PRÁZDNINY 2020

Z RADNICE ...
Vážení občané,
vítám Vás na stránkách Kožlanského zpravodaje, během měsíce června došlo k těmto událostem:

Co se dělo ve městě

řád z vrtu připojen do budovy starého vrtu. Pracuje se
také na opravě budovy (zde budou vrty propojeny).
Vodaři od fa HOKAR demontovaly kompletní staré zařízení a nyní kompletují nové. Když vše půjde dobře,
tak v půlce července by mělo dojít k předání.

Za prvé bych chtěl zmínit kontrolu na městském
úřadě. Kontrola z krajského úřadu na účelovou dotaci
– pořízení figuríny hrnčíře Emana. Další kontrolu provedl MÚ Kralovice na úseku matrik. Obě kontroly proběhly na výbornou.

Průtah
I přes nepřízeň počasí se zaměstnancům firmy
ROBSTAV daří pracovat podle daného harmonogramu.
Po levé straně ulice Kralovická se pokládá dlažba na
chodník. Po skončení se dělníci přesunou na pravou
stranu. Koncem měsíce se začne pracovat na nové
autobusové zastávce „U váhy“. Začne se též
s usazováním sloupů veřejného osvětlení. Co se týče
prací na vodovodním řádu, tak nás čeká poslední část,
a to kompletní rekonstrukce stávající nefunkční šachty
v ulici V Ouvoze. V horní části ulice Kralovická se pokračuje
na
výkopových
pracích
spojených
s budováním nové vozovky. Po vybagrování zeminy se
opět budou provádět zkoušky pevnosti podloží, a když
vše bude v pořádku, začne se navážet kamenivo a
pokládat silniční obruby.

Připojení vrtu

Kultura
Zveme Vás na letní promítání filmů za budovou
městského úřadu, první bude film „Rebelové“.
Další velkou kulturní akcí budou Vavřinecké slavnosti
ve dnech 8. - 9. srpna. Celý program bude zveřejněn.

Na připojení nového vrtu se intenzivně pracuje, kromě
několika dní, kdy hodně pršelo a tím pádem nešly
provádět výkopové práce. Nyní už je hlavní vodovodní

Na závěr bych chtěl všem našim čtenářům popřát
krásné prázdniny, příjemnou a pohodovou dovolenou
doprovázenou hezkým počasím a dobrou náladou.
Jaroslav Koura, místostarosta

Kožlanské filmové léto – červenec od 21:30 hod.

5. 7. 2020 – REBELOVÉ
www.kozlany.cz

19. 7. 2020 – POMÁDA
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Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města
na 7. zasedání konaném dne 15. 6. 2020

Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, místostarosty;
diskusní příspěvky členů zastupitelstva; zprávu o činnosti rady,
zprávu o stavu lesního hospodaření.

Zastupitelstvo určuje:
č. 93/20 – ověřovateli zápisu Luboše Kulhánka a Aleše Hofmana,
návrhovou komisi ve složení předseda Jaroslav Koura, členové
Ing. Václav Hach, Martin Kabelka.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 94/20 - program 7. zasedání
zastupitelstva, č. 95/20 - celoroční hospodaření města Kožlany za
rok 2019 bez výhrad, č. 96/20 účetní závěrku sestavenou ke dni
31.12.2019 včetně výsledku hospodaření města za účetní období
2019, č. 97/20 - návrh smlouvy o
poskytnutí podpory ve výši 950
966 Kč ze Státního fondu životního

prostředí ČR na akci „Kožlany –
Připojení vrtu HV2“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy, č.
98/20 - návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury
ve výši 8 251 513,- Kč na akci
„II/229 Kožlany – průtah dokončení“ a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy, č. 99/20 - prodej pozemku st. 985 v k.ú. Kožlany o
výměře 1 m2 manželům Oldřichu a
Věře Kvasilovým za cenu 100,Kč/m2, č. 100/20 - úplatný převod pozemku p.č. 28/2 v k.ú. Hedčany o výměře 235 m2 z vlastnictví České republiky do majetku
města prostřednictvím Státního
pozemkového úřadu za podmínky,
že cena za pozemek určená znaleckým
posudkem
nepřesáhne
150,- Kč / m2, a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy o úplatném
převodu pozemku při splnění uvedené podmínky, č. 101/20 - přije-

tí dotace ve výši 1 mil. Kč z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města na akci „Vybudování parkovacích stání, odboček a vjezdů –
průtah Kožlany“ z dotačního titulu
Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020 – Projekty obcí a pověřuje starostu k
podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, č. 102/20 - přijetí dotace ve
výši 200 000 Kč z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města na
akci „Kožlany, bývalá hospoda – II.
etapa obnovy oken““ z dotačního
titulu Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité
kulturní památky nebo národní
kulturní památky 2020“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o
poskytnutí dotace, č. 103/20 schvaluje změnu rozpočtu města
na rok 2020 - 2. rozpočtové opatření.

