LEDEN 2020

Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
právě začal rok 2020 a je čas udělat malou rekapitulaci toho, co se udělalo a neudělalo v roce 2019.
Zastupitelstvo a rada města v minulém roce udělala
celou řadu rozhodnutí a usnesení, která znamenala
další rozvoj našeho města a obcí.
Začátkem roku 2019 se podařilo dokončit výstavbu
nových chodníků a komunikací v ulici Polní, Luční a
Větrná. Další akcí byla výměna oken v budovách pošty a knihovny. Koncem roku se úspěšně dokončilo zabudování polozapuštěných kontejnerů a začala ta největší a nejdražší akce a tou je „průtah městem“. Zatím se podařilo v Ouvoze dodělat kanalizaci a silnici.
Chodníky a parkovací stání se budou dodělávat
v závislosti na počasí. Momentálně se připravuje uzavření Kralovické ulice. Vše je ještě otevřené. Probíhají
jednání, kde se rozhodne, kdy nám umožní ulici uzavřít. Bohužel se nám tam plete zase uzavírka
v Jesenici. Doufáme, že úředníci budou tak hodní a
dají přednost nám, když jsme vloni museli kvůli Jesenici tak dlouho čekat. Jakmile budeme vědět výsledky,
dáme Vám vědět.
Ještě se vrátím ke kontejnerům. O vánočních svátcích proběhla diskuse na sociální síti ohledně kontejnerů na papír. Některé připomínky byly k věci a některé úplně mimo. Moje odpověď zní takto: „Všechny
krabice a plasty poctivě sešlápněte a pak uvidíte, kolik
se tam toho vejde. Děkuji za pochopení.“
Někteří z Vás se ptají, kam s textilem. Svozová firma už sem nebude vracet kontejnery z důvodu toho,
že všechen textil končí ve velkoobjemovém odpadu.

To znamená, že textil na charitu dáte do kontejneru u
„malé bytovky“ v ulici Větrná a zbylý textil můžete
odnést do sběrného místa v Kožlanech (otevřeno každou sobotu od 8:00 do 12:00 hodin). Nádoba na
rostlinný olej je umístěna též na sběrném místě.
V lednu bychom měli dostat naučné tabule od firmy
EKO-KOM, kde se popisuje, kam co přesně patří. Prozatím Vás chci informovat, že obaly tetrapack (např.
od mléka, džusů apod.) patří do plastů.
V prosinci také zasedalo zastupitelstvo a výsledky
jeho jednání najdete na jiném místě našeho zpravodaje. V jednom z bodů bylo zdražování poplatku za
odpady (komunální). Některým z Vás se to nelíbí. Rozumím Vám, ale ceny za svoz stále rostou a tudíž
jsme museli zdražit. Nicméně je to na Vás, jak se ceny v dalších letech budou vyvíjet. Dejte si třeba předsevzetí, že budete v novém roce co nejvíce třídit. Poněvadž čím víc třídím, tím méně budu platit za vývoz
odpadu. Na přelomu měsíce listopadu a prosince proběhl dílčí audit o přezkoumání hospodaření v roce
2019. Vše proběhlo v naprostém pořádku a chci všem
zaměstnancům poděkovat. V těchto dnech se rozjíždějí přípravné práce ohledně dotací. Snad se nám bude dařit v úspěšnosti víc než v roce 2019.
Z kulturních akcí na konci roku mi dovolte připomenout
dětské
zpívání
v kostele
sv.
Vavřince
v Kožlanech, které bylo velmi vydařené a poděkování
patří především dětem z naší základní školy a panu
učiteli Berbrovi, který celou akci připravil.
Jaroslav Koura, místostarosta

Výsledky projednání rady města na 17. zasedání konaném dne 2. 12. 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. 153/19 - program 17. zasedání
rady města; č. 155/19 - termín a
program 5. zasedání zastupitelstva
města Kožlany; č. 156/19 - složení
ústřední inventarizační komise, dílčích inventarizačních komisí a likvidační komise k provedení inventury majetku a závazků města za
rok 2019; č. 158/19 - poskytnutí
finančního daru pro Základní školu
a Mateřskou školu Kozojedy ve výwww.kozlany.cz

ši 2.000,- Kč; č. 159/19 - prodloužení doby pronájmu bytu P7 v č.p.
456, Polní, Kožlany od 01.01.2020
do 01.01.2023 pro paní Zlechovcovou a jejím dvěma nezletilým
dětem; č. 161/19 - znění a podmínky výzvy k předložení cenové
nabídky k veřejné zakázce malého
rozsahu na napojení vrtu HV2 na
stávající systém zásobování obyvatelstva pitnou vodou, vyzvání 4 firem: Stavební geologie – Geoprůzkum, IČ 15769976, Stavební geologie
–
Geosan
s.r.o.,
IČ
44684631, V.H.S.H., IČ 49060392,
Vodovrty, IČ 26364883 k podání
cenové nabídky, a hodnotící komisi
pro otevírání obálek s nabídkami;
č. 163/19 - zveřejnění záměru

pronájmu pozemků okolo rekreačních objektů v k.ú. Bohy.
Rada neschvaluje:
č. 154/19 - žádost o finanční měsíční příspěvek na nájem nebytových prostor v kulturním domě ve
Dřevci, jelikož nelze z veřejného
rozpočtu finančně podporovat soukromé podnikání fyzických osob.
Rada souhlasí:
č. 157/19 - bez připomínek se
stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 3623/97 k.ú. Kožlany a
jeho napojením na vodovodní řad
a kanalizační stoku v místě stávajících přípojek na hranici pozemků
p.č. 3623/97 a 3647/15 k.ú. Kožlany; č. 160/19 - předběžně a bez
Kožlanský zpravodaj 1 / 2020
strana - 1 -

připomínek s technickým řešením
navrhovaných opatření v rámci
„Studie odtokových poměrů včetně
návrhů možných protipovodňových

opatření v povodí vodního toku Berounky“; č. 162/19 - bez připomínek se stavbou vodní nádrže u

