a další termíny,
které nás provázejí, ať už chceme
nebo nechceme. Jsou to vlastně
peníze na něco, co byste si za
normálních okolností nemohli dovolit, ale když někdo dá…, jste
schopni za stejnou věc zaplatit i
nehoráznou cenu. A vypracovat
k tomu nehoráznou horu dokumentace.
Osobně mám na takto rozdělované finance svůj názor, ale je
nutností se v dnešní době do tohoto „plýtvání“ zapojit. I škola se
snaží využít různých finančních titulů k tomu, aby se modernizovala
a rozvíjela. V současné době jsme
rozjeli Šablony II, kde budeme
v následujících dvou letech čerpat
něco přes 1 200 000,- Kč (cca tři
šanony materiálů). Dokončujeme
papírově dotační program Státního
www.kozlany.cz

fondu
životního
prostředí
–
500 000,- Kč. (dva šanony). Na
tento program bych chtěl navázat
a v listopadu podat žádost na
úpravu okolí ZŠ (dva šanony). Kolik to bude stát, ještě nemám spočítáno, ale papírů to bude hodně.
85% nákladů by měl zajistit státní
fond.
Kožlanská škola je také zastoupena v Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.
V řídícím výboru pracuje ředitel
školy a koordinátorkou MAP za
školu je Mgr. Blanka Pokorná. I tato spolupráce přináší své ovoce.
V letošním roce jsme mimo jiné
rozjeli
tandemovou
výuku
s rodilým mluvčím v osmé a deváté třídě. Zúčastnili se několika
vzdělávacích akcí pro žáky i pedagogické pracovníky. Chystáme několik výjezdů s dětmi na pořady do

Plzně a program finanční gramotnosti napříč školou. A v čerpání si
nevedeme vůbec špatně, jak se
můžete přesvědčit z přiložené tabulky.
Dnešní doba je o penězích…
„Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s
tím nesouhlasit, ale to je tak
všechno, co se proti tomu dá dělat…“ jak říká J. Cimrman ve známém filmu Z. Svěráka. I my to víme a proto budeme pokračovat a
hledat vhodné dotační tituly. Několik je jich na obzoru. Škoda, že
jsme „jen učitelé“ a né projektoví
manažeři. Ve školství pro tato povolání tabulkové platy nejsou. A
tak nám nezbývá než hledat firmy,
které tyto služby nabízejí. A vracíme se na začátek v začarovaném
kruhu plýtvání.
Mgr. Jaroslav Švarc
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Listopadové pranostiky

Jaký je listopad, tak bude i v květnu.
Počasí o svaté Alžbětě (19. 11.) vypovídá vše o létě.
Den Všech svatých (1. 11.) je poslední, který zimu
Svatá Cecílie (22. 11.) sněhem pole kryje.
zahání.
Na Martina-li sněží, na Klimenta (23. 11.) mívá výšku
Martinův (11. 11.) led a sníh brzy odvane jih.
stěží.
Svatý Martin na ledě, Vánoce na blátě.
Martin, Kliment, Kateřina (25. 11.) – jednou teplo,
Dnem svatého Martina u nás zima začíná.
jednou zima.
Zůstane-li listí do Martina na stromech, čeká se dlouNa svatého Ondřeje (30. 11.) se člověk někdy ohřeje.
há a tuhá zima.
Vážení čtenáři, našla jsem přes 400 listopadových pranostik! A tak alespoň malý výběr. Vypustila jsem úmyslně
všechny pranostiky o martinských husách, protože se kvapem blíží Vánoce.
Hezký listopad
Jitka Vlčková.
www.kozlany.cz
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KULTURA

Rozsvícení vánočního stromečku
pátek 29. listopadu 2019
v kožlanském parku

Městská knihovna Kožlany ve spolupráci
s Národní knihovnou Praha
Vás zve na výstavku

100 let knihovnického zákona
112 let knihovny v Kožlanech

od 15:00 vánoční jarmark
v 17:00 vystoupení dětí ZŠ MŠ Kožlany

Kulturní komise
připravila zájezd do vinohradského divadla v Praze na
hru Harold a Maude. Zájezd se uskuteční v sobotu
23. listopadu 2019. Odjezd autobusu od sokolovny
ve 12:30 hodin.

