DUBEN 2020

Z RADNICE ...
Vážení občané,
dovolte mi krátké vyjádření k aktuální situaci ohledně koronaviru. Nemoc COVID-19, jenž koronavirus způsobuje, a kterou jsme ještě nedávno vnímali pouze díky zprávám z médií v souvislosti s jejím šířením v Číně, zasáhla i evropský kontinent včetně naší země. Proto prosím, respektujme opatření a doporučení dané naší vládou, jakkoliv jsou v našich očích tvrdá a komplikují nám život (karanténa, povinné nošení roušek, uzavřené obchody, atd.). Jsou prostě situace, kdy je potřeba respektovat nařízení autorit bez ohledu na to, jestli s nimi
souhlasíme či nikoliv. A tato situace, dle mého, přesně taková je.
Jak rychle se bude nemoc šířit a jak bude situace vypadat za týden či čtrnáct dnů, teď záleží na nás. Záleží,
zda budeme dodržovat nařízení a doporučení dané vládou, lékaři a hygieniky. Záleží, zda budeme ohleduplní k
ostatním.
Milí spoluobčané, nacházíme se v situaci, kterou mnozí z nás nepamatují. V situaci, která je vážná, nikoliv
však kritická. Dodržováním nařízení, hygienických návyků, ohleduplností a respektem k ostatním snížíme míru
rizika nákazy nemoci COVID-19 .
V době nouzového stavu a omezení pohybu osob v ČR město zřizuje krizovou linku pro osamělé seniory, kteří
potřebují nakoupit nebo obstarat léky. Aby nemuseli chodit na místa s velkým počtem lidí, město za ně obstará
nákupy.
Pomoc je určena především pro osamělé seniory 60+ s trvalým pobytem v Kožlanech, Bučku, Dřevci, Hedčanech a Hodyni.
Na tel. čísle 721 545 142 a 721 150 895 (pro zaslání e-receptu) můžete objednávat nákup základních potravin, hygienických potřeb a léků od 9.00 - 15.00 hod., pondělí - neděle.
Doručení objednaného nákupu bude probíhat bezkontaktně v dopoledních hodinách následujícího dne po objednání.
Doručení nákupů je zdarma, platíte jen objednané zboží. Platby proběhnou až následně po zrušení nouzového
stavu a karantény.
Vedení města velmi děkuje všem občanům, kteří pomáhají a nejsou nevšímaví a lhostejní ke svému okolí.
S přáním pevného zdraví všem
Václav Kratochvíl, starosta

Platnost občanských průkazů (OP), cestovních pasů (CP)
a řidičských průkazů (ŘP) v době vyhlášení nouzového stavu
➢

Doklady, kterým skončila platnost po 1. 3. 2020, mohou občané ČR používat na území ČR i
nadále.

➢

Občané NEMAJÍ povinnost žádat o vydání nového OP po dobu vyhlášení nouzového stavu.

➢

Osoby, jimž skončila platnost ŘP během stavu nouze, NEMAJÍ povinnost ŘP odevzdat.

➢

Vyhotovování dokladů bude probíhat pouze z NEODKLADNÝCH důvodů.

Vážení spoluobčané,
momentálně se všichni nacházíme v nelehké situaci,
kterou je šíření nákazy nemoci COVID-19. O určitých
nařízeních a doporučení vás seznámil v úvodním článku pan starosta. Já bych rád doplnil pouze informace
týkající se provozu Městského úřadu.
Městský úřad má omezené úřední hodiny a to pondělí, středa od 14-17 hodin. Jiné hodiny je úřad
z důvodu opatření proti šíření nákazy nemoci uzavřen.
Ale pokud budete cokoliv potřebovat, můžeme komuwww.kozlany.cz

nikovat s vámi telefonicky nebo e-mailem. Pro seniory
a občany postižené karanténou jsme zřídili „krizovou
linku“ (více informací v článku pana starosty), na kterou můžou volat. Jsme pro vás schopni zabezpečit nákupy potravin, léků, dovoz jídla atd. Chtěl bych poděkovat všem našim občankám, které v této době neváhaly, sedly k šicím strojům a nezištně šijí roušky pro
všechny potřebné. Moc a moc děkuji a vážím si vaší
práce.
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Chtěl bych vás ještě o něco poprosit. Dodržujte prosím veškerá doporučení a nařízení dané vládou. Čím
víc budeme vše dodržovat, tím rychleji a snadněji danou situaci zvládneme. Nošením roušky chráníme sebe a hlavně ostatní občany. Tím myslím především
naše seniory, kteří jsou nejrizikovější skupinou.
Děkuji.
Co se dělo ve městě
Začátkem měsíce se nám podařilo, za pomoci zaměstnanců Vodáren, odstranit poruchu vodovodního
řadu ve Větrné ulici. Při této příležitosti jsme provedli
výměnu staré litiny za novou, která vedla přes silnici.
Zaměstnanci TS pokračují na rekonstrukci bytu
v DPS, upravovali okolí kontejnerů (úpravy terénu a
dosetí travinou) a nyní se soustředí na úklid travnatých ploch před sekáním.