Dolního Rabasova mlýna v k.ú.
Buček.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města
na 5. zasedání konaném dne 11. 12. 2019
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, místostarosty,
diskusní příspěvky členů zastupitelstva, zprávu o činnosti rady,
zprávu o stavu lesního hospodaření.
Zastupitelstvo určuje:
č. 69/19 - ověřovateli zápisu Danielou Sivákovou a Luboše Kulhánka, návrhovou komisi ve složení předseda Jaroslav Koura, členové
Jaroslav Bílek, Ing. Václav Hach.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 70/19 - program 5. zasedání zastupitelstva; č. 71/19 - dodatek č.
10 ke smlouvě o dílo o odvozu a
zneškodnění komunálního odpadu
týkající
se
zvýšení
cen
od
01.01.2020 za svoz a likvidaci odpadu; č. 72/19 - znění návrhu
smlouvy o dílo na připojení nového

vrtu HV 2 na stávající vodohospodářskou infrastrukturu, jež bude
součástí zadávací dokumentace
veřejné zakázky malého rozsahu
dle podmínek poskytovatele dotace; č. 74/19 - změnu rozpočtu
města na rok 2019 - 8. rozpočtové
opatření; č. 75/19 - rozpočet města na rok 2020 jako schodkový,
schodek bude financován z finančních prostředků minulých let; č.
76/19 - návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Kožlany na
roky 2021, 2022; č. 77/19 - Plán
rozvoje sportu na období 2020 –
2024 s účinností od 01.01.2020.
Zastupitelstvo pověřuje:
č. 73/19 - starostu města k výběru
dodavatele stavby nového vrtu
HV2 a jeho připojení na stávající
vodohospodářskou infrastrukturu,
a to na základě doporučení hodno-

tící komise a maximálně do výše
ceny díla 1 350 043,- Kč bez DPH
a podpisu smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo vydává:
č. 78/19 - obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se mění
vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem; č. 79/19 obecně závaznou vyhlášku č.
4/2019 o místním poplatku z pobytu; č. 80/19 - obecně závaznou
vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství; č. 81/19 - obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o místním poplatku ze psů.

Informace
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
základě předložení zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje 2020
ve výši 88 Kč je možné uhradit
rovněž v pokladně města. Zpravo-

daj by měl být zaplacen do konce
ledna 2020. V následujícím měsíci
obdrží Zpravodaj pouze občané,
kteří jej budou mít zaplacený.

Informace
k autobusové
dopravě a nové jízdní řády
VATRA Bohemia s.r.o. platné od 15. 12. 2019 do 13. 6.
2020
Autobusový dopravce VATRA Bohemia s. r. o. k 13. 6. 2020 končí
a nastupuje nový dopravce v Plzeňském kraji společnost ARRIVA
STŘEDNÍ ČECHY.
Nové jízdní řády VATRA Bohemia
s.r.o. na posledních stránkách
zpravodaje.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Dříve než se rozepíši o tom, co
se bude dít ve škole v novém roce,
bych se ještě rád ohlédl a přiblížil
Vám akce školy na konci roku loňského.
Přípravy na „advent“ pro děti ze
školy a školky začaly jako každý
rok zpíváním u vánočního stromečku a jarmarkem. Potom už vše
směřuje k Vánocům. I když se
před zimními prázdninami často
zkouší a píší se písemky, škola už
www.kozlany.cz

pro mnoho dětí ustupuje do pozadí. Žáci devátého ročníku si připravili krásné převleky a své mladší
kamarády postrašili 5. prosince jako čerti. Mikulášská nadílka se povedla a byla příjemným zpestřením
čtvrtečního dopoledne.
V pátek 6. 12. se konalo tradiční
„Vítání prvňáčků“. Program jsme
přizpůsobili nabídce dětí a trochu
upravili pořadí jednotlivých vystoupení. Zvláště zařazení pasováKožlanský zpravodaj 1 / 2020
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ní prvňáčků na začátek bylo podle
mě dobrým tahem. Podle fotografií
jsem napočítal, že mimo dětí a učitelů se přišlo podívat ještě asi 80
rodičů, prarodičů a kamarádů.
Největší ohlas měla závěrečná
scénka žáků devátého ročníku.
Nenásilný humor ze školního prostředí s vkusně namixovanou hudbou a dobrými výkony protagonistů sklidil zasloužený aplaus. Děkuji
všem, kteří se na přípravě více než
hodinového programu podíleli.