Knihovna je otevřena:
úterý 9:00 - 11:30 a 14:00 – 18:00
pátek 9:00 - 11:30 a 14:00 – 17:00
Římskokatolická farnost Kralovice, Jesenice a
Lubenec oznamuje, že 2. listopadu 2019 ve 13:30
hod. se koná modlitba za zemřelé na hřbitově v Kožlanech

SPOLKY
Zájezd kožlanských hasičů

Cílem letošního již 3. „novodobého“ zájezdu bylo
město Mělník. Odjezd v sobotu 28. září v 7,30 hod. od
sokolovny, první zastávka již v Lubné. Nemáme
vzduch – tedy ne my, ale autobus. Někam se ztrácí.
Na benzinové pumpě za Rakovníkem počkáme na náhradní, který nám p. Vavřička přivezl. Zatím se občerstvíme, přeneseme všechny věci do krásného autobusu a už hurá na Mělník.
Volnou hodinu po příjezdu využil každý po svém –
prohlídkou náměstí, soutoku Labe s Vltavou, kostelní
věže, Kostnice nebo podzemí.
Zádrhel č. 2 – naši objednávku na sobotní prohlídku
zámku s degustací vína omylem zapsali na neděli. Vše
dobře dopadlo. Prohlídka byla zajímavá, zámek stojí
určitě za návštěvu. Návštěva sklepů s degustací vín
byla více méně komerční záležitost.
Dále jsme se rozhodli podpořit kolegy hasiče ve Štětí, kteří pořádali „DEN HASIČŮ 2019 VE ŠTĚTÍ“. Mimo
ukázek a výstav nové i historické techniky HZS bylo
možno vidět ukázky práce záchranných kynologů,
Městské policie a mnoho doprovodných programů.
Ubytování i strava byla zajištěna v autokempu Mělník
a i když nějaké připomínky byly, myslím, že se večer
vydařil.
Nedělní program začal v Želízech, kde jsme obdivovali Čertovy hlavy, dílo sochaře Václava Levého, které
patří rozměrově k největším sochařským pracím
v přírodě v ČR.

Dále jsme pokračovali nádherným údolím, lemovaným skalními útvary k hradu Kokořín. Ten byl, už zcela poničený po husitských válkách, císařem Ferdinandem II. zařazen mezi tzv. prokleté hrady, které se nesměly udržovat, aby neohrozily panovnickou moc. Do
krásné dnešní podoby byl opraven rodem Špačků.
Po prohlídce a chutném obědě v restauraci „U Pobudy“ v podhradí jsme vyrazili na zpáteční cestu.
Počasí se vydařilo, nálada byla výborná – opět velké
díky organizátorům a řidiči Láďovi Povovi!
A kam za rok?
I. Konopásková, foto P. Cepek

Sbírka
Poděkování všem, kteří přispěli do Sbírky šatstva, obuvi, hraček a drobných domácích potřeb, která se uskutečnila v říjnu v městské knihovně, vše proběhlo v pořádku a shromážděné věci byly odvezeny potřebným.
www.kozlany.cz
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Klub důchodců Kožlany
pořádá ve středisku u Vožehova rybníka
Vánoční setkání seniorů
v pondělí 2. prosince 2019 od 16:00 hod.
Doprava tam i zpět je zajištěna autobusem
se zastávkami:
15:30 Dřevec
15:45 Kožlany u váhy a sokolovny
15:50 Kožlany u školy a MÚ

Program:
1/ Zahájení
2/ Pohoštění připravené kuchařem střediska
3/ Volná zábava
Odjezd autobusu zpět cca ve 20:00 hod.
Každý účastník tohoto setkání zaplatí poplatek 20,- Kč

Září a říjen 2019 ve Dřevci

K večeru v pátek 13. září se sešlo před Kulturním
domem ve Dřevci asi 55 odvážlivců v pyžamech, nočních košilkách nebo županech, aby absolvovali letošní
Pyžamový pochod. Na trati, která vedla kolem Dřevce,
plnily děti různé úkoly a prokázaly statečnost při setkání se strašidly. Naštěstí jsou u nás všechna strašidla hodná, a tak všichni dorazili v pořádku do cíle. A
protože uhodli název pohádky, ke které sbírali po cestě nápovědy, dostali odměnu a mohli si opéct uzeninu
na ohni.

