ČERVEN 2022

Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
květen s občasným májovým deštíkem se moc povedl.
V přírodě a na zahrádkách to máme samý voňavý květ.
Pouze toho žlutého pylu z jehličnanů bylo až příliš. Ale
to k přírodě patří.
Tráva roste a sekáči se sekačkami sekají. Jistě se podaří vše posekat. Děkuji všem, kteří nečekají a posekají
si před svým domem obecní pozemky sami. Mladé aleje
stromů dostaly patřičnou závlahu. V okolí Kožlan od kožlanských hasičů a ve Dřevci zalévali členové kulturního
spolku. Tyto aleje těší každého, kdo vyhledává v přírodě pohodu a odpočinek.

S koncem měsíce byla dokončena oprava rybníka
v Hodyni. Navíc byl instalován nový čap s odtokovým
potrubím, neboť stávající systém byl nefunkční. Celková oprava tedy celkem vyšla na 549.000 Kč. Získaná
dotace na tuto akci činí 200.000 Kč.
12. května v sokolovně předvedla firma záměr výstavby větrných elektráren. K tomuto tématu dostanou
občané dotazník, aby byl zjištěn jejich názor. Jen okrajově upozorňuji, že nedaleko je katastr kralovický a
může se stát, že na vrtule se budeme dívat stejně,
ovšem peníze nebudou naplňovat náš obecní účet.
Ve společenské síni městského úřadu jsme přivítali
celkem deset nových občánků. Setkání proběhlo v milé
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atmosféře. Děkuji členkám kulturní komise za perfektní
organizaci této společenské akce. Chtěl bych Vás
pozvat na jarmark, který bude odpoledne 11. června
v Kožlanech před radnicí, a poté od 18 hod. proběhne
akce „Oživlá muzea“, do které se zapojilo i naše muzeum.
Na chodníku před budovou knihovny v Kožlanech je
postavena nová dotyková úřední elektronická deska,
kde si můžou občané vyhledat veškeré informace
města se týkající.

Na závěr bych Vás chtěl informovat, že hřiště u školy
je zkušebně otevřeno nastálo. Prosím o dodržování
řádu a pevně věřím, že to v tomto režimu může fungovat.
Přeji Vám krásný červen.
Kulhánek Vladimír
místostarosta
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Pozvánka na zastupitelstvo
V pondělí 20. června 2022
v 18:00 hodin
se koná
16. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOŽLANY
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) Majetkové a ostatní záležitosti města
5) Závěrečný účet města za rok 2021
6) Účetní závěrka za rok 2021
7) Změna rozpočtu na rok 2022 – 4. rozpočtové opatření
8) Zpráva starosty města
9) Diskuse

Výsledky projednání rady města na 7. zasedání konaném dne 23. 5. 2022
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady
města, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 54/22 - program 7. zasedání rady
města; č. 55/22 - 3. rozpočtové
opatření roku 2022; č. 56/22 - uzavření smlouvy s JUDr. Martou Nedvědovou o poskytování právních
služeb spočívající v zajištění přestupkové agendy s účinností od
01.07.2022; č. 57/22 – nájemní
smlouvu na pronájem pozemku p.č.
815/4 a části pozemku 815/1 vše v
k.ú. Bohy uzavíranou na dobu

určitou
od
01.06.2022
do
31.12.2027 s novým vlastníkem rekreačního objektu E20; č. 58/22 nájemní smlouvu na část pozemku
815/1 vše v k.ú. Bohy uzavíranou
na dobu určitou od 01.05.2022 do
31.12.2027 s vlastníky rekreačního
objektu E14; č. 59/22 – zveřejnění
záměru prodeje pozemku p.č.
4150/1 o výměře 138 m2 v k.ú. Kožlany; č. 60/22 - smlouvu č. IV-120016406/VB/1 o zřízení věcného
břemene – služebnosti na pozemku
p.č. 1127 v k.ú. Buček se společností ČEZ Distribuce, a.s.; č. 62/22
- poskytnutí finančního příspěvku
při narození dítěte paní Vendule
Fenclové.

Rada souhlasí:
č. 61/22 - se zápisem žadatele pana
Karla Konvalinky do seznamu zájemců o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kožlany s tím,
že v současné době není volný
žádný byt.
Rada vyjadřuje:
č. 63/22 - podporu domovu se
zvláštním režimem Clementas Janovice, s.r.o., IČO 07342802 ve
snaze o navýšení počtu lůžek z důvodu potřebnosti a důležitosti
služby poskytované domovem Clementas Janovice v regionu.

Výsledky projednání rady města na 6. zasedání konaném dne 2. 5. 2022
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady
města, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 50/22 - program 6. zasedání rady
města; č. 51/22 - podání žádosti o
dotaci pro Základní školu a

Mateřskou školu dr. Eduarda Beneše Kožlany do dotačního titulu
„Mikrogranty pro oblast školství a
mládeže v roce 2022“, případné přijetí dotace a její vypořádání dle zákona č. 250/2000 Sb.; č. 52/22 poskytnutí finančního daru v částce
10 000,- Kč na zajištění činnosti
spolku Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Deliba Kožlany v roce 2022.

Rada souhlasí:
č. 53/22 - s dokumentací Požárně
bezpečnostní řešení stavby rodinného domu na st.p.č. 184/1 Kožlany a přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek
města.

