ZÁŘÍ 2020

Z RADNICE ...
Vážení občané,
je konec prázdnin, konec dovolených, začíná nový
školní rok a děti doufejme, opět, nastoupí do škol.
Přesto i v tomto období čerpání dovolených pokračovaly práce na všech našich stavbách. Práce na průtahu pokračovaly v ulici Na Drahách výstavbou nové
kanalizace a přepojováním kanalizačních přípojek.
Dokončovací práce na ulici Kralovická a V Ouvoze pokračovaly, po čerpání dovolených zaměstnanců stavební firmy, v druhé půli měsíci srpna. Jako součást
prací na průtahu městem Kožlany se nám povedla
prosadit i rekonstrukce objízdné trasy na Dřevec, kde
byl začátkem měsíce srpna položen nový asfaltový
koberec. Probíhaly i práce na propojení vrtu č. 2,
v půli srpna byly práce ukončeny a v současnosti už
tento vrt dodává vodu do našeho vodovodního řádu.
Očekáváme tím zlepšení už tak velmi kvalitní pitné
vody. Koncem srpna se rozběhnou práce i na výstavbě nového rybníka v obci Buček a na měsíc září připravujeme rekonstrukci silnice ke hřbitovu v obci
Hedčany.
Naše technické služby se celé prázdniny, i přes problémy s technikou, staraly o údržbu zelených ploch,
úklidu nepořádku, provádění drobných oprav a pomoc
při zajištění kulturních akcí.

Nezaháleli ani pořadatelé už tradičních akcí jako je
nohejbalový turnaj v Bučku, koncert v kostele
v Hodyni, Kožlanské pouti nebo oslavy vodníka
v Hedčanech.
Začátkem srpna proběhla jako již tradičně Kožlanská pouť. Tentokrát se pořadatelé vrátili k tradicím
našich předků a pouť se po mnoha letech konala před
radnicí. Dvoudenní program byl rozdělen na sobotní
večer spíše pro mladé a nedělní odpolední spíše pro
starší. Pěkné počasí, příjemné posezení ve stínu pod
stromy, dobré pití a příjemná muzika vytvořili velmi
pěknou atmosféru. Za to velký dík pořadatelům a kulturní komisi pod vedením Klárky Hurtové. Samozřejmě nedílnou součástí pouti byla výstava králíků a
drobného zvířectva tradičně v pátek i sobotu. Během
sobotního odpoledne na fotbalovém hřišti proběhlo
pouťové utkání starých gard Kožlan a Kralovic a utkání „A“ mužstva s týmem z Olešné.
Léto je prakticky za námi a začíná nový školní rok.
Doufejme, že nedopadne jako ten poslední a že
„ochranná“ opatření zaváděná od 1.9.2020 jsou
opravdu jen dočasná.
Václav Kratochvíl, starosta

Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2020 při vstupu do budovy městského úřadu, knihovny a muzea
platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta města Kožlany podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v
pátek 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
sobotu 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: zasedací místnost Městského muzea
v Kožlanech, Dr. E. Beneše 2, pro voliče bydlící v Bučku, Dřevci, Hedčanech, Hodyni a Kožlanech.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Před vstupem do volební místnosti mají voliči povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a ve
volební místnosti povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2 m.
www.kozlany.cz
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Pozvánka na zastupitelstvo
V pondělí 14. září 2020
v 18:00 hodin
se koná
8. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti
Městského muzea
Kožlany

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) MAS Světovina o.p.s. – programové období 2021-2027
5) Majetkové a ostatní záležitosti města
-přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na opravu havarijního stavu komunikací,
-návrh smlouvy o dílo na opravu havarijního stavu komunikací,
-prodej pozemku p.č. 4150/123 k.ú. Kožlany nově odděleného od pozemku p.č. 4150/25
k.ú. Kožlany,
-prodej pozemků st. 43 k.ú. Hodyně u Dřevce, st. 42 k.ú. Hedčany, jejichž součástí je
stavba bez č.p./č.ev.,
-prodej pozemku p.č. 4988 vše v k.ú. Kožlany,
-prodej části pozemku p.č. 17/1 a části 695/5 vše v k.ú. Buček,
-žádost o dotaci do Programu rozvoje venkova a pověření starosty k podpisu smlouvy.
6) Změna rozpočtu na rok 2020 - 4. rozpočtové opatření
7) Zpráva starosty města
8) Diskuse
Pozn.: Na jednání zastupitelstva mají zastupitelé i veřejnost povinnost zakrytí úst a nosu
rouškou či jiným způsobem a dodržovat sociální distance.

Výsledky projednání rady města na 8. zasedání konaném dne 29. 6. 2020
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, diskusní příspěvky
členů rady města, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 74/20 - program 8. zasedání
rady města; č. 75/20 – 3. rozpočtové opatření roku 2020; č. 76/20
- zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na adrese Pražská 260, Kožlany za podmínek v
něm uvedených; č. 77/20 - užívání veřejného prostranství na
části pozemku p.č. 4146/9 k.ú.
Kožlany – přístřešek na dřevo o
velikosti plochy 18 m2 na dobu
neurčitou, p.č. 3971/5 k.ú. Kožlany – předzahrádka o velikosti plochy 25 m2 na dobu neurčitou, p.č.

3971/5 – prodejní zařízení o velikosti plochy 14,6 m2 po dobu od
01.07.2020 – 30.09.2020 s tím, že
poplatek za užívání veřejného prostranství dle platné obecně závazné vyhlášky se vztahuje pouze na
umístění
prodejního
zařízení;
č. 78/20 - zveřejnění záměru
prodeje pozemku p.č. 4337/1 o
výměře 1381 m2, a pozemku p.č.
4337/2 k.ú. Kožlany o výměře 226
m2 včetně zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 4337/1 k.ú.
Kožlany k zajištění přístupu na pozemek p.č. 2414/5 k.ú. Kožlany;
č. 79/20 - smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. IV-12-0016449/02
a dohodu o umístění stavby elek-

trické přípojky na pozemcích p.č.
3993/2, 3993/1, 4294/8 vše v k.ú.
Kožlany se společností ČEZ Distribuce, a.s.; č. 80/20 - zveřejnění
záměru prodeje pozemku st. 43 v
k.ú. Hodyně u Dřevce o výměře 6
m2, jehož součástí je stavba technického vybavení a pozemku st. 42
v k.ú. Hedčany o výměře 5 m2,
jehož součástí je zemědělská stavba; č. 81/20 - přijetí dotace od
Plzeňského kraje ve výši 10 tis. Kč
z dotačního titulu Podpora činnosti
informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020 na
výměnu výpočetní techniky v IC
Kožlany.

Výsledky projednání rady města na 9. zasedání konaném dne 20. 7. 2020
Rada bere na vědomí:
Kč na organizaci a pořádání Vavřilu pro bezdrátový rozhlas města
zprávy starosty, diskusní příspěvky
neckých slavností v termínu od
Kralovice pro přidruženou část
členů rady města, zaslané infor8.8. do 9.8.2020 poskytnutý firHradecko s tím, že instalace zařímace.
mou Elektromontáže Mašek, IČO
zení pro odečet elektrické energie
Rada schvaluje:
26142503; č. 87/20 - přijetí fia úhrada nákladů s tímto spoječ. 82/20 - program 9. zasedání
nančního daru ve výši 15 000,- Kč
ných není vyžadována vzhledem
rady města; č. 83/20 – platový
na organizaci a pořádání Vavřineck marginální spotřebě elektrické
výměr ředitelky Základní školy a
kých slavností v termínu od 8.8. do
energie.
Mateřské školy dr.Eduarda Beneše
9.8.2020 poskytnutý firmou WISO
Rada souhlasí:
Kožlany s účinností od 01.08.2020;
Plzeň CZ v.o.s., IČO: 29083770
č. 88/20 - se záborem pozemku
č. 84/20 - přijetí finančního daru
včetně smlouvy o poskytnutí fipřed č.p. 279 Kožlany z důvodu
ve výši 5 000,- Kč na organizaci a
nančního daru; č. 90/20 - zveřejrekonstrukce střechy na objektu ve
pořádání Vavřineckých slavností
nění záměru prodeje části pozemlhůtě
od
30.07.2020
do
v termínu od 8.8. do 9.8.2020 poku p.č. 4150/25 v k.ú. Kožlany o
13.09.2020 za podmínky dodržení
skytnutý Ivanou Hanzlíkovou, IČO
výměře cca 25 m2 před rodinným
bezpečnostních opatření a zajištění
69438960; č. 85/20 - přijetí fidomem č.p. 225 Kožlany a žádá o
bezpečného průchodu osob.
nančního daru ve výši 10 000,- Kč
předložení geometrického plánu na
Rada neschvaluje:
na organizaci a pořádání Vavřinecpožadovanou část pozemku před
č. 89/20 - poskytnutí finančního
kých slavností v termínu od 8.8. do
projednáním
žádosti
příspěvku na činnost Českého čer9.8.2020
poskytnutý
firmou
v zastupitelstvu města; č. 91/20 veného kříže, Oblastní spolek ČČK
ROBSTAV k.s., IČO 27430774
umístění antény na vnější stěnu
Plzeň jih + sever, z důvodu nedovčetně smlouvy o poskytnutí fivodojemu a umístění podpůrného
statku
finančních
prostředků
nančního daru; č. 86/20 - přijetí
zařízení antény na vnitřní stěnu
v rozpočtu města.
finančního daru ve výši 10 000,vodojemu z důvodu zesílení signáwww.kozlany.cz
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Informace

