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Z RADNICE ...
Vážení občané,
skončily prázdniny, skončil čas dovolených a opět
jsme se všichni vrátili do zaběhnutých kolejí nového
školního roku. V letošním roce jsme přivítali v první
třídě osmnáct nových žáčků, kterým jsme popřáli
mnoho úspěchů a zážitků ve školních lavicích. Nejen
jim, ale i nám všem přeji, aby v těchto dnech i přes
hrozby coronaviru, vydrželi ve škole co nejdéle.
5. září proběhl již II. ročník Kožlanského jarmarku.
Ten letošní byl také z důvodu coronaviru přeložen
z června na září. Přesto si dovolím říct, že se vydařil.
Pěkné počasí (i s malým osvěžením), kulturní program, množství stánků, občerstvení i příjemné posezení přilákalo nemálo spoluobčanů, ale i přespolních
návštěvníků.
Hned následující den Kožlany navštívil biskup Václav
Malý, který požehnal nové křížové cestě, kterou nechala vyrobit a postavit paní Srpová k výročí dvoustého narození sochaře Václava Levého. Celé požehnání
provázelo krásné počasí a mnoho návštěvníků.
Bohužel během září se opět nepříjemně rozšířil
coronavirus. Prosím tímto všechny občany o dodržování
hygieny,
nošení
roušek,
ohleduplnosti
k ostatním, obezřetnosti, ale hlavně prosím, používejte zdravý rozum.
Nezastavily se ani práce na našich akcích jako je
průtah Kožlany, budování rybníku v Bučku či rekon-

Průtah na Dřevec

strukce cesty k hřbitovu v Hedčanech. Dá se říci, že
vše běží dle časových harmonogramů.

Začátkem října proběhnou volby do krajského zastupitelstva, dovoluji si Vás tedy tímto pozvat do volební místnosti. Ubezpečuji Vás, že budou dodržena
všechna hygienická pravidla a o totéž žádám i Vás,
voliče.
S přáním krásného podzimu
Václav Kratochvíl, starosta

Budování rybníku v Bučku

Výsledky projednání rady města na 10. zasedání konaném dne 10. 8. 2020

Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, diskusní příspěvky
členů rady města, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 92/20 - program 10. zasedání
rady města; č. 93/20 – smlouvu o
zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0013984/VB/001
www.kozlany.cz

Kožlany, PS, p.č. 478, kNN, na pozemcích p.č. 3971/1, 3971/5,
3971/6, 3971/9, 3993/2, 4294/8
vše v k.ú. Kožlany se společností
ČEZ Distribuce, a.s.; č. 94/20 zveřejnění záměru pronájmu části
pozemku p.č. 3648/1 v k.ú. Kožlany o velikosti 3x25 m, o celkové
výměře 75 m2; č. 95/20 - se zá-

borem chodníku před nemovitostí
č.p. 80, Pražská, Kožlany z důvodu
rekonstrukce střechy v termínu srpen – září 2020; č. 96/20 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 17/1 a části pozemku
p.č. 695/5 vše v k.ú. Buček o celkové přibližné výměře 143,21 m2;
č. 97/20 - poskytnutí finančního
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daru v částce 2 000 Kč na činnost
Spolku Kostitřas, IČ 06298656 v
roce 2020.
Rada nesouhlasí:
č. 98/20 - se zrušením železničního přejezdu P1754 v km 23,584

na trati Rakovník – Mladotice z důvodu zachování možnosti přístupu
na okolní pozemky.
Rada souhlasí:
č. 99/20 - a nemá připomínek ke
zrušení
železničního
přejezdu

P1752 v km 22,877 na trati Rakovník – Mladotice.

Výsledky projednání rady města na 11. zasedání konaném dne 31. 8. 2020

Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, diskusní příspěvky
členů rady města, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 100/20 - program 11. zasedání rady města; č. 101/20 – termín a program 8. zasedání zastupitelstva
města
Kožlany;
č.
102/20 - zveřejnění a podmínky
záměru propachtování zemědělských pozemků v k.ú. Kožlany dotčených provedenými komplexními
pozemkovými úpravami v k.ú. Kožlany dle přílohy č. 3 zápisu; č.
103/20 - nájemní smlouvu na

pronájem části pozemku p.č.
3648/1 v k.ú. Kožlany o velikosti
3x25 m, o celkové výměře 75 m2
pro Jaroslava Kouru na dobu 3 let
za cenu 500,- Kč/rok.
Rada nedoporučuje:
č. 107/20 - zastupitelstvu prodej
pozemku p.č. 4988 o výměře 1378
m2 v k.ú. Kožlany z důvodu jeho
možného budoucího využití městem.
Rada souhlasí:
č. 104/20 - se stavbou dřevěné
ohrady pro hospodářská zvířata v
k.ú. Hodyně u Dřevce na pozemcích p.č. 1539, 1540, 1541 bez

připomínek; č. 105/20 - se stavbou s názvem „Kožlany, PS, p.č.
3574/28, kNN“, která řeší připojení
nového odběrného místa a nemá
ke stavbě připomínek,; č. 106/20
- s připojením rodinného domu
č.p. 287 Kožlany na vodovodní
řad, vodovodní přípojka bude realizována na náklady vlastníka domu
před dokončením stavby komunikace Na Drahách a v průběhu provádění výkopových prací v rámci
stavby komunikace.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města
na 8. zasedání konaném dne 14. 9. 2020

Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty; diskusní příspěvky členů zastupitelstva; informace o situaci v Bučku ohledně
znečištění podzemních vod; informaci o předfinancování rekonstrukce šaten v základní škole;
zprávu o činnosti rady; zprávu o
stavu lesního hospodaření.
Zastupitelstvo určuje:
č. 104/20 - ověřovateli zápisu
Hanu Tupou a Ing. Oldřicha Mudru,
návrhovou komisi ve složení předseda Václav Kratochvíl, členové František Kotěšovec, Ing. Václav Hach.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 105/20 - program 8. zasedání
zastupitelstva; č. 106/20 - zařazení území města Kožlany do
územní působnosti MAS Světovina
na programové období 2021 –
2027, č. 107/20 - přijetí dotace
ve výši 400 000 Kč z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
na akci „Oprava havarijního stavu

komunikací v Kožlanech a Hedčanech“ z dotačního titulu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2020“, č.
108/20 - smlouvu o dílo na opravu havarijního stavu komunikací v
Kožlanech a Hedčanech – I. etapa,
přičemž I. etapa se bude týkat
opravy komunikace v Hedčanech
směrem ke hřbitovu, s firmou Froněk, s.r.o., IČ 47534630 za cenu
539 300,30 Kč bez DPH, č.
109/20 - prodej pozemku p.č.
4150/123 v k.ú. Kožlany o výměře
23 m2 panu Martinu Hanzlíčkovi za
cenu 150,- Kč/m2, č. 110/20 kupní smlouvu a prodej pozemku
st. 43 v k.ú. Hodyně u Dřevce, o
výměře 6 m2, jehož součástí je
stavba technického vybavení bez
č.p./č.ev., a pozemku st. 42 v k.ú.
Hedčany o výměře 5 m2, jehož
součástí je zemědělská stavba bez
č.p./č.ev. společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za celkovou cenu 109
000,- Kč, č. 113/20 - podání žá-

dosti o dotaci do výzvy č. 5 Programu rozvoje venkova a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, č. 115/20 změnu rozpočtu města na rok
2020 - 4. rozpočtové opatření.
Zastupitelstvo pověřuje:
č. 114/20 - starostu města k výběru dodavatele na rekonstrukci
šaten v Základní škole Kožlany dle
doporučení hodnotící komise a
podpisu smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem.
Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 111/20 - prodej pozemku p.č.
4988 v k.ú. Kožlany o výměře
1378 m2 z důvodu jeho možného
budoucího využití městem Kožlany,
č. 112/20 prodej části pozemku
p.č. 17/1 a části pozemku p.č.
695/5 vše v k.ú. Buček o celkové
výměře 143,21 m2.

Informace
Odečty vodného v Kožlanech proběhnou od pátku 11. 12. 2020 do pátku 18. 12. 2020
Žádáme občany, aby v těchto dnech zpřístupnili vodoměry, abychom mohli odečty provést. V případě, že
nebude vodoměr přístupný, žádáme o nahlášení stavu
na MÚ Kožlany do pondělí 14.12.2020. A to
p.Plačkové na telefon 373396613, 721545142 ne-

www.kozlany.cz

bo na mail plackova@kozlany.cz Faktury za vodné
budou postupně rozesílány na začátku ledna 2021.
Majitele rekreačních objektů žádáme o nahlášení stavu po ukončení sezony.
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Časový harmonogram svozu nebezpečných složek komunálního odpadu
sobota 10. 10. 2020
Buček /náves/

8,00 - 8,15

Hodyně /náves/

8,20 - 8,40

Dřevec /náves/

8,45 - 9,00

Dřevec /KD/

9,05 - 9,15

Hedčany /náves/

9,45 -10,00

UPOZORNĚNÍ
Tento svoz odpadu není určen pro podniky a
podnikatele!!!
Na místo svozu odvážejte odpad až při příjezdu
svozové služby, je třeba ho uložit do kontejnerů
dle pokynů svozové služby
Je zakázáno tvořit skládku před svozem!!!

Kožlany /proti MÚ/

Žádáme o dodržování pořádku a pokynů svozové
služby.

10,10 -11,05

Dodržujte bezpečnostní opatření-rozestupy, rukavice, popřípadě roušky.

Časy jsou orientační
Svážené odpady prostřednictvím mobilního svozu

Nebezpečné odpady:
Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.
Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů
Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry
Motorové a ostatní oleje
Olejové filtry
ETERNIT – pouze po domluvě obce s obchodním oddělení MP, max. 200 KG.
Pneumatiky:
-osobní, nákladní / pokud je to možné bez disků /
NE – traktorové pneumatiky, duše, pneumatiky od jednostopých vozidel a jízdních kol,
Použité elektrozařízení:
-malé spotřebiče - vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.
- TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.
- velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné trouby, el. sporáky,
- chladící zařízení - chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky
Spotřebiče musí být kompletní!!!
Ostatní:
Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky

NE – běžné,reflektorové a halogenové žárovky!

Olověné akumulátory
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovoluje informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
v Hodyni a v Dřevci, které se bude konat dne: 06.10.2020 (07.30 – 14.30)

www.kozlany.cz
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Jak se Vám žije na Kralovicku?

To je název ankety, do které se mohou zapojit
občané kralovického regionu. Anketa probíhá do
15.10.2020 v rámci komunitního plánování sociálních
služeb na Kralovicku. Anketní lístky byly v září
distribuovány občanům do poštovních schránek.
Vyplněné lístky je možné odevzdávat do poštovních
schránek obecních úřadů nebo odevzdat na obecních
úřadech či je vhodit do sběrných boxů na MÚ
Kralovice, MÚ Plasy, MÚ Manětín a OÚ Bezvěrov.
Anketu je možné také vyplnit elektronicky online z
webu města Kralovice www.kralovice.cz (klikněte
postupně na rubriky Město / Sociální služby / Anketa
pro veřejnost). Výstupy z ankety budou využity při
plánování rozvoje sociálních služeb v regionu. Její
vyplnění tedy přispěje ke zvýšení kvality a
dostupnosti sociálních a návazných služeb v regionu.
19. listopadu letošního roku jsou všichni zájemci o
sociální problematiku srdečně zváni na první „kulaté
stoly“ – otevřená setkání, na kterých budeme spo-

