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Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
měsíc leden je většinou měsícem příprav různých dotací.
Městský úřad
Momentálně připravujeme několik dotací z nabídky
dotačních titulů Plzeňského kraje, o kterých Vás budeme postupně informovat. Dále proběhlo několik
jednání ohledně realizace „Cyklostezky KOŽ-KRA“.
Největší akci, co nás momentálně čeká je „průtah
městem, ul. Kralovická“. Vše je na dobré cestě spustit
tuto akci.
Na konci měsíce ledna nás potrápila porucha vody,
kterou se pokusíme co nejdříve vyřešit. Tímto bych se
Vám chtěl omluvit za veškeré problémy s tím spojené.

Kulturní a společenské akce
Hasiči z našich obcí svolali valné hromady, na kterých zhodnotili svoji práci za rok 2018. Na všechny tyto schůze byli pozváni i zástupci samosprávy města.
Společně jsme probrali různé připomínky a podněty
místních občanů, které budeme operativně řešit
v průběhu roku.
Další akcí měsíce ledna byl již tradiční, v pořadí 11.,
ples města. Bohatá tombola, příjemné prostředí sokolovny a program s překvapením přilákal hodně lidí,
kteří se bavili až do konce plesu. Poděkování za organizaci patří všem, kteří se na akci podíleli. Chtěl bych
také poděkovat všem sponzorům za příspěvky do
tomboly.
Jaroslav Koura, místostarosta

Výsledky projednání rady města na 1. zasedání konaném dne 7. 1. 2019
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, místostarosty, diskusní příspěvky
členů rady města, zaslané informace
Rada schvaluje:
č. 1/19 - program 1. zasedání rady města; č. 2/19 1. rozpočtové opatření roku 2019; č. 3/19 - platový
výměr ředitele Základní školy a Mateřské školy
Dr.E.Beneše Kožlany s účinností od 01.01.2019; č.
4/19 - uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení a smlouvy o výpůjčce a používání klecových kontejnerů pro skladování elektrozařízení s
firmou ASEKOL, a.s. s účinností od 01.01.2019; č.
5/19 - smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120013984/VB/001 na pozemcích ve vlastnictví města
p.č. 3993/2, 4294/8, 3971/1, 3971/6, 3971/5,
3971/9, se společností ČEZ Distribuce, a.s.; č. 6/19 návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku zřizovatele
na rok 2019 a jeho předpokládané čerpání v roce
2019; č. 7/19 - poskytování stravného v dolní hranici
sazby: 82,- Kč za 5 až 12 hodin cesty; 124,- Kč za 12

až 18 hodin cesty; 195,- Kč za déle než 18 hodin cesty; č. 9/19 - změnu smlouvy o nájmu nebytových
prostor s MUDr. Tomášem Semerádtem z důvodu
změny právní formy nájemce s účinností od
01.01.2019; č. 11/19 - zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 862/96 k.ú. Kožlany o výměře 675
m2 za pozemek ve vlastnictví města p.č. 3662/20 k.ú.
Kožlany o výměře 675 m2 a zároveň nedoporučuje
zastupitelstvu schválení směny pozemků.
Rada souhlasí:
č. 10/19 - s upraveným rozvržením pozemků p.č.
3662/38, 3662/39, 3662/21 vše v k.ú. Kožlany z důvodu plánované stavby rodinných domů bez připomínek; č. 12/19 - se stavbou rodinného domu na pozemcích p.č. 3662/36, 3662/37 v k.ú. Kožlany a jeho
napojením na vodovodní řad a kanalizační stoku.
Rada neschvaluje:
č. 8/19 - poskytnutí finančního příspěvku pro občanské sdružení Aragonit z důvodu nedostatku finančních
prostředků.

Výsledky projednání rady města na 2. zasedání konaném dne 28. 1. 2019
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, místostarosty, diskusní příspěvky
členů rady města, zaslané informace
Rada schvaluje:
č. 13/19 - program 2. zasedání rady města; č. 15/19
- uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků uzavírané mezi měswww.kozlany.cz