Nové smlouvy o dodávce
vody a odvádění odpadních
vod
Na základě nových právních norem je nutné uzavřít novou
„Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod“. Proto ji během září a října zašleme všem majitelům nemovitostí v Kožlanech.
Žádáme Vás, abyste si výše
uvedenou smlouvu přečetli, doplnili všechny potřebné údaje, případně opravili chybné, podepsali a 1
výtisk nám vrátili do 14ti dnů
/osobně, poštou/. Součástí je i „Informace o zpracování osobních
údajů“. Tyto je třeba také si přečíst a podepsané vrátit.
V případě dotazů se obraťte na
náš úřad /p. Plačková/ osobně, telefonem
/37339613/,
mailem
/plackova@kozlany.cz nebo info@kozlany.cz/.

Změny jízdních řádů od
30.8.2020

Od 30. srpna dochází ke změnám jízdních řádů vybraných linek
autobusové dopravy. Důvodem
změn jsou jednak podněty od cestujících, obcí či dopravce, ale též
nařízení Plzeňského kraje o úsporách z důvodu dopadu pandemie

koronaviru do krajského rozpočtu
se snahou ušetřit zhruba 10 % finančních prostředků. POVED zrušil
spoje, které jezdily prázdné nebo
pouze s náhodnou frekvencí a neruší školní spoje. Většího omezení
se též dočkaly prázdninové a víkendové spoje. Seznam změn a
jízdní řády jsou k nalezení zde:
https://www.idpk.cz/cz/jizdnirady-od-30-8-2020-v-autobusovedoprave/

Integrace veřejné dopravy
na Rakovnicku (2.etapa)

Od soboty 15. srpna 2020 došlo ve spolupráci organizátorů dopravy IDSK a ROPID společně s
městy, obcemi a autobusovými
dopravci k rozšíření integrace autobusových linek v oblasti Rakovnicka, jež bezprostředně navazuje
na již realizovanou fázi integrace
Rakovnicka v prosinci 2019. Realizací této části dojde k plné integraci okresu Rakovník včetně zajištění přeshraničních vazeb do Plzeňského (Kralovice) a Ústeckého
kraje (Podbořany). Součástí této
akce bude rovněž optimalizace nasazování dopravních výkonů železniční a autobusové dopravy spočívající v okolí trati Rakovník – Kralovice, resp. Jesenice. Díky lepší

vzájemné koordinaci bude možné
zajistit plošnější dopravní obsluhu
uvnitř Středočeského kraje nebo
napojení na hl. m. Prahu. Díky
spolupráci s Plzeňským krajem bude rovněž zajištěno komfortnější
napojení na autobusové spoje ve
směru do Plzně.
Jihozápadní část Rakovnicka obsluhují linky PID 570, 571, 573.
Páteřní linku představuje linka
570 spojující města Rakovník a
Kralovice. Časové polohy spojů
jsou koordinovány s železnicí tak,
aby nedocházelo k souběhu spojů.
Zároveň je vlaková linka S53 zaintegrována až do Kralovic. Školní
spoje jsou pak zachovány stejně
jako na současných linkách SID.
Ve spolupráci s Plzeňským krajem dochází k rozšíření provozu
v pracovní den dopoledne, večer a nově i o víkendu a
v Kralovicích jsou zavedeny garantované
návaznosti
na autobusovou linku IDP směr Plzeň.
Více na: www/pid.cz
Informační leták „Integrace oblasti
Rakovnicko II. – srpen 2020“ dodal
Středočeský kraj.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Zahájení školního roku 2020/2021

Čeká nás školní rok, který navazuje na rok plný změn, nečekaných
omezení a opatření.
Ministerstvo rozeslalo ve druhé
polovině srpna školám Manuál
k zajištění provozu školy, který
během několika dní pozměnilo.
Nebylo tedy snadné rozhodnout,
jaká opatření ve škole od 1. září
zavedeme. Domnívám se, že
nejpodstatnější je, aby se běh školy podobal co nejvíce normálu a
nikdo nepociťoval nadměrná omezení. Začneme tedy výuku žáků v
běžných třídách bez roušek. Vedle
toho byli zaměstnanci školy seznámeni s nutností dodržovat co
nejvyšší možnou míru bezpečnostních a hygienických pravidel, ke
kterým budou vedeni i všichni žáci.
Pokud nám krajská hygienická stanice nařídí zakrytí nosu a úst, poří-

dili jsme pro pedagogické pracovníky průhledné masky, děti tak
stále uvidí do tváře svých učitelů.
Díky přislíbenému příspěvku na
ICT škola v podzimních měsících
nakoupí nové vybavení a renovuje
stávající tak, aby všichni pedagogičtí pracovníci mohli svým žákům
poskytovat výuku na dálku. Zatím
se s žáky v případě potřeby budeme setkávat na Skype. V plánu je
dále využívání Google Classroom a
Meet, které je však spojeno i
s revizí vnitřní počítačové sítě školy a s jejím případným přenastavením.
V prvním týdnu budou žákům
rozdány dotazníky pro rodiče, abychom zjistili reálné možnosti rodin
v rámci poskytování distanční výuky. Na základě získaných informací
budeme moci lépe přizpůsobit dál-

Prázdniny jsou již minulostí a
školní rok 2020/2021 se pomalu
rozbíhá. Snad nebude narušen nuceným coronavirovým volnem a

dovolí nám dohonit vše, co jsme
zameškali na jaře.
Během července a srpna jsme
dokončovali práce, které by byly

www.kozlany.cz

Z naší školy a školky

kové vzdělávání potřebám jednotlivých žáků.
Změny se chystají i ve školní kuchyni. Společně s kuchařkami hledáme možnosti, jak v naší škole
připravovat jídla z co nejčerstvějších surovin. V průběhu roku budou paní kuchařky pravidelně vařit
i nová jídla, která jistě zpestří nabídku školní kuchyně a povedou
k většímu zájmu o stravování ze
stran žáků i cizích strávníků.
V zájmu zachování bezpečí vyzývám všechny cizí návštěvníky,
aby nevstupovali do školy bez
předchozí domluvy. Rodiče prosím,
aby doprovázeli své děti pouze ke
vstupním dveřím do budovy.
Všem žákům i zaměstnancům
přeji, aby byl tento školní rok klidný a plný pohody.
Mgr. Eva Sixtová

při plném provozu problematické. I
když o plném provozu nelze hovořit od poloviny března. Ve školce
jsme stihli vymalovat během nuKožlanský zpravodaj 9 / 2020
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cené pauzy na jaře a v létě už čerpali zaměstnanci po dobu tří týdnů
dovolenou nebo prováděli jen úklidové a desinfekční práce.
Provoz školky se znovu rozběhl
24. srpna. Do konce měsíce se
jednalo
ještě
o
školní
rok
2019/2020. První nově zapsané
děti nastoupí až na začátku září.
Potom přivítáme asi 40 dětí ve
dvou třídách. Další zapsané děti
nastoupí v lednu. Pokud se již nikdo nepřihlásí, budou nám na dvě
třídy stačit čtyři učitelky a jedna
asistentka pedagoga. Na tomto
místě bych se ještě rád vrátil
k červencové docházce. Do školky
jsme měli přihlášeno 18 – 20 dětí.
Reálně jich ale docházelo 4 – 8!!!
Provoz při tomto počtu je neskutečně ztrátový a určitě se odrazí
hlavně na úsporných opatřeních ve
stravování nebo doplňování pomůcek.
Do základní školy jsem na
prázdniny naplánoval rekonstrukci
podlah v jídelně, sborovně a přilehlých dvou kabinetech. Toto proběhlo během července. Učitele
v září přivítá nové rozestavení stolů ve sborovně a kuchyňka
v kabinetě vedle. Snad se jim bude
v rekonstruovaných prostorách líbit. Také jsme nechali vymalovat
všechny chodby, kuchyni a některé
další provozní místnosti. Dále se
uklízelo, desinfikovalo, prostě práce bylo dost. V této souvislosti

bych chtěl moc poděkovat panu
školníkovi P. Feixovi, který strávil
o prázdninách bez ohledu na dovolenou mnoho času nad rámec
svých povinností.