lečně diskutovat nad zjištěnými nedostatky v sociální
oblasti na Kralovicku a hledat pro region nejvhodnější
řešení. První „kulatý stůl“ se bude věnovat službám
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, druhý
„kulatý stůl“ pak službám pro děti, mládež a rodiny a
ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením. Setkávání u „kulatých stolů“ budou pokračovat i v příštím
roce. Výstupy ze společných diskuzí budou podkladem
pro možné změny v sociální oblasti v regionu. Využijte
tedy možnosti podělit se o svůj názor a své zkušenosti, přijďte společně hledat možnosti rozvoje regionu
v tomto směru!
Bližší informace o komunitním plánování, pořádaných akcích a sociálních službách jsou k dispozici na
výše uvedené webové stránce města Kralovice nebo u
koordinátorky Bc. Marie Hrečínové Prodanové z Centra
pro komunitní práci západní Čechy, tel. 733 210 315,
e-mail: marie.hp@cpkp.cz. Děkujeme Vám, že pomáháte rozvíjet sociální služby v regionu, kde žijete!

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Škola v době nejisté
Máme za sebou necelý měsíc výuky. Děti se snaží navrátit do běžného školního života, který některé
opustily vloni v březnu. Učitelé
pátrají po střípcích znalostí a dovedností v hlavách svých žáků, díky kterým budou moci zase pokračovat ve svém řemesle. Je toho
mnoho, co chybí a je potřeba doplnit, protože loňský školní rok byl
bez naší vůle o hodně zkrácen.
Vyrazili jsme do školy s odhodláním dohnat ten handicap. Napínáme všechny síly, aby škola byla
zase místem setkávání učitelů i
žáků, kteří společně zažívají radosti i strasti spojené s učením a vyučováním. Česká školní inspekce
naše odhodlání udržuje metodikou,
podle které bude náročnou práci
pedagogů hodnotit nad rámec dosud běžný: „Jen pracuj český učiteli, oč těžší máš teď úděl, tím víc
já tvou práci budu kontrolovat!“
Někdo by možná namítal, že to je
přece dobře, víc kontroly. Zkuste
ale v této době vytvářet další a
další dokumenty, do kterých zaznamenáte všechny nezbytné informace, které po letech bude někdo kontrolovat a k tomu se ještě
připravovat na případné zavření
školy.
Každý si dnes pro sebe říkáme
jednu jedinou větu: „Ještě jeden
den normálně učit!“ Pociťujeme
nejistotu ze stále se měnících
podmínek, které navíc přicházejí
zcela nečekaně formou výkřiků

www.kozlany.cz

z různých sociálních sítí. Co platilo
dnes ráno, od půlnoci je jinak. Jeden den máme výuku bez roušek a
ředitel školy jejich nošení nesmí
jen tak ze své vůle nakázat, druhý
den nandáváme roušky na chodbách a za pár dní už v nich sedíme
celý den.
Pamětníci si možná pamatují
branná cvičení, při kterých se navlékaly masky jen jednou za rok
na pár minut a celkem to všechny
bavilo. Sedět v roušce celý den už
moc zábavné není. Nevidíte do
tváře ostatním a často jim ani nerozumíte. Navíc působí někteří žáci
doslova
přidušeným
dojmem.
Zkuste donutit mozek k práci, když
se mu nedostává kyslíku.
Nebo se zkuste vžít do role
dnešního prvňáčka na konci vyučování:
Zvoní. Děti si uklidí věci do tašek,
smažou tabuli, zvednou židle, seřadí se u dveří a… NASADÍ roušky.
Vyrazí na oběd. Před jídelnou si
vydezinfikují ruce a se stále
NASAZENÝMI rouškami jdou pro
polévku. Usadí se u stolu a… roušku SUNDAJÍ. Sní polévku, vstanou,
NASADÍ roušku, aby mohly odevzdat prázdný talíř do okénka a
vzít si druhé jídlo. Usadí se s ním u
stolu a opět SUNDAJÍ roušku, aby
umožnily prostup potravy do vlastních hubiček. Po jídle ji opět
NASADÍ, odnesou nádobí a… ještě
se chtějí napít. Natočí si do hrnku
pití, posadí se ke stolku… ano, há-

dáte správně, SUNDAJÍ roušku,
vypijí čaj, NASADÍ roušku a… snad
s úsměvem, který nikdo nevidí, ale
my si ho můžeme alespoň představovat,
odcházejí
z jídelny.
Zvládli byste to tak skvěle, jako
naši prvňáci?
Ptáte se možná, kam ti prckové
onoho bijce virů odkládají? Nápad
s pytlíkem na použitou roušku se
v jídelně nedá aplikovat. Zkuste
položit igelitový pytlík na stůl a
odběhnout pro jídlo. Většinou na
svém místě odmítá čekat. Takže
mají děti roušku buď staženu pod
bradu – zde hrozí její znečištění
soustem, které se blíží k ústům.
Také se dá rouška přetočit na zátylek - gumička ze předu na krku
má ale dosti svíravý efekt. Někteří
odkládají roušku na stůl vedle sebe
– POZOR další hrozba, talíř
s jídlem spolužáka. Stůl naštěstí
zlaté paní kuchařky před každou
skupinou žáků dezinfikují. A tak se
jako nejlepší strategie jeví navlečení roušky na paži.
Obdivuji žáky i kolegy, kteří trpělivě a v klidu dodržují pravidla
bezpečí a hygieny a všem jim za to
děkuji. Nikdy by mne nenapadlo,
že napíšu na závěr tak silná slova.
Ale nejistá doba si je žádá.
My učíme a učit nepřestaneme,
i kdyby nám tu naši školu zavřeli!
Mgr. Eva Sixtová
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Počet tříd většinou řešíme na
konci srpna, protože se nám v tuto
dobu přihlašují ještě nové děti,
které nebyly u zápisu.

