ČERVEN 2020

Z RADNICE ...
Vážení občané,
jaro je v plné síle a naše technické služby si mohly
po zimě vyzkoušet techniku. Zatím je vše v pořádku.
Momentálně se sekají přilehlé vesnice a pak se opět
budou věnovat sekání ve městě. Děláme také i další
práce. V ulici Spojovací jsme postavili svépomocí novou opěrnou zeď. Nyní nás čekají menší opravy kanalizací. V našich lesích již končí jarní výsadba nových
stromků. Podařilo se včas a kvalitně osázet a nyní
můžeme jen doufat, že díky příznivému počasí se sazenice dobře ujmou. Práce v lesní školce a při těžbě
probíhá podle plánu a kůrovec se zatím nevyskytuje.
Kulturní akce se žádné nekonaly. Všichni jistě víte
proč. V červnu se měl konat jarmark, ale po schůzce
s paní Kobylákovou a paní Vlčkovou jsme se rozhodli
o přeložení na 5. září. Na radě města jsme probírali
také Vavřinecké slavnosti. Pokud se nezmění opatření
vydaná vládou, tak slavnosti proběhnou tak, jak bylo
v plánu.

stoupit a začít pracovat. V průběhu realizace bude docházet k vypínání přívodu vody do města. O velkém
vypínání se vždy včas dozvíte. Každé vypínání budeme chtít koordinovat s pracemi v ulici Kralovická a
V Ouvoze. Předem děkuji za pochopení.

Průtah
Akce „průtah“ pokračuje nadále dle harmonogramu.
V Ouvoze se provádí pokládka dlažby na chodnících a
parkovacích stáních. V ulici Kralovické se usazují obruby podél nové komunikace. Probíhá zde také výměna vodovodních armatur. Začátkem června nám bylo
řečeno, že se už konečně budou usazovat nové sloupy
veřejného osvětlení a tím pádem by se měly obě ulice
konečně opět rozsvítit. Nová komunikace se zatím
staví v úseku od křižovatky na Dřevec k odbočce směrem k Agrowestu. Další úsek je plánován od června.
Snad nám bude dále přát dobré počasí a vše půjde
tak jak má.

Připojení vrtu

Na začátku května nás navštívil pan Blahník (zástupce firmy HOKAR) kvůli předání pracoviště a projektové dokumentaci ohledně připojení nového vrtu ke
stávajícímu. Na přelomu měsíce by měla firma na-

Jaroslav Koura, místostarosta

Změny ve veřejné dopravě Plzeňského kraje od 14.06.2020

V neděli 14.06.2020 začne veřejnou dopravu na silnicích Plzeňského kraje zajišťovat nový dopravce, který
vyhrál tendr na zajištění linkové dopravy v kraji na 10 let. Dosavadní autobusy společnosti ČSAD Autobusy Plzeň kompletně nahradí na meziměstských linkách modré autobusy se žlutými a bílými prvky společnosti Arriva
Střední Čechy s.r.o.
Od 14. 6. do 30. 6. 2020 bude na všech spojích obsluhovaných novým dopravcem platit tzv. Promo jízdné.
Jízdné platí výhradně v autobusech dopravce Arriva Střední Čechy. Jedna jízda stojí na jakoukoliv vzdálenost 12
Kč (plné jízdné), resp. 6 Kč pro 50% a 3 Kč pro slevy 75%. Tato jízdenka je nepřestupní. V autobusech se lze
odbavit též pomocí předplatného. V případě koupi předplatného a doplatkové jízdenky bude cena jízdenky vždy
12 Kč (plné jízdné). Ve vlacích a jiných dopravních prostředcích platí běžný tarif.
Novinkou jsou autobusové spoje na zavolání. Pokud cestující uvidí v jízdním řádu u celého spoje nebo
u své zastávky symbol telefonu, musí si pro svou cestu takový spoj, nebo jeho zajížďku do vybrané zastávky,
objednat zavoláním na telefon 378 035 477, nebo on-line na www.idpk.cz/nazavolani, nebo osobně u řidiče
www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 6 / 2020
strana - 1 -