Další pátek třináctého jsme měli
domluveno „kino na kolečkách“.
Konečně, na jejich promítání jste
mohli ve večerních hodinách jít i
vy. Dopoledne dětem promítli novou českou pohádku Hodinářův
učeň a našim nejmenším ze školky
pásmo pohádek. Školáci měli promítání zdarma, protože jsme ho
uhradili z utržených peněz na kožlanském jarmarku. Zbytek peněz
byl potom použit na částečné zaplacení ukázky parkuru. Tento
mladý sport, který vznikl ve Francii
na konci dvacátého století, je mezi
dětmi velice oblíbený. Kluci, kteří
nám program připravili, jsou
v podstatě profesionálové. Pořádají
ukázky, tábory, akce pro školy…
děti si s nimi i zacvičily a program
se, alespoň dle ohlasů, velice líbil.
Škoda jen, že nás trošku tlačil čas,
a některé části ukázek jsme museli
urychlovat.
Poslední
den
před
zimními
prázdninami jsme pojali tradičně

netradičně. Třídy si se svými učiteli
zorganizovaly vánoční besídky, děti u stromečků ochutnávaly cukroví
a rozdávaly si drobné dárečky. Dopoledne bylo také zpestřeno divadelním
představením
herců
z Hradce Králové. První stupeň viděl pohádku o vodnících a druhý
ukázky z tvorby W. Shakespeara.
Herci opět nezklamali. Pestrá představení plná humoru bavila děti i
učitele.
Třešničkou na dortu bylo zpívání
koled na schodech… Celá škola se
na schodišti sejde a zazpíváme si
vánoční koledy a písně. Atmosféra
je úžasná. Podobná atmosféra
sounáležitosti a přátelství napříč
celou školou byla cítit i na vítání
prvňáčků. Kdo se přišel podívat,
jistě by mi to mohl potvrdit.

V pátečních podvečerních hodinách 20. prosince se děti pod vedením Mgr. Jaroslava Berbra zúčastnily již tradičního zpívání
v kožlanském kostele. Všem, kteří
svým hodinovým programem zpříjemnili poslouchajícím advent, děkuji za předvedené výkony, které
snad zahřály v jinak chladném
prostředí místního svatostánku.
Nyní se už ale musíme soustředit
na úkoly, které před nás staví rok
2020. Zimní počasí si dává na čas
a tak se můžeme s dětmi plně věnovat práci. Když vše dobře dopadne, budeme rozjíždět projekt,
kde bychom z evropských peněz
mohli upravit okolí školy. Musíme

Prosinec ve školce

Celý měsíc se u nás v mateřské
škole nese v duchu příprav na vánoční svátky. Děti tedy jako předzvěst navštívil ve školce Mikuláš
s anděly a čerty. Naši malí hrdinové statečně přednášeli a zazpívali,
všichni pak dostali drobné dárečky.
V letošním roce jsme uspořádali
pro rodiče vánoční besídku, na kterou se přišlo podívat společně
s rodiči i spoustu babiček, dědečků
a dalších příbuzných. Ti malí prokázali při svém prvním vystoupení
statečnost, předškoláci pak dokowww.kozlany.cz

se však shodnout na jejich smysluplném využití. Okolí školy je veřejným místem a bojím se, aby
vynaložené peníze nebyly jen penězi vyhozenými. Každý projekt
musí mít určitou dobu udržitelnost
a udržovat něco na veřejně přístupných místech v okolí školy bude dosti problematické.
Co nás ještě čeká v nejbližší budoucnosti? Ve čtvrtek na konci
ledna dostanou žáci vysvědčení a
v pátek 1. února mají pololetní
prázdniny. Žáky sedmého ročníku
doplněné o zájemce z vyšších tříd
čeká již od 9. února lyžařský kurz
v Telnici. Kurz je součástí našeho
školního vzdělávacího programu.
Žáci odjíždějí týden po vydání pololetních výpisů z vysvědčení. Snad
se počasí na horách umoudří a nějaký sníh tam na ně bude čekat.
Jarní prázdniny začínají letos 2.
března. Tyto prázdniny se netýkají
dětí navštěvujících mateřskou školu, která je během nich v provozu.
Od poloviny února budou žáci třetí
a čtvrté třídy jezdit do Plzně na
plavání. Po dobu plavání je tělesná
výchova nahrazena předměty, o
které děti cestováním přijdou.
V minulých letech byl na plavání
vydán dotační program, který
značně zlevnil dopravu. Poslední
zprávy, které mám, naznačují, že
by takový program mělo MŠMT
zveřejnit v lednu. Chtěl bych tomu
věřit. Ušetřil by rodičům přibližně
tisíc korun na dítě.
Na závěr bych chtěl ještě všem,
kdo se o školu zajímají, připomenout naše webové stránky http://zsamskozlany.webnode.cz/.
Najdete tam důležité informace o
naší činnosti, kontakty na vedoucí
pracovníky a mnoho dalších odkazů. Přeji všem pevné zdraví, klidný
a pohodový rok 2020.
Mgr. Jaroslav Švarc

nale zvládli pohádku O Sněhurce.
Doufáme, že jsme udělali mnohým
v předvánočním čase radost. Touto
cestou bych ráda poděkovala všem
paní učitelkám, které vystoupení
připravovaly a které se o děti starají celý rok.
Vám všem přeji za kolektiv mateřské školy šťastný Nový rok.
Lenka Kozlerová
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SPOLKY
Hasiči města Kožlany- Vánoční tvoření

Druhý prosincový víkend bylo v
hasičské zbrojnici živo. V sobotu
14. 12. se sjeli mladí hasiči, aby
zde strávili oblíbenou „Noc v hasičárně“. Počasí jim moc nepřálo, ale
i tak pro ně vedoucí a instruktoři
připravili pestrý program s přednáškami a ukázkami hasičské dovednosti. V neděli, na závěr setkání, mladí hasiči tvořili vánoční překvapení pro rodiče. Před obědem si
děti vyzvedli jejich rodiče.