V sobotu 5. října jsme se opět sešli, tentokrát na
PALAČINKOBRANÍ. Vybrat si z 13 druhů palačinek tu
„nej“, není nic snadného.
Je lepší sladká
s marmeládou a ovocem? Nebo snad slaná s masem a
sýrem? Po pečlivém ochutnávání a hlasování si tři
nejúspěšnější kuchařky převzaly ceny a všichni si pak
mohli zatančit a zazpívat s p. Janečkovou a p. Barbořákem.

Za Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce z.s.
Jindra Fišerová,

HISTORIE
60 let od založení místní organizace ČZS v Kožlanech – 1. část (1959–1989)
V letošním roce oslavila místní organizace Českého
zahrádkářského svazu již 60 let od svého založení.
Zahrádkáři, kteří se správně mezi sebou oslovují přítel
a přítelkyně, patřili v minulosti mezi nejaktivnější kowww.kozlany.cz

žlanské organizace. Vyvíjeli celou řadu nejrůznějších
veřejně prospěšných činností, starali se o městskou
zeleň, podporovali finančními dary školu i ostatní méně bohaté organizace, vykupovali ovoce či moštovali,
Kožlanský zpravodaj 11 / 2019
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pořádali zájezdy. Za své aktivity obdrželi jednotlivci i
organizace jako celek řadu ocenění. Dnes patří zahrádkáři bohužel již jen mezi „dožívající“ spolky, neboť spolková činnost podobného zaměření celkově
velmi upadá.
Počátky činnosti místní zahrádkářské organizace byly velmi spontánní a lidé plní nadšení a optimismu.
Dne 12. února 1959 se sešli na MNV v místnosti místního rozhlasu tajemník MNV Václav Švarc, Bedřich
Klár, Václav Švamberg, Jaroslav Matoušek, Ladislav
Jakubka a Jaroslav Lajpert, dle kronikáře Josefa Koláře všichni to milovníci přírody, květin a stromů, a ti se
rozhodli založit v Kožlanech místní pobočku Československého svazu ovocnářů a zahrádkářů. Ustavující
schůze byla svolána na 24. února a zúčastnili se jí
z kralovické organizace přátelé Dolejš a Hrach a 45
místních občanů, kteří všichni do nově založené pobočky vstoupili. Prvními členy výboru se stali Bedřich
Klár (předseda), Ladislav Jakubka, Jaroslav Lajpert,
Václav Švamberg, Jan Bořuta, Josef Staněk, Anna Beránková, Marie Nováková, Josef Souček a Alois Šoupal. Vedle kožlanských občanů vstoupili do organizace
i občané z Dřevce, Bučku, Hodyně, Hedčan a Černíkovic.
Hned v létě roku 1959 byla zakoupena nová motorová stříkačka na postřik stromů a ve výkladní skříni
sběrny mléka v domě čp. 1 byla zřízena výloha místní
pobočky. Akce střídala akci, velkou oblibu si okamžitě
získaly především odborné přednášky, které byly věnované pěstování a ošetřování ovocných stromů, odrůdám ovocných stromů, angreštů a rybízů, vhodných
pro pěstování v místních podmínkách, ale i růžím či
bramborám. V prosinci bylo schváleno převzetí třešňovky na bývalém tržišti včetně pozemku do vlastnictví pobočky, což se také v roce 1960 uskutečnilo.
Obec darovala organizaci pozemek s nově vysázenou
třešňovkou s tím, že se o obé bude dobře starat. Dohledem nad třešňovkou byl pověřen přítel Jaroslav
Lajpert. Každý z členů měl povinnost okopávat a obstarávat zprvu jeden stromek, společně pak sekat
trávu a sušit seno, které se dávalo JZD.
Ve volbách v roce 1960 byl předsedou zvolen Josef
Staněk, který jim zůstal až do roku 1976, kdy zemřel.
Za svoji činnost byl opakovaně odměněn nadřízenými
orgány organizace. On a další členové výboru byli
velmi zapálenými a obětavými členy a dovedli zainteresovat i ostatní. Už v roce 1960 se uskutečnila ve
dnech 2. – 9. října 1. výstava ovoce, na níž bylo vystaveno 321 odrůd ovoce a navštívilo ji 1000 návštěvníků! Svými potravinářskými výrobky přispěla na
výstavu i Marila Rokycany a Výkupní podnik Plasy postřiky ovocným stromů. Rovněž byla téměř ihned zřízena moštárna v bývalých městských lázních naproti
čp. 38. Na její zařízení byla vypsána půjčka mezi členy ve výši 50 a 100 Kčs a vybralo se tehdy 2 900 Kč.
Práce na obnově a úpravě objektu si členové rozdělili
mezi sebe. Odpracovali zdarma desítky hodin o sobotních odpoledních, neboť sobota byla stále ještě
dnem pracovním, a o nedělích. Zařízení moštárny vyrobil Arnošt Šmíd v závodě na Kladně za velmi příznivou cenu. Společně s MNV byla vybudována v roce
1967 opěrná zeď pod strání za moštárnou. Do
moštárny bylo zavedeno elektrické vedení a připojeno
vodní potrubí z obecní studny. Členové organizace pak
na stráni za moštárnou vysadili růže. Svah dále dosázeli manželé Kolářovi, kteří se o jeho údržbu mnoho
let zcela zdarma starali.
www.kozlany.cz