autobusu. Pro objednání je nutné uvést den, odkud kam (ideálně číslo linky a spoje) a v jaký čas. Objednávky
je možné provádět denně 6.00 – 18.00, nejdříve 48 hodin předem, nejpozději 30 minut před vyjetím spoje
z výchozí zastávky daného spoje. Spoje jedoucí mezi 18.00 – 6.00 hodinou nebo spoje jedoucí mimo pracovní
dny je nutné objednat nejdéle do předchozího pracovního dne do 18.00 hod. Výstup není třeba předem objednávat. Pokud zastávka na zavolání leží na spoji, který není celý na zavolání. Stačí na daném spoji nastoupit do
vozidla a řidiči nahlásit výstupní zastávku, autobus do ní pak automaticky zajede.
Další novinkou v tarifu Integrované dopravy Plzeňského kraje bude přestupní jednotlivé jízdné. Od 1. 7. 2020
postačí zakoupení jízdenky v počátečním spoji. Při přestupu již nebude nutné si kupovat znovu lístek. Jednotlivé
jízdné bude platit ve vlacích, autobusech a spojích MHD (Plzeň, Stříbro, Přeštice, Domažlice, Rokycany a Sušice). Předplatné platí jako dosud. Bližší informace je možné najít zde: https://www.idpk.cz/cz/tarify/
Ve zpravodaji naleznete vybrané jízdní řády platné od 14.06.2020, ostatní jízdní řády a další informace o nové dopravě na: https://www.idpk.cz/cz/finalni-jizdni-rady-od-14-6-2020/

Výsledky projednání rady města na 5. zasedání konaném dne 27. 4. 2020
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, diskusní příspěvky
členů rady města, zaslané informace
Rada schvaluje:
č. 54/20 - program 5. zasedání
rady města; č. 55/20 - snížení výše nájemného o 50 % za pronájem
budovy Sokolovny v období od
01.03. do 30.04.2020 z důvodu
zhoršené ekonomické situace nájemce v důsledku zavedených mi-

mořádných vládních opatření k
ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19; č. 59/20 - poskytnutí peněžitého daru ve výši
20.000,- Kč Ing. Václavu Dubskému za zhotovení projektových dokumentací a rozpočtů na zbudování parkovacích stání u veterinární
ordinace, chodník u mateřské školy, výstavbu lesních tůní včetně zajištění financování z dotačních prostředků.

Rada souhlasí:
č. 57/20 - s připojením rodinného
domu č.p. 232 na městskou kanalizační stoku; č. 58/20 - s připojením rodinného domu č.p. 226 na
městský vodovodní řad v ulici Na
Mazancích, Kožlany.
Rada neschvaluje:
č. 56/20 - poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 7500,- Kč na
provoz Linky bezpečí z důvodu nedostatku finančních prostředků v
rozpočtu města.

Výsledky projednání rady města na 6. zasedání konaném dne 18. 5. 2020
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, vyúčtování vodného a stočného za rok 2019, diskusní příspěvky členů rady města,
zaslané informace
Rada schvaluje:
č. 60/20 - program 6. zasedání
rady města; č. 61/20 - termín a
program 7. zasedání zastupitelstva
města Kožlany; č. 63/20 - zveřejnění záměru prodeje pozemku st.

985 o výměře 1 m2, který bude
nově oddělen od p.č. 3993/1 vše v
k.ú. Kožlany; č. 64/20 - uzavření
Mateřské školy Kožlany v období
letních prázdnin od 03.08. –
21.08.2020 z důvodu čerpání dovolené pedagogických i nepedagogických pracovníků a provádění
nutných údržbářských a úklidových
prací.
Rada souhlasí:
č. 62/20 - bez připomínek se stavbou „Kožlany, PS, Buček, p.č. 33,

kNN; IV-12-0016406“, kdy dojde k
zřízení nové elektropřípojky včetně
pokládky nového zemního kabelového vedení v obcí Buček.
Rada neschvaluje:
č. 65/20 - poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu města pro
Tenisovou akademii Jana Váni na
zajištění akce „Sportovní den mládeže s TAJV“ z důvodu nedostatku
finančních prostředků.

