LEDEN 2021

Z RADNICE ...

Vážení spoluobčané,
společně jsme vstoupili do nového roku, od kterého
očekáváme, že bude úplně jiný, než ten, který jsme
nechali za sebou. Vánoční svátky byly to nejpříjemnější
období z toho nepěkného roku 2020. Roku samých příkazů a hlavně zákazů. Naštěstí tu máme zachovalou
přírodu a pěkné lesy, kam můžeme chodit zklidnit mysl
a načerpávat energii.
V prosinci se také ještě pracovalo, dokončovaly se
rozdělané práce. Kolaudace průtahu Kožlan, která proběhla 15. prosince, dopadla dobře. Bohužel nové zastávky, kvůli covidu v dodavatelské firmě, se nainstalují se zpožděním, zřejmě během ledna. Také proběhla
II. etapa výměny oken a dveří v budově „pod věžičkou“. Přítomný pracovník NPÚ vyjádřil spokojenost a
označil repliky za velice povedené dílo.
Práce na rybníku v Bučku byly zastaveny a pokračovat budou opět na jaře.

Pracovníci TS před vánočními svátky douklidili prostory
hřbitova, projeli okolí Kožlan a přilehlé obce, aby posbírali, co lidem „nechtěně“ upadlo na zem. Také se
podařilo přibližně identifikovat místo úniku pitné vody
z vodovodního řádu. Pan starosta s pracovníkem TS
chodili a prováděli noční měření, až tento úsek vytipovali. Pracovnice úřadu pilně před koncem roku dokončovaly administrativní práce spojené s ukončením roku
a návazností na rok 2021.
Na rok 2021 jsou schváleny a připraveny větší akce,
jako např. oprava školy v Hodyni, nové šatny pro děti
v ZŠ Kožlany, oprava místních komunikací.
Přeji všem, aby se po zbytek zimy situace zklidnila a
tento rok byl opět normální, plný sportu, tance a sbližování lidí.
Kulhánek Vladimír
místostarosta

PF 2021
Výsledky projednání rady města na 15. zasedání konaném dne 30. 11. 2020

Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, diskusní příspěvky
členů rady města, zaslané informace.

Rada schvaluje:
č. 147/20 - program 15. zasedání
rady města; č. 148/20 - termín a
program 9. zasedání zastupitelstva
města Kožlany; č. 149/20 smlouvu o zřízení věcného břemene
–
služebnosti
č.
IZ-120000251/VB/001 na pozemcích p.č.
4150/2, 4269/3, 4913, 4923 vše v
k.ú. Kožlany, se společností ČEZ
Distribuce, a.s.; č. 150/20 - uzavření Mateřské školy Kožlany ve
dnech 28. – 31.12.2020 z důvodu
generálního úklidu a celkové dezinfekce prostor; č. 151/20 - poskytnutí finančního daru pro Základní
školu a Mateřskou školu Kozojedy
www.kozlany.cz

ve výši 2.000,- Kč; č. 153/20 - uzavření městského úřadu ve dnech
23., 30., 31.12.2020
z důvodu
čerpání
dovolené
pracovníků
úřadu; č. 154/20 - uzavření nájemní smlouvy na část pozemku
p.č. 4390 v k.ú. Kožlany o výměře
119 m2 s panem Vilémem Novým
od 01.01.2021 na dobu pěti let za
roční nájemné 5 Kč/m2; č. 155/20
- uzavření nájemní smlouvy na část
pozemku p.č. 4150/27 v k.ú. Kožlany o výměře 145 m2 s panem Jaroslavem
Podgorným
od
01.01.2021 na dobu pěti let za
roční nájemné 5 Kč/m2; č. 156/20
- uzavření nájemní smlouvy na část
pozemku p.č. 4390 v k.ú. Kožlany o
výměře 56 m2 a část pozemku p.č.
4150/24 v k.ú. Kožlany o výměře
49 m2 s paní Taťánou Krepsovou od
01.01.2021 na dobu pěti let za

roční nájemné 5 Kč/m2; č. 158/20
- poskytnutí mimořádné odměny
ředitelce Základní školy a Mateřské
školy Dr.E.Beneše Mgr. Evě Sixtové.
Rada doporučuje:
č. 152/20 – zastupitelstvu schválení
příspěvku zřizovatele pro Základní
školu a Mateřskou školu dr. Eduarda Beneše Kožlany ve výši 2 367
100,- Kč na rok 2021.
Rada odkládá:
č. 157/20 - projednání žádosti o
směnu pozemku p.č. 1159 v k.ú.
Buček za část pozemku p.č. 17/1 v
k.ú. Buček z důvodu provedení
místního šetření a osobního jednání
s žadatelem.
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Výsledky projednání rady města na 16. zasedání konaném dne 28. 12. 2020
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady
města, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 159/20 - program 16. zasedání
rady města; č. 160/20 - návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské
školy dr. E. Beneše Kožlany na rok
2021 a návrh střednědobého