Ani kuchařky a uklízečky nečekalo snadné léto. (A to nechci domýšlet, co nás se zpřísňujícími se
podmínkami
čeká
dále…)
V červenci jsme mimo našich občanů vařili pro kožlanský tábor Deliba a hedčanský tábor Dopraváček. Od poloviny srpna probíhala
soustředění dvou basketbalových
klubů z Plzně a Klatov (připravujeme celodenní stravu) a dále jsme
zajišťovali jídlo pro druhý běh tábora v Hedčanech a příměstský tábor DDM Kralovice. Všechny peníze
získané doplňkovou činností budou
vhodně využity na mzdy a nákup
dalšího potřebného vybavení. Děkuji všem, kteří svou prací doplňkovou činnost zajišťují. Především
bych chtěl vyzdvihnout kuchařky,

které
tráví
během
prázdnin
v kuchyni i více než 12 hodin denně.
Během prázdnin proběhlo také
předání školy nové paní ředitelce
Mgr. Evě Sixtové. Z pozice zástupce ředitele jí budu i dál k dispozici
se svými desetiletými zkušenostmi
v řídící funkci.
A co nás čeká dál? Do školních
lavic usedne nakonec prvního září
asi 150 dětí, což je o pět žáků více
než v loňském roce. Zvláště bych
chtěl přivítat 18 prvňáčků a přeji
jim, aby první krok ve svém vzdělávání zvládli se samými jedničkami a hlavně, aby školní rok proběhl
celý bez větších komplikací a uzavírání tříd nebo dokonce škol. Zatím vše nasvědčuje tomu, že školu
otevřeme
pouze
s minimálními
omezeními. Jak se vše vyvine ukáže až čas. Aktuální informace hledejte vždy na webových stránkách
a na facebooku školy, případně se
informujte telefonicky. Návštěvy
ve škole se snažte omezit na minimum. Moc Vám za to děkujeme.
Školní rok 2020/2021 se rozbíhá. Přeji všem kolegům pevné
zdraví, nervy z oceli, mnoho trpělivosti a shovívavosti v nelehké práci. Žákům potom mnoho úspěchů,
píli a výsledky, za které se nebudou muset stydět.
Mgr. Jaroslav Švarc

Prázdniny v mateřské škole
Po dlouhé „koronavirové„ pauze chodily v červnu
děti do mateřské školy v omezeném režimu , kdy byly
v provozu místo 3 tříd, pouze dvě. Na prázdninový
provoz se přihlásilo 19 dětí, takže jsme si vystačili
s jednou třídou jako obvykle. Bohužel i přes takovýto
počet nahlášených dětí byly dny, kdy jsme se sešli jen
ve velmi malém počtu. Stojí za uváženou nakolik je
takový provoz nutný.

www.kozlany.cz

Brzy nám začne nový školní rok. Po několika letech
zahajujeme provoz ve dvou třídách s počtem dětí 45.
Věříme, že se sejdeme i s dětmi, které jsme neviděli
od březnového uzavření a ve školce bude zase veselo.
Zvykat si budou děti i paní učitelky. Prvotním úkolem
bude nastavení denního režimu za stále zpřísněných
hygienických opatření. Věříme, že se nám společně
vše podaří a po čase už pojedeme na plno.
Lenka Kozlerová
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Aktuality z prázdninové školní družiny

Na konci měsíce června nám byl nabídnut Asociací
školních sportovních klubů projekt Vzdělávací dny,
který by měl přispět k lepšímu začlenění žáků do školy po dlouhé covidové odmlce. S touto asociací spolupracujeme ve školní družině již druhým rokem, a to
v projektu „Hodina tělesné výchovy navíc“. Když si
odmyslíme administraci s projektem spojenou, vše
bylo velmi lákavé a nabídku jsme tedy využili. Připravili jsme s kolegyní pro děti dva projektové dny, ve
kterých se mísilo vzdělávání formou získávání nových
poznatků s volnočasovými aktivitami.

První den, úterý 25.8. jsme se sešli ráno ve školní
družině, společně jsme se seznámili s historií našeho
města, v deset hodin nám tyto informace rozšířila paní průvodkyně v místním muzeu a po obědě, který
nám uvařily naše školní kuchařky, jsme se vydali na
poznávací cestu okolím Kožlan. Navštívili jsme rodný
dům Eduarda Beneše, jeho pomník v parku, Židovský
hřbitov, kožlanský lom, pak naše kroky vedly na Angerbach a k Vožehovu rybníku. Zde se děti osvěžily
jak koupáním, tak zmrzlinou a jinými dobrotami
v místním kiosku. Odtud jsme zamířili zpět ke škole,
kde byly děti předány v 16 hodin zpět rodičům. Myslím, že po dlouhé vycházce, kterou jsme ještě prokládali hlavně hrou na schovávanou, byly děti celkem
utahané.
Ve čtvrtek 27.8. byl opět sraz ve školní družině, kde
jsme vyčkali do odjezdu autobusu směr Plasy. Návštěva Plas byla zahájena obědem v restauraci u Rudolfa, mimochodem výborné boloňské špagety, které
děti hodnotily vysokými známkami. Pak následovala
prohlídka minizoo a hra golfu ve stejném areálu. Po
předchozí domluvě s dětmi a jejich rodiči jsme zde

zanechali jakýsi otisk naší návštěvy ve formě sponzorského daru, který dosáhl částky 2000 Kč. Stali
jsme se po dobu jednoho roku adoptivními rodiči bílých lvů, které jsme po vášnivé diskuzi společně vybrali.

V rámci projektu měla 15ti členná skupina dětí
zdarma všechny vstupy, dopravu i stravu, takže ani
rodiče nebyli touto akcí příliš zatíženi. Věříme, že si
děti vše náležitě užily a už se těší na další činnosti,
které je čekají v novém školním roce.
Snad jen ještě jedna malá poznámka na závěr, kterou si po čtvrtečním zážitku s autobusovou dopravou
neodpustím. V autobuse jsem neseděla spousty let a
asi vím proč. Jeden autobus přijel pozdě, další zase
odjel dříve, než měl, a tak jsme čekali v Kralovicích na
další spoj, čímž se nám zkrátil pobyt v Plasích. A na
závěr řidič posledního spoje usoudil, že lidi počkají a
k autobusu dorazil až poté, co už měl být dvě minuty
na cestě. Takže za mě cestovat autobusem? Díky, ale
nééé.
Švarcová Kateřina

SPOLKY
Hasiči města Kožlany
Dovolte mi, abych Vás seznámil
s děním hasičů v Kožlanech. Od
posledního příspěvku do zpravodaje se zásahová jednotka podílela
na čtyřech zásazích.
Dne 9.5.2020 byla jednotka Kožlany vyslaná k požáru u rodinného domu v Kožlanech, kde zasahovaly oba naše cisternové vozy
T815CAS32 a Š706RTHP. Jednalo
se o požár uskladněného dřeva.
Vlivem hoření hromady dřeva se
požár rozšířil i na přilehlý plot sousedícího pozemku. Vlivem hustého
www.kozlany.cz

dýmu zásah probíhal v dýchací
technice. Jednotka použila dva
útočné proudy C na likvidaci požáru. Šíření požáru se podařilo rychle
zlikvidovat a tak nehrozilo rozšíření
na přilehlý obytný dům. Celá hromada se musela důkladně uhasit,
aby nedošlo k pozdějšímu znovuvzplanutí. Na místě zasahovala
dále jednotka HZS Plasy a JSDH
Kralovice.
Dne 31.5.2020 byla jednotka vyslaná k požáru stodoly do obce