Pracovalo se také v pískovně. Za přispěním firmy
ROBSTAV k.s. se vybudovala nová zpevněná cesta do
pískovny a začátkem dubna bychom chtěli vše douklidit v nově vznikajícím sadu.
Pokračuje se také na stavbě „Průtah ul. Kralovická“.
Jenom v krátkosti. Hlavní kanalizační řad je celý kompletně propojený se stávající kanalizací a nyní se postupně připojují nemovitosti.
Pracovalo se také v Hedčanech, kde došlo
k poražení staré lípy u školy. Lípa byla ve špatném
zdravotním stavu a hrozilo vyvrácení celého stromu.
Po domluvě s obyvateli Hedčan provedeme výsadbu
nového stromu.
Jaroslav Koura, místostarosta

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města
na 6. zasedání konaném dne 9. 3. 2020

Zastupitelstvo bere na vědomí:
informaci o odložení projednání
úplatného převodu pozemku v k.ú.
Hedčany na další jednání zastupitelstva; informace starosty, místostarosty; diskusní příspěvky členů zastupitelstva; zprávu o činnosti rady, kontrolního a finančního
výboru; zprávu o stavu lesního
hospodaření.
Zastupitelstvo určuje:
č. 82/20 - Františka Kotěšovce a
Pavla Fantu, návrhovou komisi ve
složení - předseda Jaroslav Koura,
členové Hana Tupá, Daniela Siváková.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 83/20 - program 6. zasedání
zastupitelstva; č. 84/20 - uzavření smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu města ve výši
79 805,- Kč Plzeňskému kraji na
zajištění dopravní obslužnosti v roce 2020, č. 85/20 - uzavření
smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města ve výši 130
000,- Kč
Tělovýchovné jednotě
Kožlany na zajištění sportovní a

kulturně odpočinkové činnosti v
roce 2020; č. 86/20 - dodatek č.
11 ke smlouvě o dílo o odvozu a
zneškodnění komunálního odpadu
týkající se zvýšení cen za vývoz a
likvidaci papírového odpadu od
01.03.2020 do 31.12.2020; č.
87/20 - prodej pozemku p.č.
815/3 v k.ú. Bohy o výměře 47 m2
panu Zdeňku Čivišovi za cenu
200,- Kč/m2; č. 88/20 - směnu
pozemku p.č. 2316/148 k.ú. Kožlany o výměře 852 m2 za pozemek p.č. 2262/6 o výměře 2 m2
vše k.ú. Kožlany s panem Jaromírem Správkou s finančním vypořádáním rozdílu výměr pozemků v
ceně 100 Kč/m2; č. 90/20 - orientační kupní cenu pozemků v intravilánu města Kožlany dle způsobu využití, zahrady 150 Kč/m2,
pozemky určené pro zřízení komunikace - cesty 75 Kč /m2, pozemky určené pro výstavbu - stavební
parcely 300 Kč /m2. V intravilánu
obce Buček, Dřevec, Hedčany, Hodyně schvaluje orientační kupní
cenu pozemků pro výstavbu – sta-

vební parcely 75 Kč /m2, ostatní
pozemky 50 Kč /m2; č. 92/20 změnu rozpočtu města na rok
2020 - 1. rozpočtové opatření.
Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 89/20 - nákup pozemků p.č
2982/4, 2984/1, 2987/6, 2987/7,
2987/8 vše v k.ú. Kožlany o celkové výměře 4 963 m2 z důvodu jejich nepotřebnosti.
Zastupitelstvo souhlasí:
č. 91/20 - s podáním žádosti o
podporu projektu „Učebny pro ZŠ
Kožlany“ z Integrovaného regionálního operačního programu „4.
výzva MAS Světovina – IROP – Infrastruktura do vzdělávání“, s přefinancováním projektu v době realizace ve výši 5 mil. Kč a s financováním spoluúčasti ve výši 5 % a
dále souhlasí s provedením technického zhodnocení majetku dotčeného realizací projektu a udržení výstupu projektu min. po dobu
udržitelnosti, tj. min. po dobu 5 let
od finančního vypořádání projektu.

Výsledky projednání rady města na 4. zasedání konaném dne 16. 3. 2020

Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady města, zaslané informace

Rada schvaluje:
č. 41/20 - program 4. zasedání
rady města; č. 42/20 - vyhlášení
konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše,
Kožlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace; náležitosti
vyhlášení konkurzu podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkurswww.kozlany.cz

ních komisí, ve znění pozdějších
předpisů, jsou stanoveny v příloze,
která je nedílnou součástí návrhu
usnesení; č. 45/20 - změnu výše
nájemného za nájem nebytových
prostor v č.p. 260 Kožlany paní
Haně Mařákové za měsíční nájemné 500,- Kč po dobu dvou let a dále pak 2000,- Kč měsíčně po dobu
trvání nájmu; v tomto rozsahu rada revokuje usnesení č. 38/20 ze
dne 24.02.2020; č. 47/20 - dodatek č. 5 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením
pečovatelské služby č. 10/13, který je povinnou přílohou k žádosti o
dotaci v systému e-Dotace Plzeň-