Zprvu se mošt sterilizoval pomocí Baumanova zvonu, později došlo na zavařování v kotli. V moštárně
byly ostatně dva měděné kotle – jeden na sterilizaci
moštů, druhý na vaření povidel. Poplatek za vymoštování 1 q ovoce byl zprvu stanoven na 50 Kčs pro členy
a 60 Kčs pro nečleny. Moštovalo se nejen pro výrobu
moštů, ale i pro základ jablečného vína. Mnoho let
stála v čele moštárny a starala se o ni společně se
svým manželem přítelkyně Alžběta Kolářová. Větší
opravy objektu byly provedeny v roce 1980, kdy byla
položena z valné části nová krytina na střechu a opraven krov, osazeny okapy a svody a nově udělány
schody.

Pohled na staré kožlanské městské lázně, v nichž byla
v letech 1960-1986 umístěna moštárna s povidlárnou.
Výřez ze staré pohlednice.
Moštárna byla v provozu v tomto objektu až do roku
1986, kdy se stěhovalo její zařízení do objektu čp.
278 (bývalý pivovar), do dvou původně družstevních
místností, v nichž byla dříve prádelna a mandlovna.
Místnosti bylo nutno opět nejprve adaptovat pro nový
účel. Bylo nutno provést nové rozvody elektřiny a vody, úpravu podlahy i stěn. Zednické práce tehdy provedl Josef Vodrážka.
V roce 1962 měla organizace již 101 členů a její
činnost se rozšiřovala. Zdarma byl proveden průklest
školní zahrady a následně i její úprava, přítel Staněk
učil žáky 8. a 9. třídy místní základní školy roubovat
ovocné stromy. Každoročně členové prováděli jarní a
podzimní údržbu parkové zeleně, úklid a ošetření
obecních ovocných stromů. Za úhradu prováděli členové zájemcům postřik a ošetření ovocných stromů,
hromadný nákup sazenic stromů a keřů, růží i hnojiv.
V roce 1962 se také konal první zahrádkářský ples,
který se v následujících letech těšil velké návštěvnosti, a to nejen kvůli bohaté tombole, do níž přispívaly
různé potravinářské podniky. Rovněž bylo započato s
výkupem ovoce, v některých letech i zeleniny: jablek
padaných, letních i na uskladnění, hrušek, švestek,
angreštu, rybízu, šípků, borůvek, ale i trnek a bezinek, rajčat, mrkve a dalších. Ze všech akcí plynul pochopitelně organizaci zisk, a tak i notně bohatla.
Již od roku 1959 se začaly konat pravidelné zájezdy
(Litoměřice, Holovousy, Blatná, Liberec, Louny, Jablonec, Praha, Železný Brod, Bělá, Liberec, Most, Teplice,
Písek atd.), s nimiž členové i ostatní zájemci mohli
navštívit nejen nejrůznější tematické výstavy, ale i
Kožlanský zpravodaj 11 / 2019
strana - 8 -