Lednice. Na místo vyrazila jednotka s T815CAS32 a DAL1Z Ford.
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Jednalo se o požár stodoly samostatně stojící. Požárem byla kompletně zasažena střecha stodoly.
Jednotky zasahovaly opět v dýchací technice a za soustavného hašení byla postupně rozebírána střecha. Zásah komplikovalo uskladněné dřevo a sláma v půdním prostoru. Všechen materiál se musel
vyklidit a ještě prolévat, aby nedošlo k znovuvznícení. Jednotky hasičů nakonec sundaly kompletně celou střechu. Podlaha půdy se z
větší části podařila zachránit. Naše
technika byla použita na kyvadlovou dopravu vody z požární nádrže, kde vodu doplňovali hasiči z
Lednice. Na místě zasahovala jednotka HZS Plasy, JSDH Kralovice a
JSDH Lednice.
Dne 7.8.2020 byla jednotka vyslaná k požáru budovy. Místo zásahu se nacházelo v údolí Javornice, kde v dětském táboře vznikl
požár, který zcela zničil budovu
kuchyně, jídelny a dvou stanů. Již
samotný příjezd na místo zásahu s
těžkou
hasící
technikou
T815CAS32 byl obtížný, protože
příjezdová cesta vedla přes brody
a cesta byla v některých místech
velmi úzká. Naše jednotka doplňovala hasební vodu ostatním jednotkám podílející se na zásahu a
volní členové jednotky pomáhali s
evakuací účastníků tábora a s evakuací materiálu. V době příjezdu
naší jednotky byla většina účastníků již v bezpečí. Během zásahu
došlo vlivem hoření k destrukci
několika tlakových lahví s propan
butanem. Naštěstí se nikomu nic
nestalo. Zasahující jednotky HZS
Plasy, HZS Plzeň Košutka, JSDH
Kralovice, JSDH Zvíkovec a JSDH
Chříč. 12.8 přišlo poděkování od
vedoucího skautského střediska za
provedený zásah s příslibem brzkého obnovení poničeného zařízení, aby skauti mohli do oblíbeného
místa v údolí Javornice opět zavítat. To, když někdo poděkuje se
nestává často, a proto si děkovného e-mailu velmi vážíme.
Dne 9.8.2020 jednotka vyjela k
nahlášenému požáru pole u obce

Milíčov. Po příjezdu na místo události byl již požár lokalizovaný a
skoro zlikvidovaný. Po dohodě s
velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu. Zasahovali
jsme spolu s HZS Rakovník, JSDH
Čistá, JSDH Kralovice a JSDH
Chříč.

Jednotka hasičů kromě zásahů
pečuje o svěřenou techniku a má
za úkol provádět odbornou přípravu členů jednotky. Do této přípravy spadá také výcvik v dýchací
technice, proto nositelé dýchací
techniky, kteří ji nepoužili při zásahu, museli povinně provést výcvik. Dráha obsahovala roztažení
dvou hadic B, 20x převrátit pneumatiku vozu T 815 a nakonec sbalit již roztažené hadice B. V plné
výstroji s dýchací technikou na zádech to není zase až tak lehké.
Nakonec to všichni zvládli. V rámci
preventivně výchovné činnosti, se
jednotka dostavila s technikou na
požádání vedoucích na tři turnusy
tábora pod Hedčany. Dětem jsme
povyprávěli o hasičích všeobecně a
potom konkrétně k naší technice s
ukázkou vybavení, kterou disponujeme. Na místě jsme také dělali
pěnu, nebo vodní skluzavku. Ohlasy na naši návštěvu byly kladné a
dětem se líbilo.
Jako spolek SDH Kožlany jsme
pořádali již 30.4.2020 za zpřísněných koronavirových opatření tradiční, ale o to skromnější, májku.
Májka se dovezla z lesa, ozdobila
se fáborky a postavila. Stavění
máje je již perfektně nacvičené, a
proto se nic nepředvídaného ne-

stalo a práce šly pěkně od ruky.
Díky koronaviru jsme se po dokončení řádně rozešli do svých domovů.
Sekání trávy u hasičské zbrojnice si vzal za své Radovan Kratochvíl, který připravuje travnatou
plochu jak pro dětský kroužek
hasičů, tak i pro všechny kožlanské děti, které si chtějí zastřílet na
fotbalové branky, nebo se jen proběhnout. Jen poprosíme touto cestou pejskaře, aby si po svých miláčcích také uklidili výkaly (kdo
tomu
nerozumí
HOVÍNKA).
Všem, kteří tak činí, děkujeme.
V rámci SDH se uskutečnil hasičský tábor pod vedením vedoucích
mládeže kožlanských dětí. Termín
konání byl od 1.8.2020 do
8.8.2020 v místě Puchverk nedaleko Sušice. Tábora se zúčastnilo
celkem 25 dětí a 10 organizátorů a
pomocníků. Počasí se celkem vydařilo, ale nejlepší prý bylo jídlo a
program.

Na závěr bych touto cestou chtěl
poděkovat Nadaci Agrofert, která
nám přispěla částkou 50.000Kč na
nákup 4 ks zásahových obleků
TIGER PLUS. Celkové náklady na
pořízení zásahových obleků činí 91
524Kč. Kvalitní vybavení zasahujících hasičů si zaslouží každý, kdo
nasazuje svoje zdraví a život pro
ochranu majetku a zdraví spoluobčanů Kožlan a přilehlého okolí.
Michal Šot
Velitel JSDH Kožlany

Kožlanské šikulky
V úterý 1. září 2020 začínáme 11. sezonu. Těšíme se, že se zase budeme
scházet každé úterý od 14 hod. ve spolkové místnosti Městské knihovny Kožlany. Přejeme všem v Kožlanech hezký podzim, pevné zdraví.
Najdete nás ale také na Kožlanském jarmarku 5. září od 13 hod. a v neděli 6.
září od 14 hod. na Žehnání Křížové cesty s kaplicí. ZVEME VÁS!

www.kozlany.cz
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Křížová cesta v Kožlanech

Stavění křížové cesty v Kožlanech, foceno krok po
kroku od prvního do 14. zastavení v měsíci srpnu.
Sloupky z hořického pískovce vytvořil sochař a kameník Bartoloměj Štěrba z Kozojed. Úžasné pracovní
nasazení. Že je šikovný Bárta, to všichni víme, ale že
má také tak šikovnou dceru, to všichni nevědí. Takovou sehranou dvojici člověk hned tak nevidí, byl to zážitek se na ně dívat.
Velkým pomocníkem jim byl i Jakub Babuška se
svým strojem, bez toho by to snad ani nešlo, když má
každý kousek 300 kg. Prostě paráda, bylo na co koukat. Takže ještě jednou velký dík všem, cesta ke hřbitovu je nyní opravdu nádherná a paní, co šla okolo
pravila, že je to, jako by to tam patřilo odjakživa. A to
tam ještě nejsou obrázky, které tomu dají teprve duši
a přijede je nainstalovat paní malířka Kunešová.
Růžena Srpová

Žehnání křížové cesty

postavené k poctě sochaře Václava Levého
a jeho výročí narození
neděle 6.září 2020 od 14:00 hod.
v parku před radnicí
Křížovou cestu požehná biskup Václav Malý
Ke slavnosti svým vystoupením přispějí:
Jakub a Šimon Váhalovi z Čisté,
Pěvecký sbor Kozel z Kozojed
Sbor rakovnických ostrostřelců
www.kozlany.cz
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Pozvánka na Kožlanský jarmark

Programem Vás provede paní Jitka Vlčková.
Oslavíme 200. výročí narození sochaře Václava Levého, které vám připomene paní Olga Ulrichová.
S historií kožlanských tkalců vás seznámí paní Jitka Vlčková.
Na jarmarku najdete: tradiční perníčky, hrnčířské výrobky, pletené výrobky z pedigu, papíru, drátované výrobky, šité hračky, malované polštáře a trička. Pochutnáte si na dobrotách z medu, dobrých sýrech, pečených čajích, sirupech, koláčích, moštech a další.
Jedním z bodů programu bude soutěž o nejlepší ČESKÉ BUCHTY,
které můžete přinést od 12,00-14,00 hodin.
Pro děti bude připraveno několik výtvarných dílniček.
Odpoledne vám zpříjemní:
Kapela ŠLAPETON, Leah, Roztančené Kožlany, pánové souboru Kozel z Kozojed.
O dobré jídlo a pití se postarají Jatky Vojenice.
Přijďte si společně užít příjemné odpoledne v Kožlanech.