Pozvánka na zastupitelstvo

v pondělí 15. června 2020
v 18:00 hodin
se koná
7. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti
Městského muzea Kožlany

www.kozlany.cz

Program:
1) Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2) Zpráva o činnosti rady města Kožlany
3) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
4) Závěrečný účet města za rok 2019
5) Účetní závěrka za rok 2019
6) Majetkové a ostatní záležitosti města
-návrh smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu
životního prostředí ČR,
-návrh smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu
dopravní infrastruktury ČR,
-prodej pozemku st. 985 nově odděleného od p.č. 3993/1
vše k.ú. Kožlany,
-úplatný převod pozemku p.č. 28/2 k.ú. Hedčany
od Státního pozemkového úřadu do majetku města.
7) Změna rozpočtu na rok 2020 - 2. rozpočtové opatření
8) Zpráva starosty města
9) Diskuse
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Zajímáte se o služby sociálního charakteru?
Na Kralovicku začíná společné plánování rozvoje těchto služeb
Na počátku března tohoto roku byl na území Kralovicka zahájen projekt “Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Kralovicku”, který nabídne
regionu i obyvatelům zde žijícím možnost zapojit se do
dvouletého procesu plánování rozvoje sociálních služeb
na daném území.
Sociální služby pomáhají lidem v tíživých životních situacích, ať už se jedná o ztrátu bydlení, zadlužení, domácí násilí, pomoc rodinám s péčí o seniora či postiženého člena rodiny tak, aby dále mohli žít ve svém domově či se svými blízkými. Služby také nabízí pomoc
dětem a mladým lidem s jejich problémy doma, ve škole nebo při hledání práce a v mnoha dalších situacích,
do kterých se snadno může dostat každý z nás.
Cílem projektu je nastavit optimální rozvoj těchto služeb na celém území obce s rozšířenou působností Kralovice pro období let 2023–2025, podpořit rozvoj spolupráce mezi jednotlivými subjekty v oblasti začleňování
osob ohrožených sociálním vyloučením a v neposlední
řadě také zvýšit informovanost o možnostech využití sociálních služeb při řešení konkrétních obtížných životních
situacích, se kterými se obyvatelé regionu i obce potýkají. Projekt realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy v partnerské spolupráci s městem Kralovice.
Úvodní veřejné setkání, na které jsou srdečně zváni
všichni zájemci o sociální problematiku, se koná 25. 6.
2020 od 16.00 do 18.00 hod. v Městském kulturním
středisku v Kralovicích (Lidový dům). Na setkání bude
představen harmonogram projektu a možnosti, jak se
do diskuze o sociálních službách zapojit. V neposlední
řadě zde budou také prezentovány dvě sociální služby
dostupné místním občanům – pečovatelská služba a sociální rehabilitace. Účast na setkání je třeba potvrdit do
7. 6. 2020 Tereze Kavalírové, CpKP ZČ, e-mail: tereza.kavalirova@cpkp.cz, tel.: 774 497 871.
Zájemci o sociální problematiku na Kralovicku se již nyní mohou také zapojit do ankety, jejímž záměrem je
zjistit názory občanů na životní podmínky a sociální problematiku v regionu. Anketu je možné vyplnit anonymně
do 30. 9. 2020 online v nově vznikající webové sekci Sociální služby, která je umístěna na webové stránce města Kralovice (www.kralovice.cz) v záložce Město – Sociální služby – Anketa pro veřejnost.
V sekci Sociální
služby jsou také k dispozici bližší informace o komunitním plánování sociálních služeb na Kralovicku.
Úvodní setkání k projektu, na které jsou srdečně zváni všichni zájemci o sociální problematiku, se koná
Pokud máte zájem získat další informace o projektu, chcete přispět svým názorem k problematice
sociálních služeb nebo k řešení obtížných životních situací, neváhejte kontaktovat Bc. Marii Hrečínovou Prodanovou, koordinátorku projektu, Centrum pro komunitní práci západní Čechy, tel: 733 210 315, email: marie.hp@cpkp.cz, která Vám ráda poskytne bližší informace.

Po dvou měsících s koronavirem …

Tak jsme 25. května odložili za
určitých podmínek roušky ve veřejném prostoru. Po dvou měsících
si zase vidíme do obličeje se svými
sousedy a víme bezpečně, koho
zdravíme, protože nám nekoukají
jenom oči a vlasy, které tedy u
mnohých z nás nutně potřebují
kadeřníka. Můžeme obnovit sociální kontakty, které mnohým z nás
tak chyběly. Počasí nám zlepšuje
náladu, ne protože svítí sluníčko
www.kozlany.cz

(to také), ale protože občas prší a
máme pocit, že alespoň ta trocha
vláhy může snížit sucho, které by
jinak bylo zcela hrozivé.
Je čas si říci, že jsme to zatím
zvládli. Snad všichni a bez větší
újmy na psychice. Hůře se nám
dýchalo, ale nechalo se to vydržet i
s alergickými obtížemi. Některé
roušky šité doma, které jsem
v Kožlanech potkávala, byly přímo
úžasné. Tvořivost dokáže divy.