tem Kralovice a městem Kožlany; č. 16/19 - uzavření
příkazní smlouvy na zpracování žádosti o dotaci v
rámci dotačního titulu 117d8210E – Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov Ministerstva pro místní
rozvoj s firmou DOMOZA projekt s.r.o.; č. 17/19 smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IV-12-0012335/04 týkající se pozemků p.č. 1531,
1533 v k.ú. Hodyně u Dřevce ve vlastnictví města se
společností ČEZ Distribuce, a.s.; č. 19/19 - smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
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o umístění stavby č. IV-12-0014252/SOBS VB/1 Kožlany, PS, Kralovická, p.č. 2316/147, kNN na pozemcích 4268/2, 1887/3, 1887/1 k.ú. Kožlany ve vlastnictví města se společností ČEZ Distribuce, a.s., s výhradou, že stavba bude provedena v první polovině roku
2019 či ve vzájemné koordinaci se stavbou průtahu
Kožlany; č. 20/19 - zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1890 v k.ú. Dřevec v souladu s § 39 zákona o obcích a současně nedoporučuje zastupitelstvu
prodej tohoto pozemku; č. 21/19 - zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 3993/7 o výměře 661 m2
k.ú. Kožlany odděleného od pozemku p.č. 3993/1 a
prodej pozemku p.č. 4294/9 o výměře 57 m2 k.ú.
Kožlany odděleného od pozemku p.č. 4294/8 v souladu s § 39 zákona o obcích a současně nedoporučuje
zastupitelstvu prodej těchto pozemků; č. 22/19 - poskytnutí finančního daru ve výši 1250,- Kč na činnost
Svazu tělesně postižených v ČR o.s., místní organizace Plasy, v roce 2019; č. 23/19 - poskytnutí finanční-

ho daru v částce 5000,- Kč na zajištění činnosti Českého svazu včelařů, základní organizace Kožlany v roce 2019.
Rada souhlasí:
č. 18/19 - se stavbou s názvem Kožlany, PS, Kralovická, p.č. 2316/147, kNN, IV-12-0014252 a uložením
kabelů NN do pozemků p.č. 4268/2, 1887/3, 1887/1
k.ú. Kožlany ve vlastnictví města za
podmínky, že tato stavba bude realizována dříve či ve
vzájemné koordinaci se stavbou průtahu a chodníků v
ulici Kralovická; v opačném případě nebude uložení
kabelů do pozemků města povoleno.
Rada nesouhlasí:
č. 14/19 - s uzavřením rámcové kupní smlouvy na
odběr pohonných hmot na čerpací stanici ROAL OIL
s.r.o., Kožlany.

Informace pro občany
Popelnice bez známky pro rok 2019 budou naposledy vyvezeny ve čtvrtek 28. března 2019. Po
tomto datu budou vyváženy popelnice pouze se
známkou pro letošní rok.
Také chceme upozornit, že svozová služba nemusí
vyvážet popelnice, kde je vysypaný žhavý nebo teplý
popel a také popelnice, kde jsou vysypány komodity,
které do směsného odpadu nepatří a jsou určeny do
tříděného odpadu /tedy plastové lahve, papír apod./.
O datumu zahájení vývozu biopopelnic v letošním
roce budeme informovat na našich webových stránkách a ve vývěskách.

Poplatky 2019
Úhrady poplatků na rok 2019 v pokladně MÚ
(pondělí, středa 7:30-12:00 a 12:30-17:00 hod.).
Poplatek za psa pro rok 2019
Viz. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místních
poplatcích, část II- Poplatek ze psů (výše poplatku je
stejná jako v roce 2018).

Poplatek za svoz odpadu pro rok 2019
je pro trvale bydlící osoby 500 Kč za jednu osobu. Pro
dítě do 10ti let věku je cena 300 Kč. V domě, který
není trvale obydlen, zaplatí jeho majitel také 500 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 2019, po tomto datu budou rozeslány
složenky. Známky a pytle na svoz odpadu budou vydávány na základě předložení zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje 2019
ve výši 88 Kč (nově) je možné uhradit rovněž v pokladně města. Zpravodaj by měl být zaplacen do konce ledna 2019. V následujícím měsíci obdrží Zpravodaj
pouze občané, kteří jej budou mít zaplacený.

Informace pro občany o výběrovém šetření ČSÚ s názvem Životní podmínky 2019
Český statistický úřad organizuje v roce 2019 v
souladu se zákonem
č.
89/1995 Sb., o
státní statistické
službě, ve znění
pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o
životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2019“ (EUSILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a
materiální chudoby.
Vlastní šetření proběhne v době od 2. února do
26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny
osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je

www.kozlany.cz

nesmírně důležitá a umožní získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze
zjistit žádným jiným způsobem.
Terénní pracovníci ČSÚ zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným
pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní
podmínky, popř. průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve
všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna.
Český statistický úřad plně respektuje nový evropský
právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná
v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc
podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.
Případné dotazy občanů zodpoví pracovníci Krajské
správy
ČSÚ
Mgr.
Evženie
Siudová,
tel.
377612265,
Ing. Vladislava Toušová, tel.
377612272.
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Leden, který je ve znamení uzavírání pololetní klasifikace, nezačal
zrovna mrazivě, jeho konec už
teploty pod nulou přinesl, a proto
jsme začali na konci měsíce zaledňovat hřiště u školy. Snad se nám
podaří ledovou plochu zprovoznit a
udržet alespoň do poloviny února.