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Květen ve škole
Máme za sebou krásný začátek jara a přešli jsme do
poslední části školního roku. Zahájili jsme dlouhodobý
projekt vztahující se k osobnostem školy a okolí, o kterém vás blíže seznámí paní učitelka Kateřina Růžková.
V rámci projektu dne 2. června 2022 uspořádáme Den
otevřených dveří, během kterého zpřístupníme budovu
školy všem, kteří mají zájem vidět, co se za posledních
pár let u nás změnilo. Opět se na naší škole sportuje a
první stupeň zahájil kurzy plavání. Plánujeme školní
výlety, focení tříd a další aktivity, které se pojí s koncem školního roku. Jako každý rok se uskuteční slavnostní rozloučení s devátou třídou v obřadní síni. Srdečně zveme veřejnost poslední den školního roku
v 10:00 hod na městský úřad.
Dne 23. 5. jsme měli ve škole ředitelské volno. Žáci
zůstali doma, ale pedagogičtí pracovníci nezaháleli.
Učitelé i asistentky vyrazili na návštěvu ZŠ a MŠ Chýně,
kde pro ně byl připraven celodenní program. Uvítal nás
www.kozlany.cz

pan ředitel Mgr. Jaroslav Novák, který nás provedl moderní budovou školy. Měli jsme možnost nahlédnout do
různých vyučovacích hodin, sdílet praxi a porovnávat,
jak to chodí v jiné škole a jak u nás. Program si pro nás
připravili i „Parťáci“ z místního žákovského parlamentu.
Slyšeli jsme, jak pracují, do čeho se pouštějí a jakým
způsobem vše funguje. Zahájení činnosti žákovského
parlamentu pod vedením paní učitelky Lenky Urbanové
plánujeme na září 2022, proto pro nás byly všechny
tyto informace velmi cenné. Dalším z témat byla spolupráce asistent-učitel. Se zvyšujícím se počtem žáků,
kteří potřebují specifickou podporu, cítíme, že je třeba
toto téma dobře uchopit, aby naše děti dostaly tu nejlepší pomoc a dařilo se jim na naší škole co nejlépe.
Vedle nich jsou také žáci nadaní, kteří mají u nás možnost účasti na různých olympiádách a soutěžích.
V Chýni nám ale ukázali ještě pár dalších nápadů, jak
by bylo možné s žáky v budoucnu pracovat a podpořit
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je v rozvíjení jejich talentu. Na závěr se učitelé zamýšleli nad tím, jaké hodnoty by naše škola měla mít, na
čem nám skutečně záleží. Věřím, že i díky této návštěvě se nám otevřou další možnosti k rozvoji školy a
podaří se nám BÝT ŠKOLOU LIDÍ - MALÝCH I

VELKÝCH – TOUŽÍCÍCH PO VZDĚLÁNÍ (vize školy
formulovaná učiteli v souvislosti s tvorbou strategického plánu).
Mgr. Eva Sixtová

Projekt Osobnosti školy, města a regionu

V letošním školním roce jsme mohli konečně zahájit
náš nový dlouhodobý projekt s názvem Osobnosti
školy, města a regionu. Proč konečně? Nápad na
tento projekt jsme měli v hlavách již o dva roky dříve,
ale bohužel epidemie covidu a přísná protiepidemická
opatření ve školách nám stále bránily v jeho realizaci.
V čem spočívá obsah projektu? Jednoduše řečeno,
chtěli bychom našim žákům a žákyním ukázat
osobnosti související především s naší školou (naše
bývalé žáky a žákyně, pracovníky školy), dále
osobnosti, které jsou propojeny s životem ve městě
nebo se i porozhlédnout po blízkém okolí, kde také
najdeme spoustu úspěšných, pracovitých a zajímavých
lidí.
Projekt jsme rozdělili do tří směrů. První jsme nazvali
Kam je možné dojít, sem jsme zařadili právě bývalé
pracovníky školy, plánujeme také setkání s bývalými
žáky, kteří jsou úspěšní ve svém oboru a jsou za nimi
vidět výsledky jejich práce. Chceme zvát i bývalé žáky,
kteří dnes úspěšně studují na různých vysokých
školách, mohli by se stát motivací pro naše děti, jež se
dnes učí na kožlanské škole. Druhý směr jsme
pojmenovali Navzdory osudu. Tady bychom se chtěli
setkat s lidmi, kteří se museli v životě poprat s nepřízní
osudu, například překonat úraz, který zcela změnil
jejich budoucí životní plány, museli bojovat s vážnou
nemocí či překonat jiné životní překážky. I přesto se
nevzdali a danou situaci zvládli v mezích svých
možností. Třetí směr dostal název Neskutečné
zážitky. Zde bychom chtěli ve škole přivítat osobnosti,
které mají nebo měly zajímavá povolání nebo svůj
volný čas věnují užitečnému či neobvyklému koníčku,
procestovaly různé země a mohou se pochlubit
poutavými cestovatelskými zážitky.

Celý projekt jsme zahájili besedou, na kterou byli
pozváni manželé Přibylovi. Paní Mgr. Věra Přibylová
dlouhodobě učila na naší škole různé předměty,
například přírodopis, chemii, dějepis, tělesnou
výchovu, pracovní činnosti a to jak práce v dílnách, tak
pěstitelské práce, také skalka před školou vznikla
především její zásluhou. Její manžel Mgr. Vladimír
Přibyl učil na naší škole rovněž různé předměty,
www.kozlany.cz