Výsledky projednání rady města na 7. zasedání konaném dne 8. 6. 2020
Rada bere na vědomí:
okres Plzeň-sever, příspěvková orměstskou kanalizační stoku; č.
výsledek konkurzního řízení na obganizace, z důvodu skončení šesti71/20 - bez připomínek s akcí „Kosazení vedoucího pracovního místa
letého funkčního období a vyhlášežlany, PS, p.č. 3999/4, kNN“ a naředitele/ředitelky Základní školy a
ného konkurzního řízení.
pojením nového odběratele na veMateřské školy dr. Eduarda Beneše
řejný rozvod el. energie; č. 73/20
Kožlany, okres Plzeň-sever, příRada jmenuje:
- s připojením pozemku p.č.
spěvková organizace, zprávy stač. 68/20 - na základě výsledků
3578/2 k.ú. Kožlany na vodovodní
rosty, zprávy místostarosty, diskonkurzního
řízení
ze
dne
řad z důvodu stavby zahradního
kusní příspěvky členů rady města,
29.05.2020 a v souladu s § 166
domku.
zaslané informace.
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
Rada odkládá:
předškolním, základním, středním,
č. 72/20 - projednání žádosti o
Rada schvaluje:
vyšším odborném a jiném vzděláprodej pozemků p.č. 4337/1,
č. 66/20 - program 7. zasedání
vání (školský zákon), s § 102 odst.
4337/2 k.ú. Kožlany do dalšího
rady města; č. 69/20 - vyplacení
2 písm. b) zákona č. 128/2000
jednání rady z důvodu zjištění
finančního příspěvku při narození
Sb., o obcích, ve znění pozdějších
možnosti zřízení věcného břemene.
dítěte všem žadatelům o finanční
předpisů, paní Bc. Evu Sixtovou,
příspěvek.
na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Pozn.:
Zveřejněna je upravená
Rada odvolává:
dr. Eduarda Beneše Kožlany, okres
verze dokumentu z důvodu dodrč. 67/20 - dle § 102 odst. 2 písm.
Plzeň-sever, příspěvková organizažení přiměřenosti rozsahu zveřejb) zákona č. 128/2000 Sb., o obce, s účinností od 01.08.2020.
ňovaných osobních údajů podle
cích, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
k 31.07.2020 Mgr. Jaroslava ŠvarRada souhlasí:
osobních údajů v platném znění.
ce, z vedoucího pracovního místa
č. 70/20 - bez připomínek s napoředitele Základní školy a Mateřské
jením čistírny odpadních vod pro
školy dr. Eduarda Beneše Kožlany,
nemovitost č.p. 3 v obci Buček na

Pozvánka do knihovny
Městská knihovna Kožlany pro vás připravila výstavku
Naše dráha aneb z Rakovníka do Mladotic
Výstavu můžete navštívit po celé léto v době otevření knihovny

www.kozlany.cz
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INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovoluje informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
v Hedčanech, které se bude konat dne:
07.07.2020 (10.00 – 14.30)

v Kožlanech, které se bude konat dne:
14.07.2020 (08.00 – 11.30)

14.07.2020 (12.30 – 15.00)

Bližší info na: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se
zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Závěr školního roku 2019/2020 ve škole a školce