V lednu se všichni soustředíme
na uzavření známek. Děti dohánějí, co nestihly a snaží se přesvědčit
učitele, že předešlé čtyřky byla jenom náhodná selhání. Učitelé ze
všech sil zkouší, opravují písemné
práce a snaží se přesvědčit žáky,
že právě takové známky si zaslouží. Známky jsou totiž hodnocením
práce za celé pololetí nejen za jeho
posledních čtrnáct dní. Pololetní
výpisy vysvědčení rozdáme ve
čtvrtek 31. ledna a v pátek budou
mít děti pololetní prázdniny.
Protože v lednu a v únoru je minimum soutěží a akcí, rozepíši se o
jiných věcech. Na začátku školního
roku, po změně jízdních řádů, jsem
komunikoval se společností POVED
(Plzeňský organizátor veřejné dopravy), která má na starosti dopravní obslužnost kraje. Obrátil
jsem se na ně s žádostí o úpravu
dojezdových časů školních autobusů. Společnost mi vyšla vstříc a
posunula odjezd tří spojů po poledni o deset minut. Skvělá zpráva! Ale dojezdové časy se změnit
nemohou, protože pan Vavřička,
který linku jezdí, musí ještě do
Hradecka a Vysoké Libyně. Odjezd
autobusu z Kralovic je poté reálně
v 7:40 (7:35 v jízdním řádu). Uči-

telé a žáci z Kralovic svižným krokem spěchají od kerama, aby stihli
výuku. Žáci spěchají samozřejmě
méně. To ale ještě nejsou všichni.
Další děti čekají na trase Dřevec –
Černíkovice – Hedčany … Jejich reálný dojezdový čas do Kožlan je
8:05. Ani kdyby autobusy jezdily
podle jízdního řádu a byly tu
v 7:58, není v silách třeba páťáka
se přesunout, přezout a připravit
na vyučování během dvou minut.
Asi se to zdá jako prkotina, ale
první hodiny se tím u několika tříd
zkracují o cca deset minut. Můžete
jen opakovat. Vysvětlovat novou
látku nebo psát větší písemku
prostě nelze. POVED se vymlouvá,
že to jinak udělat nemohou. Za
sebe slibuji, že budu znovu psát
dopisy a otravovat. Snad se někde
někdo zamyslí a dojezd školního
autobusu upraví tak, aby nenarušoval výuku školy!
Druhou věcí, o které bych se rád
zmínil, je školní stravování. Jsem
z generace, která na školních obědech vyrostla. Občas jsem nějaké
jídlo vrátil, ale v podstatě jedl
všechno. I dnes si jídla vážím a
žádné mě neurazí. Co mě ale hodně nadzvedává je chování dětí
k obědům, které vy, rodiče, platíte
(cena oběda je 24 – 28 korun).
Neumíte si představit, co všechno
děti doslova vyhodí, aniž by se
porce vlastně dotkly. Takové děti
řadím do kategorie „soustavných
vyhazovačů“. Můj kvalifikovaný
odhad po několika posledních pozorováních okénka. Ze zhruba 120
vydaných porcí se vrátilo netknutých: 40 řízků, 60 králičích stehen,
více
než
polovina
masa
k omáčkám a jiným přílohám, o
nichž ani nemluvím. Polévky už
prakticky děti nejedí. Ano, hranolky a pizzu ve škole nedostanou,
ale pevně věřím, že doma se stravují v pohodě a „na českých jídlech“. V dnešní době nemůžeme
žádné dítě do jídla nutit. Jestliže se

rozhodne svou porci odnést, je to
jeho volba a žádný z učitelů ho nevrátí to dojíst. Dost možná chyba,
kdyby děti alespoň ochutnaly.
Likvidace odpadů je totiž také nákladná.
Další kategorií hlavně dívek jsou
„spěchači“. Taková holka si sedne
s porcí ke stolu, počká, až se stůl
obsadí
kamarádkami
a
s úšklebkem na rtech prchá. Tím
se zvedají všechny. Přece nebudou
jíst něco, co ona nejí… Jako rodič
svojí dceru vracím, jako pedagog
dohlížím. Také bych nerad vynechal „spěchače - ajťáky“, kterým
oběd brání v obsazení nejlepšího
počítače během polední pauzy…
Asi bych mohl pokračovat dál, ale
má to smysl? Apelujte, prosím,
na děti a zkuste jim domluvit, ať
se nají v klidu nebo svým přístupem alespoň nekazí oběd těm, kterým chutná. I když to tak nevypadá, je jich stále dost. Raději jim
obědy odhlašte, oni totiž vyhazují
Vaše peníze. Neumím si představit,
že by obědy platil stát. Takové
plýtvání! Jak se stravují konkrétní
ratolesti, Vám řekneme individuálně.
V polovině února jedou sedmáci
doplnění o další zájemce na hory.
V Telnici jsou ideální sněhové
podmínky a kurzu nic nebrání.
Přejme jim, aby se všem vyhnula
zranění a případné nemoci a ať jim
tam chutná.
V posledním únorovém týdnu
budou jarní prázdniny. Škola bude
zavřená, ale školka svůj provoz
nezastavuje.
Omluvte,
prosím,
pečlivě své děti, které během
prázdnin nebudou do MŠ chodit,
abychom mohli s předstihem naplánovat čerpání dovolených. Zápisy do ZŠ již třetím rokem nebudou
probíhat nyní v zimě, ale až
v dubnu.
Mgr. Jaroslav Švarc