řadu památek po celých Čechách. V podstatě procestovali celé Čechy i část Moravy. Na zájezdy do Olomouce se jezdilo nejprve společně se zahrádkáři
z Manětína. Byl to zájezd dvoudenní a po všech stránkách značně náročný. Dodnes mnozí členové vzpomínají, kolik zábavy si společně užili. V roce 1964 byl
uspořádán dokonce zájezd dvěma autobusy na výstavu květin do Erfurtu (Německo, tehdy NDR).
V roce 1964 byla z peněz nastřádaných organizací
zakoupena za 6 000 korun stodola od přítele Jana
Vondráška, která sloužila k uložení stříkačky, hnojiv a
rovněž pro výkup ovoce a stála na rohu dnešních ulic
Na Výfuku a Zahradní na místě rodinného domu čp.
351. Tento objekt byl v provozu až do roku 1978. Protože byla v daném místě naplánována výstavba rodinných domků, nabídlo město výměnou za ni pozemek, zahradu po paní Kosíkové, aby si na něm vystavěli členové organizace novou výkupnu ovoce a sklad.
K tomu však nedošlo.
V roce 1967 bylo v organizaci sdruženo již 247 členů a jejich počet rok od roku stoupal. Ve druhé polovině 70. let 20. století jich bylo přes 300 a v pokladně
bylo přes 30 000 korun! Proto si zahrádkáři mohli dovolit zvát na své plesy i známá hudební tělesa z celé
republiky, což se mnohdy neobešlo bez komplikací. Na
ples v roce 1967 byla pozvána hudba až z Prahy a kapelník Zlaté muziky se opil ještě před zahájením plesu
a vše mělo pak ještě náležitou dohru.

Jak již bylo uvedeno výše, organizace prosperovala
a mohla tak občas obdarovat i další instituce v obci:
v roce 1966 bylo věnováno včelařskému spolku
z výtěžku plesu 1 000 Kč, aby byl pořízen školní včelín, další peníze byly věnovány i místní knihovně na
nákup knih.
S tímto obdobím je spojena celá řada jmen zasloužilých členů, bez nichž by organizace nikdy nemohla
dokázat to, co se jí podařilo: byli to po smrti přítele
Staňka předsedové Jaroslav Švarc, Ladislav Jakubka,
Jar. Šnajdr a Antonín Hurt, který funkci vykonával deset let (1983–1993) až na rok 1991, kdy v čele organizace stála poprvé žena, přítelkyně Jaroslava Homolková. Nelze nevzpomenout již tehdy aktivního Vratislava Rabštejnka, později předsedu, přítele Vištejna,
přítele Hofmana či přítelkyně Havelkovou, přítelkyni
Fujanovou, dnes nejstarší členku, a další. Mnozí z nich
už nejsou mezi námi, ale práce po nich je stále viditelná. V mnohých zahradách dodnes rostou ovocné
stromy, které rouboval a ošetřoval přítel Staněk či přítel Švamberg, kteří do Kožlan dovezli několik nových
a zajímavých odrůd jabloní a kteří celý život hledali ty
nejvhodnější odrůdy, které by v Kožlanech co nejúspěšněji rostly.
Pokračování příště.
Jitka Vlčková

SPORT
TJ Olympie Kožlany
Podzimní část fotbalové sezóny se chýlí ke konci, takže měla naše mužstva v říjnu napilno. Áčko nadále jede
a s přehledem se drží na 2. místě tabulky. Staré gardě už boje skončily, a to bohužel dost rozpačitě, když ke
dvěma posledním utkáním soupeři vůbec nedorazili. A starší přípravka konečně dala pár gólů a dokonce se jí už
podařilo i vyhrát na hřišti nováčka z Kozojed.
S koncem letošního roku se rozhodl stávající provozovatel ukončit své působení v kiosku na hřišti. Rádi bychom tedy na tomto místě oslovili případné zájemce o provozování kiosku, aby se přihlásili u hospodáře TJ
J.Kotěšovce, případně u kteréhokoliv dalšího funkcionáře TJ (V.Kratochvíl, J.Švamberg, …), kteří poskytnou
bližší informace. Děkujeme.
Výsledky - říjen
A-mužstvo:
H. Bříza B – Kožlany 5:5 (1:3)
Starší přípravka:
branky: Hora 3, Kříž, O.Berbr
Plasy – Kožlany 19:1 (9:1)
Kožlany – Tlučná 4:0 (2:0)
branka: J. Kašpar
branky: Hora, Kříž, V.Švamberg, O.Berbr
Kožlany – H. Bříza 4:15 (0:7)
Všeruby – Kožlany 0:4 (0:1)
branky: J. Kašpar 2, V. Koura 2
branky: Hora 2, T.Hurt, Souček
Kozojedy – Kožlany 3:4 (0:0)
Kožlany – Zbůch 6:2 (2:0)
branky: J. Adámek 2, J. Kašpar 2
Branky: Hora, Vališ ml., Souček, Kříž, Špaček, Tupý
Kožlany – Mladotice 1:21 (0:10)
Branka: J. Kašpar
Stará garda:
Kožlany – Chrást 3:0 (kontumačně)
Program - listopad:
A-mužstvo (sobota):
2. 11. Mladotice - Kožlany
9. 11. Kožlany - Kaznějov B
16. 11. Líně - Kožlany