„…Červen je v každé škole spojen nejen s finišováním a doháněním klasifikace, ale i se školními
výlety a různými kulturními nebo
sportovními akcemi…“. Takhle nějak jsem začínal červencový článek
každý rok. Letos je ale všechno jinak. Chtěl bych se tedy jen
v kostce ohlédnout za druhým pololetím a vlastně i za desetiletým
působením v ředitelské funkci.
Celé druhé pololetí bylo ovlivněno koronavirovou hrozbou. Změnil
se život všem. Rodičům, kteří
www.kozlany.cz

vzdělávali děti doma, dětem, kterým byla poprvé od Marie Terezie
zakázána povinná školní docházka,
i učitelům, kteří také pracovali
z domova. Během února se nikdy
moc práce neudělá. Sedmáci jsou
na horách, hodně dětí má zaplacené rekreace s rodiči a žáci bojují se
zimními virózami. Na začátku
března byly jarní prázdniny a po
dvou dnech šok v podobě uzavření
škol. Byla to hektická doba, určitě
si pamatujete, že nařízení vlády se
měnila každým dnem. Tenkrát

však ministerstvo školství mlčelo.
Vzdělávat z domova, uzavřít školy,
každý jak umí… Zvolili jsme nejsnazší cestu zadávání úkolů přes
web školy a myslím, že to fungovalo dobře. Někteří „zdatnější“ učitelé vyučovali opravdu on-line, jiní
zadávali úkoly a opravovali práce.
Všichni byli s dětmi v kontaktu a
za všemi byla vidět práce. Každý
se snažil, jak nejlépe uměl. Bohužel se ukázalo, že technické vybavení školy ani mnohých rodin zdaleka neodpovídá 21. století. Proto
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jsme zavedli i předávání tištěných
materiálů za hlavním vchodem do
budovy.
A výsledky? Rodiče si oprášili
školní znalosti a mnozí konečně
zjistili, co že to jejich ratolesti
vlastně ve škole dělají. Neměli to
jednoduché. Pracovat a potom
suplovat výuku. Nutit vlastní děti
do učení. Na konci pololetí jejich
práci zhodnotit. Mnoho rodičů se
obracelo na školu, že situaci nezvládají. Učitelé zjistili, že distanční
výuka je časově o dost náročnější
než běžné vyučování a stejně nikdy nejste schopni zapojit všechny
děti. Nejlépe s vámi spolupracují
většinou ti nejlepší a ty, které byste potřebovali, nejste schopni zapojit. Dlouhodobá distanční výuka
by podle mého názoru hodně pokulhávala.
Domácnosti
nejsou
technicky vybaveny, pokrytí signálem je mnohdy slabé, znalosti a
dovednosti lidí jsou především na
uživatelské úrovni.
Nejlépe na tom byly děti. Prázdniny jim vlastně začaly o tři měsíce
dříve. I když ze všech stran bylo
slyšet, že se o prázdniny v žádném
případě nejedná. Mnozí to tak pojali a v podstatě se školou přestali
komunikovat. Ta „větší polovina“
(toto označení nemají matikáři rádi) naštěstí reagovala na naše výzvy dobře a snad se i něco naučila.
Vše ukáže až čas.

25. května se školy pro žáky
prvního stupně opět otevřely. Nepovinně a v patnáctičlenných skupinách, což přinášelo značné organizační starosti. Od 8. června mohli nepravidelně do školy i žáci druhých stupňů. K organizaci a podmínkám se nemá cenu rozepisovat, už toho bylo napsáno opravdu
hodně. Mateřkou školku jsme znovu otevřeli 20. května zhruba
s polovičním počtem dětí. Snad se
nám další „vlny“ a pandemie vyhnou a školy už zavřeny nebudou.
Žádný sebelepší stroj totiž kontakt
s učitelem nahradit nemůže.
www.kozlany.cz

A co výsledky vzdělávání? Děti
v celé republice mají nejlepší vysvědčení za poslední století. U
nás prospělo s vyznamenáním 102
dětí (normálně cca 75) ze 144 klasifikovaných. Kéž by si taková
hodnocení udržely co nejdéle. Také
nebyl ani jeden kázeňský postih.
Skvělá bilance. Ministerstvo slibuje, že se k tomuto pololetí nebude
vracet a nebude se nikam počítat.
Asi dobře…, i když tím shazuje
práci svých učitelů a vlastně i rodičů.