Provoz jsme tedy zahájili ve
dvou třídách s počtem 45 dětí. Na
začátku září se ovšem do školky
začaly přihlašovat děti z okolních
obcí, kde jsou již mateřské školy
naplněny do určené kapacity.

Ve školce je všechno jinak….
Vzhledem k tomu, že kapacita naší
MŠ je určena pro 70 dětí, je naší
povinností přijímat děti do tohoto
počtu. Rozhodnutí zřídit třetí třídu
bylo velmi rychlé. Během jednoho
týdne jsme přijali novou paní učitelku, již vystěhovanou třídu zařídili opětně nábytkem, nanosili pomůcky. A máme tu zpět tři třídy :
Želvičky, Delfínky a Lvíčata. Snad
už změny končí a nebude zapotřebí
ještě dále přeorganizovávat provoz
školky.
21. září proběhl na školní zahradě projektový den „ Sokolnictví a
ekologická výchova“ , který jsme
uspořádali společně s panem Jiřím
Segečem ze Záchranné stanice živočichů v Kožlanech. Zvířátka vždy
zaujmou a zvláště, když ukáží co
umí. Průlety, lov a výcvik bedlivě
sledovaly všechny děti. Užili jsme
si i legraci, když paní učitelky dělaly při ukázkách figurantky. Zapojily
se i děti, nad kterými v dlouhé řadě přelétalo dost nízko káně, většina z nich raději zavřela oči. Děti
se dozvěděly zajímavosti ze světa
těchto dravců, o jejich ochraně a
také jak se mají chovat v přírodě,

abychom ji všichni společně zachovali čistou. Jen taková otázka :
víte čím slyší sovy? My ve školce
to již víme.

Na ukázku a besedu navazoval i
program v jednotlivých třídách.
Děti si vyprávěly zážitky, kreslily,
malovaly a ty nejmenší třeba jen
potiskovaly sovu „Bublinu“. Snažíme se pro děti zpestřovat program
při ztížených opatřeních. A co nás
čeká v říjnu?
Tak trochu těžko
říct……
Lenka Kozlerová

SPOLKY
Hasiči města Kožlany

Začneme hned dalším výjezdem naší zásahové jednotky. V sobotu dne 29.8.2020 jsme vyjeli na padlý
strom za Hedčanami směrem k letnímu tábořišti. Jednalo se pouze o jeden padlý strom přes cestu, který
jsme po příjezdu rozřezali a uklidili z cesty. Na samotném zásahu byla pouze jednotka z Kožlan s technikou
CAS T815 a DA Ford Transit.
Poté na žádost starosty města Kožlan Václava Kratochvíla jsme jeli likvidovat padlý strom v zahradě za
poštou. Jednalo se skoro padlý strom, který by byl
nebezpečný svým dalším pádem.

Dne 12.9.2020 v sobotu jsme vyrazili netradičně
pěšky na dvoudenní hasičský pochod do rekreačního
střediska Soseň. V 9 hodin ráno jsme se rozdělili na
jednotlivá družstva podle barev a vyrazili od hasičské
zbrojnice směrem k židovskému hřbitovu. První zastávka byla u židovského hřbitova, kde jsme plnili
první úkoly. Hledali jsme poklad a indicie k plnění dalšího úkolu. Pokračovali jsme dál přes les okowww.kozlany.cz

lo Strachovické zastávky až k Čisté. Zde byly připraveny další úkoly jako je hod hasičskou hadicí na pet
lahve, střelba do plechovek (úkol byl ztížen tím, že
jsme museli hledat diabolky v nádobě s kukuřicí) a
hledání čísel v kruhu na čas. Po splnění úkolů jsme
pokračovali dál lesem směr Sv. Hubert. Další zastávka
byla u ohínku, kde jsme si opekli špekáčky a klobásy.
Po občerstvení jsme pokračovali dál směr Soseň. Po
příchodu na Soseň jsme si odpočinuli a ubytovali jsme
se. Po celý pochod jsme měli za úkol složit básničku,
kterou v cíli zarecitovali jednotlivá družstva. Pak organizátoři naší akce vyhodnotili jednotlivá družstva a
vyhlásili vítěze. Vítězem se stalo družstvo červených.
Pak celý večer jsme seděli, kde se grilovalo maso na
speciálním Prasetoči a kdo měl chuť, tak si dal polévku. Bohužel neobešlo se to bez zranění. Náš člen Jirka
Vopata si těsně před cílem vyvrknul kotník a samozřejmě poté musel vyhledat lékařskou pomoc. O zábavu
se postaral Jakub Goldmann (kytara) a Zuzka Haunerová (zpěv). Po celý výlet jsme na sobě měli originální
trička v tyrkysové barvě. Na závěr bychom chtěli poděkovat za poskytnutí ubytování, o celkový catering,
půjčení prasetoče, práci za barem Pepovi Růžičkovi,
Jirkovi Vopatovi, Míše a Jitce Fišerovým.
Nadále jsme chtěli poděkovat za celou organizaci
hasičského pochodu Soseň Milanovi Konopáskovi, Láďovi Havlovi, Míšovi Šotovi, Radovanovi Kratochvílovi
a holkám Erice a Karolíně. A hlavně našemu starostovi
SDH Frantovi Kotěšovcovi.
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Zářiový víkend v Kožlanech
Ve dnech 5. a 6. září bylo
v Kožlanech
opravdu
živo.
V sobotu 5. září se konal druhý
obnovený kožlanský jarmark a následující den byla žehnána nově
postavená křížová cesta.
Kožlanský jarmark pořádal spolek Václava Levého ve spolupráci
s městem Kožlany, které spolku
značně materiálně pomohlo, žehnání křížové cesty organizovala její
donátorka Mgr. Růžena Srpová,
spolek Václava Levého a město.
Přípravy na obě akce byly zahájeny již dávno před nimi a hlavní
zásluha za úspěch jarmarku patří
bezesporu paní Vlaďce Kobylákové,
která prožila mnoho těžkých nocí,
aby se vše podařilo. Ve stávající situaci bylo velmi obtížné dojednat
s prodejci a dalšími účastníky pevné dohody, protože nebylo do posledního dne vůbec jasné, jak se
situace s koronavirem nakonec vyvine. Obě akce byly soustředěny
pod radnici, na místo bývalého
rybníka „kačáku“. Zaměstnanci
technických služeb města v čele se
starostou Václavem Kratochvílem
postavili v sobotu za neuvěřitelně
krátkou dobu stany i sezení, které
však bylo nutné v podvečer odstranit, a v neděli se stavěly stany
znovu.