ského kraje; č. 52/20 - smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby vodní nádrže
v k.ú. Buček s Povodím Vltavy a
Státním pozemkovým úřadem týkající se odběrného a výustního
objektu na pozemku p.č. 1194 v
k.ú. Buček; č. 53/20 - na základě
doporučení Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy uzavření
Mateřské
školy
Kožlany
od
16.03.2020 do odvolání v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru v České republice a přijatými krizovými opatřeními Vládou
ČR.
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Rada souhlasí:
č. 46/20 - s poskytnutím digitálních grafických dat LHP města Kožlany pro zpracovatele LHP Plasy
firmě Plzeňský lesprojekt, a.s. pro
účely soutisku lesnické situace na
porostních lesnických mapách Lesů
ČR pro LHC Plasy; č. 48/20 - s
úpravou
části
pozemku
p.č.
4155/2 k.ú. Kožlany před nemovitostí č.p. 118, Pražská ulice, Kožlany instalací dvou pruhů zatravňovacího bestu v zatravněné části;
č. 49/20 - s podáním žádosti o
dotaci ZŠ a MŠ Kožlany do dotačního titulu Plzeňského kraje „Mikrogranty pro rozvoj školství a
mládeže v roce 2020“ a případné
přijetí dotace; č. 51/20 - s projektovou dokumentací na zřízení

Oznámení

vjezdu na pozemek p.č. 52/2 a 51
k.ú. Kožlany s podmínkou, že obrubníky budou zároveň s terénem.
Rada nesouhlasí:
č. 50/20 - s odstraněním objektu
výpravní budovy č.p. 309 Kožlany
na st.p. 402 k.ú. Kožlany a žádá o
bezúplatný převod objektu do
vlastnictví města.
Rada jmenuje:
č. 43/20 - komisi pro konkurzní
řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
Základní školy a Mateřské školy dr.
Eduarda Beneše, Kožlany, okres
Plzeň-sever, příspěvková organizace, ve složení: předseda Václav
Kratochvíl, zástupce určený zřizovatelem: Luboš Kulhánek, zástupce určený Krajským úřadem Plzeň-

ského kraje: Mgr. Veronika Šimonová, zástupce určený školskou
radou: Mgr. Šárka Mudrová, zástupce určený pedagogickou radou: Mgr. Kateřina Růžková, zástupci určení Českou školní inspekcí: Mgr. Alena Tomcová, Mgr. Lukáš Vlček, PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D.
Rada pověřuje:
č. 44/20 - Ing. Janu Dufkovou tajemníkem konkurzní komise pro
konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše,
Kožlany, okres Plzeň-sever, příspěvková
organizace.

Informace
Upozornění

MÚ Kožlany přistoupilo k prodloužení doby vyvážení
popelnic se známkou z loňského roku, a to
do 30. 4. 2020.
Po 30. 4. 2020 již budou vyváženy jen popelnice
se známkou pro rok 2020.

Dle sdělení firmy Marius Pedersen a.s.
bude svoz bioodpadu zahájen ve středu 1. 4. 2020.
Dále bude probíhat každou sudou středu

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Je to divná doba. Život ztratil
řád, děti jsou se svými rodiči zavřené doma, v ulicích je klid a
všudypřítomná nejistota. Omlouvám se předem, protože tento článek nebude úplně o škole. Ale
pěkně popořádku.
Jen co utichly poslední souboje
kožlanského desetiboje, jehož výsledky naleznete na jiném místě
zpravodaje, začaly pro kožlanské
děti jarní prázdniny. Počasí bylo
příjemné a nikdo si nepřipouštěl,
co se blíží. Po prázdninách nastoupily děti do školy, ale po dvou
dnech byl konec. Konec školy do
odvolání... Ve sborovnách škol začaly rašit otázky co a jak dál. Ještě
necelý týden jsme se scházeli a
vymýšleli nejjednodušší cestu, jak
dostat úkoly a učivo k žákům. Pak
už jen elektronicky přes webové
stránky školy. A jak to tedy máme?
Na webu školy vznikla nová záložka "výuka online", pod kterou
každý žák nalezne svého učitele
nebo třídu a také zadané opakování a úkoly. Je to výzva pro rodiče a
úplně chápu, když to nebude dokonalé. Já jsem učitel, ale vysvětlit
dítěti látku třeba z jazyků nebo
chemie je pro mě také složité.
Osobně to vidím tak, že pro děti na
prvním stupni je nejdůležitější číst
a povídat si o tom, procvičovat a
www.kozlany.cz

opakovat počítání, opsat text případně napsat diktát, prostě úplně
nevypadnout ze základních dovedností. A nabídka opakování je od
učitelů opravdu široká. Druhý stupeň mimo opakování může zkusit i
novou látku. Pokud Vám to ale nepůjde, není třeba z toho dělat vědu. Nějak to potom spolu zvládneme.
Také je důležité komunikovat se
svými učiteli. K tomu byly zřízeny
služební emaily, které obecně mají
adresu: první písmeno jména učitele
tečka
příjmení
@zsamskozlany.cz.
Například:
j.svarc@zsamskozlany.cz. Na těchto emailech hledejte pomoc a radu, sem posílejte nafocené práce,
tady komunikujte.
Pro lepší komunikaci, nebo snad
příjemnější, jsme také zřídili stránky na facebooku. Takže na "ZŠ a
MŠ dr. E. Beneše" na facebook
překlápíme důležité informace z
našeho webu.
Škola tedy jede dál, jen tam nejsou děti a učitelé zadávají úkoly na
dálku. Ve škole je pouze vedení a
kuchařky, které vaří pro několik
zaměstnanců a kožlanské i další
důchodce. Snad tuto službu udržíme co nejdéle. Jinak je škola uklizena, vydezinfikována a třídy jsou
zavřeny. Pomalu už ale začínáme
uvažovat o malování hlavně pro-

stor, které jsou za běžného provozu téměř stále používány. Jedná se
třeba o příslušenství tělocvičny.
Alespoň bychom měli nějaký náskok na prázdniny.