Školní rok pomalu končí. Od
prvního srpna mě nahradí na místě
ředitele paní učitelka Mgr. Eva Sixtová. Po deseti letech, kdy se organizace rozrostla z 24 zaměstnanců na 36 a z desetimiliónového
rozpočtu na více než dvojnásobek,
už nebude ležet rozhodování na
mých bedrech. Hodně se mi uleví.
Na tomto místě bych ale chtěl
hlavně poděkovat všem, kteří mě
celou dobu podporovali a i po prohraném konkurzu se za mě postavili. Moc si toho vážím a cítím
z toho, že jsem tu práci zase tak
„blbě“ nedělal. A díky těmto lidem
jsem se také rozhodl tady v práci
pokračovat dál a svými zkušenostmi podpořit novou paní ředitelku. Vždyť jde přeci o Vaší-naší
školu… Chtěl jsem se rozepsat více, ale zbytečně bych Vás nudil.
Třeba někdy jindy a na jiném místě zpravodaje.
Na svou práci naváži hned o
prázdninách, kdy se život ve škole
nikdy úplně nezastavuje. Školka
má běžný provoz až do 31. července a děti tam mohou znovu nastoupit už 24. srpna. Na prázdninový provoz se přihlásilo 16 dětí,
ale reálně jich potom chodí méně.
Dále musíme stihnout generální
úklid i další nutné úpravy interiéru
a exteriéru budovy.
Až na období mezi 20. červencem a 8. srpnem bude také
v provozu školní kuchyně. Naše
kuchařky vaří přibližně čtyři desítky obědů pro občany Kožlan, obědy a večeře pro tábor Deliba Kožlany, nově pro dva běhy tábora
v Hedčanech a příměstský tábor

DDM Kralovice – Kožlany. V srpnu
budeme
poskytovat
celodenní
stravování pro basketbalová soustředění jednoho klatovského a
jednoho plzeňského klubu. Tyto
budou u nás i ubytovány. Dále se
bude v budově školy malovat.
Údržba chodeb a dalších prostor už
je každoročním rituálem. Také
bych chtěl letos o prázdninách zrekonstruovat sborovnu a jídelnu
včetně nových podlah. Tak snad se
všechno povede dokončit včas,
abych vše předal s čistým štítem.
Naši
školu
po
prázdninách
opouští 14 deváťáků. Doufám, že
na
nás
budou
vzpomínat
v dobrém. Přeji všem absolventům
za sebe a celý učitelský sbor, aby
se jim v dalším studiu dařilo a co
nejvíce využili znalosti a dovednosti, které jsme se jim snažili předat.
V září by mělo nastoupit 17 nových školáčků do první třídy a další
starší spolužáci, kteří se do Kožlan
stěhují s rodiči. Kolik jich nakonec
bude, budeme vědět až prvního
září. Vstup do školy bude na prvňáčky i jejich rodiče klást nové povinnosti a úkoly. Doufám však, že
radost z dobře zvládnuté práce a
krásných známek v žákovských
knížkách převládne. Do mateřské
školky po prázdninách postupně
přivítáme 10 nových dětí. Počet
dětí ve školce klesl. Od září bychom jich měli mít asi 42. To nám
umožní otevřít pouze dvě třídy.
Přesné počty dětí nyní můžeme jenom odhadovat. Prázdniny jsou
dlouhá doba a vždy nás na jejich
konci někdo překvapí.

Všem ostatním žákům, o kterých
jsem se výše nezmínil, začínají už
ty pravé prázdniny. Užijte si sluníčka a věřte, že se na Vás budeme v září těšit. I pracovníci školy
budou čerpat zasloužené volno.
Chtěl bych všem zaměstnancům
poděkovat za obětavou a těžkou
práci a popřát jim nikým nerušenou dovolenou plnou krásných,
prosluněných dnů.
Mgr. Jaroslav Švarc
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SPOLKY
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 –
park před radnicí
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 budou připraveny „výtvarné dílničky“
Vyhlášení soutěže „O nejlepší české buchty“
Dámy upečte dle vašeho rodinného receptu buchty s náplní, kterou miluje Vaše rodina a přineste je 5. září na
Kožlanský jarmark. Porota ráda ochutná 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 na plakátech.
V. Kobyláková