Po nedělním obědě se otevřela
zbrojnice ostatní zájemcům o vánoční tvoření, které se pořádalo již
poněkolikáté. Přišli rodiče i prarodiče s dětmi, ty větší děti přišly
samy. Z připraveného materiálu
vytvářeli ozdoby ze šišek, z víček
od piva, stromečky z papíru a
tamponů, různé svícny a skřítky.
Vyřádili se malí i dospělí. Domů si
odnesli pak svoje výtvory. Některé
výtvory pověsili na vánoční stro-

mek u zbrojnice, aby nebyl tak holý, když zrovna nesvítí. Moc mu to
sluší. Všichni organizátoři akce děkují všem za účast a doufáme, že
příště Vás přijde více.
Touto cestou děkuje všem za
podporu hasičské činnosti a v nadcházejícím roce všem přejeme
hodně zdraví a spokojenosti.
Vaši Hasiči

Předvánoční setkání důchodců
Poslední akce Klubu důchodců v
Kožlanech se konala 2. prosince v
rekreačním středisku u Vožehova
rybníka. Setkání, které organizačně zajistil člen výboru Vilém Lang,
se vydařilo. Chutné občerstvení zajistil pan správce Bošek s manželkou, zatančit a zazpívat jsme si
mohli díky hudbě paní Janečkové
a panu Barbořákovi.
Končící rok jsme zhodnotili jako
úspěšný, zájezdy v květnu i září
byly plně obsazeny. Díky tomu je

hospodaření našeho klubu stále s
dostatečnou rezervou na příští rok
a není potřeba zvyšovat cenu zájezdu. Pokladnik Vilém Lang vede
účetní deník, všechny položky jsou
evidovány a vedeny s pečlivostí.
Za to mu tímto chci vyjádřit velké
poděkování.
Přeji všem hodně zdraví v roce
2020 a v květnu se budu těšit se
všemi zase na cestách po naší
krásné vlasti.

Iva Vorliková

Výstava ovoce a dalších zahradnických výpěstků 2019

Ve dnech 25. a 26. října 2019
proběhla již 3. obnovená výstava
ovoce a zahradnických výpěstků
členů ZO ČZS Kožlany a dalších
zájemců v čp. 101 v Kožlanech.
Prostor pro výstavu nám poskytl
opět zdarma Ing. Jiří Topinka. Na
rozdíl od loňského podzimu byla
letos úroda jablek a hrušek v Kožlanech a okolí opravdu velmi chudičká, takže nebylo téměř co vystavit.
Výstavu nám zachránil štědrý
dar firmy Pěstování a prodej ovoce
Antonína Cajthamla z Újezdu sv.
Kříže u Břas, jejíž pracovnice nám
připravily kolekci 28 druhů jablek,
5 druhů hrušek, vzorky brambor a
další s tím, že „je to letos bída“.
Všechny vzorky ale byly skutečně
výstavní a námi dodané letošní výpěstky z našich zahrádek vypadaly
ve srovnání s újezdskými tak trochu nedomrle. Úžasné byly přede-

vším vzorky Rubínu, Zlatého Delicia, Topasu, Rubinoly, Bohemie,
Šampionu – oblíbených tržních odrůd. Protože se letos nemoštovalo
a nebylo ani z čeho usušit křížaly,
tak jsme nabídli návštěvníkům
ochutnávku marmelád, kečupů,
domácího vína, likérů a jablkovice.
Speciální kolekci svých domácích
výrobků připravila pro výstavu paní Hana Sebránková, výpěstky jako tradičně dodala i paní Naďa Topinková a Ing. Alena Štruncová.
Staré odrůdy se urodily jako tradičně na jabloních u paní Dany Faitové. A co může také vyrůst, nám
donesla paní Lenka Plačková. Překvapení nám připravila paní Vlaďka
Kobyláková, která nám napekla
buchty s jablečnou náplní, po nichž
se jen zaprášilo.

ly, s níž spolupráci domluvila paní
Martina Blechová. Dýně zhotovené
z textilu byly velmi zajímavou dekorací a námětem pro podzimní
zdobení i na příští roky.

Výstavu doplnily výrobky dětí ze
školní družiny místní základní ško-

Jitka Vlčková

Je nám jen trochu líto, že se na
výstavu nepřišlo podívat více návštěvníků, ani že si neudělali čas
sami členové zahrádkářské organizace.

HISTORIE
Dřevečtí hlinaři
K Hlinám se dostaneme po silnici
ze Dřevce do Kožlan. Nejprve jdeme do mírného svahu a asi po 300
až 400 metrech dojdeme na rovinu, kde silnici křižuje polní cesta,
která bývala důležitou stezkou vewww.kozlany.cz

doucí
od
východu
k západu,
z Chříče do Mariánské Týnice a do
Plas. Zároveň tvořila hranici mezi
katastrem Dřevce a Kožlan. Dnes
z této stezky zbyly jen malé části.

U této polní cesty byla mohutná
ložiska bílého jílu, a proto se zde
říkalo u bílých hlín, na rozdíl od
červených hlín, které byly asi 200
až 300 metrů na západ od bílých
hlín.
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Počátek těžby hlín není znám,
ale první drobné těžební práce byly
pravděpodobně prováděny drobnými řemeslníky z okolních obcí a
jíl byl používán pro výrobu hrnčířského
a
kamnářského
zboží.
V gruntovních registrech je zápis:
že „hrnčíři z Kožlan a z Kralovic
dobývali tam jíl od nepaměti“.
Nejstarší registra jsou z 16. století,
můžeme tedy říci, že bílá hlína u
Dřevce se těžila již v 16. a 17. století a možná ještě dříve.