V sobotu byl program opravdu
bohatý a nebýt deště, který se
v rozporu
s předpovědí
počasí
spustil a trochu programem zahýbal, bylo by vše v pořádku. Nabídka produktů byla pestrá – prodej
občerstvení opět obstaraly Vojenice, ovoce, zeleninu a koření přivezli Cajthamlovi z Újezdu u Svatého Kříže, produkty z kozího mléka propagovala Kozí farma Dřevec,
perníčky od paní Markové zmizely
téměř obratem. Keramickým tvořením a hrnčířským kruhem zaujal
skoro již tradičně nejen děti pan
Hoffman. Zakoupit si bylo možno
výrobky z textilu, papíru, drátěné
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zboží a různé drobné dárky. Celé
odpoledne hrála k poslechu hudba
Šlapetón, svým zpěvem překvapila
slečna Lea Jedličková. Ani letos
nechyběli pánové z pěveckého
sboru Kozel z Kozojed. Nečekané
překvapení si přichystal pro přítomné pan Štěrba z Kozojed, který
všem zahrál několik písniček na
dudy. A mnozí si s ním i zazpívali.
Trochu akčnější bylo taneční vystoupení paní Šárky Mudrové, k níž
se mnozí přidali, aby si protáhli tělo. Součástí jarmarku byla výstava
věnovaná kožlanským tkalcům,
bazar knih a soutěž o nejlepší
buchty. Tu vyhrála paní Hana
Berbrová, stejně jako minulý rok
soutěž o nejlepší pouťový koláč.
Takže žádné překvapení. Návštěvnost byla velká a lidé se dobře bavili, o čemž svědčila i ta skutečnost, že se jim ani po oficiálním
skončení akce nechtělo domů a setrvali v družné zábavě až do podvečera. Získané finanční prostředky byly použity na dobročinné účely.

Druhý den se ale nesl ve zcela
jiném duchu. Stavba křížové cesty
a její žehnání přivedly do Kožlan
velké množství lidí nejen z blízkého
okolí, ale i Plzně, Rakovníka či Prahy, neboť se jednalo o akci skutečně mimořádnou, a to nejen pro
římsko-katolické věřící. První křížová cesta byla u nás postavena
v roce 1623 na Svatém kopečku u
Mikulova a ta naše je zatím poslední.
Jednotlivá
zastavení
z hořického
pískovce
pocházejí
z ruky sochaře Bartoloměje Štěrby
z Kozojed, malby na plechu do výklenkových kapliček zhotovila paní
Vladimíra Fridrichová Kunešová
z Husince u Prachatic.
Po příjezdu biskupa Václava Malého v doprovodu faráře Richarda
Poláka, které přivítala JUDr. Olina
Ulrichová ze spolku Václava Levého, mohla slavnost začít projevy

pana biskupa, pana faráře, starosty města Kožlany Václava Kratochvíla a především Mgr. Růženy
Srpové, která křížovou cestu iniciovala a zaplatila. Na trubky
v úvodu zahráli bratři Váhalové
z Čisté a průvod v čele s panem
biskupem
se
odebral
od
I.
k poslednímu XIV. zastavení. U
XII. zastavení se rakovnickým ostrostřelcům podařilo slavnostní
salvou vyděsit několik přítomných,
hlavně dětí. Na přání pana biskupa
Malého se na závěr ještě jednou
střílelo, respektive střílely pouze
ženy, neboť pan biskup řekl, že
ženy u ostrostřelců nikdy neviděl a
přál si, aby vystřelily salvy jen pro
něj. Doba se mění i v tomto pohledu. Pak se všichni odebrali zpět
k radnici, kde pro ně bylo připraveno hygienicky balené občerstvení a káva. Pan biskup se nám podepsal na program do kroniky
města a záhy odjel, neboť již dopoledne sloužil mši v poutním kostele
Zvěstování
P.
Marie
v Mariánské Týnici. Akce se zúčastnilo cca 300 lidí. Mnozí pak
společně ještě poseděli pod stany
a po páté se rozešli domů bohatší
o jedinečný zážitek.

Protože křížová cesta byla věnována i 200. výročí narození sochaře Václava Levého a 150. výročí
jeho úmrtí, uhradil spolek Václava
Levého ze svých prostředků pamětní desku umístěnou na I. zastavení, propagační materiály a
drobné občerstvení pro přítomné.
A co na závěr? Spolek Václava
Levého děkuje všem, kteří mu
s pořádáním jarmarku a jeho podílu na křížové cestě nezištně a dobrovolně pomáhali, čehož si velmi
vážil. Lze jen doufat, že se situace
s koronavirem příští rok na jaře
uklidní a v pořadí již třetí obnovený jarmark se bude konat před
létem 2021.
Jitka Vlčková
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Spolek sochaře Václava Levého z.s.

