PROSINEC 2019

Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
hned na úvod bych chtěl uvést na pravou míru téma
„obalovna“.
Obalovna
Fáma, která se šíří rychleji než neštovice, vznikla
z jedné prosté věty, která byla v zápisu z rady. Cituji:
„…. Jednání s firmou PORR, a.s. ohledně možnosti
umístění
stavby
obalovny
asfaltových
směsí
v průmyslové zóně Kožlany, Ing. Mudra navrhuje
pozvat zástupce společnosti na jednání zastupitelstva
z důvodu představení záměru stavby, rada souhlasí.“
Když si to pořádně přečtete tak zjistíte, že rada souhlasí pouze s pozváním zástupce společnosti na jednání zastupitelstva a ne s výstavbou.
Každý zastupitel má nárok na zápis z jednání rady.
Bohužel někteří z nich asi neumí číst a po té ve městě
šíří falešné zprávy. Zástupce firmy PORR, a.s., která
se zabývá budováním a provozováním obaloven nás
navštívil a pouze nás informoval o jejich záměru. Šlo
jen o informativní schůzku, kde jsme se bavili o plusech a mínusech provozování obalovny. Toto rozhodnutí nespadá do kompetence rady města, ale rozhodovalo by zastupitelstvo za účasti veřejnosti. Dále
jsme řešili pozemky, kde by byla obalovna umístěna.
Jednatel firmy měl mylné informace o majitelích pozemků. Myslel si, že vlastníkem všech pozemků
www.kozlany.cz

v průmyslové zóně je město Kožlany, ale přesvědčili
jsme ho, že jsou tam jiní majitelé.
Průtah
V minulém čísle zpravodaje jsem Vám popisoval
soupis prací, které se budou dělat v listopadu. V první
polovině měsíce se podařilo dát do země veškeré kanalizační potrubí, jak hlavní řad, tak přípojky. Po té
došlo k napojení dešťové vody (okapů). Po několika
jednáních s panem Tvrzem (projektant kanalizace)
jsme se rozhodli, že se některé okapy napojí do kanalizačních přípojek vedoucích z domácností a zbylé budou svedeny do staré kanalizační šachty, do které bude položena drenážní hadice. Tím pádem bude stará
kanalizace zároveň sloužit jako drenáž na spodní vody. Dále proběhlo přeložení el. vedení ze sloupů do
země. Momentálně probíhá výměna starých armatur
(šoupat) na vodovodním řadu a přípravy na budování
vozovky a chodníků. Zatím vše probíhá bez větších
komplikací.
Polozapuštěné kontejnery
V této době jsou již všechny nádoby usazené a probíhá položení dlažby a dokončovací práce (úprava terénu). V Kožlanech jsou hotová čtyři místa, chybí
pouze dokončit u městského úřadu. Zde nebudou palisády a dlažba z bestu, ale ze žuly. Na vesnicích by
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měla firma dodělat vše do konce měsíce. Občané se
občas ptají, kdy je termín předání a to je 15. 12.
2019. Po tomto datu by se měly kontejnery začít používat naplno. Někteří si stěžují na umístění kontejnerů. Chtěl bych k tomu pouze říci několik slov. Za prvé:
stanoviště vybíralo předchozí vedení, my pouze pokračujeme v rozjetém projektu a výběr stanovišť nebyl jednoduchý. Nesmí tam být žádné sítě (el., plyn,
telefon apod.), poněvadž jejich přeložení by představovalo obrovské komplikace. Dále nesmí být umístěno
pod vedením vysokého napětí. Kontejnery musí být
zpřístupněny co nejlépe jak občanům, tak pro svozovou firmu, která nádoby bude vyvážet. Myslím si, že
předchozí vedení vybralo dobrá stanoviště, akorát mě
mrzí, že občané si začnou stěžovat, až když se začne
něco dělat. Veškeré věci se probírají na jednání zastupitelstva, kam bohužel nikdo z občanů, kteří si stěžují, nechodí.
Výsadba stromů
V listopadu proběhlo několik kulturních a sportovních akcí, jedna z kulturních (pracovních) byla výsadba stromů na Výfuku. Během jara jsem zažádal o
dotaci na výsadbu Nadaci ČEZ. Dotaci jsme získali.
Jedna z podmínek byla zapojení veřejnosti, a to hlavně dětí. Po několika schůzkách s vedením hasičů a
fotbalistů jsme se mohli do akce pustit. V neděli 17.
Listopadu jsme se v ranních hodinách sešli u hasičárny a začali veškeré přípravy. Ve 13 hodin byl sraz dětí
a rodičů. Někteří si vzali z domova i lopaty a kolečka.
Přišla i spousta občanů, kteří nejsou členové spolků,
ale i tak chtěli pomoci a vysadit si nějaký strom. Sázení si všichni užívali a hlavně po dlouhé době bylo
sídliště opět plné dětí. Někdy to vypadalo, že se
s nářadím „přizabijou“, ale makaly do úmoru. Kolem
páté večer jsme skončili a přešli jsme do hasičárny,

Pozvánka
na zastupitelstvo
ve středu 11. 12. 2019
v 18:00 hodin

se koná
5. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti
Městského muzea
Kožlany

Advent
Na konci měsíce nám všem začíná advent. V pátek
29. listopadu se konal již tradiční vánoční jarmark, při
kterém se rozsvítil stromeček.
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem
městského úřadu popřál krásné, štědré a lásky plné
vánoční svátky v kruhu nejbližších. A když se
s vánočními svátky pomalu blížíme i k oslavám nového roku, dovolte mi, abych Vám z celého srdce popřál
hodně štěstí, zdraví, lásky a hojnosti. Ať je nový rok,
rokem plným radostných chvil a splněných snů.
Jaroslav Koura, místostarosta

Program:
1) Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2) Informace o možnosti výstavby obalovny asfaltových směsí v průmyslové zóně Kožlany
3) Zpráva o činnosti rady města Kožlany
4) Majetkové a ostatní záležitosti města
-dodatek č. 10 ke smlouvě o odvozu a zneškodnění komunálního odpadu,
-návrh smlouvy o dílo na zhotovení vodního díla (připojení vrtu) a pověření k
podpisu smlouvy.
5) Změna rozpočtu na rok 2019 - 8. rozpočtové opatření
6) Návrh rozpočtu města na rok 2020
7) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na rok 2021, 2022
8) Plán rozvoje sportu na období 2020 – 2024
9) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
11) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
12) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2019 o místním poplatku ze psů
13) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
14) Zpráva starosty města
15) Diskuse

Oznámení o uzavření
Městského úřadu Kožlany

Informujeme občany, že městský úřad bude uzavřen
ve dnech 23. 12., 27. 12. a 31. 12. 2019.
V ostatních dnech platí běžná pracovní doba.
www.kozlany.cz

kde bylo skvěle připraveno občerstvení. Všem, kteří
se zúčastnili, mnohokrát děkuji a příští rok snad vyjde
nějaká další akce. Velké poděkování patří také panu
Jakubovi Babuškovi , který vyhrabal díry bagrem
zdarma a panu Janu Blechovi, který celou akci řídil jako hlavní zahradník.