výhledu
rozpočtu
na
roky
2022,2023; č. 161/20 - uzavření
dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu
zemědělských pozemků s Kralovickou zemědělskou a.s. týkající se
úpravy ceny za pronájem pozemků
a označení pozemků v k.ú. Hradecko; č. 162/20 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
17/1 v k.ú. Buček o výměře cca 570
m2 po předložení geometrického

plánu; č. 163/20 - úplné odpuštění
platby nájemného za pronájem budovy Sokolovny č.p. 37 Kožlany za
období leden 2021 z důvodu zhoršené ekonomické situace nájemce v
důsledku
vyhlášení
nouzového
stavu na území ČR a zavedení mimořádných vládních opatření k
ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města
na 9. zasedání konaném dne 14. 12. 2020

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

Zastupitelstvo určuje:
č. 117/20 - ověřovateli zápisu Františka Kotěšovce a Aleše Hofmana,
návrhovou komisi ve složení - předseda Václav Kratochvíl, členové Daniela Siváková, Bc. František Švec.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 116/20 - program 9. zasedání zastupitelstva;
č. 119/20 - darovací smlouvu na
stavbu křížové cesty s paní Mgr.
Růženou Srpovou;
č. 120/20 - navýšení neinvestičního
příspěvku zřizovatele o 100 000,Kč pro Základní školu a Mateřskou
školu dr. Eduarda Beneše Kožlany
na rok 2020;
č. 122/20 – podání žádosti o dotaci
do podprogramu Ministerstva pro
místní rozvoj Podpora obnovy a
rozvoje venkova, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací;
č. 123/20 - podání žádosti o dotaci
na obnovu okenních výplní v budově bývalé školy č.p. 27 Hedčany;

č. 124/20 - prodej pozemku p.č.
4337/1 k.ú. Kožlany o výměře 1224
m2 včetně zřízení služebnosti
stezky a cesty ve prospěch pozemku p.č. 4337/4 k.ú. Kožlany;
prodej pozemku p.č. 4337/5 k.ú.
Kožlany o výměře 32 m2 nově odděleného od pozemku p.č. 4337/1
k.ú. Kožlany a prodej pozemku p.č.
4337/2 v k.ú. Kožlany o výměře
226 m2 vše společnosti BR
PROGRESS s.r.o., IČO 25643395 za
cenu 100,- Kč/m2;
č. 125/20 - prodej pozemku p.č.
4337/4 k.ú. Kožlany o výměře 124
m2 panu Tomáši Tomkovi za cenu
100,- Kč/m2;
č. 126/20 - prodej pozemku p.č.
5900/2 v k.ú. Kožlany o výměře 26
m2 panu Aleši Hofmanovi za cenu
75,- Kč/m2;
č. 127/20 - prodej pozemku p.č.
4912/2 v k.ú. Kožlany o výměře
187 m2 panu Vladimíru Vacíkovi a
Jiřímu Vacíkovi za cenu 55 000,Kč;
č. 128/20 - změnu rozpočtu města
na rok 2020 - 6. rozpočtové opatření;
č. 129/20 - rozpočet města na rok
2021 jako schodkový, schodek

Informace
Nové smlouvy
na vodné a stočné

V září a říjnu 2020 byly majitelům
nemovitostí v Kožlanech rozeslány
nové smlouvy na vodné a stočné.
Prosím
všechny,
kteří
ještě
smlouvu neodevzdali, aby jí doručili
co nejdříve na MÚ Kožlany (poštou,
mailem, vhozením do schránky na
budově MÚ).

Poplatky 2021
Úhrady poplatků na rok 2021
v pokladně MÚ
od středy 6. ledna 2021
www.kozlany.cz

POZOR - ZMĚNA OTEVÍRACÍ
DOBY ÚŘADU
V souvislosti s usnesením vlády
České republiky ze dne 23.prosince
2020 č.1373 o přijetí krizových
opatření bude úřad pro veřejnost
otevřen:
pondělí 12:00 - 17:00 hod.
středa 12:00 - 17:00 hod.
Ostatní dny v týdnu je
pro veřejnost uzavřen.