především tělesnou výchovu a zeměpis, stal se i
zástupcem ředitele školy. Působil v zastupitelstvu
města a na několik volebních období se stal starostou
města Kožlany. Měli bychom také připomenout, že patří
k zakladatelům Dívčího basketbalového klubu, jehož
činnost dovedla mnohé hráčky až do vrcholového
basketbalu. Manželé Přibylovi navštívili naši školu hned
dvakrát, ve čtvrtek 28. dubna se uskutečnily dvě
besedy, nejprve pro 4., 5. a 6. třídu, druhá beseda byla
určena pro vyšší ročníky, tedy pro 7., 8. a 9. třídu. Další
čtvrtek 5. května se věnovali našim nejmenším, tzn.
žákům 1., 2. a 3. třídy. Padaly různé všetečné
otázky: ,,Kde jste se seznámili? Proč jste se stali
učiteli? Proč jste si vybrali kožlanskou školu? Stali byste
se i dnes znovu učiteli?“ Děti chtěly slyšet nejveselejší
příhodu, vyzvídaly, na kterou třídu/žáka nejvíce
vzpomínají. Na pana Přibyla mířily i sportovní
dotazy: ,,Jaký byl Váš největší sportovní úspěch?
Potkalo Vás nějaké vážnější zranění? Proč jste si vybral
dívčí basketbal, a nikoliv fotbal?“ Besedy jsme
koncipovali tak, že jsme dětem nejdříve představili celý
projekt, pak následovaly medailónky našich hostů a na
závěr dostaly prostor naše děti a jejich dotazy.
Manželům Přibylovým ještě jednou děkujeme za
ochotu přijít za námi do školy a věnovat nám svůj volný
čas. Do konce školního roku máme přislíbenu ještě
jednu besedu s bývalým žákem naší školy Zdeňkem
Píclem. Zdeněk by se mohl stát pro naše děti
příkladem, jak se vyrovnat s nepřízní osudu, když do
vašeho života nečekaně zasáhne vážná nemoc, jak to
nevzdat a jít stejně za svým cílem ve studiu a i
v budoucím povolání. Beseda by se měla uskutečnit 1.
6. 2022.
Součástí projektu se stane i projektový den s názvem
Den řemesel aneb Návrat ke kořenům, jenž
proběhne 2. 6. 2022. Chtěli bychom našim dětem
ukázat, co naši předci uměli, co vše dokázali vytvořit.
Děti by si měly vyzkoušet pletení, háčkování, šití, měly
by se seznámit se základy kamenictví, košíkářství,
truhlářství, včelařství, bylinkářství, měly by si zkusit
upéct housky apod. Vše je propojeno i s Dnem
otevřených dveří, takže Vás 2. června od 8:30 do 18
hodin zveme do školy, přijďte se za námi podívat. Také
pokud byste měli nápad, koho do školy jako zajímavou
osobnost pozvat nebo se sami zabýváte zajímavým
povoláním či koníčkem, navštívili jste zajímavá místa,
země, dejte nám vědět.
Náš projekt je dlouhodobý, bude probíhat i celý příští
rok, budeme pokračovat v besedách, exkurzích,
pracovat se žáky ve výuce napříč předměty, např.
v dějepise, výchově k občanství, výchově ke zdraví,
zeměpise, výtvarné výchově, ve vlastivědě, prvouce. I
naši nejmenší se mohou zapojit, stačí poprosit babičku
či dědečka, aby zavzpomínali, co je v životě potkalo,
jaké události prožili. Za jakoukoliv formu spolupráce
předem děkujeme.
Mgr. Kateřina Růžková
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Florbal – I. stupeň

V pátek 6. května pořádala naše škola florbalový turnaj žáků I. stupně škol z našeho okresu. Přestože jsme
schopni zajistit odpovídající podmínky: hřiště s mantinely, časomíru, ukazatel skóre a kvalitní rozhodčí, přihlásily se jen tři školy – ZŠ Manětín, ZŠ Dolní Bělá a
naše škola. Kožlanský tým, sestavený z dvou páťáků,
pěti čtvrťáků a z druhé a třetí třídy vždy po jednom
hráči, se ničeho nebál, vletěl na soupeře a porazil oba
soupeře shodně 2:0. Čili vyhráli jsme okres a postoupili
do kraje, ale nevím, jestli se to do prázdnin stihne odehrát. Chtěl bych klukům poděkovat za skvělý sportovní
výkon, určitě je nutné zmínit výkon brankáře Tomáše
Žížaly – vyhlášen nejlepším brankařem (bez inkasovaného gólu) a nejlepšího střelce turnaje Leoše Hána (tři
branky). Je dobře, že už se zase smí pořádat podobné
akce, byl to pro hráče fantastický zážitek, ale nejen pro
ně, fandila celá škola a ten pocit při vyhlašování, medaile, pohár a potlesk a řev celé tělocvičny, na to se
nedá zapomenout! Jen tak dál chlapci!!!

Mateřská škola
V pátek 6. května jsme se staršími dětmi ze školky
navštívili městskou knihovnu v Kožlanech. Po domluvě
s p. Tupou a p. Danielovskou byl naplánován projektový den, který měl přiblížit dětem práci dospělých a
nahlédnout do kreativity knižní ilustrace. Paní Tupá připravila v knihovně prostor pro budoucí malé čtenáře,
objasnila dětem práci knihovnice, jak probíhá půjčování a zacházení s knihami a zvolila si pro ně pohádku
z knihy „Knihovnické pohádky“ od Zuzany Pospíšilové.
Zároveň jsme oslovili p. Alici Danielovskou, zda by
mohla k četbě pohádky tvořit ilustraci čteného příběhu.
Po pohádce dostali všichni omalovánku, kterou si vybarvovali, opatřili si kresby čárovým kódem a razítkem
knihovny. Děti byly aktivně zapojeny v průběhu celého
projektového dne, do školky jsme si vypůjčili knihu