Pošta Kožlany

informuje, že 5. 12. 2019
bude otevřena pouze v odpoledních hodinách
od 14:00 – 16:30 hodin.
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Výsledky projednání rady města na 15. zasedání konaném dne 21. 10. 2019

za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskuzní příspěvky členů rady, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 132/19 - program 15. zasedání
rady města; č. 133/19 - propachtování zemědělských pozemků v
k.ú. Hedčany uvedených v příloze
č. 2 zápisu Soukromé farmě Babuška, IČ 63534690 s účinností od
01.11.2019; č. 134/19 - propachtování zemědělských pozemků v
k.ú. Buček uvedených v příloze č.
3 zápisu D-K zemědělské, a.s., IČ
00118541
s
účinností
od
01.11.2019; č. 135/19 - pronájem
bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou
službou Kožlany paní Evě Bulířové,
a to od 01.11.2019.
Rada souhlasí:
č. 138/19 - s opravou opěrné zdi
ve Spojovací ul., Kožlany s tím, že
vlastník č.p. 227 odstraní svůj plot
z opěrné zdi, tak aby umožnil její

opravu, náklady na rekonstrukci
budou zařazeny do rozpočtu 2020;
č. 139/19 - s připojením rodinného
domu č.p. 256, V Ouvoze, Kožlany
na městský vodovodní řad s tím,
že vlastník č.p. 256 vodovodní přípojku zrealizuje na své náklady a v
době rekonstrukce komunikace V
Ouvoze; č. 140/19 - s připojením
rodinného domu č.p. 283, V Ouvoze, Kožlany na městský vodovodní
řad s tím, že vlastník č.p. 283 vodovodní přípojku zrealizuje na své
náklady a v době rekonstrukce
komunikace V Ouvoze; č. 141/19 s návrhem „Studie odtokových
poměrů včetně návrhů možných
protipovodňových opatření v povodí vodního toku Berounky“ a nemá
ke studii připomínek, pouze upozorňuje, že v k.ú. Kožlany v současné době probíhají komplexní
pozemkové úpravy jejichž součástí
je návrh protipovodňových opatření v podobě suchého poldru.

Rada nesouhlasí:
č. 142/19 - s navrženou cenou za
čištění a odvádění odpadních vod
na rok 2020 ve výši 11,46 Kč/m3
bez DPH, což je navýšení o 10 %
proti roku 2019 a navrhuje společnosti Vodárna Plzeň, a.s. cenu
10,89 Kč/m3 bez DPH tzn. navýšení o 5 % proti roku 2019.
Rada ruší:
č. 136/19 - přijaté usnesení č.
124/19 ze dne 30.09.2019 o pronájmu nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č.p. 327 Kožlany
paní Petře Urbanové z důvodu
zpětvzetí žádosti o pronájem jmenovanou.
Rada odkládá:
č. 137/19 - projednání žádosti o
povolení užívání pozemku p.č.
52/1 k.ú. Kožlany k vjezdu na pozemek p.č. 41/1 a 52/2 k.ú. Kožlany a k nemovitosti č.p. 201 Kožlany z důvodu osobního jednání
na místě.

Výsledky projednání rady města na 16. zasedání konaném dne 11. 11. 2019

za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskuzní příspěvky členů rady, zaslané dokumenty a informace.
Rada schvaluje:
č. 143/19 - program 16. zasedání
rady města; č. 144/19 - 7. rozpočtové opatření roku 2019; č.
146/19 - Zásady pro čerpání prostředků na sociální účely pro zaměstnance města Kožlany s účinností od 01.12.2019 dle přílohy č.
3 zápisu; č. 152/19 - uzavření
městského úřadu ve dnech 23.,
27., 31.12.2019 z důvodu čerpání
dovolené pracovníků úřadu.
Rada souhlasí:
č. 147/19 - s návrhem ceny za čištění a odvádění odpadních vod pro

rok 2020 ve výši 11,05 Kč/m3 bez
DPH.
Rada doporučuje:
č. 149/19 - zastupitelstvu schválení příspěvku zřizovatele pro Základní školu a Mateřskou školu dr.
Eduarda Beneše Kožlany ve výši 2
135 tis. Kč na rok 2020.
Rada nesouhlasí:
č. 148/19 - se zpevněním cesty
p.č. 1922 v k.ú. Dřevec k rodinnému domu č.p. 54 Dřevec, protože cesta již byla zpevněna v roce
2016, instalace veřejného osvětlení není v současné době plánována
z důvodu nedostatku finančních
prostředků v rozpočtu.
Rada odkládá:
č. 145/19 - projednání žádosti o
povolení vybudování cesty na části
pozemku p.č. 52/1 k.ú. Kožlany k

vjezdu na pozemek p.č. 41/1 a
52/2 k.ú. Kožlany a k nemovitosti
č.p. 201 Kožlany do doby předložení rozhodnutí o napojení nemovitosti na komunikaci III/2293 a
způsobu zpevnění části pozemku
žadatelem; č. 150/19 - projednání
žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2020 pro Český
svaz chovatelů, ZO Kožlany do
konce lhůty stanovené v Pravidlech
města pro poskytování finančních
příspěvků pro podávání žádostí,
tedy do 15.02.2020; č. 151/19 projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2020
pro Spolek sochaře Václava Levého, z.s. do konce lhůty stanovené
v Pravidlech města pro poskytování finančních příspěvků pro podávání žádostí, tedy do 15.02.2020.

Odečty vodného

Informace
Upozornění k bioodpadu

Vánoční stromky

proběhnou od soboty 7. 12. 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 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.
www.kozlany.cz

V zimním období budou občanům
k dispozici kontejnery na bioodpad,
které budou umístěny v každé obci
– tedy v Hedčanech, Dřevci, Hodyni a Bučku. V Kožlanech bude tento kontejner umístěn u moštárny.
Kontejnery jsou určeny pouze
na bioodpad a pro občany a
chataře Kožlan, Hedčan, Dřevce, Hodyně a Bučku.

Objednávky: do 13. 12. 2019
Luďěk Bořek
(telefon 728 720 119).
Prodej na lesní školce:
pátek 20. 12.
9:00-11:00 a 13:00-14:00
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Poplatky 2020

Úhrady poplatků na rok 2020 v
pokladně MÚ
od pondělí 6. ledna 2020
(pondělí, středa 7:30-12:00 a
12:30-17:00 hod.).
Poplatek za psa pro rok 2020
Viz. Obecně závazná vyhláška č.
3/2015, o místních poplatcích, část
II- Poplatek ze psů (výše poplatku
je stejná jako v roce loňském).
Poplatek za svoz odpadu pro
rok 2020
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.
Trvale bydlící občané v rodinných
domech obdrží známky na popelnice, majitelé rekreačních objektů
pytle na svoz odpadu. V případě
zájmu si mohou majitelé nemovitostí bez trvalého pobytu doplatit
do výše ceny známky, o kterou by
měli zájem.
Oba
poplatky
lze
zaplatit
v pokladně MÚ do konce února
2020, po tomto datu budou rozeslány složenky. Známky a pytle na
svoz odpadu budou vydávány na