úřad

bude financován z finančních prostředků minulých let;
č. 130/20 - návrh střednědobého
výhledu rozpočtu města Kožlany na
roky 2022, 2023;
č. 132/20 - aktualizaci Strategického plánu rozvoje města na období 2021 – 2025.
Zastupitelstvo volí:
č. 118/20 - místostarostou města
Kožlany pana Vladimíra Kulhánka.
Zastupitelstvo vydává:
č. 131/20 - obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 121/20 - technické podmínky
převodu pozemku st.p. 402, jehož
součástí je stavba č.p. 309 v k.ú.
Kožlany z majetku Správy železnic
s.p. do majetku města a navrhuje
další jednání se Správou železnic
s.p. o úpravě navržených podmínek
převodu.

Poplatek za psa
Viz. Obecně závazná vyhláška č.
3/2015, o místních poplatcích, část
II-Poplatek ze psů (výše poplatku je
stejná jako v roce loňském).
Poplatek za svoz odpadu
Pro trvale bydlící osobu činí poplatek 600 Kč, pro dítě do 10ti let
věku: 400 Kč, poplatek za rekreační
objekt: 600 Kč.
Trvale bydlící občané v rodinných
domech obdrží známky na popelnice, majitelé rekreačních objektů
pytle na svoz odpadu. V případě zájmu si mohou majitelé nemovitostí
bez trvalého pobytu doplatit do
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výše ceny známky, o kterou by měli
zájem.
Oba poplatky lze zaplatit v pokladně MÚ do konce února 2021, po
tomto datu budou rozeslány složenky. Známky a pytle na svoz

odpadu budou vydávány na základě
předložení zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje
ve výši 88 Kč je možné uhradit rovněž v pokladně města. Zpravodaj

by měl být zaplacen do konce ledna
2021. V následujícím měsíci obdrží
Zpravodaj pouze občané, kteří jej
budou mít zaplacený.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
S novým rokem nová opatření ve škole
V době psaní článku do prosincového zpravodaje
jsem se optimisticky domnívala, že to nejhorší už
máme za sebou. Nyní vstupujeme do roku 2021 s dalšími omezeními, která přišla v době, kdy učitelé čerpali
zaslouženou dovolenou a připravovali se na vánoční
svátky a konec roku plného zvratů a nečekaných situací. Jen jsme se smířili s rotační výukou, opět musíme
většinu žáků vyučovat distančně.
Jsem šťastná, že alespoň první a druhá třída může do
školy. Vytváření a udržování pracovních a školních návyků je právě u těch nejmenších velice důležité. Můžeme polemizovat o tom, které třídy by ještě měly chodit do školy. Asi bychom se nakonec shodli, že to potřebují všechny děti bez ohledu na věk. Situace to bohužel nedovoluje a tak opět zahajujeme distanční výuku. Díky zpětné vazbě od rodičů i samotných žáků
jsme získali podnětné postřehy a budeme se postupně
snažit výuku vylepšovat. Od ledna jsme přidali pár online hodin a nejpočetnější šestou třídu rozdělili na dvě
skupiny. Snad se tak podaří přivést žáky k větší aktivitě.
V asi nejtěžší situaci nyní jsou všichni z deváté třídy.
Na konci ledna se budou muset rozhodovat o tom, jakou střední školu napíší na přihlášky. Navíc se zřejmě
na většině oborech s maturitou nebudou konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Střední školy podle pokynů ministerstva nemají
přihlížet ke konečnému vysvědčení z osmé třídy. Zbývá
tedy jen pololetí osmé třídy a to letošní z deváté, které
poslouží jako kritérium k případnému přijetí. Přeji našim deváťákům šťastnou ruku při výběru střední školy
a potřebnou dávku štěstí.
Ani v posledním měsíci roku 2020 jsme ve škole nezaháleli. Nebylo a není dovoleno míchání žáků z různých tříd a deváťáci tedy nemohli uspořádat Mikuláše.
Nechtěli jsme naše děti ochudit o další ze školních tradic a tak se pedagogové z druhého stupně převlékli za
Mikuláše, čerty a anděly a vyrazili mezi děti na první
stupeň, aby pohrozili nezbedům a rozdali nějaké sladkosti. Tuto netradiční mikulášskou nadílku si užili
všichni, dokonce i díky Skypu děti, které nemohly být
přímo ve škole a vše sledovaly z domova.