Projekt 2020 – rok Václava Levého zahrnuje i vydání knihy Václav Levý. Legenda o nadaném kuchtíkovi, kterou napsala paní spisovatelka Andrea Vítová. Vydání knihy iniciovala starostka Města Liběchov, paní Vladimíra
Zralíková a osobně nám knihy přivezla.
Město Kožlany zakoupilo knihy od Města Liběchov a umožní tak zájemcům si je koupit na MěÚ nebo
v Městském muzeu v Kožlanech (150 Kč/ks).
Děkujeme Městu Kožlany za podporu a spolupráci.
Vladislava Kobyláková

Pyžamový pochod

V sobotu 29. srpna jsme se ve Dřevci rozloučili
s prázdninami pyžamovým pochodem. V 19 hodin
jsme se sešli před kulturním domem a potom postupně po skupinkách vycházeli na trasu kolem Dřevce.
Na děti i rodiče na jednotlivých stanovištích čekaly
různé úkoly a za jejich splnění, a také samozřejmě za
statečnost, na každého na konci čekala sladká odměna. Počasí nám sice nepřálo, k dokreslení strašidelné
atmosféry dokonce pršelo, ale všichni cestu zvládli a
na závěr si ještě opekli buřtík na ohni.
Za Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce z.s.
Jindra Fišerová

HISTORIE
Spor o plat správce kůru v kostele sv. Vavřince v Kožlanech

Na konci 19. století se v Kožlanech rozhořel spor o
výši požitků správce kůru či spíše varhaníka v místním
kostele. Na varhany zde hrával dle tradice vždy řídící
učitel, který vedle dalších požitků inkasoval za hru od
právovárečného měšťanstva jistý nezanedbatelný objem piva z místního pivovaru.
Podle dochovaných záznamů dostával správce kůru
(dle školní fasse z roku 1835), rovněž správce školy,
vedle dalších požitků „1 sud piva … protože obstarává
kostelní hudby při farním chrámu Páně ve Kozlanech“.
Od roku 1867 mu příslušelo 5 věder, tj. 280 l piva. Pivo dodávalo ve stanoveném objemu právovárečné
měšťanstvo až do roku 1895, kdy byl příděl snížen
valnou hromadou právovárečníků „na 100 litrů in natura ročně“. A v roce 1897 odepřelo právovárečné
měšťanstvo dát i tuto dávku. A tak se správce kůru,
ředitel místní obecné školy Hynek Ouvalský (působil
v Kožlanech v letech 1866-1904, z toho 31 let na postu ředitele školy), vynikající varhaník, obrátil na c. k.
okresní hejtmanství v Kralovicích, aby mu právováreční měšťané dodatečně za léta 1895-97 tuto dávku
nahradili a ztrátu vyčíslil v penězích – 1 l piva za 13
krejcarů, což bylo 26 haléřů. Domáhal se, aby mu byla dávka poskytována i do budoucna, nebo nebude
úřad regenschoriho vykonávat. Tím začal zajímavý
právní spor, který byl řešen v několika institucích: na
c. k. místodržitelství v Praze, na c. k. finanční prokuratuře či na ministerstvu kultu. Do věci byl samozřejmě zapojen patronátní úřad v Chříči i vedení kožlanské obce a místní občané. Kdo si myslí, že dnešní
úřední mašinerie je hrozivá, byl by možná udiven
množstvím úředních dopisů a papírů, které tento spor
vyprodukoval v dobách Rakousko-Uherska. Výsledkem několika let řízení byl nakonec nález, že právovárečné měšťanstvo dle zákona nenáleží ke kožlanské
„obci církevní“, neboť není fyzickou osobou, ale de
facto právnickou osobou a panu řediteli bylo doporu-
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čeno, aby se obrátil na soud; velké naděje na úspěch
mu však nikdo nedával.

Pohled na kruchtu kostela sv. Vavřince
v Kožlanech s varhanami.

Po několika letech tahanicí hradila odměnu řediteli
kůru obec, která mu poskytovala 83 korun za rok. Nejinak se dařilo nástupci Hynka Ouvalského, řediteli
Františku Kučerovi, jemuž vedení obce odmítlo v roce
1908 vyplatit tuto odměnu s tím, že za rok 1907 mu
byla uhrazena a více mu poskytována nebude, neboť
dle usnesení zastupitelstva ze dne 23. 12. 1907 „pěstování hry a zpěvu počínaje 1. lednem 1908 ze strany
obce honorováno býti nemůže“. Kožlany vězely
v dluzích a chystaly se na velkou stavební akci – kanalizaci potoka, která byla skutečně prioritní. Okamžitě ale vznikla iniciativa místních občanů v čele
s Františkem Birkou a Jar. Hoffmanem, členy zastupitelstva, jejíž signatáři trvali na zachování místních
kostelních tradic, k nimž hudba a zpěv po staletí patřiKožlanský zpravodaj 9 / 2020
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ly. V dopise, přiloženém k petici adresované vedení
obce, se uvádí, že „město Kožlany i klidní občané od
pradávných dob podporovali jak morálně tak hmotně
vždy církevní obřady i slavnosti … i každodenní hru na
varhany, nehledě na drobné oběti“. Odsoudili tak
usnesení obecního zastupitelstva, které dle nich „přináší našemu městu jen záhubu jak živností, tak obchodu a činí v klidném občanstvu rozrušení a jest takové a podobné jednání proti klidu a občanskému pořádku odsouzení hodno“. Ozval se i pan ředitel Kučera, který napsal obci dopis, v němž sdělil, že svůj úřad
(vedoucího kůru) odevzdal panu faráři a určil podmínky, za nichž je ochoten se úřadu znovu ujmout. Za
varhanní hru požadoval 100 korun ročně (50 zlatých),
aby se jeho plat alespoň přiblížil sousedním městům
Kralovice a Čistá. V závěru uvedl, že „hudba má blahodárný vliv na četné kruhy obyvatelstva“.
Pod tlakem okolností a z důvodu rozjitřené situace v
městečku se tímto problémem muselo zabývat zastupitelstvo znovu 20. února 1908. Diskuse se poněkud
zvrtla a část zastupitelů se zvedla a z jednání odešla;
proto se schůze musela opakovat o týden později, kde
se opět schylovalo k velké hádce. Problém řešili lidé
v hostincích, obchodech i na ulici. Opoziční křídlo vedl
zastupitel V. Skalický, který požadoval, aby byla pěstována chrámová hudba bezplatně, pouze za štólu
(jako v Kralovicích a ne jak uváděl pan ředitel) a že