HOSPIC SVATÉHO LAZARA

Článek o smyslu a možnostech hospicové péče, specificky
Musíme tam všichni, otázka je
hodin denně 7 dní v týdnu. Pokud
jak
lze umírat v domácím prostředí,
Téma smrti a umírání bychom
jsou tu se svými službami mobilní
často rádi uklidili do nejhlubšíhospice. V Plzeňském kraji se konho sklepa a zamkli na sedm zákrétně jedná o Hospic sv. Jiří
padů. Ale ono se dříve či pozpro okolí Chebu a Tachova, okolí
ději samo přihlásí a my si s ním
Plzně pokrývá mobilní hospic Dopak třeba nevíme rady. Řekmov.
něme si to narovinu. Kromě toLůžkové hospice pak mají svou
ho, že srdce každému z nás
nezastupitelnou úlohu ve chvíli,
jednou dotluče, můžeme stát
kdy
umírající
člověk
nemůže
před výzvou doprovázet na poz různých důvodů ani s odbornou
slední cestě někoho z našich
pomocí dožít svoje poslední dny
nejbližších.
Zvládneme
to?
doma, a přitom chce zemřít bez
Jsme na to připravení? Proto
zbytečných bolestí, důstojně, se
nám máloco prospěje víc, než
zázemím pro neomezenou návštěse s dostatečným předstihem
vu rodiny a blízkých. V každém
naučit o smrti a umírání překraji je jeden nebo dva lůžkové
mýšlet.
hospice. Bohužel fungování žádného z nich není státem plně hrazené, protože na hospicovou péči
v našem zdravotním systému stále
neexistuje „kolonka“, která by zajistila pokrytí všech nezbytných
nákladů péče o umírající. Pro celý
Plzeňský kraj už 21 let funguje jeden, a to Hospic svatého Lazara
v Plzni.
Smrti
na
věku
nezáleží.
Kam si jít pro radu a kam se obV konečném stádiu nevyléčitelné
rátit pro pomoc, když se nás téma
nemoci do Hospice svatého Lazara
umírání začne dotýkat? Málokdo
často přicházejí také tatínkové a
slyšel o hospicích, které jsou tu
maminky malých dětí nebo lidé,
právě od toho, aby v poslední fázi
kteří rodinu ještě nezaložili. Jeho
života pomohly, a to jak umírajípacienty tedy zdaleka nejsou jen
cím, tak jejich nejbližším. Hospice
senioři, jak by se mohlo zdát. Drudomácí neboli mobilní, stejně jako
hý častý mýtus je ten, že pobyt
lůžkové, nabízejí shodně maximálv hospici znamená smutné dožití
ní zdravotnickou profesionalitu ve
na lůžku v nečinnosti, bolestech a
spojení s lidskostí a laskavostí. Léopuštěnosti. Na jednom konkrétkař, zdravotní sestra, ošetřovatel,
ním příběhu si můžeme činnost
sociální pracovnice, v případě zálůžkového hospice dobře přiblížit.
jmu psychoterapeut nebo duchov„Když se babička dozvěděla, že
ní, ti všichni tvoří tzv. multidiscibude z nemocnice převezena k
plinární tým, který je pacientovi a
vám, hodně plakala. Měla o hospici
jeho blízkým k dispozici doslova 24
www.kozlany.cz

základě předložení zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje 2020
ve výši 88 Kč je možné uhradit
rovněž v pokladně města. Zpravodaj by měl být zaplacen do konce
ledna 2020. V následujícím měsíci
obdrží Zpravodaj pouze občané,
kteří jej budou mít zaplacený.

Myslivecký spolek Kožlany
oznamuje, že se ve dnech 21. 12.
2019 a 18. 1. 2020 koná hon,
žádáme občany, aby nevstupovali
do lesa v okolí.
Děkujeme.

v Plzeňském kraji
zkreslené představy jako většina
lidí, měla pocit, že v nějakém
hrozném prostředí bude čekat na
smrt. Po všem, co prožila v nemocnicích a LDN, čekala, že teď
bude ještě hůře,“ píše Veronika,
vnučka jedné pacientky Hospice
svatého Lazara. „Jaké milé překvapení na ni čekalo. Hned po příjezdu dostala svůj vlastní pokoj.
Konečně měla někde soukromí.
Návštěvy byly možné pořád. Byli
jsme
tam
za
ní
často
a
v posledních týdnech se tak viděli
více než kdy jindy.“

Počáteční obavy, že rodina svého
umírajícího do hospice „odloží“, se
typicky mění v pravý opak. Díky
zázemí a všestranné profesionální
péči personálu totiž mají možnost
věnovat svému blízkému o poznání
více kvalitního společného času
než do té doby. V posledních měsících či týdnech života není nic cennějšího. Veronika pokračuje: „Děkuji, že si mohla vykouřit cigárko,
jako by byla doma. Že jste ji klidně
vozili na terasu, aby si vychutnala
poslední slunečné dny. Děkuji, že
jste ji denně brali do vany, kde ji
voda nadnášela a neskutečně tak
ulevovala jejímu bolavému tělu.
Děkuji za vaši snahu splnit jakékoliv přání pacientů. Díky za hudbu
na chodbách a na terase, za pozitivní atmosféru všude v celém
Kožlanský zpravodaj 12 / 2019
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hospici. A hlavně děkuji za každou
jednotlivou péči všech úžasných
ošetřovatelů a sester. Díky tomu
všemu babička hned pookřála a
poslední týdny života si užila tak,
jak to jen v jejím stavu šlo.“
Nebojme se zlého umírání a zlé
smrti. Odcházení, které patří

k životu stejně jako přicházení na
svět, může být dobré, důstojné a
naplněné. Když si s ním nevíme
rady, jsou tady hospice, připravené v obtížné situaci pomoci. Pro
představu a další informace sledujte Hospic svatého Lazara na Facebooku (www.facebook.com/hsl.cz)

či Instagramu nebo navštivte jeho
webové
stránky
www.hsl.cz.
Dozvíte se tam také více o možnostech podpory. Bez finančního
přispění jednotlivců, firem a obcí
by totiž hospic pomáhat nemohl.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Listopad začal pro žáky studeným počasím a i ve škole začalo
před prvními třídními schůzkami
přituhovat. Ty proběhly ve středu
20. 11. a kdo měl zájem, dozvěděl
se informace o prospěchu a chování, chystaných akcích a připravovaných kurzech. Účast byla cca
80%. Všem rodičům, kteří si udělali čas, děkujeme. Z důležitých informací, které by neměly zaniknout mezi řádky, bych zmínil kurz
plavání pro žáky 3. – 4. třídy.
Uskuteční se od 11. 2. do 21. 4.
vždy v úterý dopoledne a nahrazuje po tuto dobu výuku tělesné výchovy. Proto je povinný. Z kurzu
plavání lze omluvit pouze na základě potvrzení od lékaře. Bohužel
zatím MŠMT nevypsalo další dotační program na dopravu, kterou
platí rodiče dětí, a tak o ceně kurzu ještě budete informováni. Další
důležitá zpráva byla adresována
rodičům sedmáků případně vyšších
ročníků o lyžařském kurzu. Na hory pojedeme před jarními prázdninami od 9. 2. do 16. 2. 2020. (jarní prázdniny – 2.3. – 8.3.2020)
Protože je sedmáků málo, abychom naplnili kapacitu chalupy,
budeme vybírat ještě z jejich starších spolužáků. Prvními na řadě
jsou
deváťáci,
pak
osmáci.
V případě velkého zájmu rozhoduje
chování a prospěch.
Listopad byl ve znamení florbalu.
Nejstarší kluci se zúčastnili okrskového kola a bohužel do okresního
nepostoupili. Mladší hráli svůj turnaj v Horní Bříze a také se jim úplně nedařilo. To holky přivezly
z okresního turnaje bronzové medaile. Turnaje jako loni pořádá naše škola, protože naše hřiště, mantinely a rozhodčí odpovídají určitým standardům, které v jiných
malých tělocvičnách chybí.

V tomto měsíci proběhl i turnaj
v basketbalu starších žákyň. Tam
se našim holkám moc nedařilo.
Vše najdete na jiném místě zpravodaje.
V polovině listopadu navštívil naší školu pan Pohoda se svým divadlem. Představení určené pro naše
nejmenší a zaměřené na ekologii a
třídění odpadu se jako vždy líbilo.