Mladší žáci se v rámci výtvarné výuky postarali o
drobné zkrášlení kožlanského vánočního stromu, který
byl letos rozsvícen zcela o samotě a bez obvyklého jarmarku a zpívání koled. Děti pod vedením svých učitelů
dokonce dokázaly během krátké přítomnosti ve škole
vyzdobit okna budovy vánočními motivy a nastrojit vánoční stromky ve svých učebnách. Všechny třídy uspořádaly se svými třídními učiteli vánoční besídku s předáváním dárků. I přes všechna opatření se nám snad
ve škole podařilo vzbudit sváteční náladu. Jen to zpívání koled na schodech školy opravdu chybělo, protože
právě ono většinou svedlo dohromady nejen všechny
žáky od těch nejmladších až po ty nejstarší, ale přilákalo na chvilku i provozní zaměstnance školy.

Těsně před koncem roku jsme také učinili první kroky
na cestě ke Google Workspace. Díky tomu budeme
moci pracovat s žáky během distanční výuky mnohem
efektivněji, začneme se setkávat v tzv. Meetech a Google učebnách. V lednu čekají pedagogy praktická školení v této oblasti, to první už proběhlo těsně před Vánoci. Předpokládám, že tuto formu distanční výuky zahájíme hned v druhém pololetí.
Jak jsem psala v úvodu, rok 2020 byl plný zvratů a
nečekaných situací. Pevně věřím, že vlastně i díky tomu
přinese ten nadcházející nový svěží náboj do naší školy.
Mgr. Eva Sixtová

KNIHOVNA
Vážení čtenáři, knihovna se snaží reagovat na současnou situaci (nevím, zda
bude platná i v době vydání
Zpravodaje). V této době lze
půjčovat dokumenty z knihovny jen bezkontaktně.
Prakticky je možné provést
výpůjčku následovně: po telefonické nebo emailové domluvě vám knihy připravím a
vy si je v domluvený čas vyzvednete.
Budete
mít
www.kozlany.cz

připravenou hromádku v chodbě knihovny. Na vrácené
knihy je připravena přepravka. Čtenářský poplatek
bude vybírán až při vaší návštěvě knihovny. Pro aktuální informace volejte 721 084 931.
Knihovny na vesnicích budou obsluhovány formou
tašek, jak jsme zvyklí již z minulého období. V lednu
bude rozvážka 15. a 29. Opět platí, že pokud budete
mít zvláštní požadavek – pište, volejte.
Do nového roku přeji všem čtenářům hodně zdraví,
klidu, pohody a hezké chvíle při čtení nových knih.
Tupá Hana
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SPOLKY
Hasiči města Kožlan
V loňském roce bylo dění ve sboru dobrovolných
hasičů omezeno kvůli vládním opatřením proti šíření
epidemie Covid 19. Byla zrušena spousta akcí jako je
Kožlanská jízda, veškeré soutěže v požárních útocích,
hasičská zábava a mnoho dalších akcí, které pořádají
dobrovolní hasiči. Stihli jsme před vládním opatřením
zabezpečit dopravu na Kožlanský masopust. Zůstali
jsme pouze ve výjezdové pohotovosti. Absolvovali
jsme několik hasičských výjezdů i v době koronaviru.

To vše doprovázelo nutnou údržbu, servis, kontrolu
a provedení STK naší výjezdové techniky. Na vozidle
Tatra 815 CAS 32 došlo k výměně speciálního navigačního systému k rychlejší lokalizaci dojezdového místa
zásahu. Také došlo k výměně předních mlhových světel a zároveň k montáži přídavných dálkových světel.
Také jsme provedli kompletní výměnu olejových náplní, filtrů a promazání podvozku. U vozidla Ford

Tranzit DA nás chvíli trápily akumulátorové baterie,
které jsme nakonec vyměnili za nové.
Před rozvolněním jarních vládních restrikcí, jsme
symbolicky postavili „májku“ kde se nekonala žádná
oslava vítání jara. V době letních prázdnin jsme umožnili některým našim členům oslavit jubilejní narozeniny. Také jsme si vyrobili velké přenosné topeniště, u
kterého jsme si mysleli, že ho použijeme na oheň při
tzv. „pálení čarodějnic“. Vozili jsme vodu na cvičení do
Brodeslav, také jsme jeli na předváděcí akce na tábor
do Hedčan. V Kralovicích jsme doplňovali vodu do historické parní lokomotivy a také jsme čistili pozemní komunikaci mezi Dřevcem a Kožlany, došlo také doplňování nádrže v Hedčanech u hřbitova. Vše jsme spojili
s kondičními jízdami našich strojníků. Naši noví členové
absolvovali kurz nositelů dýchací techniky v HZS Plzeň
na stanici Košutka. Zaseli, následně sekali a udržovali
jsme zatravněnou plochu vedle hasičské zbrojnice. Vedoucím malých hasičů se povedlo uskutečnit soustředění na Šumavě v Puchverku. Nemůžeme zapomenout
také na hasičský letní výlet do Sosně. V době koronaviru si dva strojníci prodloužili strojnické zkoušky
z domova formou testu online v počítači. Naše zásahová jednotka začala používat novou aplikaci
FIREPORT.
Pak přišla další vládní opatření kvůli šíření viru Covid
19, tak se nám povedlo s přicházejícím adventem
pouze nazdobit vánoční stromek před hasičskou zbrojnicí.
Na závěr bychom chtěli všem popřát do nového roku
mnoho štěstí úspěchů a pevné zdraví.
PF2021
S pozdravem Vaši hasiči