Ruční těžba hlin

Během dvacátých let 19. století se
začala rozvíjet těžba hlíny u Dřevce díky císařskému patentu, který
dovoloval majitelům pozemků těžit
pod povrchem přírodniny – rudy,
uhlí, hlíny. Právo těžby, čili kutací
právo, kupovali tehdy vznikající
kapitalisté. V našem kraji to byl
Johan David Starck, Němec narozený v Kraslicích, vyučený tkalcovství, který poznal potřebu kyseliny
sírové k bělení tkanin. Proto začal i
v Čechách zakládat doly na vitriolovou břidlici a výrobu olea, čili
dýmavé kyseliny sírové. Kupoval
právo těžby vitriolové břidlice a
zakládal
hliniště
a
hrnčírny.
V sedmdesátých letech 19. století
měla firma J. D. Starck hliniště
v Kožlanech, v Dřevci, v Kočíně,
v Žebnici a v Žichlicích. J. D.
Starck koupil také většinu dobře
prosperujících dolů na vitriolovou
břidlici na Plzeňsku a továrny na
oleum, kde se z vitriolového louhu
pálila kyselina sírová. K její výrobě
bylo zapotřebí hliněných baňek asi
60 cm vysokých a 10 cm širokých,
které měly různé pojmenování:
fanty (byly rovné), kolmy byly nižší a předlohy. Olejny byly v Břasích
a přilehlých obcích – Kříších, Horním Stupně, Vranově, Vranovicích,
ale také v Kaznějově a Býkově. U
každé olejny byla zpravidla i jedna
hrnčírna na výrobu baňek. Proto se
tolik dřevecké hlíny vozilo na Vrawww.kozlany.cz

nůvek. (Vranůvek je lidový název
pro obce Vranov, Vranovice). Po
zániku výroby dýmavé kyseliny sírové po roce 1875 díky vynálezu
levnějšího Winklerova výrobního
postupu v sousedním Německu zanikly i některé hrnčírny. A ve zbylých se vyráběly roury, velké hrnce
na nakládání zelí, kádě na 25 litrů,
tzv. ucháče na mléko a jiné výrobky.
Ve Dřevci byly usedlosti, kde se
hospodářům vedlo dobře, protože
„furberčili“, jak se tehdy říkalo.
V polích ke Kožlanům měli bílou
hlínu a k tomu pořádné koňské potahy a dobré silné vozy „fasuňky“.
A tak se všechno vozilo po nápravě
koňmi. Bílou hlínu měli i menší
hospodáři na svých polích, ale neměli koňské potahy ani silné vozy,
a tak užitek z hlíny měli jen velcí
hospodáři. Malý hospodář by se
ani nebyl opovážil furberčit, ti velcí
by ho mezi sebe nepustili.
Dřevecká kronika uvádí, že koncem 19. století těžili a dodávali bílou hlínu tito hospodáři:
Václav Pícl čp. 12, který hospodařil
na usedlosti v letech 1882 - 1908.
Vozíval hlínu ze Dřevce do Břas a
rozvážel kožlanským hrnčířům hrnce po západních Čechách. Další,
kteří dodávali hlínu byli, Josef Sinkule čp. 17 (později Beránek), Vojtěch Žákovec čp. 26 (později Jos.
Beránek), Matěj Žákovec čp. 7
(později V. Gross) a František Vodák čp. 3 (později Adolf Vlk).
Martin Žákovec z čp. 13 patřil
mezi hlinaře do druhé poloviny 19.
století. Hospodařil v letech 1856 –
1894, a protože se nerad hádal
s ostatními hlinaři o dodávky hlíny,
prodal právo dobývání hlíny v roce
1885 firmě J. D. Starck v Břasích,
která zde měla svého dozorce Václava Fischera. Druhým dozorcem
zde byl V. Vais, vysloužilý horník.
Oba tito dozorci dohlíželi na vykladače hlíny v „Hlinách“ a vydávali
lístky pro hrnčírny. Nakonec firma
J. D. Starck prodala zbytek hliniště
Václavu Píclovi z čp. 12. Kdo tehdy
nedostal lístek (říkalo se paletu),
nemohl vést hlínu na Vranůvek.
Ing. František Fencl napsal kroniku Dřevce a zaznamenal vyprávění Marie Benešové. V naší hospodě čp. 24 bývaly hádky pro dodávky hlíny až do omrzení. Nejvíce
to dopalovalo Františka Šoura, který se do Dřevce přiženil do hospodářství Matěje Žákovce čp. 7 a byl
také mezi odstavenými. Když se
František Šour, jinak dobrý člověk,
při nějaké schůzi nebo taneční zá-

bavě napil, rozjařil se a zuřil. Hned
se utvořily dvě strany, které neměly nic jiného na starosti, než
našeptávat Šourovi různé klepy,
konečně i pravdu. On jim potom
všechno vyčetl a zpravidla to končilo rvačkou a vyhazovem. Největší
zlost měl Šour na Františka Vodáka
z čp. 3, protože Vodák byl moc vysměvačný a zlomyslný vůči Šourovi. Ty boje kvůli té nešťastné hlíně
trvaly celá léta a později snad už
ani nevěděli, proč se perou, ale
odpustit si nemohli. Nakonec Šourovi odebrali honební lístek a střelnou zbraň, a to se ho nejvíce dotklo. Teprve smrt všechny spory
vyřídila. Šour zemřel 31. 5. 1913
ve věku 49 let a Vodák 27. 10.
1915 ve věku 57 let.
Po roce 1885 založili pozůstalí po
posledním Starckovi, Johanu Antonínu, podle jeho závěti firmu
s názvem „Dolové a průmyslové
závody,
dříve
Johan
David
Starck“. Tato firma se po zániku
výroby olea zaměřila především na
výrobu žáruvzdorných a kyselinovzdorných materiálů, na chemickou výrobu v Kaznějově a na dobývání uhlí v Třemošné.