Listopad bývá každý školní rok
zasvěcen florbalu. Naše škola letos
konečně postavila dívčí tým, proto
turnajů na okrese se zúčastnili hoši, hrající trojkový florbal (3+1),

tak i dívky, hrající čtyřkový (4+1).
V úterý 5. 11. vyjeli do Horní Břízy
mladší žáci (R. Spurný, M. Berbr,
J. Segeč, O. Mudra, M. Šot, D. Konopásek, posíleni o M. Šmirouse a

www.kozlany.cz

Ve druhé polovině měsíce proběhlo ve škole formou dotazníků
šetření společnosti Scio „Mapa školy“. Dotazníkové šetření jsem
ukončil 24.11. a poslal ke zpracování výsledků. Celkově bylo za rodiče vyplněno a vyhodnoceno 100
dotazníků, což je přibližně 70 % ze
142 možných. S výsledky budeme
následně pracovat, zveřejníme je
na stránkách školy a budou přístupné u zřizovatele školy. Děkuji
všem, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili. Děkuji všem za
podporu, kladné ohlasy, faktické i
kritické připomínky. Škoda jen, že
se už nedozvíme, co si myslí těch
30% rodičů, kterým je asi jedno,
kde a jak se jejich děti vzdělávají.
Jako každý rok jsme se pilně
připravovali na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, kde se
již tradičně prezentujeme kulturním programem a malým stánkem
s výrobky žáků. Již měsíc předem
pečeme a zdobíme perníčky. Celá
škola je provoněna vánoční atmo-

Listopad plný florbalu

sférou, děti válí těsto a kuchařky
pečou, pečou a pečou… A potom
zdobení… A nejen perníky byly
v nabídce našeho stánku. Koupit
jste si mohli i další výrobky žáků
hlavně ze školní družiny. Děkuji
všem obětavým a pro mě nepochopitelně kreativním učitelkám,
které se na výrobě podíleli i všem
ostatním zaměstnancům, kteří tuto
akci nějakým způsobem podpořili.
Děkuji i maminkám, které přišly se
svými dětmi vyrábět do školní družiny. Za utržené peníze jsme si objednali na pátek 20. 12. představení Divadélka pro školy z Hradce
Králové, které se nám v loňském
roce moc líbilo. A když něco zbyde,
budeme
spolufinancovat
další
školní akce.

Tou nejbližší, která nás čeká je
tradiční
„Vítání
prvňáčků“
s vystoupením jejich starších spolužáků. Vítání proběhne v pátek 6.
prosince od 10:00 v tělocvičně
školy, která bude pro Vás otevřena
od 9:45. Přijďte podpořit vystupující a přivítat s námi prvňáčky.
Na závěr bych chtěl ještě jednou
poděkovat všem zaměstnancům,
kteří si najdou čas a podílí se na
přípravě a organizaci akcí spojených s prezentací školy. Děkuji za
jejich příkladnou práci. Přeji všem
klidný adventní čas a pohodové
Vánoce plné dárků a úsměvů těch
nejbližších…
Mgr. Jaroslav Švarc

M. Beneše z 5. roč.) na svůj turnaj. Hrálo se ve dvou skupinách po
čtyřech účastnících. Nejdříve jsme
porazili Všeruby 4:3, pak prohry
2:3 s Třemošnou, 1:2 s Tlučnou a
Kožlanský zpravodaj 12 / 2019
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remíza 2:2 s Manětínem. Tři body
ze skupiny na postup dále nestačily a konečné šesté místo je neúspěch. Prostě nejsou kluci, kteří na
florbal chodí, s florbalkou něco umí
a tato hra je baví. Ve čtvrtek 7.
11. jely na svůj první turnaj naše
mladší dívky, opět do Břízy. Dlouho jsme neměli brankářku, ale trn
z paty nám vytrhla Sára Háhnová
z 5.třídy, která se do brány klidně
postavila. Do pole nastupovaly: K.
Kašparová, V. Týmrová, P. Krůtová, M. Petranová, A. Slabá, A.
Cermanová a M. Rajská. Na tyto
hráčky čekalo šest zápasů: dvě
výhry, tři remízy a jen jedna prohra 0:1 se ZŠ Plasy. Po sečtení
bodů z toho vyšlo krásné třetí místo. Holky byly nadšené, vyčerpané,
ale na krku se jim houpala bronzová medaile a navíc Kája Kašparová
se stala s 5-ti brankami nejlepší
střelkyní turnaje = PARÁDA. Poděkovat musím taťkovi Jirkovi Šmirousovi a dědovi Jiřímu Švambergovi
za pomoc při dopravě našich sportovců na oba turnaje do Horní Břízy – díky chlapi!

V úterý 12. 11. v naší škole proběhla kvalifikace na okres pro
starší žáky. Přihlásilo se pět týmů
(Kožlany, Kralovice, Kozojedy, Pla-

sy, Žihle) a zahráli si na odpovídajícím hřišti s florbalovými mantinely, každý s každým. Naše mužstvo,
sestaveno z žáků druhého stupně:
F. Kohout, J. Babuška, M. Zíka, J.
Fekete, J.Souček, M. Váchal, M.
Berbr, M. Šot a páťáka M. Šmirouse , z nichž florbal od malička hrají
jen čtyří a Fanda Kohout stál
v brance poprvé, dosáhlo na jedinou výhru s Kozojedy. Dva body
na postup do okresu, který se hrál
19. 11. také u nás, však nestačily.
Přesto je chvályhodné, že si kluci
chtěli zahrát, ačkoliv se florbalu
skoro nevěnují. Vyzvednout musím
však hru „mladých pušek“- M.Šota,
M. Berbra a M. Šmirouse, kteří si
vedli skvěle mezi hráči o hlavu či
dvě větší než jsou oni a nastříleli
nejvíce branek! Uvidíme, až vyrostou.

V úterý 26. 11. naše škola s DBK
pořádala okres v basketbalu starších žákyň. Tentokrát se přihlásilo
šest škol: Kralovice, Žihle, gym.
Plasy, Horní Bříza, Plasy a my. Náš
tým tvořily žákyně z 6. - 9. třídy,
z nichž pouze Tereza Vopatová a
Andělka Slabá se basketu skutečně
věnují. Třetí baskeťačka, asi nej-

lepší a rozdílová hráčka, Lucka
Švarcová ležela doma v posteli
s antibiotiky. Také tomu odpovídala předvedená hra. Trenérka, slečna Lenka Urbanová, byla mnohokrát na odvoz. Prohráli jsme
všechna utkání a některá připomínala úplně jinou hru. Baskeťačky
v Kožlanech prostě nemáme.

Nemáme ale ani fotbalisty, florbalisty, volejbalisty, atlety a další
šikovné děti. Zamyslete se, proč to
tak asi je! Že by počítače, mobily,
nedostatek pohybu, lenost, pohodlnost, obezita? Je určitě dobře, že
se naše holky turnaje zúčastnily,
neboť na jaře mohou skoro všechny hrát za 6. - 7. ročník a proti
svým vrstevnicím se jim povede
určitě lépe.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem našim hráčům a hráčkám za
sportovní výkony a předvedenou
hru na turnajích v roce 2019. Věřím, že se nám sportovci objeví
nebo dorostou a budou se sportem
zase bavit, jako jejich předchůdci.
Sportu zdar!
Mgr. Jaroslav Berbr

Vánoční tvoření maminek s dětmi ve školní družině

V letošním roce jsem poprvé oslovila maminky dětí
ze školní družiny, zda by si s námi přišly "zatvořit"
vánoční dekorace. Chtěla jsem pomoci s výrobky dětí,
které se prodávají na trhu u stromečku.
Sešli jsme se 13. listopadu odpoledne. Maminky se
svými ratolestmi si vybraly z několika ukázek dekorací
a ty pak jsme spolu vyráběli. Během příjemného klábosení, popíjení kávy a uždibování napečených dobrot
čas rychle ubíhal, a když jsme se po dvou hodinách
rozcházeli, měli jsme vyrobeno několik svícnů, stromečků, hvězd a dalších vánočních ozdob.
Všechny výrobky si můžete prohlédnout a hlavně
zakoupit na vánočním jarmarku v Kožlanech, který se
koná 29. listopadu u příležitosti rozsvícení vánočního
stromu. Výtěžek z prodeje bude jako každý rok použit
na zábavní akci pro děti z celé naší školy.
Všem maminkám a dětem moc děkuji za pomoc s
výrobou a všem ostatním za nákup těchto věcí a tím i
za příspěvek pro naše vaše děti.

www.kozlany.cz

Kateřina Švarcová
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KULTURA
V pátek 29. listopadu byl rozsvícen Vánoční strom v Kožlanech a konal se tradiční jarmark.