I mateřskou školu jsme byli nuceni v této krizové době zavřít. Po
uzavření ZŠ bylo ve školce první
den třicet dětí. Ve čtvrtek potom
24 a z toho bylo 10 dětí maminek
na mateřské dovolené. Poprosili
jsme je tedy, aby děti v karanténě
do školky neposílaly, a v pátek už
jsme měli jen 14 dětí. Při tomto
počtu je provoz školky značně nerentabilní, a proto jsme se domluvili se zřizovatelem s přihlédnutím
k aktuální situaci o ukončení provozu od 16. 3. Kdy bude provoz
obnoven, ještě nevíme. Vše bude
určitě vyhlášeno kožlanským rozhlasem a bude zveřejněno na
stránkách školy.
Nadále také do odvolání platí zákaz vstupu do tělocvičny. Všechny
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prostory jsou uklizeny, uzavřeny a
možná budou brzy v rekonstrukci.
A co bude dál? Vlastně nevíme.
Záleží na šíření nákazy a aktuální
situaci. Je potřeba neustále sledo-

vat naše webové stránky, kde se
nové informace objeví. Zatím ale
je oficiálních informací nebo pokynů jako šafránu.

Přeji všem, aby se jim viry a
nemoci vyhýbaly.
Mgr. Jaroslav Švarc

Basketbal žáků 8. - 9. tříd
V úterý 25. února se zúčastnili naši nejstarší kluci
okresního kola v basketbalu v Plasích. Do turnaje se
přihlásilo sedm týmů z našeho okresu: ZŠ Kralovice,
ZŠ Plasy, Gym. Plasy, ZŠ Žihle, ZŠ Nýřany, ZŠ
Třemošná a ZŠ Kožlany. Hrálo se ve dvou skupinách
každý s každým a naši hráči prošli svou tříčlennou
skupinou s jednou výhrou a jednou porážkou. To
znamenalo druhé místo a zápas o postup do finále
s prvním z druhé skupiny - ZŠ Kralovice.
Kralovičtí hoši jsou herně úplně někde jinde, výsledek 69:3 hovoří za vše. Po takovém výprasku jsme
nastoupili k zápasu o třetí místo se ZŠ Plasy. Zápas to
byl hrou vyrovnaný, ale koše nám tam nepadali:
27:10, což znamenalo čtvrté místo. Hoši: Babuška
Jan, Zíka Martin, Rada Václav, Hero Petr, Váchal Martin, Souček Jan a sedmák Berbr Matěj předváděli hezký basketbal, ale proti urostlým soupeřům neměli
šanci. Satisfakcí může být moment, kdy vedoucí týmů
typovali našeho rozehrávače Matěje Berbra na nejužitečnějšího hráče turnaje. A ještě jedna věc, za námi

zůstaly velké školy z Nýřan, Třemošné a srovnatelná
ZŠ Žihle.

Pro tento školní rok je to poslední článek o sportu,
neboť z důvodu pandemie KORONAVIRU v ČR se
všechny další turnaje mezi školami ruší. Proto bych
chtěl všem našim malým i velkým sportovcům poděkovat za vzornou reprezentaci školy a města.
Mgr. Jaroslav Berbr

Čas se, tak nějak, zastavil…

Postupné uzavření školy a školky, všechno ztichlo…. Co bude dál,
jak dlouho??? Hledání odpovědí je
marné, nikdo Vám na to neodpoví.

držení hygienických pravidel a
s rouškami. Učitelky mají nařízené
samostudium, přípravu na výchovnou práci.

Co dělají zaměstnanci mateřské
školy v této nezvyklé situaci? Uklizená a vydesinfikovaná kuchyň,
sklady, proběhla desinfekce prostor tříd, chodeb. Paní uklízečka
spravuje ložní prádlo, myje okna
apod. Uklidili jsme kabinety, vytřídili hračky, čeká nás úklid zahrady
a hraček na pískoviště. Vše za do-

Za zaměstnance naší školky přeji
všem, aby dlouhý čas, strávený
nuceně doma, přežili ve zdraví a
pokud možno s optimismem.

Lenka Kozlerová

KNIHOVNA
Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny, z důvodu vyhlášení nouzového stavu je knihovna od 13.
března na dobu 30 dnů uzavřena.
Krásný rozjezd z počátku nového
roku, kdy v prvních měsících dosahovaly výpůjčky i počty návštěvníků rekordy, se nám činnost zastavila stejně jako v jiných oborech
našich činností. Knihovna není už
dávno jen místem pro půjčování
knih, ale stává se místem setkávání a dalších aktivit. K těm patří
například účast v některých soutěžích. Na počátku března byla vyhodnocena soutěž: Poznávej přírodu a za odměnu jeďte do ZOO. Na
děti, které se soutěže zúčastnily,
čekají v knihovně vstupenky do plzeňské zoologické zahrady. Nejlepwww.kozlany.cz

ším čtenářem se stal opět Filip
Lendel, který dostane ke vstupence ještě malý dárek. Další soutěž
vyhlásila Národní knihovna v Praze
spolu se Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Letos byla
téma soutěže Nejlepší čtenář učitel. Do soutěže jsem přihlásila
paní učitelku Danu Berbrovou, která navštěvuje knihovnu se svoji
třídou, spolu jsme připravily devět
Nocí s Andersenem, pro děti chystá čtenářské dílny, snaží se dětem
udělat čtení atraktivnějším. V letošním školním roce je to čtenářské Bingo. Paní učitelka je také
koordinátorkou čtenářských map
v základní škole, pro kterou vybírá
a nakupuje knihy pro školní četbu.
Je aktivní čtenářkou knihovny. Ta-

ké na ni čeká v knihovně malý dáreček.