SPOLKY
Kožlanské šikulky
Máme tu dlouhé zimní večery. Ale nám to nevadí a tvoříme. Korálky nám dělají velkou radost. Opět se scházíme každé úterý v knihovně.
Kromě korálkování nás baví šít hračky, pracujeme se scrapbookovými papíry.
Vyrábíme alba a papírové dekorace. K zimním večerům se také hodí pletení a
háčkování. Zkuste to také. Zimní pozdrav posíláme všem tvořivým šikulkám.

Tříkrálový pochod
www.kozlany.cz
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Letos jsme se těšili na zasněžený Tříkrálový pochod.
V sobotu 5.1. ale sněhu už moc nezbylo. Naopak počasí vyhrožovalo deštěm. Přesto se ve 13 hodin u kapličky na návsi
ve Dřevci sešlo 25 odvážlivců, kteří se vydali na cestu.
Trasa vedla směrem na Kralovice a první zastávka byla u
nově dokončených lesních tůní. Naše další kroky vedly přes
les a polními cestami až na Hliny. Tady byla další zastávka na
opečení buřtů. A pak už jsme se vraceli zpátky do Dřevce.
Sice jsme po cestě také trochu zmokli, ale pochod si všichni
užili a s dobrou náladou dorazili do cíle.
Za Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce z.s.
Jindra Fišerová

KNIHOVNA
Přehled činnosti za rok 2018 v Městské knihovně Kožlany
V roce 2018 bylo do přírůstkového seznamu
knihovny zapsáno 360 knih. Nákup knih je realizován
z rozpočtu města. Knihy jsou získávány také prostřednictvím darů od čtenářů a každoročně se přihlašujeme do projektu Česká knihovna, který je nastaven na šíření knih českých autorů. Další knihy pro naše
čtenáře
dovážíme
z pověřené
knihovny
v Kralovicích v rámci výměnného souboru. Takto byl
výběr knih rozšířen o dalších 200 knih.
Městská knihovna v Kožlanech spravuje také
knihovny v Hedčanech, ve Dřevci a Bučku. Knihovny
jsou v provozu jednou za čtrnáct dnů podle rozpisu.
Knihovna v základní škole je otevřena každý pátek
přes poledne.
V loňském roce bylo v knihovně 325 registrovaných
čtenářů. Celková návštěvnost na všech pobočkách byla 3701 návštěvníků, kteří si vypůjčili 10 842 knih a
časopisů. V současné době je pro čtenáře k dispozici
14 959 knih a 30 titulů časopisů.
V roce 2018 byly v knihovně připraveny čtyři výstavky. Časově náročná na přípravu a návštěvnicky

zajímavá byla výstavka ke 100 letům republiky
s názvem 100 let republiky – 100 let v Kožlanech. Tato výstavka se vrátila ještě po novém roce a měla by
se časem rozšiřovat a obohacovat. Na výstavce jsou
k vidění také kopie kožlanských kronik a svázané Kožlanské zpravodaje.
K příjemným návštěvám v knihovně patří návštěvy
mateřské školy, školní družiny a základní školy. Každý
rok pořádá knihovna velikonoční a vánoční setkání a
Noc s Andersenem.
Knihovna je kulturním centrem, kde se pravidelně
schází spolky. Jedenkrát ročně pořádáme sbírku šatstva.
Knihovnice se účastní vzdělávacích akcí a kurzů pořádaných Studijní a vědeckou knihovnou v Plzni,
Městskou knihovnou v Kralovicích a celostátního semináře knihovníků, naposledy v Písku. Knihovna se
zapojuje do celostátních soutěží a akcí vyhlášených
Svazem knihovníků a informačních pracovníků.
Hana Tupá

KULTURA

Kulturní komise
www.kozlany.cz
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připravila na únor
zájezd do Nového divadla v Plzni
na muzikál

Duch.

pořádá
v sobotu 16. března 2019 od 20:00 hod.
„ŠIBŘINKY s čerty“
Sokolovna Kožlany
Vstupné: 100,- Kč
Hudba: TONic
Tradiční bohatá tombola

TJ Olympie Kožlany

HISTORIE
Rozmary počasí. Aneb jak to bylo s počasím v minulosti?
Přišel vám loňský rok, co se počasí týká, extrémní?
Že bylo velké sucho a málo srážek? Že jsme museli
šetřit vodou? Že se vše, co si nyní s počasím zažíváme, děje pouze v důsledku globálního oteplování?
Odpustím si přednášku z historie o střídání chladnějších a teplejších období, o tání ledovců a deštivých
desetiletích, o několikaletých zničujících obdobích sucha, o krutých mrazech a dalších klimatických výkyvech ve střední Evropě. Vždyť stačí jen otevřít kožlanskou kroniku a sledovat zápisy o počasí. Pak najednou
vše vidíme tak trochu jinak. Ne že by se neoteplovalo,
to zajisté a zcela prokazatelně ano, ale před pár lety
jsme se zase mohli dočíst, že prožíváme sedmileté
deštivější období včetně mírného ochlazení.