HISTORIE
Oslava a setkání na Cukrově (Čížově mlýně) - 100 let pobytu našeho rodu v Kožlanech
V sobotu 25. 7. 2020 se konalo
setkání potomků rodu mého dědečka mlynáře Václava Číže a babičky Marie, rozené Valešové. Dědeček koupil mlýn v březnu roku
1920 a od této doby potomci jeho
rodu mlýn stále obývají.
Mlýn byl ve špatném stavu a
Václav Číže ho zrekonstruoval, vystavěl celou novou mlýnici a to vše
za pomoci členů rodiny. Na mlýn
chodíval kdysi obracet seno i pozdější prezident Eduard Beneš, jak
se píše v knize Za kožlanskými
humny od Vojty Beneše. V součas-

www.kozlany.cz

né době je majitelkou mlýna vnučka Václava Číže, Věra Lajpertová s
manželem Karlem a ti také rodinné
setkání pořádali.
Hlavním organizátorem akce byla jejich dcera, Hana Štastná s rodinou a hlavně jí také patří poděkování za to, že jsme se mohli po
100 letech sejít. V Kožlanech se
nás sešlo kolem 60 lidí, ale nebyli
to zdaleka všichni, počet členů rodu je skoro dvojnásobný. Byl to
pro nás všechny úžasný zážitek,
na který budeme dlouho vzpomínat. Také proto, že nám přišel po-

žehnat i otec Milan z kralovické
farnosti, který požehnal nejen
všem členům rodu, ale také našemu mlýnu.
Další akcí ke 100 letům rodu bude také otevření a vysvěcení křížové cesty v Kožlanech, které se bude konat 6. září 2020. To bude
připomínkou nejen našeho výročí,
ale také 200. výročí narození sochaře Václava Levého, který v Kožlanech prožil své mládí. Tato dvě
výročí se v letošním roce krásně
propojila.
Růžena Srpová
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Zpráva o letecké nehodě

Vážení čtenáři,
minulý rok se na město Kožlany obrátil pan Milan Sivanič ze Svazu letců ČR v Hradci Králové, zda bychom mu
mohli pomoci v pátrání po Miroslavu Burešovi, účastníku tragické letecké nehody, která se stala 22. dubna 1948
na Slovensku u Kamenného Mlýna v okrese Malacky. Byl jedním ze dvou, kteří ji přežili. Rodina Miroslava Bureše (1929-2016?) pocházela z Kožlan a on sem i jezdil, takže je možné, že jste se s ním někteří ze starších ročníků znali. Byli bychom vám vděčni za všechny informace. Popis leteckého neštěstí zpracoval pan Sivanič, který
rovněž dohledával fotodokumentaci a rodinné pozadí jednotlivých účastníků tragédie.
Jitka Vlčková
Letecká katastrofa 22. 4. 1948 Kamenný Mlýn, okr. Malacky
Zpráva o letecké nehodě. Letoto nárazem a odrazem prolétl
toho přetržení 4 ojnic, které vyravým rozkazem ze dne 22. 4. 1948
vzduchem ještě 80 metrů a dopadl
zily na dvou místech boční stěnu
vzlétnul z chrudimské letecké spona zem. Při tomto dopadu byli z
klikové skříně, jakož i nahoře otvor
jovací školy/LSŠ/ v 10. 00 hodin
trupu, který byl již bez gondoly,
velikosti dvou dlaní (viz. též výpoletoun typu Siebel C – 3A ev. č.
vymrštěni asi 4 metry před zbytek
věď člena posádky let. dorostu M.
308. Na palubě letounu se nachátrupu další tři členové posádky a to
Bureše). Zbytky, t.j. úlomky pístu,
zela osádka ve složení: štábní rotradiotelegrafista rtn. Brejcha a žáci
ojnic, vyrovnávacích závaží, se domistr Josef Volf – pilot letounu,
des. Dejmek a letecký dorostenec
staly do ostatních částí motoru na
nadporučík Gejza Kyselý jako poMach.
zemi. Nejdříve nastalo pod něktezorovatel, dále rotný František
rým visícím sacím ventilem vzníceBrejcha a letečtí dorostenci Mironí směsi v sacím potrubí a tím
slav Bureš, Zdeněk Mach, Antonín
vznikl plamen, který posádka viděFůs a Jiří Dejmek. Jednalo se o rala. Kabely ke svíčkám byly neporudionavigační let na trati: Chrudim
šeny. Zda pilot použil hasidla, uza– Brno, Brno – Bratislava, Bratislavřel palivo a vypnul magneta, neva – Přerov, Přerov – Chrudim.
bylo možno prohlídkou trosek vůPravděpodobná doba letu měla být
bec zjistit. Palubní deska byla úpl2 hodiny a 20 minut ve výšce letu
ně zničena. Řízení po nárazu gonnad terénem 1 500 metrů. Let
doly bylo zničeno a rozmetáno a
však neměl šťastný konec a skončil
zbytek shořel. Levý motor má v
nečekanou katastrofou.
horní části klikové skříně též vyraNa základě výpovědi dvou zažen otvor velikosti dlaně, ale podle
chráněných členů posádky, letecstop na plechovém krytu, byla
kých dorostenců Miroslava Bureše
skříň proražena nárazem při dopaa Antonína Fůse, ohledání místa
du na zemi.
nehody a prohlídky havarovaného
Pokud jde o stav posádky letouletounu došla komise k tomuto zánu po havárii, tak vypadala náslevěru: Pilot zřejmě po zjištění ohně
dovně. Rotný Brejcha Josef na
na pravém motoru letounu se lemístě zahynul, nadporučík Gejza
tem střemhlav snažil letoun dostat
Kyselý zemřel cestou do nemocniZbývající členové leteckého doco nejrychleji k zemi a nouzově
ce, letecký dorostenec Zdeněk
rostu – Fůs a Bureš – otevřeli dvířpřistát. Asi 500 metrů před místem
Mach zemřel krátce po příjezdu do
ka z levé strany a vyběhli na popřistání po střemhlavém letu a vynemocnice, štábní rotmistr a pilot
moc třem vyhozeným členům porovnání letounu nasazoval na přiJosef Volf zemřel po ošetření, desádky. Levá hlavní nádrž, která
stání. Přitom však zachytil o korusátník Jiří Dejmek utrpěl těžké pochytla od pravé hlavní a pomocné
nu stromu. V malé výšce prolétl
páleniny, letečtí dorostenci Antonín
nádrže, ještě hořela. Hoření letecvzdálenost asi 500 metrů. Asi 20
Fůs a Miroslav Bureš vyvázli živi a
kých pohonných hmot trvalo 2. 30
metrů před náspem státní silnice
zdrávi s nepatrnými oděrkami na
hodiny. Celý prostor v délce 80
Břeclav – Bratislava u 27, 3 km,
rukou a obličeji bez jakýchkoliv
metrů a šířce 20 metrů od naraženakloněn silně na levou stranu, zaznámek vážnějšího zranění.
ní gondoly za silnicí byl sežehnut.
chytil levým křídlem o zemi, v níž
Na závěr bych chtěl poděkovat
Pomocná nádrž levého křídla shozanechal rýhu, a nárazem o násep
všem, kteří mi při mém pátrání
řela na místě dopadu křídla, tj. 50
silnice se utrhla levá nosná plocha
pomohli. Jsou to: Antonín Holumetrů za korunou silnice. Z ohlevně od motoru.
bovský, Maria Hulvejová, Josef
dání místa, jakož i výslechu svědLetoun bez levého křídla a poCabadaj, Marie Bořková, Jana Jiráků nelze bezpečně zjistit, či se
mocné nádrže se přehoupnul přes
ková, Jitka Vlčková, Josef Štibal,
vzňala pravá hlavní benzinová násilnici a narazil gondolou asi 5 meKarel Sláma, Olga Dejmková a Jodrž ještě ve vzduchu. Tato by extrů od koruny silnice do země,
sef Dejmek, PhDr. Věra Hladíková.
plodovala a to se nestalo. V tomto
čímž se gondola rozbila a pilot
případě by byl nátěr pravé strany
šrtm. Volf a navigátor npor. Kyselý
až ke kormidlům opálen, zbytek
byli vymrštěni, popáleni. Při tomto
Zdroj: Vojenský ústřední archiv
trupu má však nátěr neporušen,
nárazu se roztrhla pravá hlavní a
Praha
taktéž i kormidla. Nezbývá než se
snad i pomocná nádrž, a vznikl tak
Milan Sivanič
domnívat podle ohledání pravého
požár. Tento náraz rychlost letouSvaz letců ČR Hradec Králové
motoru bez demontáže, že nastalo
nu snížil a oba motory byly vytržezadření některého pístu v důsledku
ny a vymrštěny vpřed. Letoun tímwww.kozlany.cz
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Nakažlivé nemoci
Myslíte si, vážení čtenáři, že jsou
dnešní opatření proti koronaviru
poněkud přehnaná? Ale kdepak.
Kdybyste se seznámili s materiály,
které byly vydávány za RakouskoUherska a za první republiky
v dobách různých epidemií, budete
překvapeni rozsahem hygienických
opatření a nařízení i trestů, které
za jejich nedodržování byly zákony
stanoveny.
Nařízení při onemocnění španělskou chřipkou, spálou, spalničkami, pravými neštovicemi, černým
kašlem, záškrtem, tyfem, cholerou
a úplavicí, tedy při onemocněních,
která jsou dnes zásluhou očkování
a řady účinných léků téměř neznámými, byla velmi přísná, neboť
jeden nakažený člověk mohl způsobit v místě bydliště značné komplikace a úmrtí. Nedodržování základních hygienických standardů –
např. vypouštění močůvky před
sousedy a na veřejná prostranství,
kde byly obecní i soukromé studny, se řešilo na kožlanské obci ještě před 2. světovou válkou. Také
vyvážení hnoje před vrata či
k potoku – mělo za následek mnoho sousedských sporů a jednání na
obci. Opakovaně se projednávalo
znečišťování vody ve studni z čp.
111 před školou. Povinně byly prováděny rozbory vody, aby bylo určeno, zda je použitelná alespoň jako užitková. Co pak napáchaly nečekané přívalové deště, si umíte
snadno domyslet.
V roce 1915 nařídilo okresní hejtmanství v Kralovicích, aby byly
v obcích vyčleněny dvě osoby, které se budou věnovat „stálému provádění čistoty ve městě, aby nedošlo k zavlečení epidemií“ a aby
v nich byla vzorná čistota. Že realizace podobných nařízení byla
značně vlažná, je vidět i z výše
uvedeného.
Ještě před 1. světovou válkou
(1914-18) byla v roce 1913 otevřena v Praze odborná škola dezinfektorů, neboť se předpokládalo,
že by každá obec (popřípadě několik obcí) měla mít svého dezinfektora a rovněž i izolační místnost
pro ošetřování a separaci lidí s nakažlivými nemocemi, aby mohli být
odděleni od zdravých jedinců
zvláště v rodinách, které obývaly
třeba jen jednu místnost, a izolace
nemocného
nebyla
v takových
podmínkách vůbec možná. Vyškolení dezinfektora mělo přijít kožlanskou obec na 100 korun, což
www.kozlany.cz