Zájezd do divadla
V sobotu 23. listopadu připravila kulturní komise zájezd do Prahy na divadelní představení Herold a Maude ve
Vinohradském divadle.
O představení byl velký zájem, obsadili jsme 53 míst velkého autobusu. Účastníci zájezdu si po příjezdu do
Prahy udělali individuální program, velký zájem byl o otevřené Národní muzeum, nebo vánoční trhy na náměstí
Míru. Večer jsme se všichni sešli v divadle, měli jsme čas si prohlédnout budovu a občerstvit se. Hlavní představitelé Hana Maciuchová a Marek Adamczyk podali skvělý výkon. Děkuji všem zúčastněným za dochvilnost a
perfektní spolupráci.
Hana Tupá

Městská knihovna Kožlany
Vás zve na výstavku
ČESKÉ VÁNOCE
od 3. 12. 2019 - 10. 1. 2020
v době otevření knihovny

Městská knihovna Kožlany,
Dům dětí Kožlany a Šikulky
Vás zvou na

Adventní odpoledne
v knihovně

pátek 6. prosince 2019
od 14:00 hodin
odpolední setkání plné
vánočních nápadů, tvoření a
vůně skořice

Pozvánka na film Ženy v běhu

Putovní Kino na kolečkách navštíví město Kožlany a to v pátek 13. 12., kdy nabídne divákům českou komedii
Ženy v běhu.
Můžete se těšit na limonády, čerstvý popcorn (slaný, sladký, šunka-sýr) přímo z popkornovače, také na skvělou kávu v naší kinokavárně a filmový zážitek především.
Promítání startuje od 19:00 hod., a pokud máte spadeno na nejlepší místa před plátnem, jistě doražte alespoň 20 min. před začátkem.
V kině na viděnou!
KINO NA KOLEČKÁCH

SPOLKY
Předvánoční tvoření
V pátek 29. listopadu jsme byly na Vánočním jarmarku v Kožlanech, kde se také rozsvěcel vánoční strom.
Předvánoční atmosféra byla příjemná pro všechny přítomné.
V následujících dnech chystáme: 6. 12. od 13:00 hod. tvořivé odpoledne pro děti
v knihovně Kožlany, 7. 12. od 14:00 vánoční setkání v Dolním Hradišti – odpoledne vyrábíme nejen s dětmi vánoční dekorace v kulturním domě.
Těšíme se na předvánoční setkání a tvoření s Vámi.
Kožlanské šikulky
www.kozlany.cz
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Činnost Spolku sochaře Václava Levého z.s. v roce 2020.

V roce 2020 budeme slavit 200. narození sochaře
Václava Levého. Spolek požádal Radu města Kožlany
o poskytnutí dotace na činnost v roce 2020. Spolek
bude spolu s Městem Kožlany pořádat Kožlanský jarmark dne 13. 6. 2020 opět v parku před radnicí.
V měsíci září 2020 bude slavnostně otevřena Křížová cesta, která vznikne z popudu paní Mgr. Růženy
Srpové, kožlanské rodačky, která ji také finančně zajistí. Sloupky z hořického pískovce vytvoří sochař a
kameník Bartoloměj Štěrba z Kozojed. Obrázky namaluje
malířka
Vladimíra
Fridrichová-Kunešová

Tak zase po dlouhé odmlce jsou
hasiči zpět v Kožlanském zpravodaji. Hned na začátek Vám napíšeme, co všechno zaměstnávalo
zásahovou jednotku.
Dne 2. 6. v 19.41 hodin byl ohlášen požár lesa mezi Kralovicemi
a obcí Lednice. Po příjezdu všech
jednotek na místo bylo zjištěno, že
se jedná o nedovolené pálení a i za
přítomnosti Policie ČR byl oheň
uhašen. Nadále bylo zamezeno
dalšímu šíření ohně. V pondělí 17.
6. v 15.06 hodin byla naše jednotka povolána k požáru osobního auta značky Peugeot 306 v ulici Japonská v Kožlanech. Do příjezdu
naší jednotky byl automobil převážně uhašen hasicím přístrojem,
který byl poskytnut duchapřítomným zaměstnancem fy. Truhlářství
Urban. Po příjezdu hasičů byl vůz
dohašen a byly zabezpečeny úniky
provozních kapalin. V sobotu 29.
6. v 23.10 hodin zazněl další poplach našim hasičům. Byl ohlášen
požár travního porostu v lokalitě u
Vožehova rybníka. Jednalo se o
malý požár travního porostu u silnice, který byl ihned uhašen.
V sobotu 6. 7. ve 3.36 hodin byl
operačním důstojníkem HZS vyhlášen poplach. Jednalo se velký požár komunálního odpadu ve firmě
Marius Pedersen v Kralovicích. Na
místě zasahovali tři jednotky hasičů, z toho byla jedna jednotka profesionální. Lokalizace ohně byla
náročná a samotné hašení velmi
zdlouhavé. Na místě pomáhala
manipulační technika. Jednotka
z Kralovic po několikahodinovém
hašení prováděla dozor na požářišti. Ještě naši hasiči byli povoláni na
stejné místo dvakrát během soboty.Strávily jsme hašením v této
firmě téměř celý den. V pátek 26.
7. v 21.18 hodin byla naše jednotka povolána k požáru polního porostu v blízkosti Kožlan. Hořelo posekané obilí od kombajnu. Díky
přítomné cisterně místního souwww.kozlany.cz

z Vimperka. Stavební práce provede jako sponzorský
dar firma Erimp – Pavel Srp z Rakovníka. Křížová cesta bude vytvořena k poctě sochaře Václava Levého.
Organizační práce a slavnostní otevření zajistí Spolek
sochaře Václava Levého z. s. z Kožlan. Finance použijeme na propagaci obou akcí a rozšíření programu Kožlanského jarmarku.
Během roku 2020 budou postupně probíhat oslavy
v Kožlanech, městě Liběchově a obci Nebřeziny.
Za Spolek sochaře Václava Levého z.s.
Vladislava Kobyláková - předseda

Hasiči města Kožlany

kromého zemědělce na poli a
včasného příjezdu hasičů, byl požár rychle zastaven a dohašen.
V pátek 2. 8. v 16.18 hodin byl
nahlášen požár plný vůz balíků se
slámou v obci Dřevec. Díky včasnému shození hořícího balíku
z vozu, neshořel celý náklad se
slámou.