ve všední dny není nutno na varhany hrát. Protože ale
pod peticí bylo podepsáno mnoho místních farníků
(cca 200), nebyl návrh V. Skalického dostatečně podporován a nakonec bylo usneseno těsnou většinou
jednoho hlasu, aby byla panu řediteli za hraní (na
varhany v kostele) vyplacena dosavadní odměna 83
korun a ne částka, kterou požadoval. Došlo
k oboustrannému smíru, a ještě 28. 11. 1908 obecní
zastupitelstvo schválilo, aby se dodatečně do rozpočtu
zahrnula částka 63 korun (!) jako odměna varhaníka
v roce 1909, tedy částka opět o 20 korun nižší.
Společně s dalšími spory té doby – např. o financování stavění oltářů o svátku Božího těla, podíl na
opravě kostela a farských objektů –, které vedli občané města s farností a patronátem, je zřejmé, že většina obyvatel byla v této době v městečku Kožlanech
přes veškeré snahy a vnější zdání značně nábožensky
liknavých, zvláště sešla-li se víra s penězi. To se ukázalo v plné síle po skončení první světové války a
vzniku Československa, kdy mnoho místních „odpadlo
od víry“. Vstoupili buď do nově vznikajících národních
evangelických církví, či se již k žádné víře nepřihlásili
a zůstali „bez vyznání“. A post regenschoriho? Na
varhany se posléze hrávalo jen občas, až hra kvůli jejich technickému stavu ustala úplně.
Jitka Vlčková

Přísloví na téma lenost
Vážení čtenáři, pro následující školní rok vám budu vybírat tematická přísloví z celého světa. Můžete posoudit,
jak se v nich odráží národní mentality.
Píli lze navyknout za tři roky, lenosti za tři dny (čínské přísloví).
Lenost je chuť odpočinout si ještě dříve, než se člověk unaví.
Dveře se otáčejí ve svém čepu a lenoch na svém loži (starozákonní přísloví).
Lenoch je ve svých vlastních očích moudřejší než sedm (těch), kdo dávají rozumnou odpověď (starozákonní přísloví).
Lenoch nebude orat, protože je zima; v čase sklizně bude žebrat, ale nebude nic (starozákonní přísloví).
Jitka Vlčková

SPORT
TJ Olympie Kožlany

Navzdory koronavirové hrozbě už v září běžely soutěže všech kožlanských fotbalových týmů naplno. Áčko nerozjelo sezónu úplně špatně, doma je zatím bez ztráty kytičky, bohužel venku se zatím nedaří. Stará garda na
tom také není špatně a před posledním podzimním kolem drží kontakt s čelem tabulky. Starší přípravka sice po
úvodní vysoké výhře dostala třikrát „naloženo“, ale nevadí, určitě přijdou další úspěchy. V soutěži starších žáků
náš tým zatím tahá za nejkratší konec, stále čeká na vstřelenou branku, ale vzhledem k tomu, že má suverénně nejmladší kádr ze všech, jde hlavně o získávání zkušeností. Bohužel v závěru měsíce postihlo naši mládež
množství onemocnění, takže se některé zápasy musely posouvat do října, tak se snad kluci vymarodí a své soutěže se ctí dohrají.
Výsledky - září:
A-mužstvo:
D. Bělá – Kožlany 4:1 (3:1)
Branka: Hora
Kožlany – Sulkov 1:0 (1:0)
Branka: Špaček
Manětín – Kožlany 3:2 (2:1)
Branky: Špaček, Kříž
Stará garda:
Zruč – Kožlany 4:1 (0:1)
Branka: Kožíšek

www.kozlany.cz

Kožlany – Plasy 5:5 (2:1)
Branky: Kratochvíl 2, Kotěšovec 2,
Běláč
Kožlany – Třemošná 4:0 (2:0)
Branky: Kratochvíl 3, Bílek
Starší žáci:
Kožlany – Všeruby 0:6 (0:3)
Kožlany – Chotíkov 0:12 (0:8)
Všeruby – Kožlany 9:0 (6:0)

Starší přípravka:
Dobříč – Kožlany 6:16 (3:8)
Branky: J.Švarc, 5, J.Adámek 4,
T.Lehner 4, F.Lendel 2, R.Tomková
Kožlany – Plasy 3:17 (0:11)
Branka: J.Kašpar 3
Mladotice – Kožlany 19:0 (9:0)
Kožlany – Hadačka 2:14 (1:6)
Branky:
S.C.Catuna,
O.Řenč
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Program - říjen:
A-mužstvo (sobota):
3. 10. Tlučná - Kožlany
10. 10. Kožlany - H. Bříza B
17. 10. Všeruby - Kožlany
24. 10. Kožlany - Zbůch
28. 10. Kožlany - Křelovice
Stará garda (pátek):
2. 10. Kožlany - Manětín