Kožlanské šikulky

Začíná léto a my jsme vždycky měly napilno, připravovaly jsme se na jarmarky. Letos se zúčastníme v létě
třech akcí.
Dostaly jsme pozvání na Vavřinecké slavnosti v Kožlanech dne 9. srpna, kde se zúčastníme jarmarku a také připravíme pro děti tradiční odpolední tvořivou dílničku.
22. srpna odpoledne budeme v Kozojedech na akci „Odpoledne s myslivci a včelaři“.
5. září se koná Kožlanský jarmark od 13 hod. – 17 hod., kde budeme nejen prodávat, ale
také připravíme několik výtvarných dílniček nejen pro děti a dospělé návštěvníky.
Přejeme Vám hezké léto, hodně štěstí a pevné zdraví.
Kožlanské šikulky
Okrašlovací spolek kožlanský a jeho činnost ve 30. letech 20. století
Na konci 19. a v 1. polovině 20.
– paní Janská, co bydlela po Léblojméno, za což jim Edvard Beneš na
století bývalo zcela běžné, že
vi, si udělala z plochy hřbitova
začátku dubna 1935 poděkoval.
v městech a městečkách vznikaly
skladiště. Plán úprav a výsadby se
Místo pro park bylo vybráno ve
okrašlovací spolky, které se staraly
ale nedochoval, takže nelze přesně
středu města, západně od nově
o úpravu veřejných prostranství,
určit, jaké práce byly na starém
budované vily MUDr. Syrového
zakládání parků, jejich údržbu či o
hřbitově realizovány. Drobné ne(zdravotní středisko), kde v té dovýsadbu vhodné zeleně. Nejinak
shody s obyvateli v okolí hřbitova
bě sice již byl zkanalizován potok,
tomu bylo i v Kožlanech.
a časté poničení oplocení a pilířků
ale údolí nebylo dosud zavezeno.
V roce 1933 se píše v městských
při vstupu na hřbitov byly častými
Proto členové spolku žádali 3. ledpísemnostech o nově zřízeném
předměty stížností spolku k vedení
na 1936 městské zastupitelstvo,
okrašlovacím spolku; jeho kořeny
obce. O ničení výsadby se postara„aby všemi prostředky po ruce
však sahaly až do 80. let 19. stolely občas i kozy.
jsoucími urychlilo zavážku zregulotí. První akcí nově zřízeného spolČestným členem Kožlanského
vaného potoka v části od pozemku
ku, jehož předsedou byl pan Čeněk
okrašlovacího spolku byl pochopip. Dr. Syrového k mostu před
Korb a jednatelem pan Oldřich
telně i místní rodák Edvard Beneš,
Sládkem, aby Okrašlovací spolek
Lajpert, byla obnova parku u koskterý za tuto poctu vedení spolku
pak mohl přikročit k úpravě potela sv. Vavřince, „kvůli dobrému
poděkoval a omluvil se, že nemůže
zemku, bude-li ovšem jeho předzvuku města a památce našich
z pracovních důvodů do Kožlan zacházející žádosti vyhověno“ (fizemřelých předků“. Spolek neměl
jet a jednání spolku se zúčastnit.
nanční dar). Práce na úpravě se
dostatek financí, proto žádal město
Proto poslal spolku 1000 korun.
protáhly do roku 1937, kdy vedení
o příspěvek 500 korun. Město peEdvard Beneš pak činnost spolku
spolku zaslalo městské radě dopis,
níze určitě poskytlo a opravy propodporoval štědrými finančními
v němž ji seznamuje se svým konběhly v létě 1933, protože na konci
dary i v době, kdy byl již na počátkrétním plánem na založení a osaříjna si představení spolku ztěžoku 2. světové války v Londýně.
zení parku, jenž ponese jméno Edvali u vedení města, že „ačkoliv taSpolek chtěl založit ve městě
varda Beneše (tehdy již prezidento úprava stála 500 Kč“, sousedka
nový park, který by nesl Benešovo
ta). Zároveň žádali, zda by bylo
www.kozlany.cz
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možno přemístit benzinovou pumpu bratří Zikmundů z levé strany
silnice na pravou před obchod pana Staňka, aby mohla být na levé
straně mezi parkem a silnicí vysázena alej. Město si stanovilo své
podmínky, především hranici parku
směrem k silnici, benzinová pumpa
byla přeložena a práce zahájeny.
V říjnu žádal spolek město o přidělení 22 ks kůlů ke stromkům, které
mají být v sadu vysazeny nejpozději do 5. listopadu. Písek na cestičky byl věnován městem z obecní
pískovny. Park byl tímto dokončen
a
jeho
podobu
známe
z dochovaných historických fotografií (viz). Na jaře roku 1938 žádal spolek městskou radu a zastupitelstvo o označení a pojmenování
vhodným názvem – „Benešovo
náměstí“, nebo „Benešův sad“,
k čemuž dal spolku svůj souhlas
Edvard Beneš už v roce 1935. Spolek zároveň žádal prostřednictvím
předsedy Otakara Skalického a
jednatele Josefa Staňka (pozdějšího předsedy), aby novými tabulkami byly označeny všechny ulice
a náměstí v Kožlanech, a že je
ochoten s těmito pracemi pomoci.
Nový park byl skutečně označen
tabulkou „Benešův sad“, pak náměstí, ale ne na dlouho, protože
po obsazení zbytku Československa 15. března 1939 vojsky nacis-