František Škubal s vozem
naloženým hlinou

Těžba dřeveckých hlín pokračovala i po první světové válce. Dne
19. srpna 1932 dostal František
Škubal (hospodařil v čp. 12 v letech 1924 – 1940) dopis: „ Potřebujeme větší množství Dřevecké
hlíny a žádáme o sdělení, zda nám
hlínu můžete dodati a za jakou cenu. Nejlépe by bylo, kdybyste se
některý den u nás zastavil, bychom
tuto
věc
promluvili.
S veškerou úctou Dolové a průmyslové závody dříve Jan. Dav.
Starck. „
Václav Pícl, výměnkář čp. 12,
dostal dopis od advokátní kanceláře Liebl v Plzni: „Dovoluji si Vám
oznámiti, že jsem zjistil u soudu
v Kralovicích, že p. Gross byl vyrozuměn o jeho jmenování správcem
hliniště, avšak dosud svého vyjádření o tom, v jakém stavu hliniště
nalezl, nepodal. Připomeňte mu to,
Kožlanský zpravodaj 1 / 2020
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aby tak neprodleně učinil. Znamenám v dokonalé úctě. Plzeň,
dne 15. ledna 1931“.
Původně se těžilo v několika
jamách asi 6 m hlubokých a
v jednom hliništi přibližně 105x80
m. Hlína se vysekávala na stejnoměrné kusy jako tvárnice o velikosti asi 30x18x18 cm. Na vysekávání museli být zruční lidé. Pracovníků vyndávajících hlínu bylo
hodně. Byli z Kralovic, z Kožlan,
z Brodeslav.
Každý nebyl „sekáčem“, to bylo trochu umění. Někteří dělali také odhazovače. Čím se
hlína vybírala hlouběji, muselo být
více schodů po straně jámy a na
každém stál vyhazovač. Vysekané
kusy se podávaly jeden druhému
až nahoru. Tuto práci dělaly také
ženy,
nejčastěji
služky
z příslušného hospodářství.
Adolf Pícl, který hospodařil na
čp. 12 v letech 1940
- 1957,

vlastnil také dřevecké hlíny. Podnik
Adolf Pícl byl zestátněn dnem 27.
října 1945 na základě dekretu prezidenta republiky č.100/1945 Sb.
Vyhláškou ministra průmyslu č.
664/1950 byla majetková podstata
uvedeného znárodněného podniku
začleněna dnem 1. ledna 1950 do
Hornobřízských kaolinových závodů národního podniku. Od této doby se začíná postupně uplatňovat
průmyslová těžba. Ložisko bylo těženo nepravidelně autobagrem.
V roce 1984 a 1988 Hornobřízské
kaolinové závody odkoupily od
vlastníků okolních pozemků jejich
části za 0,40Kč za m2. V roce 1972
byla těžba zastavena pro nezájem
odběratelů o tento jíl a pro vlastní
neefektivnost těžby. Do zastavení
těžby se na tomto ložisku vytěžilo
cca 50 000 tun jílu.

Hliny dnes

Ukončením těžby zde vznikly
drobné vodní plochy, které jsou
jediné v okolí. Vznikla zde zajímavá přírodní lokalita. Břehy zarůstají
rákosem obecným, orobincem úzkolistým a nejčastěji břízou bělokorou spolu s vrbami.
Z Kožlan
vede do Hlin také naučná stezka.
Pavel Tersch

Výběr z lednových pranostik
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Je-li leden teplý, odevzdej se osudu.
Teplý leden, polituj Bože.
Mírný leden s deštěm je předzvěstí budoucí neúrody.
V lednu silný led, v květnu bujný med.
Je-li konec ledna málo studený, únor to zase napraví.
Na Nový rok do zimy skok.
Na svatého Severína (8. 1.) se věší maso do komína.
Na svatého Hygina (11. 1.) pravá zima začíná.
Je-li na svatou Anežku (21. 1.) obleva, bude v létě hodně bouřek.
Jasný den Pavla svatého (25. 1. Obrácení sv. Pavla) slibuje mnoho dobrého.
Svatý Vigil (31. 1.) mosty z ledu zřídil. A když nezřídil, tak je břídil.
A ještě na závěr ze starého kalendáře: Bude-li prvního ledna ve středu (což v roce 2020 je), lze očekávat příchod vcelku příznivého roku, bohatého vínem, ale chudého na med. Tak, milí čtenáři, uvidíme. A snad nám med
zachrání ten lednový silný led.
Jitka Vlčková

SPORT
Dne 7. 12. 2019 byla dohrána
podzimní část okresního přeboru v
pinčesu. Áčko odehrálo většinu zápasů v sestavě Jiří Šapovalov, Rudolf Vojáček, Robert Hoffman a
Vladimír Mudra. Skončili jsme na
třetím místě, když jsme 5x vyhráli,
1x remizovali a 2x prohráli. Mrzí
nás hlavně poslední prohra 10:8 v
Nýřanech, protože jsme vyhráli
obě čtyřhry, Šapovalov vyhrál
všechny zápasy, Mudra vyhrál 1x,
Hoffman vyhrál 1x a 3x prohrál v
zápasech, kde měl v některých setech setboly a nedotáhl je do vítězného konce. Totálně zklamal
Vojáček, který 4x prohrál. Odpoledne jsme vyhráli 12:6 ve Vejprnicích, když Šapovalov s Hoffmanem vyhráli čtyřhru, Vojáček s
www.kozlany.cz