Zasněžená krajina v okolí Kožlan (prosinec 2010)
Následný text kožlanského tajemníka Pavla Vyšaty
zachycuje klimatickou situaci a její dopad na zemědělskou produkci, hlavní zdroj příjmu většiny tehdejších
obyvatel Kožlan, na konci 19. a počátku 20. století
(text je ponechán v originální podobě):
„Po roce 1892, který byl za příčinou jarních mrazů a
příliš nízkých cen plodin taktéž hospodářsky nepříznivým, nadešel hrozný přímo rok 1893, rok to nesmírného sucha, které se stalo pohromou převyšující svým
rozsahem a tíží předešlé katastrofy (autor zřejmě
myslel především deště a záplavy v květnu 1872 a
krupobití v roce 1890). Ozimy žárem slunečním spáleny, jaře pak buď vůbec ani nevzešly, aneb zničeny
úplně suchem a vedrem. Tentýž osud stihl také jetele
a rostliny pícní, jakož i zemáky, hlavní to potravinu lidu chudého. Sena ani otavy se nesušily, dobytek prodáván za žalostně nízké ceny, pač nebylo ho lze pro
nedostatek píce uživiti, a zbývající houfně hynul křehkostí kostí a jinými nemocemi vznikajícími z potravy
nedostatečně výživné.

www.kozlany.cz

Ve statcích rolnických zavládla nevýslovná nouze,
v domech chudiny namnoze i hlad.
Roku 1894 zaplavena byla celá krajina spoustami
hrabošů rolních, jež vrhli se na obilí a zemáky, rozryli
louky a zničili přes zimu z větší části též ozim v jeseni
roku 1894 zasetý, takže řádění jejich účinkovalo na
výsledek žní roku 1895. Jež ostatně přesmutný byl
také proto, že zasáhlo krupobití značný počet obcí.
Krupobití opakovalo se i v roce 1896, roku 1897
poškozena úroda nejprve jarním suchem, později silným krupobitím, a konečně za doby žní lijáky a zátopami, při nichž obilí vzrostlo, a také zemáky zachvácené hnilobou.
Rok 1898 již v počátku vzbuzoval u rolnictva vážné
obavy. Nedostatek sněhu v zimě a přílišná vlhka
v prvních měsících roku působily škodlivě na stav
ozimu, setba jaří pak pro stálé deště stěží byla možná.
Po několika lepších dnech přivalily se 3. května
těžké mraky, přinášející strašlivou bouři. Při veliké
stáži mračen snesly se k zemi proudy vod, měníce se
zde v divoké bystřiny; zároveň za prudké vichřice
vychrlila oblaka spoustu kusů ledu, jež rozbily a
v pravém smyslu do rozmoklé půdy zatloukly vše, co
bylo na polích. Vodní přívaly smetly potlučené obilí,
strhaly role, smetly ornici a zatopily luka, zničivše zde
značnou část píce.
Bída a nouze byla údělem těžce zkoušeného rolnictva, jemuž nemohl poněkud příznivější rok 1889 nahraditi ani z části toho, co ztratilo roku předcházejícího.
K tomu všemu rok 1900 byl opět neúrodným. Stále
silné lijavce proměnily totiž v zimě a na jaře roku zemi přímo v bažinu, takže ozimy téměř zcela vyhynuly.
Po zasetí jaří dostavilo se pak nesmírné sucho, jež potrvalo až do pozdního podzimku, zničilo zbytky bramborů na dobro, jařiny z největší části, nedovolilo luskovinám ani vzrůsti, spálilo rostliny pícní na polích a
trávu na lukách a vyhubilo řepu a způsobilo všeobecnou neúrodu.
Roku 1901 postiženy byly četné obce opětujícími se
stržemi mraků a krupobitím, načež dlouho trvající sucho v době pro vývoj rostlin rozhodné snížilo výtěžek
sklizně na minimum.
Rok 1902 byl pět neobyčejně suchý, takže sklizeň
byla nepatrná.
Za tento rok odepsáno bylo na dani státní pro katastr kožlanský 5 764 K 80 h.
Za těchto poměrů skládána veškerá naděje do roku
letošního 1903 a očekáváno, že přinese rolnictvu lepší
úrodou záchranu, nebo aspoň úlevu. Leč bohužel dostavilo se opětné zklamání, a místo roku příznivého
nadešel rok nesmírného sucha, mající ráz velké katastrofy.
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Zima byla beze sněhu a deště a od počátku jara až
téměř ke žním čekáno na vláhu pro vyprahlou půdu.
Prameny vodní vymizely, studně byly bez vody,
takže byla veliká nouze o vodu.
Sena nesklizena oproti pravidelnému výtěžku ani třetina.
Vydatnější vláha dostavila se teprve v samých
žních, kdy dílo zkázy bylo již dovršeno. Rok letošní
zhoubnými následky svými převyšuje rok 1893.“
Co dodat? Takto bychom mohli pokračovat dále a zaměřit se na roky 1929, 1930, 1940, 1941, 1947, 1956