My, co už nemusíme do zaměstnání, nám bylo vcelku hej. Ale měli
bychom smeknout před těmi, kteří
museli v rouškách (a ještě budou
muset) a v rukavicích vydržet po
celou dlouhou pracovní dobu: prodavačky v obchodě, lékaři, zdravotní sestry, magistři v lékárnách,
pošťáci, řidiči a všichni ti, co museli do práce. Úřednice na obci a vedení města se starali, aby chod
města a vyřizování agendy nenaKožlanský zpravodaj 6 / 2020
strana - 3 -

znalo velkých změn. A všichni byli
milí, až neuvěřitelně vstřícní. Proč
se na sebe mračit, když to ostatní
stojí za houby? Nutno obdivovat
pedagogy, že se z nového stylu
výuky nezbláznili, stejně jako rodiče, kteří je v mnoha ohledech museli suplovat. A tak se mi chce říci:
„blbá doba, dobré vztahy“ a také

„pokud nejde o život, tak nejde o
nic“. Tak to v Čechách bývá. Ale
většinou to netrvá dlouho. Bohužel.
A tak si nyní vydechněme, buďme však i nadále opatrní a věřme,
že nás na podzim nepotká nic horšího. A na závěr se sluší opravdu
velmi a velmi poděkovat všem

Situace ve společnosti se pomalu
uklidňuje, nejpřísnější opatření
jsou zvolna rušena a i ve škole je
už na chodbách znovu slyšet dětský hlahol. Podmínky ještě nejsou
zdaleka ideální, docházka je dobrovolná, ale budeme se snažit, aby
děti udělaly práci ve škole a rodiče
se již odpoledne výukou nemuseli
zabývat.
Metodická doporučení ministerstva školství byla pojata velmi
obecně a nechala zodpovědnost na
ředitelích škol. Ti mají vše naplánovat a zorganizovat. Tak jenom
v kostce to nejdůležitější. Skupiny
jsou tvořeny do počtu 15 a nesmějí se mezi sebou potkávat. Každý
učitel musí být právě jenom
v jedné skupině. Nelze ho již využít jinam. Docházka se neeviduje.
Ve školce jsou opatření vesměs
benevolentnější.
Do mateřinky, kterou jsme po
dohodě se zřizovatelem otevřeli ve
středu 20.5., se nám přihlásilo
k docházce 27 dětí. Tyto děti byly
rozděleny do dvou skupin a probíhá v podstatě normální výuka se
zvýšeným důrazem na hygienická
opatření.
Složitější situace je ve škole. Tady
jsme
začali
„s
výukou“
v pondělí 25.5.. Nejtěžší bylo rozdělit pátou třídu, kdy podmínka
rodičů, aby měly děti třídní učitelku, nemohla být akceptována, protože se přihlásilo 18 dětí. Tři děti
prostě musí do jiné skupiny. Škola
bude zatím vlastně děti jenom hlídat a pod dohledem učitelů a jejich

případným dovysvětlováním, budou žáci plnit úkoly, které budou
pro všechny děti učitelé dál zadávat přes webové stránky. Dopolední blok vyučování bude končit
ve 13 hodin, odpolední potom ve
čtyři. Odpolední blok nám zatím
přináší velké komplikace a bude
pro děti jen nutným zlem. V první
třídě zůstávají po obědě dvě děti a
ve druhé třídě pouze jedno. Nesmím je ale spojit, takže v každé
třídě bude sedět jeden dospělý
s jedním žákem a celé odpoledne
budou
na
sebe
koukat
s dvoumetrovým odstupem. To
bude zábava… Zajímavé ale je, že
když DDM rozjelo v pondělí kroužky, tam se děti z různých skupin
potkat mohou a není to prý žádná
závada. Jen se ten den již nesmí
vrátit do školy. Ale i to svědčí o
promyšlenosti opatření, která byla
s návratem dětí vydána.
A jak tedy v reálu probíhá den
ve škole. Žáci jsou shromážděni
učitelem v určitý čas před budovou
tak, aby šli do šaten sami ve skupině. Projdou v rouškách šatnou a
přemístí se do třídy. Většinu času
tráví na svých místech sami
v lavici a daleko od ostatních. Při
společných činnostech mají roušky.
Každá skupina má vyčleněny své
záchody a své přestávky, kdy se
mohou pohybovat po škole.
V lavicích plní zadané úkoly a
snažíme se je úplně „neotrávit“. Na
oběd odcházejí v určený čas po
skupinách. Potom se sbalí a většinou jdou domů. Nemají vlastně