Mgr. Jaroslav Berbr
a „Svět knihy“
s knihovnickými pohádkami, které teď čteme při poledním odpočinku. Ilustrace máme vystaveny v mateřské
škole a časem budou zdobit prostory budovy, s dětmi
jsme si při výchovné činnosti zkusili i ilustraci ke čtené
pohádce. Oběma odbornicím děkujeme za spolupráci a
budeme se těšit na další příležitostná setkání.
Již delší dobu probíhá pravidelná akce čtení pohádek
před spaním, kdy do školky dochází paní Kobyláková
a pan Jelínek. I tato mezigenerační spolupráce je příjemným zpestřením, doufám, pro obě strany. Děkujeme za ochotu trávit svůj volný čas alespoň na chvíli
s malými dětmi.
Za kolektiv mateřské školy
L. Kozlerová

SPOLKY

Hasiči města Kožlany
Kožlanští hasiči v posledních měsících měli spousta práce. Bylo
mnoho výjezdů, práce pro město
tak i také organizace různých akcí,
cvičení atd.
Dne 30. 3. 2022 byl ohlášen poplach našim hasičům krátce po
www.kozlany.cz

dvanácté hodině. V ulici Pražská se
stala dopravní nehoda dodávky s
osobním automobilem. Z havarovaného vozidla se kouřilo a unikaly
provozní kapaliny. Hasiči zabezpečili úniky kapalin a začali řídit kyvadlově dopravu. Přistavením DA Ford

Transit jsme poskytli zázemí pro lehce zraněného řidiče z osobního automobilu.
Další výjezd byl 2. 4. 2022
v 16:09 hodin ohlášen našim hasičům a jelo se do Kralovic na hořící
dům. Jednalo se o požár stropního
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systému, který chytil od komínového systému domovního krbu.
Jednalo se o náročné hasební
práce, které se prodloužily do večerních hodin. Hašení probíhalo v
dýchací technice. Vyjeli jsme s
T815 CAS32 a Š706 CAS25.
Po několika dnech, 6. 4. 2022,
jsme opět vyjeli na požár travního
porostu a pergoly v sousedním Hradecku. Jednalo se o malý požár,
který byl ihned uhašen a naše jednotka se vrátila na základnu.
17. 4. 2022 okolo 21. hodiny byl
nahlášen našim hasičům operačním
důstojníkem požár komínového tělesa malé chaty u Kožlan. Po příjezdu na místo jsme zjistili velké
hoření v komíně. Oheň se nedařilo
dostat ihned pod kontrolu, tak probíhaly čistící práce komínového tělesa do té doby, než se vše podařilo. Hasební práce probíhaly do
nočních hodin.
Na pálení čarodějnic jsme u
hasičské zbrojnice postavili Májku a
při té příležitosti proběhla tradiční
zabijačka. Počasí nám přálo a byla
zde velká účast lidí napříč generacemi. Děkujeme za účast a za podporu kožlanských hasičů. Ještě týž
den jsme se byli rozloučit s naším

dlouholetým členem, který nás nedávno opustil.

V květnu byl opět další výjezd.
11. 5. 2022 jsme vyjeli s veškerou
technikou v odpoledních hodinách
zabezpečit přistávací plochu pro vrtulník Letecké záchranné služby.
Plochu jsme připravovali mezi Kožlany a Hedčany.
19. 5. 2022 jsme vyjeli na žádost
starosty, kvůli trvajícímu suchu, zalévat s T815 CAS32 nově vysazené
stromky v Kožlanech včetně celé lipové aleje.
Hasiči také uklidili a vyčistili kontejner na plasty, který byl politý
zvenku i zevnitř vyjetým olejem,

před hasičskou zbrojnicí. Nebyla to
moc milá a příjemná práce!

V řadě devátý výjezd letošního
roku byl ohlášen výjezd 23. 5. 2022
v 19:23 hodin. Vyjeli jsme na požár
pily Rohy, kde byl v plamenech kolový nakladač. Oheň byl ihned pod
kontrolou a zamezovalo se dalšímu
šíření ohně. Na tento zásah bylo povoláno hodně hasičských jednotek.
Vyjeli jsme s veškerou technikou.
Minulý měsíc nás napořád opustil
dlouholetý člen sboru dobrovolných
hasičů města Kožlan Jiří Berbr. Pozůstalým hlubokou soustrast.
S pozdravem Vaši Hasiči

Zájezd do Staré Boleslavi a Brandýsa nad Labem

Klub důchodců Kožlany pořádá zájezd dne 23.6. 2022 (čtvrtek) do Staré Boleslavi a Brandýsa nad Labem.
Odjezd z Kralovic 6,30 z náměstí, 6,40 z Bučku, 6,45 z Hodyně, 6,50 ze Dřevce, 6,55 z Hedčan a 7 hodin z Kožlan
od Sokolovny.
Navštívíme oblíbené sídlo Habsburků patřící k nejvýznamnějším renesančním památkám Čech, které si oblíbil
Rudolf II.
Ve Staré Boleslavi si prohlédneme kostel ukrývající tzv. Palladium země české, kovový reliéf nesmírné historické
hodnoty, spojovaný se Svatováclavskou tradicí.
Dalším zajímavým místem je zde kostel sv. Václava s kryptou sv. Kosmy a Damiána. Je postaven na místě,
kde byl podle tradice pravděpodobně r. 935 zavražděn a po tři roky pohřben sv. Václav.
Přihlášky na zájezd přijímá na telefon 723 483 314 Vorlíková nebo na Městský úřad Kožlany paní Plačková 373 391 164 do 17.6.2022.
Cena dopravy 200 Kč důchodci, ostatní 300 Kč, platí se v autobusu.
Iva Vorlíková

www.kozlany.cz
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Tentokrát jsme poznávali krásy Karlovarského kraje