V neděli 18. 8. v 14.52 hodin byl
vyhlášen operačním důstojníkem
HZS poplach. Před obcí Sedlec hořelo pole s obilím. Požár vznikl od
sekajícího kombajnu. Požár se rozšířil na většinu plochy pole a oheň
nebylo snadné dostat pod kontrolu. Na poslední chvíli se podařilo
oheň zastavit na samotném kraji
pole. Na požáru se podílelo 6 jednotek hasičů jeden hasič byl po
nadýchání kouřem převezen zdravotní záchrannou službou do nemocnice. V pondělí 21.10 v 14.32
hodin byli naši hasiči povoláni
k porušenému plynovému vedení
v ulici V Ouvoze. Vše dopadlo dobře, nedošlo k žádnému výbuchu
ani k hoření. Po uzavření plynu
v rozvodné soustavě se vrátila
jednotka na základnu.
Což se týče celého sboru dobrovolných hasičů, tak jejich program
byl bohatý. V pátek 13. 9. proběhla brigáda v naší zbrojnici. Dodělali

jsme kosmetické vady na fasádě
zbrojnice a provedli jsme větší
úklid.
28.9 a 29.9 jsme vyjeli již třetím
rokem na hasičský zájezd. Letos
jsme se vydali do královského
města Mělník. Navštívily jsme Zámek Mělník, kde jsme absolvovali
prohlídku zámku a po té jsme šli
na degustaci vyhlášených vín
značky Lobkowic do zámeckých
sklepů. Na náměstí probíhaly trhy,
kde byla také možnost zakoupit od
místních vinařů burčák. Z náměstí
jsme se odebrali do nedalekého
města Štětí, kde probíhala akce
nazvaná Den s Hasiči. Podívali
jsme se na místní a okolní hasiče a
jejich techniku. Akce to byla velká
proto musela být na louce u řeky
Labe. Zde představovali i svojí činnost Městská Policie a ZZS. Jednou
z malých kuriozit bylo, že místní
hasiči potřebovali hasiče. Ve stánku kde se grilovali klobásy, jim
chytli klobásy i s celým grilem. Pak
jsme se vydali zpět do Mělníka,
kde jsme se ubytovali v místním
kempu a přespali. Druhý den jsme
hned po ránu vyrazily do obce Želízy na Čertovy hlavy. Následoval
přejezd na nedaleký hrad Kokořín.
Zde jsme strávily většinu času. Z
hradu
Kokořín
jsme
vyrazily
k domovu s krátkou zastávkou ve
Slaném. Doufáme, že se zájezd líbil všem a po roce zase opět někam vyrazíme. Na závěr tohoto
odstavce bychom chtěli poděkovat
Zdeňkovi Vavřičkovi za poskytnutí
autobusu na náš zájezd.
V neděli 6. 10. jste mohli vidět naše členy a členky SDH přímo u Vás
doma. Chodily jsme po našich spoluobčanech a zvali jsme lidi na naší
tradiční zábavu.
Týden po té pan Babuška nám
zoral louku přilehlou u hasičské
zbrojnice za účelem jí srovnat a
zasít. Další týden jsme uskutečnily
brigádu, kde jsme vybírali kámen,
aby bylo možné louku zasít. Volné
Kožlanský zpravodaj 12 / 2019
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prostranství používáme jako hřiště
pro malé a velké hasiče.
V sobotu 19. 10. se uskutečnila
naše tradiční hasičská zábava. Jako již každý rok nám hrála kapela
Metronom pod vedením pana
Kůsy.Letos byla u této kapely jedna příjemná změna, přibyla v této
kapele jedna talentovaná zpěvačka. Letos bylo v tombole připraveno přes 270 cen a 4 hlavní ceny ve
slosování na vstupenky. Po 22 hodině večerní bylo připraveno divadelní vystoupení našich hasiček a
hasičů. Doufáme, že se Vám naše
zábava líbila a že přijdete příští rok
opět. Jedno poděkování patří Ivě
Konopáskové a Drahuš Kourové za
přípravu divadelně-tanečního vystoupení. Druhé největší poděkování patří našim spoluobčanům a
firmám, živnostníkům, sdružením
za podporu sboru dobrovolných
hasičů města Kožlan. Podpořili jste

hasiče a jejich kulturní činnost,
ještě jednou děkujeme.
V sobotu 26. 10. naši hasiči jeli
na taktické cvičení do Třemošné do
areálu Čepro. V úterý 5. 11. jsme
pomohli DDM Kralovice se spoluúčastí na tradičním lampionovým
průvodem městem, který končil u
naší hasičské zbrojnice s malým
překvapením.
V neděli 17. 11. 2019 na státní
svátek proběhlo u hasičské zbrojnice a u bytovek v Polní ulici a
v ulici Větrná sázení stromků. Výsadbu stromků provedl pan Blecha
společně s malými fotbalisty, malými hasiči, spoluobčany a hasiči
města Kožlan. Celá akce byla zorganizovaná a spolufinancovaná
Městem Kožlany a skupinou ČEZ.
Hasiči zajišťovali zázemí pro pracující spoluobčany z možností ohřátí,
zajít si na toaletu a občerstvení.
Pití bylo zpoplatněno a grilované

Listopadový lampionový průvod
a přednáška ve Dřevci

maso bylo zdarma. Myslíme si, že
celá akce se vydařila a přišlo hodně lidí.
V listopadu jsme úspěšně absolvovali STK na naší Tatře 815 CAS
32 a DA Ford Transit. Pro příznivce
našich hasičů oznamujeme, že 4.
1. 2020 v sobotu se koná výroční
valná hromada v hasičské zbrojnici
v Kožlanech od 18 hodin.

Všem lidem přejeme krásné prožití Vánočních svátků a do nového
roku co nejvíc zdraví, štěstí a
mnoho úspěchů. S pozdravem
Vaši Hasiči

Hasiči Hodyně

V neděli 3. listopadu jsme se prošli večerním Dřevcem při lampionovém průvodu. I v letošním roce nám
na cestu svítily lampiony různých barev i tvarů. Došli
jsme až ke kulturnímu domu, kde si každý mohl opéct
uzeninu.

V pátek 22. listopadu přijela do Dřevce paní Jitka
Vlčková s přednáškou „První osídlení okolí Dřevce a
nejstarší dějiny obce“. Poutavé vyprávění, doplněné
obrazovou prezentací, zaujalo všechny přítomné. Po
skončení přednášky jsme si zazpívali s Jardou a Ondrou Berbrovými.

SDH Hodyně uspořádala brigádu na konci prázdnin,
za účelem odstranění náletových dřevin v těsném
okolí budovy bývalé školy. Po domluvě s obecním zastupitelstvem, byla odstraněna i střecha na přístřešku,
který byl v havarijním stavu. V polovině září bylo dokončeno dřevěné posezení před budovou školy. Na
konci brigád se opekly buřty pro všechny zúčastněné,
včetně dětí.
26. 10. proběhlo již tradiční dýňování s hojnou účastí
dětí i dospělých.

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

www.kozlany.cz
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Lampionový průvod na Hedecko

Také letos se v Hedčanech uskutečnil lampionový
průvod. Tentokrát jsme ale neobcházeli ves a její
okolní lesy, jak bývalo během sedmi předešlých ročnících obvyklé, ale vyrazili jsme na farmu Hedecko.
V neděli 24. listopadu byla v pět hodin odpoledne už
taková tma, že nebylo vidět na krok. Cestu nám značily svíčky a mnozí z nás kráčeli vstříc temnotě zcela
bez světel. Zapomněli si totiž pořídit lampiony a nerozsvítili si ani baterky se slovy, že to dají. A nakonec
jsme to všichni dali. Jen jsme do cíle dorazili s lehkým
nánosem bláta na botech. Naštěstí jsme vyšlápli jen
to, protože donést z luk ještě něco navíc, co po sobě
zanechávají koně či krávy, nebylo v závěru našeho
pochodu až tak složité. Zvládli jsme i nástrahy divokých prasat, která značně rozryla půdu, po níž jsme
kráčeli.