tického Německa, musela být
všechna podobná pojmenování
okamžitě sundána. Ještě v roce
1941 se členové spolku společně
s vedením Národního souručenství
obrátili na občany Kožlan, aby pomohli při zavážení rokle nad sadem.

Pohled na nově osázený Benešův sad

Vedle úpravy sadu u kostela sv.
Vavřince a zřízení nového sadu na
Benešově náměstí se spolek zasazoval o výsadbu zeleně ve městě a
v okolí. V létě roku 1937 se členové spolku rozhodli vysázet podél
nově dokončené silnice ve městě
100 ks kulovitých akátů a javorů, a
to od rohu domu paní Taušové podél chodníků až ke škole, dále od
konce tarasu před školou až
k domu pana Františka Topinky
mladšího. Alej pokračovala od
městské váhy až k domu pana Celestýna Nového. Z toho důvodu
provedli členové spolku pochůzku

městem s radním Kouklem a náměstkem starosty Pécem. V září
psali představení spolku do Prahy
Svazu okrašlovacímu a ochrannému na Malém náměstí 11 a žádali
dle oběžníku o přidělení sazenic
10 000 ks tří a víceletých borovic
obecných, 10 000 ks tří a víceletých smrků obecných, 2 000 ks
habrů, 1000 ks jilmů, 1000 ks jasanů, 500 ks klenky, 500 ks bezu.
Tyto sazenice nechtěli jen na alej,
ale na osázení většího komplexu
pozemků, které „rodiště dr. E. Beneše koupilo k řádnému zalesnění
a okrášlení vhodným stromovím“.
Kolik sazenic z této objednávky do
Kožlan skutečně dorazilo, není
v dokumentech
spojených
s činností spolku uvedeno. Dochovaly se ještě další objednávky sazenic stromků, ale to již v řádu desítek kusů.
Park u zdravotního střediska
dnes vypadá zcela jinak, starou
vrbu
nahradila
nová,
záhony
s růžemi dávno zmizely. Také
z předválečných alejí u silnice zbylo jen torzo, padly za oběť úpravám komunikace;
část stromů
nahradila v dolní části města nová
výsadba.
Jitka Vlčková

Pochod Dřevec – Kozojedy – Dřevec
V sobotu 13.6.2020 se po tříměsíční přestávce sešli
členové a příznivci našeho spolku. Pěšky jsme se vydali lesem do Brodeslav. Odtud, po krátké přestávce,
jsme pokračovali směrem na Rohy. I když se počasí
zprvu tvářilo, že se spíše spálíme, tady se obloha zatáhla a do Kozojed jsme dorazili osvěžení lehkým deštěm a někdo možná i vystrašený krátkou bouřkou.
V Kozojedech už nás čekala paní Helena Jahodová,
aby nás provedla a také nám řekla něco o historii i
současnosti zdejšího kostela Sv. Mikuláše. Před zpáteční cestou domů jsme se ještě zastavili v Rodinném
pivovaru v Kozojedech a po odpočinku vyrazili na zpáteční cestu do Dřevce.
Za Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce z.s.
Jindra Fišerová

Prázdninové pranostiky - Červenec
Když dne ubývá, horka přibývá.
Co červenec neupeče, to již v srpnu neuteče.
Jaký červenec, takový leden.
Na Prokopa (4. 7.) promokne kdekterá kopa.
Po svatém Janu Husi (6. 7.) šelma sedlák, který srpy nebrousí (pozn.: označení šelma bylo ve středověku hrubou nadávkou).
Svatá Markyta (13, 7.) hodila srp do žita.
Na svatého Praxeda (21. 7.) mlha k zemi usedá.
Na svatého Jakuba (25. 7.) odpoledne léto, dopoledne zima.
Svatá Anna (26. 7.) – chladna z rána.
Od svatého Ignáce (31. 7.) se již léto odvrací.
www.kozlany.cz
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Kdy volat hasiče na rojící se včely

Víte kdy hasiče zavolat a kdy nikoli?