těm, kteří nám umožnili fungovat
tak, že jsme to s jejich pomocí lépe zvládali. Nenadávali (tedy většinou), nestěžovali si. Prostě tu
pro nás ostatní byli, abychom na
tom byli lépe. Díky!
Jitka Vlčková

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

www.kozlany.cz

rozvrh, nemají výchovy, nemohou
ven. Myslím, že mělo MŠMT vrátit
všechny děti v normálním režimu
se zvýšenou hygienou, a nebo to
již nechat tento školní rok plynout.
Žáci se mohou u nás i stravovat.
Kuchyně ostatně nepřestala vařit
ani v době přerušení provozu.
Každý dostane příbor s talířem na
stůl, nají se u svého stolu sám,
nepotká se s žáky jiné skupiny. Po
obědě je místo vydezinfikováno a
teprve potom přijde další skupinka. Protože se nám přihlásila přibližně polovina žáků, časově se to
ještě nechá zvládnout. Kdyby však
v tomto režimu přišel i druhý stupeň, protáhly by se obědy do několika hodin.
Nejlepší na všem je, že škola
není schopná zajistit, aby se žáci
nepotkávali před vyučováním a po
něm, takže vlastně děláme opatření zbytečně. Na dětech se coronavirus prakticky nepozná a až se
nakazí někdo z nás nebo Vás, bude
již pozdě. Musíme tedy doufat, že
v našem regionu není tato nákaza
rozšířená a zdaleka se nám bude
vyhýbat.
Při uzávěrce tohoto zpravodaje
byly děti ve škole první den. Jaké
problémy se s docházkou vyskytnou, ukáže až delší čas. Případné
novinky a další aktuální informace
naleznete na našich webových
stránkách. Přeji všem pevné zdraví.
Mgr. Jaroslav Švarc
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Mateřská škola dnes

Po dlouhodobém uzavření mateřské školy od
16.3.2020 jsme zahájili opět provoz od 20.5.2020.
K docházce se přihlásilo 30 dětí, které jsou rozděleny
do dvou tříd. Přísná hygienická opatření jsou samozřejmostí pro vstup a docházku do školky. Děti ráno
přicházejí v doprovodu rodičů, do šatny jsou vpuštěny v maximálním počtu dvou osob. Rodiče jsou povinni v budově používat roušku, dětem je měřena teplota
a poté je odvádí do tříd pověřená pracovnice školy.
Během dne dodržujeme pravidelnou hygienu rukou,
dodržujeme větší vzdálenosti při stolování i při odpočinku dětí. Vzdělávání probíhá ve dvou neměnných

skupinách, pokud počasí dovolí v největší míře venku
na zahradě. Zpočátku jsme byli všichni rozpačití, i děti
po dvou měsících, ale postupně si začínáme zvykat na
nový režim.
Veškeré akce byly do konce roku odhlášeny a tak i
den dětí bude probíhat pouze v interním prostředí
školky, také plánujeme formu rozloučení se školáky,
kteří půjdou po prázdninách do základní školy.
Doufáme, že vše již proběhne v klidu bez komplikací
a děkujeme rodičům za dodržování námi nastavených
pravidel.
Lenka Kozlerová

SPOLKY
Kožlanské šikulky
Přestože se zatím nescházíme každé úterý ve spolkové místnosti Městské knihovny, nepřerušily jsme činnost našeho spolku. Šily jsme třeba tolik potřebné roušky,
zapojíme se do programu Kožlanského jarmarku 5. 9. 2020.
Připravujeme výtvarné dílničky pro děti i dospěláky, díky finančním darům, můžeme nakoupit materiál na tvoření. Moc se na to těšíme. Doufáme, že se zase budeme scházet od měsíce září. Přejeme Vám hezké léto, hodně štěstí a pevné zdraví.