Další knihovnickou aktivitou byly
besedy,
které
se
uskutečnily
v rámci výstavy Boženy Němcové.
Knihovnu navštívili žáci šestého a
devátého ročníku s paní učitelkou
Růžkovu. Děti si prohlédly výstavKožlanský zpravodaj 4 / 2020
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ku, poslechly si úvodní část z knihy
Babička, kterou přepracoval Petr
Prouza a vypravěčkou je Taťjana
Medvecká. Paní učitelka měla pro
děti připravené pracovní listy, které pak ve skupinkách vypracovaly.
Bohužel připravované akce, které se z důvodu nouzového opatření
nemohou uskutečnit, jsou třeba
Noc s Andersenem, nebo připravovaná výstavka Velikonoce na
Starém bělidle.

Za zavřenými dveřmi knihovny
se pracuje. V prvním týdnu bylo
uklizeno dětské oddělení. Všechny
knihy jsou zařazeny, některé při-

praveny k odpisu a další potřebují
údržbu v podobě nového obalu,
nebo malé opravy. Takto budu postupovat
v dalších
odděleních.
Knihy jsou dále nakupovány a budou pro čtenáře připraveny ihned,
jak budeme moci otevřít. Všechny
výpůjčky jsou automaticky prodlužovány, nemusíte žádat o prodloužení. (Platí to i v případě zapůjčených knih prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby). Žádné
knihy zatím nevracejte!
První pomoc pro čtenáře
Národní knihovna připravila pro
studenty a jejich učitele zpřístupnění některých digitálních fondů.
Národní knihovna po dohodě s kolektivním správcem autorských
práv Dilia zpřístupní studentům a
pedagogům vysokých škol dočasně online přes 206 tisíc titulů monografií a periodik. Zpřístupněno
tak bude více než 59 milionů
stran. Dokumenty bude možné
číst, ne stahovat a tisknout.
Můžete využít také některé
zdroje e-knih.

SOUTĚŽE
Městská knihovna a ZOO Plzeň
vyhlašuje VII. ročník soutěže Poznávej přírodu a za odměnu jeďte
do ZOO.
Po otevření knihovny
děti předají seznam knih o přírodě, které přečetly během nucených prázdnin. Po té bude soutěž
probíhat standartním postupem.
Kartičky
budou
k vyzvednutí
v knihovně.
Městská knihovna Kožlany vyhlašuje soutěž pro děti MOJE
BABIČKA. Soutěž je na volné téma. Babičku můžete popsat – literární činnost, nebo namalovat či
vyfotografovat například při její
oblíbené činnosti. Svoje příspěvky
zasílejte
na
kknihovna@seznam.cz
Na brzké shledání v knihovně se
těší knihovnice Hana Tupá
Sbírka šatstva, obuvi a hraček
Děkujeme všem občanům, kteří
přispěli do sbírky šatstva, která se
konala 10. a 13. března v knihovně. Další plánovaná sbírka se
uskuteční na podzim.

SPOLKY
Hasiči města Kožlan - zimní pochod

Marně jsme letos čekali na sníh, aby ten náš tradiční pochod měl tu správnou atmosféru. Nakonec jsme
pozvali občany na neděli 8. 3. 2020. Po obědě jsme se
sešli u zbrojnice a po přivítání a upřesnění trasy pochodu jsme vyrazili směrem k Hájku.
Dopolední sluníčko se schovalo, ale v údolí potoka a
v lese se utišil i vítr. Lesní cestou jsme sešli až
k chatám u Bubeníčkovo mlýna. Cestou vlevo jsme
došli skoro až ke srubu. Na rozcestí jsme se dali opět
vlevo a lesní cestou jsme se stáčeli k hájovně.
Letos jsme cestou překonávali přírodní překážky
v podobě popadaných stromů po letošní vichřici nebo
rozježděných cest od těžké techniky. Děti a psi si
ovšem s těmito obtížemi poradili po svém.
Po příjemném pochodu na nás v hájovně čekal ohníček k opečení uzenin nebo teplý čaj a káva. Všichni

si pochvalovali počasí a po občerstvení jsme se rozešli
domů.