Po dvouleté nucené covidové pauze jsme v květnu
konečně mohli vyrazit na náš oblíbený kolovýlet. Na
sportovně založenou akci se odhodlalo 24 lidí. Většina
byla z Hedčan, tým doplnili známí a přátelé z Kožlan,
Kralovic, Plzně i vzdálené Moravy.
Tentokrát pro nás organizátor výletů Jiří Janeček připravil trasy v Karlovarském kraji. Během tří dnů jsme
v nových dresech navštívili Cheb, Františkovy Lázně,
Karlovy Vary, Loket a Klášterec nad Ohří a kochali se
krásami okolní krajiny zejména podél řeky Ohře.
Ještě před odjezdem jsme se téměř všichni shodli na
tom, že jsme letos nestihli mockrát nasednout na kola
(někteří vůbec), a tak obavy, jak zvládneme ujet přes
130 km, byly oprávněné. A už hned při první společné
večeři v Chebu, po ujetí zhruba třiceti kilometrů, jsme
si vzájemně notovali, jak ty naše zadní části těl, které
okupovaly sedačky, dostaly pořádně zabrat.
Přestože se někteří z účastníků zájezdu nemohli
druhý den na sedačku ani podívat, natož se na ni posadit, zaťali zuby a více jak 60 km dlouhou trasu projeli
ve stoje. Klobouk dolů za takový výkon!

Pro případ největší krize byl na telefonu připraven pro
nás kdykoliv a téměř kamkoliv dojet řidič Pepa z kralovické dopravní společnosti Vatra. Nakonec jsme ale
jeho služeb využít nemuseli a do cíle jsme vždy pyšně
dojeli.
I tentokrát nám počasí vyšlo po všechny tři volné dny
na výbornou. To, že se v pátek večer přehnala krajem
silná bouře, jsme pozorovali už v příjemném prostředí
chebské restaurace. Pouze druhý den ráno jsme cestou
na Královské Poříčí museli překonávat několik popadaných větví i stromů, které náporu silného větru a deště
neodolaly.
Jsme rádi, že jsme se po pandemii opět mohli vrátit
k aktivitám, které nás baví, vyženou od televizí a
umožní nám strávit příjemné chvíle s přáteli. Už nyní
se těšíme na další ročník cyklovýletu a necháme se překvapit, kam nás kola zavezou.
Za účastníky: Valentýna Bílá

Májka a 1. květen ve Dřevci
V sobotu 30. dubna 2022 jsme ve Dřevci, jako každý rok, postavili májku. Na pomoc dokonce přiletělo i několik
čarodějnic. 1. května jsme se sešli znovu, tentokrát na prvomájovém průvodu. S mávátky a řadou alegorických
vozů jsme prošli Dřevcem od kapličky za vsí až ke kulturnímu domu. Na této recesistické akci došlo i na recitaci
básní a baletní představení.

www.kozlany.cz
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Za Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce
Jindra Fišerová

KOŽLANSKÝ

JARMARK
11. června 2022
od 13:00 hodin
Letošní jarmark je zaměřen na tradiční výrobu v našem městě:
HRNČÍŘSTVÍ A KERAMIKA,
návštěvníkům představíme historii výroby hrnčířiny a keramiky.
Ukážeme výrobky, které se v Kožlanech vyráběly.
Poslední hrnčíř v Kožlanech pan Robert Hoffman bude předvádět
výrobu keramiky - točení z volné ruky na kruhu.
Na jarmarku najdete: tradiční perníčky p. Jarušky Markové, výborné sýry - KOZÍ FARMA ze
Dřevce, prodejci nabídnou další tradiční i netradiční jarmareční zboží. Pro děti jsme připravili výtvarné dílničky a soutěže.
Těšte se na vystoupení:
děti z naší MŠ ve 14:00
předtančení z letošních ŠIBŘINEK v 14:15
HRADECKÉ PANENKY ve 15:00
MÁTE RÁDI KOŽLANSKÉ ČESKO?
(více se dozvíte, pokud odpoledne přijdete)
Soutěž o „Nejlepší velikonoční nádivku“,
upečené nádivky můžete donést od 12:00 – 14:00hodin,
slavnostní vyhlášení vítěze v 16:00 hodin
Odpoledne Vám zpříjemní:
Kapela ŠLAPETON
Občerstvení: p. Vlastimil Pech, zákusky od cukrářek ze SŠ a ZŠ Jesenice
PŘIJĎTE SE SPOLEČNĚ POBAVIT NA „KOŽLANSKÉM JARMARKU“
www.kozlany.cz
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KULTURNÍ KOMISE
Pochod údolím Javornice
Po dvouleté pauze se 8. května opět uskutečnil 17 kilometrů dlouhý pochod údolím Javornice. Účast na 18.
ročníku byla sice menší než na předchozím pochodu, ale i tak na trasu vyrazilo přes 150 účastníků.
Nechybělo opékání buřtů, zdolávání brodů a možnost občerstvení v Machově mlýně a na Zvíkovci v kempu
U Varských. Slunečné počasí jen podtrhlo tuto vydařenou neděli.
Vítání občánků
V sobotu 21. května proběhlo v obřadní síni města tradiční Vítání občánků. Za uplynulých 11 měsíců se narodilo
11 dětí. Pro toho, kdo si právě začal vyjmenovávat jména dětiček, máme kromě fotky ještě malou nápovědu - 6
holčiček a 5 kluků :-).
Pan místostarosta pronesl milá slova a děti ze školy zarecitovaly krásné básničky. Celou akci zdokumentovala
naše fotografka Martina Švambergová. Fotografie si mohou rodiče vyzvedávat přibližně od poloviny června na
městském úřadu u paní Dufkové.
Klára Hurtová