atd. Snad jen můžeme být rádi, že stávající výkyvy
počasí na nás a naši každodenní existenci nemají tak
přímý dopad, jako tomu bylo před sto lety. Zatím.
Změny počasí měly v minulosti vždy dalekosáhlé důsledky sociální, politické a ekonomické. Tak jen doufejme, že si s nimi dnes dokážeme rozumně poradit.
Svízelnou ekonomickou situaci na konci 19. a na
počátku 20. století řešili mnozí Kožlanští vystěhováním. Prodali vše, co jim ještě po opětovném zadlužení
zůstalo, a odešli za oceán. Ale kam bychom šli dnes
my?
Jitka Vlčková

Výběr významných historických událostí (z národních a světových dějin) – únor
* 1. únor (2004) – byla založena sociální síť Facebook
* 3. únor (1342) – při povodni v Praze byl zničen Juditin most, tehdy starý 170 let; v nedávné době byl
objeven třetí pilíř Juditina mostu na dně řeky Vltavy
* 5. únor (62) – zemětřesení a sopečná činnost poprvé zničila z 60ti procent město Pompeje
* 6. únor (1228) – Václav I. Přemyslovec byl korunován na českého krále
* 7. únor (1311) – Jan Lucemburský byl korunován
na českého krále
* 11. únor (1929) – v Litvínovicích u Českých Budějovic byla naměřena nejnižší teplota na území Česka –
42,2 °C; (1945) – skončila Jaltská konference, kde se
pod názvem operace Argonaut setkali představitelé
SSSR, USA a Velké Británie, aby jednali o poválečném
uspořádání světa
* 13. únor (1992) – oficiální připojení Československa
k internetu
*14. únor (1945) – poprvé byla bombardována
v průběhu 2. světové války Praha angloamerickými leteckými svazy; (1876) – Alexander Graham Bell si nechal patentovat telefon
*15. únor (1991) – zahájena novodobá éra spolupráce v rámci tzv. Visegradské skupiny, jejímiž členy byly
tehdy Československo, Maďarsko a Polsko; (2008) –
Václav Klaus podruhé zvolen prezidentem České republiky

*16. únor (1862) – vznikla v Praze tělovýchovná organizace Sokol
*20. únor (1948) – nekomunističtí ministři tehdejší
vlády kromě sociální demokracie podali demisi;
(1962) – první Američan (John Glenn) obletěl zeměkouli
*21. únor (1916) – začala bitva u Verdunu, jedné
z nejdůležitějších bitev 1. světové války, která trvala
až do prosince 1916 a padlo v ní na obou stranách
300 000 vojáků
*23. únor (1455) – Johannes Gutenberg zahájil tisk
knih (Bible); (1893) – Rudolf Diesel získal patent na
svůj motor
*24. únor (1948) – generální stávka, sociálně demokratičtí ministři podávají na nátlak komunistů demisi
*25. únor (1948) – prezident Edvard Beneš přijal demisi ministrů a doplnil vládu podle návrhu Klementa
Gottwalda, tehdejšího předsedy vlády; (1991) – na
konferenci členů Varšavské smlouvy bylo rozhodnuto
o jejím rozpuštění k 1. červnu 1991
*28. únor (2003) – Václav Klaus byl poprvé zvolen
prezidentem České republiky; (1991) – skončila válka
v Perském zálivu (operace Pouštní bouře), kde proti
sobě bojovaly Irák a koalice 28 států včetně Československa
*29. únor (1920) – byla schválena ústavní listina
Československé republiky
Jitka Vlčková

SPORT
Pozvánka
Tělovýchovná jednota Kožlany, z.s.
Vás srdečně zve na

Program:
1) Zahájení
2) Volba návrhové a mandátové komise
3) Zpráva o hospodaření TJ
4) Zprávy zástupců oddílů
5) Zpráva revizní komise
6) Diskuze
7) Usnesení a závěr
8) Občerstvení, tombola, volná zábava

VALNOU HROMADU
která se koná
v pátek 8. února 2019 od 19:00 hod.
v restauraci „Na Křižovatce“