Hasiče volejte v případech že:
1. Roj se vyskytuje v místech pohybu většího množství lidí - parky, školy, úřady atd.
2. Roj se usídlil na domě, stromu, hospodářské budově nebo kdekoli jinde, kde se často pohybuje, či žije
osoba s alergií na včelí bodnutí
Kdy hasiče nevolejte:
1. Roj je na stromě, či budově ve výšce nad cca 3m zde nikoho neohrožuje (neplatí pro místa pohybu
alergiků)
2. Roj je v odlehlé části pozemku - zde opět nikoho
neohrožuje
Ve stručnosti lze říci, že odůvodnitelný zásah je ten,
kdy může docházet k bezprostřednímu ohrožení jedinců, či skupin obyvatel.
Je v pravomoci velitele zásahu rozhodnout o tom, zda
bude zásah proveden, či nikoli. Včelí roj obvykle setrvá na místě pár desítek hodin maximálě dní, a pak
většinou odletí, zvažte tedy, zda opravdu necháte
včelstvo odstranit a zda se opravdu cítíte přítomností
roje ohroženi. Hasiči musí během zásahu celý roj zlikvidovat, čili zabít. Není zvykem, že by si takový roj

vzal někdo ze včelařů, protože je to pro něho včelstvo
neznámého původu, které může mít některé choroby
či parazity a jeho nasazením do svého včelínu by včelař riskoval existenci svých včelstev.
A jak se vlastně zásah provádí?
➢ důležité je zjistit velikost roje, případně hnízda. V případě, že je roj nebo hnízdo pod omítkou nebo fasádou nebo v dutině stromu, tedy
hasiči nevidí na velikost hnízda, je jejich zásah
neúčinný.
➢ hmyz lze odchytávat pouze tehdy, když není
rozlítaný (tzn. nejlépe ráno nebo večer)
➢ roj (hnízdo) se poté vezme do igelitového pytle, odstřihne se a pomocí chemických prostředků se zlikviduje. V případě, že roj nejde
sebrat a umístit do pytle, je odsát motorovým
vysavačem.
Tento postup byl konzultován s včelaři, kteří v něm
spatřují výhodu nejrychlejšího, nejčistšího a nejjednoduššího zásahu.
Důležitá je také denní doba zásahu. Roj je v průběhu
dne částečně rozptýlen a včely se do něho vracejí navečer a právě to je vhodný okamžik k jeho likvidaci

Prázdninové pranostiky - Srpen

V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
Na svatého Kajetána (7. 8.) otvírá se stodol brána.
Vavřinec (10. 8.) ukazuje, jaký podzim nastupuje.
Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce!
Když prší na svatého Rocha (16. 8.), bude brambor trocha.
Bartoloměj svatý (24. 8.) odpoledne krátí.
Stětí sv. Jana (Křtitele; 29. 8.) přestávají již parna.
Na Jana stětí vlaštovky od nás letí.

Vážení čtenáři a čtenářky, doufejme, že nám to letošní léto vyjde tak akorát a že si možná na tu naši Vavřineckou pouť ty ječné lívance – tak jak to bylo v Kožlanech dříve zvykem – také jednou upečeme. A když ne, tak to
také nebude vadit, hlavně aby nám nepršelo, neboť jak se říká u nás v Kožlanech: „Na kožlanskou pouť v neděli
nikdy neprší.“ Sleduji to už několik let a opravdu je tomu tak.
Jitka Vlčková