Starosta Břežan, pan Pavel Škrle, si pro všechny
hladové návštěvníky připravil chutné občerstvení v
podobě masového překvapení a sladké tečky nakonec.
Za pořádající SDH Hedčany
Valentýna Bílá

HISTORIE
Tak – a začnu jako stará drbna –
jsem nedávno potkala paní Vlaďku
Kobylákovou. Zase někam spěchala. Cosi jsme potřebovaly společně
domluvit, ale řekla mi, že jeden
den nemůže, protože jedou škubat
husy. Rozesmála jsem se nad další
aktivitou, kterou ona a některé z
dam Šikulek a jejich známé z
Dřevce zvládají. A slovo dalo slovo
a jedno úterý jsme si na Šikulkách
kolektivně povídaly, jak to bylo s
těmi husami a jaké na ně máme
vzpomínky. Tedy ne na husy, ale
na vše, co s nimi bylo v našem
dětství spojeno. Od jejich „nuceného“ pasení až po draní peří.
Všechny jsme si vzpomněly na ony
časy dětství, neboť to jsou vzpomínky našeho dětství, s láskou a
nostalgickým nadhledem.
A tak mám pár otázek i pro vás,
poněkud starší ročníky: Vzpomínáte si, jak se na podzim před Martinem dokrmovaly husy šiškami? Jak
ony válečky z vařených brambor a
šrotu byly vyskládané na litinových
tálech kuchyňských kamen a jak
se sušily a občas připálily a jak byly dobré? Jak nám dětem chutnaly
a chodily jsme je oždibovat? Či jak
babička šišky máčela, seděla na
stoličce, husu mezi koleny a cpala
jí šišky do krku? Podobný pohled
by dnes ochráncům zvířat přivodil
vzhledem k použitému násilí asi infarkt. Či jak se protrhávalo prachové peří z ještě živých hus?

Martinská vzpomínka

A vzpomínáte si, jak se pak,
když z nich byly nebožky, škubaly?
Jak se nejprve uřízly peroutky,
které se používaly na opatrné vymetání sazí z kamen, nebo jak se z
dlouhých brk dělaly nezničitelné
mašlovačky s pěkně propletenou a
červenou bavlnkou provázanou rukojetí? A sám proces škubání, jaký
ten chtěl zručnost a někdy i značnou výdrž! Nejdříve se škubalo
prachové peří a pak to ostatní,
které se dávalo do proutěných košů či nůší a nechalo se zaschnout,
aby pak konečně přišlo to nejlepší,
to, nač jsme se jako děti nejvíc těšily? Ano, bylo to draní peří, kdy se
v kuchyni sešly u velkého dřevěného stolu bez ubrusu „babky“ z
okolí, které celý večer důsledně
braly do rukou každé peříčko z pod
velké, dnem nahoru obrácené
ošatky uprostřed stolu či velkého
síta a naučeným grifem stáhly
jemné části peří od ostenky a vydrané peří skončilo na jedné straně
pod ošatkou nebo pod utěrkou a
ostenky na druhé straně. Povídalo
se a pilo meltové kafe s cikorkou,
nebo silné čaje, občas i domácí víno a něco dobrého k tomu. A my
děti jsme seděly a poslouchaly a
také občas pomáhaly. Nic se nevyhodilo. Ostenkami se naplnily podsedáky na židle a stoličky, nebo
také válce do okenních špalet, aby
okny v zimě nefoukalo do místností. Hlavně se ale nesměly do místnosti při draní otevřít dveře, neboť

se okamžitě ozvalo sborové „Zavři!“, protože peří při sebemenším
průvanu bylo všude.
A sedrané peří? No přeci správné
peřiny a polštáře nacpané husím
peřím patřily do každé výbavy. Byly pěkně naducané a vyskládané
na nepoužívaných postelích a větraly se, aby peří nezatuchlo. Ale
správně usušené a sedrané peří
nezatuchlo. Ale když jsme dorostly, tak už duchny nebyly v módě a
peřím se plnily prošívané deky.
A dnes? Dnes husí peří už skoro
nikdo nechce. Alergie jsou alergie.
A tak se husy škubají úplně jinak,
přičemž se peří znehodnotí a vyhodí. Ze zvědavosti a nostalgie
jsem se jela na Hedecko podívat.
A šikulky ze Šikulek se společně s
místními dámami činily. A že to
není práce jednoduchá! Přesto už
devátým rokem dodržují tuto tradici. Pěkné, že?

A husy na Martina? Ty si dnes
dopřeje jen pár lidí. A většinou to
ty z řetězců, které by se k hedeckým daly stěží přirovnat. Tak příští
rok na Martina zase „Dobrou
chuť!“.
Jitka Vlčková

60 let od založení místní organizace ČZS v Kožlanech – 2. část (1989 – 2019)

Po roce 1989 se v 90. letech 20.
století situace v organizaci začala
měnit. Obchody, především spewww.kozlany.cz

cializované, které začaly ve velkém
vznikat, se zaplnily zbožím, např.
hnojivy,
postřikovými
látkami,

stromky, keři a okrasnými rostlinami, které se dříve hromadně objednávalo přes svaz. A tak postupKožlanský zpravodaj 12 / 2019
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ně zájem o nákup hnojiv, postřiků
a stromků upadal. K dostání byla
ve vbelkém i nová drobná zemědělská technika. Přesto se i nadále
jezdilo na zájezdy – výstavy
HOBBY v Českých Budějovicích, do
Čimelic, do Roudnice nad Labem,
Lysé nad Labem, Prahy (botanická
zahrada, skalničky u Fausta) či Litoměřic. V čp. 278 i nadále fungovala (a dodnes funguje) moštárna
– pod vedením přítele Antonína
Hurta, pokračoval i výkup jablek,
který řídil přítel Miroslav Straka.
V roce 1996 byla zajištěna registrace odrůd ovoce místního významu, kterou organizovalo ústředí ČZS. Vybráno bylo celkem 25
odrůd (i na základě degustace)
vhodných k pěstování do vyšších
nadmořských výšek. Jejich seznam
se bohužel nedochoval. Znovu se
akce zopakovala v roce 2000. V
čele organizace tehdy stáli přátelé
Vratislav Rabštejnek, Miloslav Blecha, Josef Hurt, Milan Mostýn, Jan
Vištejn, Václav Švamberk, Naďa
Topinková, Jana Klausová, Václav
Slabý, Ladislav Vojt a mnozí další,
kteří odvedli i v nelehkých podmínkách mnoho dobré práce. V roce 1996 byl zakoupen do moštárny
nový hydraulický zvedák, který je
v provozu dodnes. Členové místní
organizace se zúčastňovali přednášek v odrůdové zkušebně v Horní
Bělé, kam se dopravovali vlastními
auty, a které byly zaměřené především na pěstování jádrového
ovoce.
V roce 1994 měla organizace ještě
108 členů, v roce 1997 85 členů,
po přijetí dalších členů v roce 1999
pak 97 členů. Podle dochovaných
soupisů movitého majetku byla ve
vlastnictví organizace řada věcí
včetně zátkovače, postřikovače,
diaprojektoru, promítacího plátna a
dalších předmětů, které jsou dnes
nezvěstné. Ve zprávách o činnosti
organizace se začínají objevovat
nářky na malý zájem lidí o její činnost i na upadající aktivitu vlast-