Dovolte nám ještě poděkovat všem, kteří se podíleli
na vytýčení trasy, organizaci a zajištění občerstvení.
Myslivcům děkujeme a příjemné útočiště.
Těšíme se příští rok opět na Vaší účast.
Vaši hasiči

HISTORIE
Ještě že žijeme dnes, aneb mor už je minulostí

Tak nevím, zda je můj dnešní
článek na téma morových epidemií
optimistický, ale myslím, že ano.
Pandemie koronaviru donutila většinu lidí – alespoň doufám –
k tomu, aby se tak trochu zastavili
a zamysleli se nad dnešním světem. Kdo tak neučinil, tomu není
pomoci. Máme vše, co k životu potřebujeme.
Dostatek
potravin,
bydlení, lékařskou péči, hygienické
www.kozlany.cz

standardy na vysoké úrovni i informace. A ty se na nás valí ze
všech stran. Jsme zhýčkaní a máme vše, byť si myslíme, že nám
stále něco chybí. Opravdu? Těžko
se s dnešním děním vyrovnáváme.
A tak jednoduše řečeno: Pochopím
a zařídím se, nechci chápat a nezařídím se. Myslím, že je pro nás
všechny mnohem lepší první varianta.

Ale jak na tom byli lidé dříve?
Jak zvládali ohromné epidemie bez
všeho toho, co jsem výše uvedla?
Jednoduše řečeno – nezvládali a
ani nemohli. Neměli prostředky,
neměli znalosti a většina z nich ani
možnosti. A tak se pandemie vždy
postaraly o podstatný úbytek obyvatelstva a ekonomické kolapsy,
někdy i o války a změny hranic.
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Když udeřil na Byzantskou říši
v době císaře Justiniána v roce 542
dýmějový mor, který zavlekly do
Konstantinopole
obchodní
lodi
z Egypta, respektive krysy a na
nich žijící blechy (šiřitelky moru na
lidi), zemřelo v hlavním městě 4050 % všech obyvatel. Za jeden
den mělo moru ve městě podlehnout mezi 10 000 – 5 000 lidí.
Když morová epidemie pominula,
trvalo desítky let, než se říše ekonomicky vzpamatovala, neboť pomřela většina obyvatel, kteří říši
živili ze svých daní, totiž zemědělci
a řemeslníci. Avšak i její politická
síla se drobila pod nájezdy okolních národů. Vojáci roznesli mor do
okolních států Asie a Evropy. Epidemie se opakovaně vracela a
odezněla až na počátku 7. století.
Odhaduje se, že tehdy zemřelo
přes 50 milionů obyvatel planety,
respektive Evropy, Asie a Afriky.
Další velká morová epidemie
(morová rána) udeřila na svět v 1.
polovině 14. století. Byla první ranou, která postihla podle písemných pramenů i naše země, přestože mnohé pohromy staršího data
bývají také popisovány jako morové rány. Tento název se používal
pro mnoho různých infekčních
onemocnění, o nichž lidé téměř nic
nevěděli, a zasáhly značnou část
populace. Jednalo se však spíše o
virová onemocnění či nemoci způsobené neúrodami a následnými
hladomory a epidemiemi ze špatné
stravy.
Do Čech se dostala morová epidemie v roce 1349 přes Moravu a
je dodnes známa pod názvem černá smrt kvůli příznakům a vzhledu
postižených. Smrt byla opravdu
rychlá, lidé umírali „téměř ihned,
před očima“. Epidemie se rozšířila
zásluhou Mongolů a kočovných karavan ze střední Asie, kde vypukla
kolem roku 1330. Odhaduje se, že
tehdy zemřela polovina až třetina
veškerého obyvatelstva Evropy.
V roce 1349 zasáhla epidemie naše
země jen okrajově, údajně kvůli
„studenému
povětří“,
v následujících letech se ale vracela, největší silou v letech 1357-63,
tedy za vlády Karla IV.
Velká morová epidemie přišla do
Čech v roce 1679 z Vídně přes Moravu a řádila zde skoro dva roky.
Napadla hlavně obyvatelstvo ve
velkých městech, nejvíce postižena
byla Praha, podlehlo jí cca 100 000
lidí. Poslední morová epidemie zasáhla Čechy v letech 1711(13)-15.

www.kozlany.cz

Nejvíce postižena byla opět Praha,
kde zemřela asi čtvrtina obyvatel
(cca 13 000), v Čechách zemřelo
asi 200 000 obyvatel.

Vyobrazení morového doktora
z roku 1656.
Již tehdy si mnozí lidé uvědomovali, že morové epidemie nebudou
asi božími ranami, ale že za ni může naprosto katastrofální hygienická situace především ve velkých
městech, kde chyběla kanalizace a
krysy a na nich žijící blechy byly
běžnou součástí života. Hygienické
podmínky byli pro dnešního člověka těžko představitelné. Ulice připomínaly stoky, na náměstích byla
hnojiště hned vedle veřejných kašen, skladiště dřeva a všeho „harampádí“, všude pobíhala zvířata.
Teprve zavádění základních hygienických opatření, stavba kanalizací
a počátky desinfekčních opatření
vedly k vymizení moru v Evropě a
tím i u nás.
Jako dík za přežití morových ran
se stavěly morové sloupy, které
nalezneme na náměstích řady
měst. Ochráncem proti moru byl
zprvu jen sv. Šebestián, později i
sv. Roch. Jejich sochy z doby baroka
nalezneme
např.
i
v nedalekém Manětíně. K nim se
pak ještě přidal Karel Boromejský
(z Milána).
Existuje řada vyobrazení morových doktorů se špičatými ptačími
nosy na obličeji, jimiž se chránili
především v dobách plicního moru,
který se šířil kapénkovou infekcí,
jak vykuřují postižené domy či lokality, svážejí mrtvé a ohledávají
pacienty. Další výbavou doktorů
byly hůlky, aby se nemuseli paci-