Divadlo
V neděli 22. 5. byl představením „Brouk v hlavě“ zakončen pilotní projekt Divadla Josefa Kajetána Tyla (DJKT)
– „Kultura občanům regionu“. Zástupci DJKT připravili tři divadelní představení, která mohli zájemci z regionů
navštívit – „My fair lady“, „Carmen“ a zmíněný „Brouk v hlavě“. Z Kožlan vyjeli divadelní nadšenci na každé
představení. Účastníci měli zajištěnou autobusovou dopravu, kterou hradilo město Kožlany společně s Plzeňským
krajem.
Rády bychom poděkovaly především všem zájemcům o divadlo, že podpořili tento projekt. Dále děkujeme paní
Olze Karlíkové, která nám velmi pomáhá s organizací – v Marci Tepu si zájemci mohou lístek na představení
objednat a zaplatit. A děkujeme také městu Kožlany, že hradí náklady na dopravu, a tím napomáhá obohacovat
kulturní život občanů Kožlan.
Přejeme všem krásné slunné dny a těšíme se na další divadelní sezónu ☺
Šárka Mudrová

Městské muzeum a Turistické informační centrum Kožlany

Městské muzeum pořádá ku příležitosti Noci muzeí své oživlé muzeum a rádi bychom, abyste náš projekt
podpořili a přišli se podívat. Přivítá vás král Václav, můžete použít naše koupelové lázně, navštívit hospůdku s
nadstandartní obsluhou. Maminka Benešová s dcerami a novorozeným Edvardem, vyzkoušíte si sezení v lavicích
zdejší školy a jak to bylo u hrnčířů, když musel zasahovat i dráteník. Ještě uvidíte sochaře a také kata.
Na prohlídku je nutné se objednat kvůli kapacitě místností. Budeme pořádat dne 11. 6. 2022 a začínáme od
18:00 a konec podle obsazenosti. Více na telefonu 720347390 a 373397333.
Marie Matějovská
www.kozlany.cz
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HISTORIE
Koupě nové hasičské motorové stříkačky v roce 1924 v Kožlanech a oslava 50. výročí
vzniku spolku dobrovolných hasičů v Kožlanech

Po první světové válce byla výbava kožlanských dobrovolných hasičů, po téměř padesáti letech existence,
značně archaická, jak vyplývá z popisu jejich vybavení
a techniky při žádostech o podporu na obec. A tak se
hasiči rozhodli po požáru farní stodoly v květnu 1923
zažádat vedení obce, aby zakoupilo novou hasičskou
stříkačku a aby nechalo vyčistit bahnem úplně zanesený dolní rybník u radnice, odkud se brala při požárech
v okolí voda. Tehdejším předsedou hasičů byl František
Beránek a jednatelem Emanuel Šafránek. Po první světové válce se na nákup hasičského vybavení udělovaly
subvence Okresní správní komisí v Kralovicích, která
proplácela po zakoupení a zaplacení schválených hasičských položek adekvátní část. Kožlanští hasiči měli společně s 31 obcemi kralovického okresu pojištěny koně
u pojišťovny československého hasičstva JISKRA, pojištěni byli i jednotliví členové.
Na jednání zastupitelstva města dne 7. září 1923
bylo usneseno „podati dříve žádost o subvenci a pak
jednati o koupi motorové stříkačky“. Město nemělo
vzhledem k řadě stavebních akcí dostatek financí na
nákup téměř čehokoli. Žádost o subvenci – z dnešního
hlediska vyplňování podkladů o dotace – byla poměrně
jednoduchá, přesto obsahovala řadu otázek, které se
týkaly charakteru města, stavu obecních financí, rozpočtu, vzdáleností dalších jednotek sboru dobrovolných
hasičů od Kožlan a jejich dosažitelnost v případě nutné
spolupráce a pod. Dne 10. června 1924 byly dvě došlé
nabídky firem – Štěpánek z Kostelce nad Labem a Smekal z Prahy-Smíchova – zastupitelstvem prozkoumány.
Bylo rozhodnuto zažádat o subvenci ve výši 41 000 Kč,
za níž měla firma R. A. SMEKAL, společnost s r. o.,
Hasičské a tělocvičné nářadí, se sídlem centrály v
Praze-Smíchov, Husova 324, požadovanou stříkačku
dodat. Automobilové, motorové, kombinované, parní a
ruční stříkačky vyráběla firma SMEKAL ve Slatiňanech
u Chrudimi a byl o ně velký zájem. Zcela motorizované
stříkačky firmy SMEKAL na automobilových podvozcích
od firmy Laurin a Klement byly velmi drahé, jejich cena
se šplhala nad 130 000 korun. Pro srovnání za stavbu
čp. 38 v Kožlanech obec zaplatila v letech 1924-26 cca
300 000 korun. Ostatně od této firmy chtěli Kožlanští
zakoupit novou stříkačku už před první světovou válkou
v roce 1913, ale právě kvůli válce z koupě sešlo. Kořeny firmy sahaly až do roku 1820. Firma vyráběla i
hadice, ochranné oděvy pro hasiče, sekerky a další hasebné nářadí. Začínala s výrobou hasebních dřevěných,
smolou napouštěných věder a po první světové válce
byla u nás nejznámější. Své nové modely stříkaček a
náčiní prezentoval její majitel v Hasičských rozhledech,
které odebírali i kožlanští hasiči, aby drželi krok s dobou.
Dne 4. června 1924 se dostavil do Kožlan úředník
firmy SMEKAL František Trefný, aby vedení obce seznámil se všemi detaily požadované stříkačky, což byl
kombinovaný stroj, 8-10 HP, dvoucylindrový, s hákem
k připnutí svinovače sací hadice a 150 m „prima hadice“. Poslední detaily byly dojednány týden poté, neboť obec žádala o brzké dodání, protože se na 14. září
chystaly velké oslavy 50 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Stříkačka byla zakoupena na dluh, neboť obec peníze skutečně neměla. Celý obnos si tak vypůjčila od Občanské záložny v Kožlanech. V roce 1924
www.kozlany.cz