Spolek sochaře Václava Levého z. s.

připravuje akce u příležitosti oslavy 200. výročí narození sochaře Václava Levého
Sobota 5. září 2020
po dohodě s Městem Kožlany jsme přesunuli Kožlanský jarmark na sobotu 5. září 2020, od 13:00 – 17:00
Připravujeme pro Vás:
Hudební program: oblíbená kapela Šlapeton a „Roztančené Kožlany“
Prodejci a řemeslníci: nabídka širokého sortimentu
Jatka Vojenice: dobré jídlo a pití
Cukrářské výrobky
Nejen pro děti, ale i pro celé rodiny několik „Tvořivých dílniček“
Vyhlášení soutěže „O nejlepší české buchty“
Pro všechny úžasné pekařky vyhlašujeme soutěž o nejlepší české buchty. Dámy upečte dle vašeho nejlepšího
receptu buchty s náplní, kterou má ráda Vaše rodina a přineste je 5. září na Kožlanský jarmark. Porota se těší,
jak si pochutná a vybere ty nejlepší.
Přijďte si užít pěkné a příjemné odpoledne v Kožlanech.
Neděle 6. září 2020
odpoledne v parku před radnicí v Kožlanech bude slavnostně otevřena „Křížová cesta“. O podrobnějším programu této akce Vás budeme ještě informovat.
V. Kobyláková

Pozor na nemoci ovocných stromů! Několik rad k nápravě škod

Každý majitel zahrady a ovocných stromů (tedy skoro každý) si
přeje, aby měl bohatou úrodu
zdravého a pěkného ovoce. Snaží
se a snaží, ale ouha! Ať dělá, co
dělá, stromy mu devastují škůdci
z neošetřovaných zahrad. Proto se
nám v Kožlanech rozšiřují dvě velice devastující nemoci ovocných
stromů – moniliniová spála (třešně, višně, meruňky a peckoviny
obecně) a padlí jabloně a také
velmi zhoubná mšice slívová, popř.
i švestková. Abychom vymýtili
www.kozlany.cz

zmíněné nemoci, měli bychom
všichni dodržovat velice striktní
pravidla ochrany a prevence.
Pakliže si chceme nechat zničit
sami sobě zahradu, tak dobře. Ale
nemůžeme ničit zahrady sousedům, neboť to je dnes už trochu o
něčem jiném. Někdo vůbec netuší,
co mu stromy ničí a jak se s těmito
nemocemi vypořádat. Nejhorší je
situace v centru města, v údolí,
kde jsou pro šíření nemocí nejvhodnější podmínky.

Moniliniová spála (Monilinia laxa)
Vídáte v posledních dnech na
višních a meruňkách jakoby spálené, mrazem sežehnuté větvičky či
celé větší větve? Tak nemusíte být
na pochybách, jde o moniliniovou
spálu. Květy stromů jsou napadány v průběhu kvetení a monilinia
napadá všechny části květu, u meruněk nejčastěji okvětní plátky.
„Chutnají“ jí i slivoně a švestky.
Myceluim (podhoubí) prorůstá od
květu stopkou do větévek. Květy
hnědnou a zasychají, na větvičKožlanský zpravodaj 6 / 2020
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kách vznikají nekrotické léze. Listy
nad napadením zasychají a zplihle
visí dolů. K napadení větévek dochází krátce po odkvětu, ale pozor
napadeny mohou být poraněné
části větévek kdykoli! Na napadených větévkách je častý klejotok.
Mycelia přezimují v pletivu napadených rostlinných částí. Za vegetace se infekce šíří především konidiemi (spóry hub).

ce větévek na jabloních jakoby
pomoučněné, povadlé listy? Tak
to vám na nich parazituje padlí
jabloňové. Napadá i celé letorosty,
květy a plody. Parazit, který padlí
způsobuje, přezimuje především
jako podhoubí v pupenech. Ke zničení podhoubí přezimujícího patogenu je nutný silný mráz na konci
zimy, a to nejméně - 22°C (ale
kdy to bylo naposledy?). Padlí se
šíří konidiemi z napadených částí
cca 7 – 10 dnů před kvetením a
pak až do července. Optimální
podmínky pro šíření jsou vyšší teploty na jaře a střídavá vzdušná
vlhkost, jako je tomu i letos.