entů dotýkat rukama, brýle na oči
a dlouhý kožený kabát.
Bohatší lidé utíkali do svých domů na venkově, kde byla situace
přeci jenom lepší, stranili se svého
okolí a měli tak podstatně větší
šanci se nákaze vyhnout. O nemocné se starali především jejich
příbuzní, řádové sestry a bratři i
řada dobrovolníků, kteří velmi často nákaze rovněž podlehli. Umíralo
i mnoho kněží, kteří ani nestačili
udělovat svátost posledního pomazání.
Dnes je mor v Evropě nemocí
neznámou, v Africe se přeci jen
občas objeví, zaznamenán byl
v roce 2015 i v USA. Vždy byl
snadno zvládnut, takže mu podlehlo několik desítek či jednotek nakažených.
A tak se dnes, vážení čtenáři,
v době koronavirové infekce zamysleme nad tím, jaké máme
možnosti se chránit. Nechci situaci
zlehčovat, ale máme mnohé vymoženosti, a tak je používejme.
Na rozdíl od našich dávných předků naštěstí víme, co nemoc způsobuje a jak se jí můžeme ubránit.
Že nemáme dostatek roušek a
dezinfekčních
prostředků?
To
zvládneme, neboť si můžeme navzájem pomoci. Každý něco umíme
(tak trochu ve stylu „ten umí to a
ten zas tohle“), tak dejme své síly
a schopnosti k dispozici druhým.
Že nemůžeme realizovat naplánované akce? Vše počká. Šibřinky
budou příští rok, stromy vysadíme
později, fotbal si dá pauzu, schůzování a zábava taky. Jarmark a
pouť? No, to ještě uvidíme. Sledujme informace, dodržujme nařízení a věřme, že to zvládneme.
Pomozme těm, kteří si sami pomoci nemohou nebo jsou bezradní ve
vzniklé situaci. Normální lidé to tak
dělali vždy. Bát se je přirozená lidská reakce z neznámého a „děsivého“. Nebát se ničeho je nenormální. Nebáli se jen pohádkoví hrdinové a postavy ze starověkých
mýtů. Zdravý strach a pud sebezáchovy jsou součástí naší genetické
výbavy.
Avšak panika oslabuje
naši psychiku a činí tak náš organismus méně odolným. Věřme, že
vše zvládneme! A také nezapomeňme, že historie je opravdu učitelka života, ať děláme, co děláme
a že se dnes píše rok 2020 a ne
rok 542.
Jitka Vlčková
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Optimistické pranostiky na duben

Studený duben naplní stodolu.
Bouřky v dubnu zvěstují úrodný rok.
V dubnu hrom, nebojí se mrazu strom.
Apríl všechny díry zakryl.
Svatý Izidore, jaro nastupuje, sedlák tvé pomoci potřebuje (4. dubna).
Svatý Jiří k létu míří (24. dubna).
Na svatého Jiří jiřičky již víří.
Svatý Jiří den rozšíří.
Na svatého Jiří prodej boty a kup si noty. Jaro je zde!
Svatý Jiří uživí krávy čtyři.
Na svatého Marka brambory do brázdy, v září do
sklepa (25. dubna).

Duben 2018 byl neobyčejně teplý, pouze jeden den byly ranní teploty pod nulou, zato několik dnů vystoupaly
nad 20°C. Na počátku třetí dekády dosahovaly odpolední
teploty v Kožlanech nad 25°C!
V roce 2019 byl duben také docela vlídný, pouze jeden
den bylo ráno pod nulou, odpolední teploty se téměř polovinu všech dnů držely nad 20°C. Ochladilo se až na
konci měsíce. Tak, vážení čtenáři, letos uvidíme.
První vlaštovky „průzkumnice“ se objevují nad naším
městem kolem 9. dubna, většina vlaštovek a jiřiček přilétá 20. – 22. dubna, byť jich je rok od roku méně. Tak
snad nás letos nenechají na holičkách a jejich přílet a radostné štěbetání nám určitě zlepší náladu!

Jitka Vlčková

SPORT
TJ Olympie Kožlany

V těchto jarních dnech už měl být v plném proudu
okresní přebor dospělých a do sezóny měla vlétnout i
mužstva přípravky a staré gardy. Bohužel koronavirová epidemie životy nás všech obrátila vzhůru nohama
a opatřením proti jejímu šíření samozřejmě neunikl
ani sport.
Áčko sice v březnu ještě stihlo odehrát jeden přípravný zápas, pak už ale veškerá sportoviště osiřela a
všechny soutěže byly do odvolání přerušeny nebo odloženy na neurčito. Věřme, že boj proti zákeřnému
nepříteli bude úspěšný a vše se brzy vrátí do normálu,
sport nevyjímaje.
Jednou z prvních „obětí“ nákazy se také staly naše
tradiční Šibřinky. Abychom tuto oblíbenou akci úplně
neodepsali, jsme zatím rozhodnuti uspořádat ji
v nejbližším možném termínu po uvolnění vládních restrikcí.