14:00
14:00
13:30

Oddíl stolního tenisu v sezoně
2019-2020 přihlásil do okresních
soutěží dvě družstva. Áčko bude
hrát okresní přebor I. Třídy a béčko OP II. třídy.
www.kozlany.cz

Přípravky (pátek):
1. 11. Žihle - Kožlany

Stolní tenis

V prvním kole A mužstvo porazilo Kaznějov 14:4 v sestavě Šapovalov, Mudra Vl., Hoffman R. a
Hoffman J. Všichni hráči shodně 3x
vyhráli a jednou prohráli. Ve dru-

15:00

hém kole jsme podlehli Hadačce
8:10. Šapovalov 4x zvítězil, Hoffman R. a Vojáček 2x zvítězili a 2x
prohráli, Sixta prohrál 4x. Ve třetím kole jsme porazili Vysokou LiKožlanský zpravodaj 11 / 2019
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byni 11:7. Šapovalov 2x vyhrál a
1x prohrál, Vojáček 2x vyhrál a 1x
prohrál, Hoffman R. 1x vyhrál a 2x
prohrál, Sixta 3x prohrál, 5x WO
pro Kožlany (soupeř hrál ve třech)
B mužstvo hrálo první kolo
s Kaznějovem
B
remízu
9:9
v sestavě Hoffman J. Sixta, Blecha
a Král. Druhý zápas remizovalo
v H. Bělé E také 9:9 v sestavě
Hoffman J., Kubát, Blecha, Mudra
O. a Sebránek.
Za B mužstvo nastupují vždy dva
hráči dospělí a dvě děti. Před zahájením soutěží se J. Hoffman zú-

častnil turnaje v Kralovicích, kde
obsadil druhé místo za Houdou.
Dosáhl však velkého úspěchu,
když o postup do finále vyřadil Hocha ze Sokola Plzeň V, který hrál
3. ligu.

Sezóna 2019/20 je plném proudu. DBaK obsazuje všechny kategorie, ve kterých se hrají mistrovské soutěže. Na rozdíl od minulých
let hrajeme i minižákovské kategorie spojené s BaK Plzeň v projektu
DBaK. Důvodem je nízký počet dětí
jak
v Plzni,
tak
u
nás
v Kožlanech a Kralovicích. A právě
minižákovským kategoriím se budeme věnovat v dnešním vydání
Kožlanského zpravodaje.
Nejmladší mistrovskou kategorií
v basketbalu je kategorie nejmladších minižákyň U11, tj. dívek narozených v roce 2009 a dále. Soutěž
je vypsána jako sdružený krajský
přebor. Hrají ho družstva pouze z
Plzeňského kraje a to všechna dohromady (dívky, hoši i mix). Celkem se této soutěže účastní 7
družstev a je třeba odehrát 14 kol.
Systém soutěže je ve všech minižákovských kategoriích stejný každý s každým dvoukolově polským systémem (každé družstvo
hraje se všemi účastníky a to doma i venku dva zápasy ve stejný
den). Neboť je třeba odehrát i kvalifikaci o Národní finále (ta se již
hraje odděleně – dívky, hoši i mixy
zvlášť) tak je program této kategorie trošku nahuštěn a na konci října máme již odehraná 4. kola. Naše družstvo je aktuálně na čele
soutěže s bilancí 6 výher z 8 těchto
zápasů:

3. kolo
DBaK - BK Přeštice (mix) 51:66
DBaK - BK Přeštice (mix) 37:45
4. kolo
BK Klatovy (d) (MS) - DBaK 33:57
BK Klatovy (d) (MS) - DBaK 23:67

1. kolo
DBaK - SKB Rokycany (mix) 46:21
DBaK - SKB Rokycany (mix) 50:21
2. kolo
BK Lokomotiva Plzeň - DBaK 18:62
BK Lokomotiva Plzeň - DBaK 17:88

Šapovalov se zúčastnil turnaje
veteránů v Rakovníku a vyhrál. Na
druhém místě skončil Polášek
z Hředel a třetí Jirkovský z Lán.
Oba hráči stále hrají krajské soutěže středočeského kraje.
Tréninky dětí vede Lehner a Sebránek, kteří Vás do konce roku
seznámí s výsledky, protože turnaje mládeže se budou hrát až
v listopadu a prosinci.
Jiří Šapovalov, předseda oddílu
stolního tenisu

DBaK

Další kategorií jsou mladší minižákyně U12 (ročník narození 2008
a mladší).
Zde hrajeme soutěž
s týmy dívek z Karlovarského kraje
(BK Loko K. Vary a BCM Sokolov)
doplněné o kluky BK Sokolov a
mixy Sokola Kraslice a BKK Holýšov. Soutěž má 12 kol a NF je o
týden později než u předchozí kategorie, takže máme odehraná
pouze dvě kola. Naše dívky mají
zatím bilanci 2 výher ze 4 zápasů a
patří jim průběžná 4 pozice
v tabulce.
1. kolo
BCM Sokolov - DBaK 16:73
BCM Sokolov - DBaK 24:74
2. kolo
BK Sokolov (žci) - DBaK 94:36
BK Sokolov (žci) - DBaK 77:29
Poslední minižákovskou kategorií
jsou starší minižákyně U13 (2007
a mladší). Jejich soutěž se také
hraje jako Oblastní přebor (spolu
s týmy z Karlovarského kraje), ale
již samostaně pouze družstva dívek a účastní se ho 5 týmů. Kromě
nás i dva týmy Loko KV a po jednom z Klatov a Toužimi, ale z toho
hrají 3 týmy mimo soutěž doplněné o starší hráčky. A jelikož je třeba odehrát pouze 10 kol a MČR je
ještě později než NF předchozích
kategorií, tak máme odehraná také
pouze 2 úvodní kola. Naše dívky

dokázali ve 4 zápasech pouze jednou zvítězit a v aktuální tabulce
jim s ohledem na nestejný počet
odehraných zápasů patří lichotivá
druhá příčka.
1. kolo
DBaK - BK Loko K. Vary "A" 36:64
DBaK - BK Loko K. Vary "A" 30:75
2. kolo
TJ S. Toužim (MS) - DBaK 33:46
TJ S. Toužim (MS) - DBaK 55:38
Září nám také, kromě zahájení
mistrovských soutěží, přineslo i
tradiční organizační starosti se
třemi přípravnými turnaji. Výslekově se nám docela dařilo, a máme nějaké medaile a dokonce i titul, ale to zde nechci zmiňovat.
Dovoluji si využít prostoru v tomto
zpravodaji k poděkování. V prvé
řadě vedení školy za umožnění konání našich turnajů a to již neuvěřitelně dlouhých 30 let. Stejně
dlouhý čas nám na turnajích vyvařují kuchařky a to, co po nás zůstane, likvidují uklízečky za spolupráce se školníkem ZŠ. Neskutečně si Vaší ochoty a času ceníme.
Bez Vás bychom turnaj nebyli
schopni uspořádat. Vy máte veliký
podíl na tom, že KRA-KOŽ CUPy
jsou
ceněnými
turnaji
v basketbalovém dění naší republiky a na účast během těch let
vzpomíná mnoho hráček a to dokonce i při repre akcích.
Takže závěrem ještě jednou

VELIKÉ DĚKUJEME.

Info o kategoriích U14 až U19
najdete v dalším čísle zpravodaje
J. Buňka

Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: denkova@kozlany.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné formě
na MěÚ Kožlany, telefon 373 396 613 (A. Denková) nejpozději do 25. v měsíci. Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako
přílohu Vašeho příspěvku (nikoli vložené do wordu) v tiskové kvalitě. Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře.
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