obdržela obec po zakoupení a zaplacení stříkačky od
státu dotaci 8 000 Kč. V následujících letech žádala
obec opakovaně o dotace na její postupné splácení – v
roce 1927 2 500, v roce 1930 opět 2 500, v roce 1936
2 500 Kč. Nedoplatek za stříkačku činil v roce 1936
stále 15 416,90 korun. Ještě nesplacená stříkačka byla
v roce 1940 prodána a místo ní zakoupena nová lehká
dvoukolová motorová stříkačka. Veškerou úhradu nové
stříkačky opatřil sbor až na 5 000 korun, přičemž 4 500
korun z této částky pokryla zemská subvence v roce
1940.

Reklamní upoutávka na výrobky firmy SMEKAL v tisku
z konce 80. let 19. století.

Na koupi stříkačky byla v Kožlanech v roce 1924 uspořádána velká sbírka. Sběrné archy se dochovaly v archivu v Plasích. Lidé věnovali podle možností od 1 Kč
až po 100 Kč. Nejčastěji to bylo do 5 Kč. Nejvíce daroval Jaroslav Hurt, právě oněch 100 Kč, František Vožeh
daroval 60 Kč, Emanuel Švarc a František Ipolt 50 Kč,
Jaroslav Lehman, Vendelín Bureš a Zimmerhakl 40 Kč
a pak následovali další a další. Celkem bylo vybráno 2
631 korun.
Nová hasičská stříkačka byla představena veřejnosti
14. září 1924 při oslavě 50 let od založení sboru dobrovolných hasičů ve městě. Nad celodenní slavností přijalo protektorát na žádost hasičů samo město. Od rána
probíhala domácí ukázková požární cvičení, koncert a
věneček a večer slavnost zakončila taneční zábava. Do
Kožlan se sjeli zástupci hasičských sborů ze všech okolních obcí, kteří se rovněž zúčastnili slavnostního
Kožlanský zpravodaj 6 / 2022
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průvodu s hudbou městem. Cvičení hasičů probíhalo na
tržišti za radnicí. Podle velmi nestandardního spolkového účetnictví byl příjem ze slavnosti 3 508,15 Kč – z
toho za dopolední vstupy se vybralo 1 213 Kč, za občerstvení 563,22 Kč (občané byli předem vyzváni, aby
přispěli svými výrobky do bufetu, výtěžek z prodeje
darů měl připadnout hasičům), za rohlíky 5,52 Kč, za

„pamětniky“ (asi pamětní předměty) 621,81 Kč, za
vstup večer 1 094,60 Kč a J. Klir (nevím, za co, snad
se jednalo o dar) 10 Kč. Vydání činilo 2 343,36 Kč.
Slavnost byla velmi povedená, ale další se konala už v
roce 1933, kdy se oslavovalo 60 let od založení sboru
dobrovolných hasičů. Že by pouhý omyl?
Jitka Vlčková

SPORT
TJ Olympie Kožlany

Výsledky našich mužstev v uplynulém měsíci výraznější posun nepřinesly a není to příliš radostný pohled.
Minulostí už je základní část soutěže mladších žáků. Naše družstvo bohužel obsadilo poslední místo, když na
jaře získalo jediný bod za remízu s Kaznějovem. V nadcházejících dnech musí vedení klubu rozhodnout, jaké
kategorie přihlásit do příští sezóny a s kterým klubem případně spojit své síly, aby se mezi kluky zvýšila konkurence. Dosud jsme oslovili Čistou a Kozojedy a čekáme jak na jejich vyjádření, tak na vyjádření našich hráčů a
jejich rodičů. Na konec června také připravujeme nábor nových hráčů, tentokrát formou sportovního odpoledne
pro předškoláky a školáky z prvního stupně. Akci plánujeme uskutečnit ve všední den (pátek?) na hřišti u Vožeháku a věříme ve vstřícnost vedení školy ohledně spolupráce a případného uvolnění dětí z vyučování. Podrobnosti
budou zveřejněny na obvyklých místech.
Stará garda se v závěru základní části dvěma výhrami naladila na dvojzápas o konečné umístění, svého soupeře
se dozví až po zveřejnění výsledků posledního kola obou skupin.
A-mužstvo ze svého stínu nevystoupilo, ani v květnu si žádné body nepřipsalo (utkání v Líních dokonce odehrálo
pouze v 9 hráčích!) a spíše než výsledky momentálně intenzivně řeší hlavně svoji budoucnost.
O tom, jak to s kožlanským fotbalem bude dál, vás budeme informovat v příštím čísle.
Jiří Švamberg
Výsledky - květen:
A-mužstvo:
Kožlany - Tlučná
1:3 (0:1)
Branka: Hora
Kralovice B – Kožlany 2:0 (1:0)
Trnová – Kožlany 2:0 (2:0)
Líně – Kožlany 3:0 (1:0)