a jejich léčba v 1. polovině 20. století na Kožlansku
byla na tehdejší poměry relativně
konce 19. století v Evropě, která
vysoká částka. Ještě za 1. světové
postihla všechny státy. Všichni,
války ale nebyl v Kožlanech nikdo,
kteří se v zemi s nákazou vyskytokdo by byl ochoten tento úřad zavali, se museli do 24 hodin po nástávat. Nakonec po dohodě obcí
vratu hlásit u lékaře a čekat na jeČistá, Kralovice a Kožlany sídlil po
ho
verdikt.
Opakovaně
se
válce
vyškolený
dezinfektor
v Kožlanech a sousedních Kraloviv Kralovicích. Izolační místnost bycích objevil i tyfus a úplavice. Při
la v Kožlanech za 1. světové války
všech těchto onemocněních byla
po opakovaných urgencích zřízena
stanovena velice přísná opatření
v obecním objektu hájovny u lesa,
především pro ty, kteří pracovali
tedy mimo město.
s potravinami – pekaři, prodejci
Na obec také přicházely od nadpotravin všeho druhu, hostinští.
řízených orgánů seznamy vhodPostiženým prodejcům byl zakázán
ných
dezinfekčních
přípravků
kontakt s jakýmikoli potravinami a
s návody k použití. Nejčastěji dovodou. Když se do Hodyně dostala
poručovanou dezinfekcí byl roztok
v roce 1921 úplavice a několik lidí
lyzolu a pochopitelně tradiční vána ni málem zemřelo, bylo zakápenný nátěr. Vedle obytných místzáno konání všech zábav, nařízena
ností se měly po každé nakažlivé
přísná dezinfekce a na všech silninemoci bílit každoročně i chlévy a
cích při vstupu do obce musely být
také se měly zabíjet mouchy,
umístěny cedule s nápisem „Úplaoznačované za přenašeče mnoha
vice v obci, vstup cizím do obce
nemocí (mj. úplavice). V 1. světoúředně zakázán!“. Domácí obyvavé válce bylo zakázáno čistit stěny
telstvo rovněž nemohlo do odvolámístností, v nichž byly nakažené
ní vycházet a nesmělo ani z obce.
osoby, střídkou chleba, což byl do
Velkou pohromou byly i velmi
té doby zcela běžný zvyk. Majitelé
časté epidemie pravých (černých)
hostinců a obchodů a dalších veneštovic. Při pohledu do matrik
řejně přístupných míst včetně škoz konce 19. století je pro dnešního
ly, kde se kumulovalo více lidí, byli
člověka překvapivé, kolik dětí na
vybízeni k tomu, aby veřejně příně zemřelo. Proto také už před 1.
stupné místnosti byly často bíleny i
světovou válkou probíhalo de facto
mimo epidemická období a byly
povinné očkování dětí i dospělých.
pravidelně čištěny, skladem ležící
Občané byli vybízeni, aby se nezboží ukládáno do separovaných
chali očkovat, protože „pravé neveřejně
nepřístupných
prostor
štovice jsou nemocí těžkou, zoapod. a také aby lidé zboží zbytečhyzďující a očkování poskytuje nejně neosahávali.
lepší prostředek k dosažení působivé ochrany“. Šířily se i fámy, že
očkování je lidskému zdraví nebezpečné a že dva lidé na ně zemřeli. Proto Zemská správní komise království Českého píše obcím
v březnu 1915, že ti, kteří šíří podobné lži, by měli být potrestáni.
Podobně tomu bylo se spálou,
která se vracela každou chvíli.
Onemocněli jí děti i dospělí, mnozí
skončili
v nemocnicích,
např.
Pohled na Kožlany před 1. světov Rakovníku. Každé nové onemocvou válkou. V dolní části Kožlan
nění se muselo neprodleně hlásit,
bydlel v čp. 150 místní lékař.
aby mohla být v postižených rodinách provedena důkladná dezinNa město chodila úřední oznáfekce za pomoci vápna a roztoku
mení, kde se ve státě či přímo
lyzolu. Za dezinfekci obydlí a svršv okolí města objevily nějaké naků nemocných zodpovídal starosta
kažlivé nemoci, a lidé byli vybízeni
Kožlan. Nemocní museli mít vlastní
k tomu, aby do postižených oblastí
nádobí, hygienické potřeby, ložninejezdili a raději se jim vyhnuli.
ny apod. Při spalničkových epideVelká
obava
panovala
např.
miích (např. v roce 1923 hlavně
z cholery (asijské cholery), která
v Kralovicích)
byly
zakázány
se objevila v Rakousku-Uhersku na
všechny zábavy – divadlo, biograf,
podzim roku 1914 v Haliči, a někotaneční zábavy a shromáždění
lik lidí na ni zemřelo. V paměti ješvšeho druhu, neboť i ty byly netě všichni měli epidemii cholery z
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mocí smrtelnou. Školy měly povinnost stejně jako u spály všechny
případy ihned nahlásit na hejtmanství do Kralovic. Děti i dospělí ze
zasažených rodin museli zůstat
v izolaci. Dnes se spála léčí nasazením antibiotik, která se používají
masověji až od konce 40. let 20.
století (penicilin).
Na jaře 1918 se na Kralovicku
objevil záškrt, opět v té době smrtelná nemoc. Nařízení k omezení
šíření nemoci byla i zde velmi přísná: nemocní museli být okamžitě
izolováni, ke každému, i k tomu
nejchudšímu, se musel dostavit lékař, musela mu být a jeho rodině
poskytnuta dezinfekce, prádlo se
muselo prát v roztoku lyzolu,
v něm se rovněž muselo omývat
nádobí. Vše, co nemocný používal
a co bylo bezcenné, se muselo
spálit – hračky, sláma z postele.
Ložniny a oblečení se dezinfikovaly
nad parou tři hodiny a musely být
intenzivně větrány. Povinné očkování proti záškrtu bylo ve světě
zavedeno až po 2. světové válce, u
nás se očkovalo proti této nemoci
už za 2. světové války. Seznamy
„očkovanců“ z Kožlan se dochovaly
nejen u záškrtu, ale i u jiných nemocí.