Strom napadený moniliniovou spálou

Padlí jabloně čili moučnatka

Letošní jaro bylo pro šíření monilinie
velmi
příhodné, protože
v průběhu kvetení většiny meruněk a višní bylo chladné počasí
(okolo 13 °C, což je pro monilinii
optimální, ale skutečně „řádí“ již
v rozpětí už od 5 do 10 °C). Moniliniii přenáší hmyz a pochopitelně i
vítr.
A jak se proti ní chránit? Ve stávající situaci je nutné všechny
napadené části stromu nekompromisně odstřihnout, místo
přetřít technickým lihem a zamáznout, vše spálit a nůžky posléze
vydezinfikovat technickým lihem.
Správná ochrana však musí začít
již na jaře počátkem nakvétání a
posléze při dokvétání stromů, pokud trvá chladné či deštivé počasí.
Výjimečně, když je choroba hodně
rozšířená, je nutné stříkat i po odkvětu. A jaké lze použít přípravky?
Například to může být Abilis ultra,
Horizon 250 EW, Lynx, Ornament
250 EW, Teldor 500 SC. Nejdostupnější je pro malopěstitele
Horizon 250EW. U všech přípravků
je návod, kterým je nutné se držet. Nejsou zrovna
přátelské
k přírodě a člověku, ale v této situaci se již nedá nic jiného dělat,
protože zanedbání působí mnohem
větší škody.

Padlí napadá velmi často staré
odrůdy – Bojkovo, Lansberská reneta, Průsvitné letní, Coxova reneta, z novějších pak Idared a Jonathan.
První ošetření se musí provádět
již 7 – 10 dní před květem, další
podle potřeby v 7 – 14 denních intervalech podle rychlosti růstu letorostů a dalších vlivů až do července. Jinak se padlí nezbavíte.
Velmi účinné je jako u monilinie
mechanické odstraňování napadených částí a následná dezinfekce a
zatření. Padlí jabloně velmi podporuje přehnojení dusíkem a zároveň
nedostatek
draslíku,
nevhodné
stanoviště a malá vzdušnost koruny stromu.
A co můžeme použít k ochraně
svých jabloní? Bohužel opět budeme muset použít tvrdou chemii,
tedy postřik, např. Bellis, Clarinet
20SC, Cocana, Discus, Domark 10
EC, Natrisan atd. Nejdostupnějším
pro malospotřebitele je Discus a
Natrisan.

Padlí
jabloně
(Podosphaera
leucotricha), moučnatka
.
Všimli jste si, že mají některé konwww.kozlany.cz

Mšice slívová, mšice švestková
(Brachycaudus helichrisi,
Hyalopterus pruni)
Mšicí je ohromné množství druhů a
není zahrádkář, který by s nimi
nebojoval. Výše uvedené dva druhy se od sebe sice liší, ale jejich
ničivost je shodná. V letošním roce
se obzvláště rozšiřuje mšice slívová, jejíž larvy jsou světle zelené a
sáním šťávy listů způsobují na-

hloučené, zkrabacené a svinuté listy, žloutnutí, křivení výhonků a při
silném a dlouhodobém oslabení
stromu, respektive malých stromků, takové vysílení, že stromky
mohou i přestat růst. Velkou paseku napáchá tato mšice právě na
mladých slivoních všeho druhu,
proto je nutné se proti ní rázně
bránit. Larvy dospívají v dubnu či
na začátku května a okřídlené mšice v červnu odlétají na hvězdicovité rostliny, ale i na šťovíky a jetele. Na podzim se vracejí na slivoně, kde kladou zimní vajíčka. Během léta mohou vyprodukovat 8 –
15 generací podle počasí a množství potravy! Mšicí se opět jen tak
nezbavíme. Použít můžeme různé
typy postřiků oproti savému a žravému hmyzu (pozor s ošetřením,
musí být až po odkvětu!), rovněž
různé lepové desky, ale ty se vyplatí u malých stromků. Boj s tímto
druhem mšicí je nejobtížnější, neboť se zdá, že v přírodě nemají
mnoho přirozených nepřátel, nechtějí je ani slunéčka sedmitečná,
jsou tedy velmi odolné a insekticidní prostředky na ně působí jen
omezeně. Nejlepší je snad Systox
(E 605).