O dalším vývoji na sportovním poli vás samozřejmě
budeme informovat prostřednictvím obvyklých kanálů.
Do té doby přeje náš oddíl vám všem pevné zdraví a
pevné nervy, abychom společně tuto bezprecedentní
situaci zvládli a mohli se brzy sejít třeba na fotbale
nebo u piva.
Jiří Švamberg
Výsledky - březen:
A-mužstvo:
Příprava:
Zavidov B – Kožlany 7:3 (3:2)
branky: Souček 3

Desetiboj 2020

29. 2. 2020 - v den, který nastává jenom jednou za
4 roky - se opět sešlo 16 dvojic v tělocvičně
v Kožlanech. Uskutečnila se zde jedna z posledních
větší akcí – 17. ročník kožlanského míčového desetiboje. Díky zdravotním i jiným důvodům, které vyřadili
tradiční účastníky, dostali šanci zkusit si toto klání řada nových sportovců.
Zhruba po 12 hodinách došlo na vyhlášení výsledků.
Vítězem se stali černí koně turnaje M. Kůsa a M. Smola, kteří předvedli svoji všestrannost. Na druhém místě stanula dvojice V. Hora a O. Kozler, kteří opět na
vítězství nedosáhli. Bronzovou příčku bralo duo
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J.Kotěšovec a J.Švarc, kteří jsou jedinou dvojicí, která
se zúčastnila všech 17.ročníků. O vyrovnanosti desetiboje vypovídá druhá polovina pořadí, kde se do 13
bodů vešlo 8 dvojic na 8. až 16. místě.
Je potřeba poděkovat všem, kteří pomohli, aby desetiboj opět zdárně proběhl – pořadatelům, rozhodčím, sportovcům, obsluze kiosku, našim kuchařkám,
divákům a hlavně sponzorům, že opět pomohli připravit hodnotné ceny.
Na závěr bychom vám všem i vašim blízkým chtěli
popřát hlavně hodně zdravíčka.
VK Kožlany
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POŘADÍ

CELKOVÝ SOUČET

HOD DO DÁLKY

"PETLING"

LÍNÝ TENIS

NOHEJBAL

HOKEJBAL

HÁZENÁ

KOŠÍKOVÁ

STOLNÍ TENIS

VOLEJBAL

KOPANÁ

KOŽLANSKÝ MÍČOVÝ DESETIBOJ 2020

Kůsa Martin – Smola Milan

1

4

1

7

1

5

1

1

6

4

31

1.

Hora Václav – Kozler Ondřej

3

5

5

2

4
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Kotěšovec Jan - Švarc Jiří
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3.

Berbr Jaroslav ml. – Berbr Ondřej
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Hurt Ondřej – Hurt Tomáš
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6.

Souček Miroslav ml. – Souček Miroslav st.
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7.

Správka Lukáš - Záhejský Jiří
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8.

Randa Richard - Švamberg Jiří
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9.

Babuška Jakub – Tupý Zdeněk
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Slabý Jiří – Zeman Martin
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11.

Ibl Miroslav – Zeman Jindřich
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Navrátil Jiří - Zíma Michal
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13.

Novák Alexandr – Štrunc Ladislav
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14.

Frána Vlastimil – Sebránek Václav
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16.

Catuna Cristian - Švarc Jaroslav

Berbr Jaroslav st. - Kulhánek Vladimír

I basketbal je na tom stejně jako jiné sporty a společenské aktivity – soutěže byly přerušeny, případně ukončeny. Jak budou ukojeny
naše
ambice
o
postup
v dorosteneckých soutěžích do extralig, ještě není rozhodnuto.
STK podalo nějaké návrhy na řešení situace, ale o tom jak bude situace vyřešena, rozhodne VV ČBF
na svém dubnovém jednání. V této
chvíli jsou ve hře varianty, že by
se nesestupovalo a ani nepostupovalo, nebo by se nesestupovalo,
extraligy by se na jednu sezónu
rozšířily a šanci postoupit by dostaly všechny týmy, které hrají finálové skupiny a o postup by měly
zájem. Dokonce byla navržena va-

DBaK

rianta dohrát sezónu2019/20 na
podzim roku 2020 a kvalifikace
odehrát v prosinci a od ledna začít
sezónu 2020/21. Myslím, že toto je
nejhorší návrh. Místo jedné nestandardní sezóny bychom měly
dvě. Takže se necháme překvapit,
s jakým řešením nakonec výbor
přijde. Ono se bohužel nejedná jen
o sezónu rozehranou, ale i o kvalifikace do sezóny následující. U15
si musí účast v lize vybojovat. A
tato kvalifikace se nás bude týkat.
Krajské a oblastní soutěže byly
také přerušeny a čekáme na rozhodnutí o soutěžích celostátních a
výbor a STK ČBF OZČ rozhodne o
svých soutěžích ve stejném duchu.

Se soustředěním i s podzimními
KRA-KOŽ CUPy zatím stále počítáme v původních termínech. Tak
nám to snad „bubák“ nezkazí i za
těch pár měsíců.
Jelikož jsme všichni trávili moře
času v halách na trénincích a zápasech tak nám současné „nic nedělání“ nevyhovuje. ČBF na svých
sociálních sítích zveřejňuje individuální cvičení pro zlepšení basketbalových dovedností hráčů a hráček. Vždy ho necháváme sdílet na
na facebooku a instagramu DBaK.
Tak neležte u televize, ale vyzkoušejte si i vy tato cvičení a podělte
se s námi o to, jak Vám to šlo.
J. Buňka

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