Tentýž rok (1918) se z Ameriky
do Evropy rozšířila chřipka, která
je známá pod jménem španělská.
Státní správa rozesílala letáky
s pokyny, jak se proti ní bránit.
V mnohém byla opatření ještě
mnohem přísnější než u nemoci
covid-19 v současnosti. Doporučovalo se zakrytí úst, dodržování
bezpečné vzdálenosti mezi jednotlivými lidmi, zvýšená hygiena, především mytí rukou, používání dezinfekčních prostředků, omezení
hromadných akcí apod. Dobové
snímky z Evropy i Ameriky ukazují
celé „orouškované“ rodiny i školní
třídy. V Kožlanech nebyla nemoc
tak intenzivní, přesto si i zde vybrala své oběti.
Obávanou nemocí byla i tuberkulóza plic (souchotiny či úbytě),
proto bylo obyvatelstvo nabádáno,
aby neplivalo na veřejnosti, protože tím napomáhá šíření nemoci. Na
tuberkulózu umírali mladí i staří lidé a není pravda, že byla výlučně
nemocí chudých lidí. V menší míře
postihovala všechny vrstvy obyvatelstva. Ve 2. polovině 19. století
byla
tuberkulóza
jednou
z nejčastějších
příčin
úmrtí.
S očkováním proti tuberkulóze se

započalo už před 2. světovou válkou.
Co dodat? Nakažlivé nemoci byly
postrachem vždy a všech lidí, neboť s sebou přinášely řadu komplikací nejen pro nakažené, ale i pro
příslušníky jejich rodin, pro obce,
které byly za zdárné řešení situací
zodpovědné, pro lékaře, kteří každý případ výše uvedených nemocí
museli okamžitě hlásit nadřízeným
orgánům a činit rychle hygienická
opatření, aby se předešlo dalšímu
šíření nemocí. Na konci 19. a na
počátku 20. století uváděl kožlanský lékař Jirousek u zemřelých
mimo období výskytu nakažlivých
nemocí jako nejčastější příčiny jejich skonu debilitas (mnoho významů, nejčastěji slabost), marasmus (podvýživa hlavně u novorozenců a celková sešlost u starých
lidí – pozor už po 60!), pneumonie
(zápal plic), meningitis (zánět
mozkových blan) a enteritis (zánět
tenkého střeva).
Pokrok v medicíně a rapidní
zlepšení životních a hygienických
podmínek vedly k jejich vymýcení,
respektive k jejich ovládnutí natolik, abychom se jich už nemuseli
alespoň tolik bát.
Jitka Vlčková

Přísloví na téma práce
Vážení čtenáři, pro následující školní rok vám budu vybírat tematická přísloví z celého světa. Můžete posoudit,
jak se v nich odráží národní mentality.
Práci se naučíš jen prací. (perské přísloví)
Sto dní práce, jeden den radosti. (japonské přísloví)
Radši umřít a být svatý než dřít jako mourovatý. (polské přísloví)
Práce oslabuje muže a posiluje ženy. (africké přísloví)
Nejsladší je odpočinek po vykonaném díle. (latinské přísloví)
Kdo při své práci lenoší, od kazisvěta se příliš neliší. (Šalamounovo přísloví)
A na závěr dvě česká:
*Bez práce nejsou koláče. *Kdo nic nedělá, nic nezkazí. (A pak si tedy, milí čtenáři, vyberte.)
A ještě jedno vtipné: *Práce je posvátná, ale blahoslavený ten, kdo se jí umí vyhnout.
Jitka Vlčková

SPORT
V roce 2019-2020 jsme začínali
v našem oddíle s 13 dětmi. Z toho
byli 3 mladší žákyně Tereza Blechová, Natálie Lehnerová a Ludmila Richtrová ta pochází z Čisté, 8
mladších žáků Vojtěch Mudra, Matyáš Danielovský, Tomáš Lehner,
Jan Blecha, Vojtěch Hromada, Oldřich Mudra, Matěj Berbr, Jan
Fehér, 1 starší žákyně Iveta Králová, pochází z Čisté a 1 dorostenec
Petr Král rovněž z Čisté. Trénovali
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Zpráva za stolní tenis mládeže
jsme 2× týdně. Děti se zúčastnily
několika turnajů.
Na okresním přeboru v Nýřanech
v kategorii ml. žákyň se na 3. místě umístila L. Richtrová, na 5. místě N. Lehnerová. V kategorii ml.
žáků se nejlépe umístil J. Blecha,
který skončil na 5.-8. místě, ostatní skončili na 9.-12. místě a 13.16. Ve čtyřhře ml. žáků získal 1.
místo J. Blecha, který utvořil dvojici s nejvýše nasazeným hráčem z
Nýřan. Také jsme se zúčastnili tur-

naje v Horní Bělé, kde jsme v kategorii žákyň zastoupení neměli. V
ml. žácích nejlépe skončil na 7.
místě O. Mudra, na 9. místě J. Blecha, další se umístili na 11.-13.
místě.
Následoval další turnaj v Nýřanech, kde v kategorii ml. žákyň se
na 2. místě umístila N. Lehnerová,
v ml. žácích se nejlépe umístil na
7. místě O. Mudra, na 8. místě T.
Lehner, další se umístili ve druhé
desítce.
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Další turnaj se uskutečnil v Horní
Bělé pro naši jedinou st. žákyni
Ivetu Královou, která se umístila
na 1. místě.
V prosinci jsme uspořádali turnaj
ml. žactva u nás v Kožlanech s
velkou účastí 10 ml. žákyň a 24
ml. žáků. V kategorii dívek se
umístily na 6. místě L. Richtrová,
7. N. Lehnerová, 9. T. Blechová. V
kategorii chlapců se umístili na
5.místě J. Blecha, 6. O. Mudra, 12.
T. Lehner, 15. V. Hromada, 17. M.
Berbr, 19. Jan Fehér, 24. M. Danielovský. A tímto bychom chtěli
poděkovat městu Kožlany za sponzorské dary a všem dalším sponzorům a lidem, kteří se na turnaji
podíleli. Po novém roce se k oddílu

připojili další 2 mladší žáci Jiří
Švarc a Matyáš Kotěšovec.
Také jsme nově založili Bmužstvo a přihlásili do okresního
přeboru 2. třídy. Z mladších žáků
jsme vybrali 2 hráče J. Blechu a O.
Mudru, st. žákyni I. Královou a dorostence P. Krále. Mužstvo bylo
potřeba doplnit o zkušené hráče
Jaroslava
Sebránka,
Jindřicha
Hoffmana, Jana Sixtu a Jiřího Kubáta, jelikož se jedná o soutěž,
kde hrají převážně dospělí. Mužstvo skončilo na 6. místě. Nejúspěšnějším hráčem se stal Jaroslav
Sebránek úspěšnost 100 % (J.
Hoffman 84,62 %, J. Sixta 83,33
%, J. Kubát 73,91 %. O. Mudra a
J. Blecha si připsali po jednom ví-

tězství, I. Králová a P. Král na své
první vítězství zatím čekají).
Děti získaly v soutěži mnoho
zkušeností, mohou na sobě dále
pracovat a zlepšovat se, viděly, že
jim nedá nikdo nic zadarmo.
V polovině března zasáhla do
našich životů pandemie Covid –
19, což nám znemožnilo zúčastnit
se dalších turnajů a v podstatě
jsme přerušili trénink na 2,5 měsíce. Trénovat jsme začali na konci
května. Tréninky probíhají 2× týdně.
Chtěli bychom za oddíl stolního
tenisu popřát všem hodně sportovních úspěchů a hlavně pevné
zdraví.
V. Lehner, J. Sebránek