DBaK
Všem družstvům hrající ligové soutěže, kromě žen,
skončily základní části. Některá družstva byla úspěšná
a postoupila do bojů o nejvyšší příčky, jiná budou hrát
o čest a udržení soutěží.
Družstvo juniorek U19 má za sebou první dvojkolo
finálové části s výjezdem na Moravu. Sobotní zápas
s OSK Olomouc se ještě v poločase vyvíjel dobře pro
nás. Závěr však patřil domácím a výhra 65:52 znamená, že body zůstali na Hané. Nedělní zápas v hale
www.kozlany.cz

Rosnička s týmem skvostného jména Žabiny byl dlouho vyrovnaný, ale od poločasu jsme za delší konec
provazu tahali my a vezeme z Brna výhru 72:62. Zajímavé výsledky se zrodily i ve zbývajících zápasech
toho úvodního dvojkola. Chomutov v sobotu prohrál
na Žabinách, ale v neděli dokázal urvat jednobodovou
výhru v Olomouci. HBB doma porazilo Brandýs, takže
je tabulka více než vyrovnaná. Všichni, co hrály dva
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zápasy, mají stejně bodů a o dalších šancích všech se
můžeme jen dohadovat.
Kadetky U17 doplatily na naši administrativní chybu
a odebrání dvou bodů za výhry, ale bojují dál. Sice
jsme v další části na 7. místě, které znamená sestup.
Avšak oba soupeře, kteří jsou před námi, jsme jasně
porazily a čekají nás s nimi ještě další dva zápasy. Věříme, že dokážeme alespoň dva soupeře „dostat pod
sebe“ a soutěž udržíme i bez účasti v ošidné kvalifikaci.
Starší žákyně U15 zůstaly ve spodní části ligových
bojů. V nadstavbě dokázaly porazil Děčín, Slovanku a
Litoměřice a po porážce od Sadské se drží na 3. místě
ligové tabulky skupiny „A“.
Mladší žákyně U14 postoupily ze třetího místa základní skupiny do extraligových bojů své kategorie.
Při výjezdu do Horních Počernic a Sadské část týmu

bohužel postihla žaludeční nevolnost a o dobrém výsledku se nedalo již před zápasem hovořit. Další dvojkolo již přineslo výhru v Litoměřicích a po velkém boji
bohužel i prohru o jeden bod na Slovance. Jelikož si
tato kategorie nese případné umístění do další sezóny, tak je důležitá každá výhra a každý bod. Ze dvou
osmičlenných extraligových skupin si prvních sedm
týmů v každé skupině zajistí přímou účast v žákovské
lize U15 následující sezóny. K tomuto cíli jsme se právě výhrou v Litoměřicích malinko posunuly. Avšak
soutěž bude ještě dlouhá, takže se budeme snažit
třeba i uhrát účast na MČR, kam postupují první čtyři
týmy z každé skupiny.
Při vydání příštího čísla Kožlanského zpravodaje už
budeme také vědět rozlosování kvalifikací o MČR a NF
kategorií mini, o kterých Vás budeme rádi informovat.
J. Buňka