Stolní tenis
Mudrou prohráli. Ve dvouhrách
Šapovalov 4x vyhrál, Vojáček se
vzpamatoval a také 4x vyhrál,
Hoffman 2x vyhrál a 2x prohrál,
Mudra 3x prohrál.
Za první polovinu soutěže bylo
hodnoceno 47 hráčů okresního
přeboru, kteří odehráli nejméně 10
zápasů. Nejlepším hráčem celé
soutěže je Jiří Šapovalov, který
28x vyhrál a pouze 3x prohrál a
má úspěšnost 90,32%. Vojáček je
devátý, když 18x vyhrál a 9x prohrál a má úspěšnost 66,67%. R.
Hoffman je 24., když 15x vyhrál a
15x prohrál a má úspěšnost 50%.
Mudra je 33., když 7x vyhrál a 16x
prohrál a má úspěšnost 30,43%.
Šapovalov a J. Hoffman se zúčastnili turnaje na Unionu Plzeň,

kde hrálo také několik divizních
hráčů Plzeňského kraje. Celý turnaj vyhrál Šapovalov, který ve finále porazil 3:1 Auterského ze Sokola Plzeň V. Hoffman skončil desátý. V Nýřanech se konal okresní
přebor jednotlivců, zde Šapovalov
skončil třetí a postoupil na krajský
přebor do Nezvěstic. J. Hoffman
obsadil slušné sedmé místo a ve
čtyřhře dvojice Šapovalov-Hoffman
skončila třetí.
Západočeského poháru v H. Bělé
se zúčastnil pouze Šapovalov, který skončil čtvrtý a postoupil do
druhého kola. J. Hoffman ještě hrál
na turnaji veteránů v Uherském
Hradišti a ve skupině 4x vyhrál a
3x prohrál. Všechny výsledky stolního tenisu od extraligy až po nejKožlanský zpravodaj 1 / 2020
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nižší
soutěže
naleznete
na
www.stis.cz. Na hodnocení hráčů
pinčesu je krásné, že ho lze doložit
statistickými výsledky a nemůže
ho nikdo zpochybňovat jako se to
stává ve fotbale. Když bude vyhlášen nejlepší fotbalista okresního
přeboru, budou výsledek ihned
zpochybňovat největší nekopové.
Okresní přebor I. třídy 2019
Družstvo
V R P
1. SDH Hadačka
7 1 0
2. TJ Dioss Nýřany C
6 1 1
3. TJ Kožlany A
5 1 2
4. Trnová A
3 4 1
5. TJ Sokol V. Libyně
3 2 3
6. TJ Sokol H. Bělá D
2 2 4
7. TJ SHM H. Huť A
1 3 4
8. TJ Sokol Vejprnice A
1 1 6
9. SVČ Kaznějov A
0 1 7

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Béčko hrálo okresní přebor II. tř.
se žáky, kteří zatím nemají potřebnou výkonnost, ale sbírají cenné zkušenosti. Dětem v soutěži
pomáhal J. Hoffman, Kubát a Sebránek. Po podzimní části béčko
skončilo na 8. místě, když 2x remizovalo a 6x prohrálo. Bylo hodnoceno 44 hráčů a J. Hoffman je
pátý, když 20x vyhrál a 4x prohrál

a má úspěšnost 83,33%, Kubát je
16., když 10x vyhrál a 4x prohrál a
má úspěšnost 66,67%.
Z dětí má Jan Blecha jedno vítězství, Iveta Králová, Petr Král a Oldřich Mudra na vítězství zatím čekají. 21. 12. 2019 jsme pořádali
okresní turnaj mladších žáků a žákyň v Kožlanech.
Jiří Šapovalov, předseda oddílu

Okresní přebor II. třídy
Družstvo
1. TJ SHM H. Huť B
2. TJ Dioss Nýřany D
3. TJ Sokol H. Bělá E
4. Trnová B
5. TJ Sokol Kralovice B
6. TJ Dioss Nýřany E
7. TJ Sokol Vejprnice B
8. TJ Kožlany B
9. SVČ Kaznějov B

Body
23
21
19
18
16
14
13
11
9

2019
V R
8 0
7 0
4 2
4 1
3 2
3 2
2 0
0 2
0 1

P
0
1
2
3
3
3
6
6
7

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Body
24
22
18
17
16
16
12
10
9

Stolní tenis – turnaj mladšího žactva

Oddíl stolního tenisu Kožlany uspořádal 21. 12.
2019 bodovací turnaj mladšího žactva. Celkem se zúčastnilo 34 hráčů, z toho bylo 10 dívek a 24 chlapců.
V kategorii dívek zvítězila Křenová Eliška z Kaznějova,
která potvrdila nasazení hráčky číslo 1. Z Kožlanských
hráček se nejlépe umístila Richtrová Ludmila, která
skončila na šestém místě.
V kategorii chlapců zvítězil Milota Štěpán z Nýřan,
ten jako nejvýše nasazený hráč musel o své vítězství
hodně bojovat s Kučerou Matyášem z Horní Bělé. Viděli jsme tak velmi zajímavé finále. Z Kožlanských
hráčů se nejlépe umístil Blecha Jan, který skončil na
pátém místě. Tento turnaj hodnotíme jako velmi
úspěšný. Nejen s ohledem na umístění našich hráčů,
ale i účast pěti oddílů nás velice potěšila. (SVČ Kaznějov, Sokol Horní Bělá, Dios Nýřany, Sokol Kralovice,
TJ Kožlany) Všechny děti byly odměněny věcnými cenami za své výkony z rukou starosty našeho města.
Oddíl stolního tenisu děkuje všem sponzorům a organizátorům turnaje, dětem a rodičům za podporu tohoto sportu. Přejeme všem v novém roce hodně štěstí
a zdraví.
za oddíl Lehner V., Sebránek J.