15:00
15:00
14:30
14:30
14:00 (ST)
17:00

Starší žáci (úterý):
1. 10. Chotíkov - Kožlany
6. 10. Kožlany - Dobříč
10. 10. Dobříč - Kožlany

16:30 (ČT, autobus)
16:00
10:00 (SO)

Starší přípravka (pátek):
2. 10. Kralovice - Kožlany
9. 10. Kožlany - Žihle
14. 10. Kaznějov - Kožlany
16. 10. Trnová - Kožlany
22. 10. Kozojedy - Kožlany

16:00
16:00
16:00 (ST)
15:30
15:30 (ČT)

DBaK
Mistrovské basketbalové soutěže začaly v půlce září
a postupně se do nich zapojují všechny kategorie. I
letos obsazujeme všechny dívčí a ženské kategorie tj.
od přípravek U10 až po II. ligu žen.
Basketbalovému hraní však předchází náročná příprava. Opět nás hostily na třech soustředěních Sušice
a Plasy. I. etapa byla rozdělena na družstva mini
v Sušici a družstva hrající na velký koš (U13 a výše)
v Plasích. II. etapa pak byla společná opět v Plasích.
Celkem se soustředění zúčastnilo cca 100 hráček žákovské a dorostenecké kategorie. Ženy pak měly své
mini soustředění o prvním víkendu v září v Plzni. Opět
jsme plně využívali všech tří tělocvičen a obou venkovních hřišť v Plasích. Údolí Střely také nabízí nepřeDruhý turnaj patřil v sobotu U17 a v neděli U19.
berné možnosti ke zvýšení fyzické kondice. Za poOpět
po odhlášení obou družstev Sokola Kladno (proskytnutí azylu patří poděkovaní vedení ZŠ i Gymnázia
blém COVID) proběhl s menším počtem zúčastněných
a SŠ Plasy. Za rok se chystáme do Plas zase. Hráčky,
družstev. V sobotu jsme turnaj doplnili naším „Bečmáte se na co těšit.
kem“, které obsadilo po třech prohrách 4. místo. „A
tým“ pak porazil pouze svoji zálohu a smolně prohrál
o bod s Litoměřicemi a o 6 se Slunetou Ústí nad Labem, která celý turnaj vyhrála, což stačilo pouze
k bronzové příčce. V neděli opět ve třech týmech. A
za dvě vítězství, postupně nad BŠ Tygři Praha (64:34)
a Tygřicemi z Loun (60:50), braly naše juniorky zlato.
Poslední turnaj patřil mladším minižákyním U12.
V sobotu přijela družstva BK Stakonice, BŠ Tygři Praha a Sokol Nusle. Mezi námi, Tygry a Strakonicemi se
očekávaly vyrovnané zápasy a to se také naplnilo. Tato družstva se navzájem porazila, a rozhodovala tak
mini tabulka a skóre ze vzájemných zápasů. Tam byla
První
víkend
proběhl
v Kožlanech
první
nejšťastnější naše děvčata a na pohár opět přibyl štíz přípravných Kra-Kož Cupů – mini KKC takže pro katek se jménem DBaK. V neděli si přijely zahrát týmy
tegorii U15. S ohledem na COVID jsme se domluvili,
Klatov, Kladna a favorité z HB Basket, kteří papírové
že program turnajů „očešeme“ a nebudou tak jako
předpoklady zrealizovali a ve „finále“ porazili naše již
v minulosti třídenní, ale že uspořádáme o víkendu
notně unavené hráčky 40:19 a i oni se opět zapsali na
turnaje dva a pouze jednodenní. Přece jen 100 dětí na
pohár.
jednom místě včetně spaní a stravování ve škole by
Příprava to byla náročná a věříme, že pomůže
byl při výskytu pozitivní hráčky nebo trenéra velký
k dobrým výsledkům i v sezóně, která vůbec nebude
problém, jak pro účastníky, tak pro školu. A to jsme
lehká a nikdo neví, zda se vůbec dohraje. ČBF má něškole udělat nemohli. Takže poprvé máme u každého
jaké scénáře od optimistických až po katastrofické a
turnaje dva vítěze a podstavec poháru se zaplnil o rok
jen čas ukáže, který se naplní. Všichni si přejeme, aby
rychleji než jsme po loňském turnaji předpokládali,
to byl ten nejvíce optimistický.
ale poprosíme Luboše Kulhánka a nějak vymyslíme,
Na závěr mi dovolte poděkovat vedení školy za
jak podstavec rozšířit pro další ročníky.
možnost uspořádat turnaje alespoň v té formě, ve
V sobotu byla našimi soupeři družstva BK Sojky Pekteré proběhly. To že si i při takto upravené časovém
lhřimov, BK Klatovy, BŠ Tygři Praha a Levhartice
programu k nám našlo cestu mnoho soupeřů svědčí o
z Chomutova. Jasně jsme přehráli klatovská děvčata,
dobrém jméně našich turnajů a doufám, že uspořánervovali se Sojkami (+2) a v dobrých zápasech poddáme ještě několik dalších ročníků.
lehli Tygrům i Levharticím. Což znamenalo v sobotu 3.
Aktuální výsledky a dění v klubu můžete sledovat
místo. V neděli se po odhlášení Sokola Kladno hrálo
na webu www.dbak.cz a na FB „DBaK basketbalový
pouze ve třech účastnících a po výhrách nad Sokolem
klub“.
Nusle i BK Lokomotivou K. Vary braly holky zlaté meJ. Buňka
daile.
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 30. 9. 2020.
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