ních členů. Také snahy o založení
kroužku Mladých zahrádkářů při
místní základní škole vyšly pro malý zájem mládeže naprázdno. Řada
zakládajících členů, kteří byli hnacím motorem v době největšího
rozkvětu organizace, zemřela. Nebýt přítele Petra Štrunce, tak by na
konci 90. let skončila moštárna,
neboť nikdo o její provoz nejevil
zájem.
Po roce 2000 se počet členů snížil na 56, v roce 2007 na 40, v roce 2010 na 31 členů, dnes má organizace pouze 30 členů. V roce
2002 bylo v organizaci 12 členů do
50 let, 9 do 60 let, 18 do 70 let,
11 do 80 let a 6 do 90 let. Tehdy
byla situace v organizaci taková,
že hrozil její zánik. Dnes má organizace 3 členy do 50 let, 2 do 60
let, ostatní (25 členů) do 91 let. V
roce 2009 zemřel poslední zakládající člen ZO ČZS Kožlany přítel
Václav Švamberg.
Posledních dvacet let se členové
organizace soustředili především
na udržení a provoz moštárny. Vysoké náklady na pořízení nového
zařízení nás nutí k opakované
údržbě stávajícího, protože nemáme dostatek finančních prostředků.
Jediným zajištěným pravidelným
příjmem organizace je dnes zákonem stanovená část finančního podílu z platby členských známek a
příjem z moštování, který se v letech neúrody, kdy se vůbec nemoštuje, rovná nule.
Do výboru organizace se dostávají po roce 2000 naštěstí noví
mladší členové, např. Lubomír Vopat či Běla Kačurová. V posledních
letech vystřídala na postu předsedy organizace přítele Lubomíra Vopata přítelkyně Jitka Vlčková. Ve
výboru ZO byli vždy v převaze
muži, dnes je ale situace opačná.
Jen přítel Josef Petelík, který v posledních letech pečuje o moštárnu,
dokládá, že ne na vše stačí ženy. I
když asistence přítelkyně Elišky
Kraftové i při nejtěžších pracích v

moštárně dokládá, že tomu tak
zcela není.
V posledních letech byly obnoveny podzimní výstavy ovoce, které
– stejně tak jako plesy – po roce
1989 zanikly, byť měly v Kožlanech dlouhou tradici. Pravidelně
jsou na členských schůzích konány
přednášky přítele Ing. Františka
Pazdery, který členskou základnu i
zájemce z řad veřejnosti seznamuje postupně s nejnovějšími trendy
ve všech oborech ovocnářství a
zahrádkářství. Zvládli jsme i přeregistrování organizace, byť se
„úřední šiml“ hodně snažil, aby
nám naši práci ztížil.
Nechceme si stěžovat na nezájem veřejnosti, protože víme, že si
zahrádkaření své příznivce vždy
najde. Bohužel nám síly ubývají a
určitě bychom přivítali i mladší zájemce, kteří by náš věkový průměr
– 74 let (!) – trochu vylepšili. Doufáme, že i kdyby organizace jednou zanikla, lípa u muzea, kterou
organizace v roce 2018 nechala
vysadit ke 100. výročí vzniku samostatného Československa, bude
kožlanské zahrádkáře připomínat.

Jitka Vlčková

Pranostiky na prosinec

Studený prosinec – brzké jaro.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude příští rok úroda
krásná.
Pošmourný prosinec je dobré znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají
mírnou zimu.

Když na Mikuláše (6. prosince) prší, zima lidi hodně
zkruší.
Na svatou Lucii (13. prosince) jasný den, urodí se konopí a len.
Svatá Viktorie (23. prosince) obrázky na okna ryje.
Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
O Mláďátkách (28. prosince) den se omlazuje.
O Silvestru papeži (31. prosince) snížek si již poleží.

A tak bychom mohli pokračovat dalšími desítkami a desítkami prosincových pranostik, které vytvořili na základě
svých mnoholetých zkušeností s přírodou naši moudří předci.
Jitka Vlčková
www.kozlany.cz
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SPORT
Podzimní část fotbalové sezóny
je za námi a my jsme pro vás tradičně připravili stručné zhodnocení.
Áčko se v uplynulé sezóně až do
samotného konce strachovalo o
setrvání v okresním přeboru,
ovšem letošní podzim, to byla jiná
jízda! Lehce pozměněný kádr se
rychle stabilizoval, s přibývajícími
výhrami rostlo sebevědomí a jen
díky tomu, že nováček ze Sulkova
ztratil na podzim pouhopouhý bod
(!!!), obsadilo naše mužstvo „až“
druhou příčku. Jen škoda ztráty v
závěrečném nepovedeném utkání
v Líních ... Přesto věříme, že po
zimní přestávce mužstvo naváže
na své výkony a ještě zamíchá případnými postupovými kartami.

TJ Olympie Kožlany

Podzimní část soutěže starých
gard byla pro náš tým hodně rozpačitá a zvláštní. Výsledky jako na
houpačce, k tomu dvě kontumační
výhry poté, co soupeři do Kožlan
vůbec nedorazili ... To vše vyústilo
v průběžnou třetí příčku.
Starší přípravka se potýkala s
úzkým kádrem, což byl zásadní
rozdíl proti většině soupeřů. Navíc
do zápasů nastupují i mladší kluci,
pro které to bývá v soubojích s
vyššími a vyspělejšími proihráči
těžké. Mužstvo tak během podzimu urvalo jediné vítězství na hřišti
nováčka z Kozojed. Snad to kluky
neodradí a budou na sobě nadále
pracovat, aby to bylo na jaře lepší.
Před námi je teď zimní přestávka, na pokračování bojů si musíme

počkat až do března.Na tomto místě tedy přejeme všem hráčům,
funkcionářům a fanouškům příjemné Vánoce a mnoho štěstí do
nového roku.

TJ Olympie Kožlany
nabízí k pronájmu kiosek na
fotbalovém hřišti
bližší informace o podmínkách
pro případné zájemce:
hospodář TJ Jan Kotěšovec,
příp. e-mail:
tjkozlany@seznam.cz

Výsledky – listopad
A-mužstvo:
Mladotice – Kožlany 1:2 (1:2)
Branky: Hora, Kříž
Kožlany - Kaznějov B 3:0 (0:0)
Branky: V.Švamberg 2, O.Hurt
Líně – Kožlany 4:1 (2:2)
Branka: O.Hurt
A-mužstvo:
1.
Sulkov
2.
KOŽLANY
3.
Zbůch
4.
Tlučná
5.
Ledce
6.
Nýřany
7.
Mladotice
8.
Křelovice
9.
Všeruby
10.
Kaznějov B
11.
Líně
12.
H. Bříza B
13.
Dolní Bělá
14.
Manětín

40:12
46:17
60:29
27:21
21:32
32:27
37:36
24:24
43:35
36:28
38:44
26:54
24:45
6:56

38
31
27
24
21
20
20
20
19
18
15
11
9
0

Starší přípravka:
Žihle – Kožlany 18:3 (7:2)
Branky: V.Koura 2, J.Kašpar

Tabulky po podzimní části:
Stará garda:
1.
Plasy
2.
Zruč
3.
KOŽLANY
4.
Druztová
5.
Manětín
6.
Třemošná
7.
Chrást

28:14 15
27:11 15
17:13 11
12:11 8
16:22 6
9:18 4
8:28
0

DBaK
Dovolujeme si Vás pozvat k aktivní účasti na tradičním sranda zápase

Sudá vs Lichá
který proběhne v Kožlanské tělocvičně

v sobotu 4. ledna 2020

slavnostní rozskok bude vhozen ve 14:00
Letošní rozřazovací kritérium bylo stanoveno na:
Počet písmen D, B, A, K ve jméně a příjmení účastníka.
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.
Vydává: Městský řad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany, IČO 00257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273.
Vychází 11x ročně jako měsíčník – obecní zpravodaj. Cena výtisku 8,- Kč. Vychází 2. 12. 2019.
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