Ludmila Kožlany, 7. Lehnerová Natálie Kožlany, 9.
Blechová Tereza Kožlany.
Výsledková listina chlapci
1. Milota Štěpán Nýřany, 2. Kučera Matyáš Horní Bělá,
3. Rieger Vilém Kaznějov,……5. Blecha Jan Kožlany, 6.
Mudra Oldřich Kožlany, 12. Lehner Tomáš Kožlany,
15. Hromada Vojtěch Kožlany, 17. Berbr Matěj Kožlany, 19. Fehér Jan Kožlany, 24. Danielovský Matyáš
Kožlany

Výsledková listina dívky
1. Křenová Eliška Kaznějov, 2. Mikutová Alexandra
Kaznějov, 3. Pecková Anna Nýřany……6. Richtrová

DBaK

Vánoce nejsou pro basketbalisty svátky klidu, ale
volno od mistrovských soutěží se využívá pro uspořádání různých turnajů. I letos jsme se zúčastnili
s některými týmy Vánočního turnaje v Plzni. Konkrétně si zahrály U13, které v konkurenci 8 týmů obsadily
7. příčku, když dokázaly porazit pouze tým FSC DiM
Moskovskogo r. Minska v zápase o 7. místo. U14 braly
bronzové medaile, když nestačily na reprezentační
výběr Slovenské republiky U14 a urostlé maďarské
hráčky ze ZSIROS ACADEMY / Kőbányai Diákok SE.
Naopak porazily týmy Hesenu, BK Klatovy (oslabené o
hráčky U13, které hrály turnaj své kategorie a umístily se na 3. místě) i BC Kolín. Šesté místo obsadily ve
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své kategorii U16, které však nehrály v plné síle, neboť většina týmu byla na turnaji jinde.
Ano, 12 dívek odjelo na turnaj do trošku větší vzdálenosti od Plzně. Využili jsme nabídky GlobalBasketu
a vyrazili na turnaj do Španělska. Nabídka spočívala
v udělení divoké karty, což znamená účast pouze za
dopravu. Uznejte, kdo by tuto šanci odmítl. A tak se
hračky spolu s trojicí trenérek sešly 26. prosince na
letišti v Ruzyni a odlétly na svůj zahraniční turnaj. Zároveň jsme využili i další nabídky, tou byla účast na
basketbalovém El Clásico, tj. zápase basketbalistů FC
Barcelony a Realu Madrid – nejprestižnějším zápase
na Pyrenejském poloostrově. A to si pro dívky ještě
pořadatelé jedno překvapení schovali.
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Bohužel se na turnaj nepřihlásil dostatečný počet
týmů U16, a tak se hrál společný turnaj U16 a U19.
za účasti 5 týmů a my jsme samozřejmě ty nejmladší.
Kromě zápasů ve skupině se pořadatelé rozhodli ještě
uspořádat zápasy o 1. a 3. místo, takže hráčky sehrály 5 kvalitních zápasů. Hrací čas byl 4x10 minut čistého času, takže plnohodnotné zápasové vytížení. Po
přistání v Barceloně a přejezdu do Lloret de Mar bylo
v plánu již jen ubytování a večeře. Zápasy byly naplánovány na další den. V prvním zápase prohráváme
s týmem Cornella 50:66. Ve druhém s mexickým týmem Piraňas smolně o 2 body 48:50 a na závěr dne
porážíme domácí CB Lloret 60:52. Poslední zápas
skupiny nás čekal až druhý den odpoledne, takže dopolední výlet k moři a koupačka. Místní chodí po pláži
v zimních bundách a my v kraťasech. Večerní zápas
proti Joyfe vyhráváme jednoznačně 56:21 a následující den budeme hrát o medaile proti domácímu týmu.
Ty nám bohužel vrací porážku ze skupiny (48:39) a
tak si medaile domů nevezeme. Po zápase nasedáme
do autobusu a vyrážíme do Barcelony na „pořádnej“
basket. Ještě předtím se jdeme kouknout ke katedrále
Sagrada Família a kdo nemá fotku na Camp Nou, tak
jako kdyby v Barceloně nebyl. Od fotbalového stadionu míříme do nedaleké haly Palau Blaugrana, kde při
olympiádě 1992 řádil basketbalový Dream Team.

A zde je pro nás přichystáno i to překvapení. Při
rozcvičování jsme byly pozvány na palubovku a máme
společné foto s basketbalovým týmem Barcelony.

El Clásico ovládli domácí rozdílem 20 bodů a my se
vracíme do hotelu a ráno opět jedeme do Barcelony,
tentokrát na letiště a hurá domů. Prostě tyhle Vánoce
byly v teple a basketbalové.
Děkujeme GlobalBasketu za pozvání a věříme, že se
do Lloret de Mar ještě někdy podíváme.
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.
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 6. 1. 2020.
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