Zdeformování konce větévky způsobené mšicí slívovou

Pro text jsem čerpala z různých
zdrojů,
především
z Metodiky
ochrany zahradních plodin pro zahradníky a zahrádkáře od Petra
Ackermanna a Jana Kazdy, V. vydání z roku 2014, kterou mohu
komukoli zapůjčit.
Jitka Vlčková,
Český svaz zahrádkářů Kožlany
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Pranostiky na měsíc červen

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Když kvete chrpa, za čtyři neděle chop se srpa.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
O svatém Norbertu (6. 6.) chladno jde už k čertu.
Když prší na Medarda (8. 6.) namokne každá brázda. Medardova kápě, čtyřicet dní kape.
Na svatého Antonína (13. 6.) broušení kos započíná.
O svatém Vítě (15. 6.) půl zrna v žitě. Svatý vít dává trávě pít.
Svatý Jan (24. 6.) dešťů je přítel. Radši čerta než hřiba před svatým Janem viděti, to se stele k hladu.
Petr a Pavel (29. 6.) chodí s nůší, kořínky a houby suší.
Poznámka: Tak jsem si ty pranostiky zkontrolovala, zda platily v roce 2019. První ano, druhá nevím – moc chrp
už dnes není, a když jsou ty krásné modré kytky, které náhodou nevyhubily různé postřiky, tak kvetou i o
prázdninách, o svatém Norbertu bylo vloni skoro 28 °C a večer a v noci bouřky, na Medarda bylo pěkně a je
pravda, že déšť pak přicházel v podobě přívalových srážek (např. 15. 6., 21. 6.), svatý Vít byl opravdu mokrý,
na svatého Jana nebylo po dešti ani vidu a na svaté Petra a Pavla bylo celý den nádherně a v jižních Čechách
hřiby ještě byly. A jak to bylo v roce 2018? Pršelo na svatého Medarda a na svatého Barnabáše (11. 6.) přišla
hrozivá průtrž mračen (Barnabáš „starší bouřkami), kdy se po silnici středem města valila proudem voda. Tak
nám to letos třeba zase s těmi deštivými dny vyjde. Ale snad Barnabáš udrží přívalový déšť v konvi a bude jen
drobně kropit.
Jitka Vlčková

SPORT
DBaK
Konec května přinesl uvonění pravidel spojených
s COVID-19 a my jsme mohli začít nejenom trénovat,
ale i plánovat akce na konec sezóny.
Po mnoha telefonátech a emailech nedočkavých
hráčů a hráček jsme se rozhodli, že 15. ročník
Memoriálu Katky Šlikové uspořádáme. Počtem
účastníků bychom se měli vejít do povolených akcí a
věříme, že se účastníci budou chovat zodpovědně
nejen k sobě, ale také k obyvatelům Kožlan. Po
dohodě s vedením města se pokusíme omezit
v problémových místech parkování účastníků.
Stejně tak nám situace dovoluje uspořádat obě
etapy letního přípravného soustředění. Opět budeme
na 14 dní okupovat internát a všechny tři tělocvičny
v Plasích. Věříme, že se nám podaří připravit všechny
týmy k dobré reprezentaci DBaK v ligových soutěžích
následující sezóny.

KULTURA
Duo Beautiful Strings CV

Houslistka Monika Urbanová a harfistka Hedvika Mousa Bacha založily Duo Beautiful Strings již během svých
studií na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze v roce 2010. Za sebou měly vítězství v různých
mezinárodních soutěžích i sólové zkušenosti. Od té
doby společně vystupují na koncertních pódiích jak v
České republice, tak i v zahraničí.
V letech 2011-2013 vystupovaly v představení Easy
Living divadla Mlejn. Šlo o nevšední spojení klasické
hudby se vzdušnou vertikální akrobacií. V roce 2017
úspěšně vystoupily na festivalech Nekonvenční žižkovský podzim a Mezinárodní varhanní festival ve Filipově.
Beautiful Strings spolupracuje se zpěvačkami K. Janů, M. Mátlovou, M. Keiko, L. Myřátskou. Interpretky
zahrnují do svého repertoáru kromě originálních
kompozic též vlastní aranžmá. Díla francouzských
mistrů (C. Debussy, M. Ravel, C. Saint-Saens aj.) natočily v roce 2013 na CD "Beau Soir". V letošním roce
2020 slaví deset let společného koncertování, a proto
natočí svůj druhý disk ze skladeb autorů 20. století
(A. Piazolla, A. Pärt, J. Williams, O. Urban aj.). Jejich široký a pestrý repertoár od baroka až po současnost, virtuozita a preciznost hry sklízí úspěchy hudebních kritiků i široké veřejnosti.
www.kozlany.cz
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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. 6. 2020.
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