TJ Olympie Kožlany

Téměř po půlroce konečně startují regulérní fotbalové soutěže. V letošní sezóně zasáhnou v kožlanských barvách do mistrovských soutěží čtyři družstva - muži, stará garda, starší přípravka a starší žáci, kteří si vyzkoušejí formát 7+1. Všechny příznivce a fanoušky tímto zveme, aby přišli všechny naše týmy povzbudit a pomohli
jim k dobrým výsledkům. Zároveň žádáme o dodržování základních hygienických pravidel v prostorách stadionu, abychom předešli jakýmkoliv zdravotním komplikacím v souvislosti s trvající koronavirovou pandemií. Děkujeme a sportu zdar!
Výsledky - srpen
A-mužstvo:
Příprava:
Jesenice – Kožlany 2:5 (2:4)
Branky: Souček 2, Hora, Sirotkin,
Hromada
Kožlany - Kralovice B 2:7 (1:4)
Branky: Kříž, Štrunc
Kožlany – Olešná 7:1 (3:0)

Branky: Fiala 3, Souček 2, Berbr,
Hora
Zavidov B – Kožlany 1:2 (0:0)
Branky: Souček, Kříž
Soutěž:
Kožlany – Mladotice 1:0 (0:0)
Branka: Kříž

Kožlany – Nýřany 3:1 (2:0)
Branky: Hurt, Berbr, Fiala
Stará garda:
Druztová – Kožlany 3:4 (0:2)
Branky: Běláč 2, Volín, Kotěšovec
Kožlany – Chrást 3:2 (0:1)
Branky: Bílek, Kratochvíl, Běláč

Program - září
A-mužstvo (sobota):
5. 9. D. Bělá - Kožlany
12. 9. Kožlany - Sulkov
19. 9. Manětín - Kožlany
26. 9. Kožlany - Křelovice
Stará garda (pátek):
4. 9. Zruč - Kožlany
11. 9. v o l n o
18. 9. Kožlany - Plasy
25. 9. Kožlany - Třemošná

17:00
16:30
16:00
15:30
18:00
18:00
18:00

Starší
1. 9.
8. 9.
19. 9.
24. 9.

žáci (úterý):
Kožlany - Všeruby
Kožlany - Chotíkov
Dobříč - Kožlany
Všeruby - Kožlany

17:00
17:00
10:00 (SO)
17:00 (ČT, autobus)

Starší
4. 9.
11. 9.
16. 9.
18. 9.
22. 9.
25. 9.

přípravka (pátek):
Dobříč - Kožlany
Kožlany - Plasy
Mladotice - Kožlany
Kozojedy - Kožlany
Kožlany – H. Bříza
Kožlany - Hadačka

17:00
17:00
17:00 (ST)
17:00
17:00 (ÚT)
16:30

DBaK
Konec prázdnin pro náš klub znamená stěhování do
špatně dohání. Takže jsme se věnovali nejen basketSušice a Plas. První etapa soustředění opět proběhla
balovým dovednostem, ale i fyzické kondici. Jak se
rozdělena na kategorie U11-U12 v Sušici a vše co hranám podařilo připravit, ukáže až čas. Na soustředění
je na „velký koš“ se sešlo v Plasích. Druhou etapu po
proběhly i nějaké přáteláčky s družstvy, která měla
týdnu odpočinku pak již všichni absolvovali v Plasích.
soustředění ve stejném čase v Kralovicích (Slaný) a
Tři plaské tělocvičny a přilehlé okolí plné kopců a luk
v Kožlanech (Klatovy). Zde nebyl výsledek vůbec důdává, nám trenérům, mnoho možností, jak potrápit
ležitý (snad se to ani nepočítalo), ale šlo o to, jaký
svaly a mozky hráček.
pocit jsme měli z převedené hry a jak dokázaly hráčky
Po prázdninovém nic nedělání prodlouženém o
prodat na hřišti to, co se trénovalo. A to se myslím
coronavirové období klidu to hráčky pořádně bolelo.
povedlo.
Ale co nenatrénuješ na soustředění se pak v sezóně
www.kozlany.cz
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Další příležitost nám to předvést budou mít hráčky o
prvních třech zářiových víkendech, kdy proběhnou
tradiční KRA-KOŽ CUPy. Letos s ohledem na COVID19 v očesané formě. Místo třídenního turnaje budou o
víkendu vždy dva jednodenní bez spaní a stravování
cizích týmů ve škole. Věříme, že tímto minimalizujeme případné problémy pro chod školy.
Takže mi dovolte Vás pozvat na turnaj kategorie
U15 na víkend 5. – 6. 9., o týden později si to
v sobotu rozdají U17 a v neděli U19 a zároveň vstoupí

do sezóny U15 mistrovskými zápasy s HB Basket a BA
Sparta Praha. Poslední KRA-KOŽ CUP bude patři kategorii U12. A pak už se to rozjede víkend co víkend až
do Vánoc. I když letos s plánovanou přestávkou o
podzimních prázdninách.
Tak mám držte palce, ať se nám letos daří a třeba
urveme nějaký ten postup do extraligy. Za ty roky na
špici ligy bychom si to už zasloužili.
J. Buňka

Minigolfový turnaj v Kožlanech
25. července 2020 se po roce uskutečnil 13-tý ročník minigolfového turnaje. Jako každý rok mu předcházely
přípravy.
Ty
spočívaly
z velké
části
v opětovné opravě poničených drah. Základní škola
nám poskytla zázemí. Postavili jsme stany, upravili
dráhy. S občerstvením nám pomohli naši kamarádi.
Milan Konopásek se staral o nápoje a Jirka Topinka
nám připravil výborné párky a klobásy.

Táňou Krepsovou – ta nakonec obsadila třetí místo a
Jiřím Krepsem.

V kategorii dětí obsadil první místo Jan Souček,
druhé místo patřilo Emě Blasczykové a třetí Ditě Findejsové. Diplom za nejlepší kolo, odehrané na 12
úderů dostala Hanka Feixová.
Jménem minigolfového klubu děkujeme všem sponzorům za krásné a hodnotné ceny pro hráče, zúčastněným hráčům za sportovní výkony a fanouškům za
přízeň, kterou nám věnujete. Přejeme všem krásné
dny a za rok se opět těšíme.
Táňa Krepsová
Mini G Jamky Kožlany

Odpoledne se sešlo 38 hráčů. 30 dospělých a 8 dětí.
Rozděleni jsme byli do čtyř skupin. Turnaj zahájil náš
ředitel Ing. Jirka Topinka a hlavní rozhodčí Jirka
Kreps.
Za příjemného letního počasí a povzbuzování diváků
hra rychle plynula. Do finálového kola se probojovalo
9 hráčů. Výsledky byly velmi vyrovnané a tak slibovaly napínavou hru.
Nejlépe zahrál Aleš Vlk a stal se vítězem. Druhý se
umístil Petr Feix. O další pořadí se svedl rozstřel mezi

Tabulka finalistů
JMÉNO

1.

2.

S

Poř.

3.

4.

S

Poř.

5.

S

Poř.

Vlk Aleš

16

14

30

7-9

13

14

57

2-3

12

69

1

Feix Petr

14

15

29

5-6

16

12

57

2-3

13

70

2

Krepsová Táňa

12

13

25

1

16

15

56

1

17

73

3

Kreps Jiří

15

13

28

3-4

18

12

58

4-5

15

73

4

Kotěšovec František

15

19

34

14-15

14

13

61

6

13

74

5

Kotěšovcová Zdeňka

14

16

30

7-9

14

18

62

7

14

76

6

Rehák Petr

15

17

32

10

15

16

63

8-9

14

77

7

Týmr Zdeněk

14

13

27

2

15

16

58

4-5

19

77

8

Feixová Hana

16

12

28

3-4

20

15

63

8-9

15

78

9

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. 9. 2020.
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