SPORT
TJ Olympie Kožlany

V prázdninovém čísle zpravodaje se obvykle na tomto místě ohlížíme za právě skončenou fotbalovou sezónu.
Nejinak je tomu i tentokrát, hodnocení však bude mnohem kratší. Koronavirová pandemie totiž znemožnila
odehrát celou jarní část, takže jen pár slov k podzimu.
Nejvíce může předčasný konec soutěže mrzet naše A-mužstvo, které po podzimní části okresního přeboru
drželo nadějnou druhou příčku a těšilo se na boje o postup do kraje.
Naopak stará garda by na tento ročník soutěže nejspíš nejraději zapomněla. Výsledky nic moc, navíc hned
ke dvěma ze šesti zápasů soupeř vůbec nedorazil, pak zrušené jaro, takže místo radosti ze hry a z pohybu převládly hlavně rozpaky.
Starší přípravka se potýkala s úzkým a proti většině soupeřů hodně mladým kádrem, takže to pro kluky bylo těžké. Snad je tato situace a dlouhá jarní pauza neodradí.
V současné době se zdá, že to nejhorší z pohledu hygienických omezení už máme za sebou. Opatření znemožňující sportovat jsou minulostí, a nic nebrání tomu, aby nový ročník fotbalových soutěží začal v obvyklých
termínech. Vedení klubu tak opět po roce stálo před rozhodnutím, jakou formou zapojit do fotbalových soutěží
naši mládež. Bohužel se nám příliš neosvědčila spolupráce s Kralovicemi (s výjimkou dorostu, kde budeme ve
společném družstvu pokračovat) - několik kluků se tam sice prosadilo a zdá se, že jsou spokojeni, ovšem většinu tento formát z různých důvodů neoslovil. Abychom o tyto fotbalové naděje nepřišli a přivedli je zpět na hřiště, museli jsme vymyslet jinou variantu. A protože nedostatkem „materiálu“ trpí i mnohem větší kluby než my,
www.kozlany.cz
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přicházely ze svazu různé návrhy a nápady na změnu formátu především v kategorii starších žáků, kde je problém nejpalčivější. Výkonný výbor okresního svazu však nakonec všechny alternativy zamítl a vše zůstalo při
starém. My jsme se tedy rozhodli přihlásit do soutěže opět jen mužstvo starší přípravky s tím, že pro starší kluky se budeme snažit čas od času domluvit přátelské utkání se stejně starými kluky z okolních klubů. Těsně před
uzávěrkou tohoto čísla se ještě objevila informace, že svaz uvažuje o uspořádání soutěže pro týmy starších žáků ve formátu 7+1 na menším hřišti. O účast v této „náhradní“ soutěži jsme předběžně projevili zájem, tak uvidíme, kolik mužstev se připojí a jestli to nakonec dopadne.
Rádi bychom na tomto místě apelovali i na další kluky (a jejich rodiče), kteří by měli chuť se začít fotbalu věnovat. Přijďte mezi nás, věřím, že nebudete litovat. Zároveň bychom v tomto směru uvítali i větší podporu ze
strany kožlanské školy.
Všem hráčům, funkcionářům i fanouškům přejeme příjemně strávené prázdniny a těšíme se na setkání při
přípravných a následně i mistrovských utkáních našeho áčka a samozřejmě na tradičním pouťovém sportovním
odpoledni, které se uskuteční v sobotu 8. srpna a během něhož budou v akci všechna naše mužstva. Tento rok
se na hřišti nebude konat tradiční diskotéka, náš klub se místo toho bude podílet na pořádání kožlanských Vavřineckých slavností. Bližší informace budou včas zveřejněny na klubových a městských webových stránkách a
na obvyklých vývěskách.
Jiří Švamberg
A-mužstvo (okresní přebor):
1. Sulkov
40:12
38
2. KOŽLANY
46:17 31
3. Zbůch
60:29
27
4. Tlučná
27:21
24
5. Ledce
21:32
21
6. Nýřany
32:27
20
7. Mladotice
37:36
20
8. Křelovice
24:24
20
9. Všeruby
43:35
19
10. Kaznějov B
36:28
18
11. Líně
38:44
15
12. H. Bříza B
26:54
11
13. Dolní Bělá
24:45
9
14. Manětín
6:56
0

Tabulky ročníku 2019/2020
Stará garda (skupina A):
1. Plasy
28:14
15
2. Zruč
27:11
15
3. KOŽLANY
17:13 11
4. Druztová
12:11
8
5. Manětín
16:22
6
6. Třemošná
9:18
4
7. Chrást
8:28
0

Starší přípravka (okresní soutěž - skupina B):
1. Plasy
111:34 27
2. Kaznějov
163:46 24
3. Žihle
114:75 21
4. Horní Bříza
122:59 18
5. Mladotice
84:76 15
6. Hadačka
78:70 12
7. Kralovice
75:110 9
8. Trnová
80:123 6
9. KOŽLANY
21:155 3
10. Kozojedy
27:127 0

Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy
1. 9. 2011

26. 6. 2020

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 30. 6. 2020.
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