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DDM KOŽLANY
pondělí 25. 2. – pátek 1. 3. 2019
PONDĚLÍ 25. 2. 2019 - KERAMICKÉ TVOŘENÍ – POKLADNIČKA – PRASÁTKOVÁ RODINA
Popis akce – zájemci si vymodelují z keramické hlíny keramickou pokladničku (foto výrobku bude k vidění na
webu DDM Kralovice, Kožlany - připravujeme)
S SEBOU: svačina, pití, přezůvky, ochranný oděv
PŘÍCHOD DO DDM: v době od 8.00 – 8.30 hod
ZÁVĚR: 12.00 hod
CENA 140,- Kč – v ceně materiál, engoby, vypálení, ped. dozor, režijní poplatky
ÚTERÝ 26 . 2. 2019 - JUMP PLZEŇ – Jedinečné adrenalinové hřiště (v budově) v Plzni, plné atrakcí,
trampolín a dobrodružství
Popis akce – Navštívíme JUMP Plzeň, kde si budou mít děti možnost, pod odborným vedením, vyzkoušet
spoustu atrakcí, např. FREE – Jump arena, Cageball, Ninja warrior, Wipe out, Free style a Trampoline wale,
Parkour vall, Basketball, Horolozecká stěna, Dodgball, Airbag  Že nevíte, co tyto názvy znamenají? Tak právě
proto pojeďte s námi a zjistíte to 
www.kozlany.cz
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S SEBOU: svačina a pití, opravdu velmi pohodlné, ale oblečení, které nepadá, rifle nejsou povoleny!, neklouzavé pogumované ponožky jsou podmínkou!!! – možnost zakoupit na místě za 89,- Kč, není v ceně
(vypadají moc pěkně a určitě je děti ještě využijí), pantofle na přechod mezi jednotlivými atrakcemi. Přihlášené
děti dostanou k přihlášce přesné podmínky pro bezpečný vstup do arény.
ODJEZD: ze zastávky u školy v 7.50 hodin
NÁVRAT: tamtéž, v cca 12.30 – 13.00 hodin
CENA: 370,- Kč – v ceně autobus, vstupné do JUMPU Plzeň na 2 hodiny, ped. dozor, (akce se uskuteční při
min. zájmu 30 dětí)
STŘEDA 27. 2. 2019 - FILM V KRALOVICKÉM KINĚ A POTÉ VELMI OBLÍBENÉ DESKOVÉ HRY
Popis akce:
1. varianta: zájemce přivezete do DDM v Kralovicích v době od 8.00 – 8.30 hod, kde si je převezmou naše
pracovnice. Společně se přesuneme do Lidového domu v Kralovicích, kde zhlédneme film (NÁZEV BUDE
UPŘESNĚN). Snažíme se vybírat vždy film, který osloví všechny věkové kategorie. Po skončení filmu se opět
přesuneme do DDM, kde si děti dají svačinu.
Poté se přihlášené děti aktivně seznámí s nejnovějšími a nejmodernějšími deskovými hrami, které jsou v klubu
deskových her u dětí nejvíce oblíbené.
S SEBOU: svačina, pití, přezůvky
ZAČÁTEK AKCE: 8.00 – 8.30 hod
ZÁVĚR AKCE: 12.30 hod
CENA 100,- Kč (v ceně ped. dozor na celé dopoledne, vstupné do kina, režijní poplatek za dopoledne)
2. varianta: zájemci přivezete do Lidového domu v Kralovicích, pouze zhlédnou film, a po jeho skončení opět
odjedou domů. V kině poslouchají pokyny pracovníků DDM.
Začátek filmu je v 9.00 hod (konec v cca 10.30 hod),
CENA 30,- Kč – stačí předem telefonicky nahlásit na tel. 373 396 103 a zaplatit až na místě pracovnici DDM.
ČTVRTEK 28. 2. 2019 - KREATIVNÍ TVOŘENÍ – TUŽKOVNÍK
Popis akce – zájemci si vytvoří krásný tužkovník, na kterém použijí hned několik kreativních technik. Budou
vytvářet z různých materiálů. Finální výrobek se připravuje, jeho fotografii včas zveřejníme na Facebooku a na
našem webu www.ddmkralovice.cz
Jako bonus si děti vyrobí druhý výrobek – jednoduchou masku na obličej, která bude případně použita následující den na program v Mariánské Týnici.
ZAČÁTEK AKCE: v době od 8.00 – 8.30 hod
Závěr: 12.00 hod
S SEBOU: svačina, pití, přezůvky, ochranný oděv
CENA 120,- Kč – v ceně veškerý materiál, ped. dozor, režijní poplatky
PÁTEK 1. 3. 2019 – VÝLET NA MARIÁNSKOU TÝNICI
Popis akce – zájemce přivezete do DDM Kralovice, kde si je přeberou naše pracovnice. Společně vyrazíme na
Mariánskou Týnici, kde pro děti připravují tamní pracovnice program. Ten bude zaměřen na masopust. Zde právě děti využijí masky, které si budou vyrábět den předem v DDM, viz. bonus (ve čtvrtek 28. 2. 2019). Na závěr
plánujeme opečení párků ve velkém týnickém krbu.
PŘÍCHOD DO DDM Kralovice: v 8.00 hod
Závěr: cca 12.30 hod
S SEBOU: pouze pití, teplé oblečení dle aktuálního počasí, rukavice, čepice, teplé boty
CENA 80,- Kč – ped. dozor, vstup na Týnici, párek, chléb, oplatka
NA VŠECHNY AKCE JE NUTNÉ SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT V DDM KOŽLANY U P. CEPKOVÉ

Připravujeme
Sobota 23. 3. 2019 – SOKOLOVNA KOŽLANY
14.00 hod – Dětský maškarní bál

Letní příměstský tábor v DDM Kožlany 26. – 30. 8. 2019
Příměstský tábor je určen pro školní děti, které ještě nemají odvahu vyjet na tábor mimo domov (ale
nejen pro ně), nebo pro děti, kterým chtějí rodiče
smysluplně vyplnit volný prázdninový čas.
Ráno děti přijdou do DDM v 8.00 hod a v 16.00 hod
odchází domů (kromě dne, kdy v DDM přespávají).
Tábor je zaměřený na práci s keramickou hlínou,
kreativní tvorbu a samozřejmě nebudou chybět hry,
soutěže, výlety apod., na jednu noc se plánuje

přespání v tělocvičně, apod. Tábor probíhá v DDM Kožlany.
Hlavní vedoucí: Andrea Schreiberová
Cena 1600,- Kč
(v ceně strava, vždy svačina, oběd, svačina, v případě
přespání večeře a následně snídaně, vstupy, jízdné,
materiál, odměny, ped. dozor, apod.)
Informace: p. Cepková 604 431 803, e-mail: kozlany@ddmkralovice.cz

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 1. 2. 2019.
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