Stará garda:
Dýšina - Kožlany
3:1 (3:1)
Branka: Kratochvíl
Kožlany – Manětín 5:0 (1:0)
Branky: Kožíšek 2, Švamberg, Kratochvíl, Kotěšovec
Třemošná - Kožlany 1 : 5 (1 : 3)
Branky: Kožíšek 2, Purkar 2, Bílek

Mladší žáci:
Kožlany – Kaznějov 4:4 (2:2)
Branky: V. Koura 2, Michalovský,
Lendel
Hadačka – Kožlany 5:1 (1:1)
Branka: Kašpar
Kožlany – Mladotice 3:7 (1:3)
Branky: Michalovský, O. Mudra, Kašpar

Program - červen:
A-mužstvo (sobota):
4. 6. Kožlany - Zbůch
11. 6. Křelovice - Kožlany
18. 6. Kožlany - Horní Bříza B

17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.

Stará garda (pátek):
3. 6. M. Touškov / Kozolupy – Kožlany 18:00 hod.
10. 6. Kožlany – M. Toušov / Kozolupy 18:00 hod.

TJ Kožlany – oddíl stolního tenisu - Regionální turnaj žactva

23.4.2022 oddíl stolního tenisu uspořádal Regionální turnaj ve stolním tenisu v kategoriích U13 a U15. Účast
na tomto turnaji nás překvapila, protože se zúčastnilo 23 hráčů v kategorii U13 a 16 chlapců a 12 dívek v kategorii
U15.
V dopolední části odehráli turnaj hráči v kategorii U13, kde se z našeho oddílu zúčastnili Tereza Blechová, Aneta
Marešová, Mudra Vojtěch, Kotěšovec Matyáš, Švarc Jiří, Lehner Tomáš a Blecha Jan. V této kategorii se naše děti
umístily na předních příčkách turnaje a zaslouženě si chlapci Blecha Jan a Tomáš Lehner zahráli finále tohoto
turnaje. Ostatní hráči za podpory svých trenérů a rodičů bojovali o co nejlepší umístění a zaslouží si pochvalu.
V odpolední části se někteří hráči z mladší kategorie zúčastnili i kategorie U15, která je rozdělena na chlapce a
dívky. V této kategorii chlapců za náš oddíl hrál Tomáš Lehner a Jan Blecha a v kategorii děvčat nás zastupovala
Natálie Lehnerová a Tereza Blechová. Naši chlapci zde hráli zápasy i s hráči krajských divizních soutěží, a přesto
se dokázal Tomáš Lehner umístit na 4. místě a Jan Blecha na 5. místě. Velkým překvapením bylo vítězství ve
finálové hře Terezy Blechové nad Eliškou Křenovou z Kaznějova. Tereza se dokázala probojovat mezi staršími
žákyněmi až do finále, kde děvčata sehrála za podpory svých trenérů skutečně vyrovnaný zápas.
Na závěr nutno podotknout, že všechny děti svěřené trenérům L. Lehnerovi a J. Sebránkovi dokázaly bojovat
o své umístění a ukázat vše co se naučily na pravidelných trénincích. Velké dík náleží i všem, kteří se podíleli na
organizaci turnaje a rodičům za podporu svých dětí.
oddíl stolního tenisu TJ Kožlany
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Pořadí – ml. žactvo U13 (23hráčů)
1. Blecha Jan
2. Lehner Tomáš
3. Riegerová Š.
4. Dejmek Tomáš
5. Dejmek Lukáš
6. Jíchová Klára
7. Blechová Tereza
8. Kiliánová Tereza
9. Popel Dalibor
10. Hnežlíková A.
14. Švarc Jiří
16. Mudra Vojtěch
22. Kotěšovec Matyáš
23. Marešová Aneta

www.kozlany.cz

TJ Kožlany
TJ Kožlany
DDM Kaznějov
TJ Nýřany
TJ Nýřany
TJ Nýřany
TJ Kožlany
TJ Nýřany
TJ Kralovice
DDM Kaznějov
TJ Kožlany
TJ Kožlany
TJ Kožlany
TJ Kožlany

2009
2010
2009
2011
2011
2011
2013
2010
2011
2011
2011
2013
2012
2012

Pořadí – starší žáci U15 (16 hráčů)
1. Kučera Matyáš
TJ H.Bělá
2. Rieger Vilém
DDM Kaznějov
3. Klouda Fr.
DDM Kaznějov
4. Lehner Tomáš
TJ Kožlany
5. Blecha Jan
TJ Kožlany
6. Mandaus Václav
DDM Kaznějov

2010
2007
2008
2010
2009
2009

Pořadí – starší žákyně U15 (12 hráček)
1. Blechová Tereza TJ Kožlany
2. Křenová Eliška
DDM Kaznějov
3. Mikutová Alex.
DDM Kaznějov
4. Dejmková Barora
TJ Nýřany
5. Riegerová Štěpánka DDM Kaznějov
6. Henžlíková Alena
DDM Kaznějov
9. Lehnerová Natálie TJ Kožlany

2013
2007
2008
2007
2009
2011
2008
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Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: denkova@kozlany.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné formě
na MěÚ Kožlany, telefon 373 396 613 (A. Denková) nejpozději do 25. v měsíci. Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako
přílohu Vašeho příspěvku (nikoli vložené do wordu) v tiskové kvalitě. Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře.
Vydává: Městský řad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany, IČO 00257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273.
Vychází 11x ročně jako měsíčník – obecní zpravodaj. Cena výtisku 8,- Kč. Vychází 1. 6. 2022.
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