Klub důchodců Kožlany

V roce 2020 vzhledem k vládním nařízením a ochraně nejohroženější skupiny lidí /především seniorů/ se veškeré aktivity plánované pro naše důchodce zrušily. V uplynulém roce jsme se také rozloučili s nejaktivnějšími
členy výboru Vilémem Langem (v květnu) a manželkou Blankou /v prosinci/. Vilém dlouhá léta vykonával činnost
pokladníka, účetní doklady jsou vzorně vedené, Blanka jako členka výboru vedla kroniku a veškeré aktivity zde
zaznamenávala. Tato bolestná ztráta zasáhla všechny, kteří je měli rádi. Oba se aktivně podíleli na organizování
zájezdů a předvánočních setkání.
Uplynulý rok byl pro nás všechny jiný. Najednou to, co bylo samozřejmostí, už v roce 2020 bylo vzácné nebo
nebylo vůbec.
Přejme si, ať je rok 2021 nekovidový a je již normální. Ať jsme všichni zdraví, máme se rádi a ať se zase všichni
sejdeme na cestách za poznáním.
Těším se na nový rok, který přinese naději v lepší zítřky a nechá to špatné za sebou.
Iva Vorlíková, členka výboru
Klub důchodců Kožlany

HISTORIE
Pokrokoví Kožlanští - počátky místní dívčí měšťanské školy a vznik školy koedukované.

V roce 2021 uplyne 110 let od založení dívčí měšťanské školy v Kožlanech. Na tehdejší dobu to byl zajisté
počin pokrokový a městečku přinesl prestiž. Na mnoha
půdách starých kožlanských domů se dodnes nechají
nalézt výrobky žákyň z této školy, které mají vysokou
kvalitou provedení, ať jde o výkresy či ruční práce
všeho druhu. Historické fotografie např. z kroniky měšťanské školy ukazují školní výstavy ručních prací, na
které by si dnes jen málokdo troufnul. Ale popořádku.
www.kozlany.cz

Ještě v 19. a na začátku 20. století bylo zcela běžné,
že děti navštěvovaly pouze obecnou školu v místě bydliště či v místě, k němuž byla obec, v níž žily, přiškolená. V ní měly děti získat vědomosti, které jim pro
běžný život z pohledu většiny rodičů i tvůrců vzdělávacích systémů měly postačovat. Mnohé děti si však i
kvůli častým absencím příliš vědomostí ze školy neodnesly. Problematické bylo na venkově a v menších
městech následné vzdělání, které měly poskytnout m.j.
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měšťanské školy, rozšiřující vědomosti nadanějších
dětí výukou odborných předmětů. Měšťanská škola odpovídala zhruba dnešnímu druhému stupni našich základních škol.
První měšťanská škola na Kralovicku byla otevřena
v roce 1893 v Kralovicích a byla pouze chlapecká, jak
bylo běžné, neboť měšťanské školy byly pro chlapce a
dívky oddělené. Dívčí měšťanská škola v Kožlanech
byla slavnostně otevřena na základě povolení okresní
školní rady v Kralovicích dne 25. září 1911. O její zřízení se nejvíce zasloužili Václav Beneš, odborný učitel
ve Vršovicích (Praha), bratr prezidenta Edvarda Beneše, Alois Majer, ředitel škol v Praze a kožlanský starosta Jan Klaus. O urychlené povolení měšťanské školy
se zasadil svojí cestou do Prahy a apelací na zemské
školní radě sám starosta Jan Klaus. Do I. ročníku bylo
tehdy zapsáno hned 44 dívek z Kožlan a okolí (Kralovic,
Čisté, Všehrd, Hedčan, Dřevce, Hradecka, Břežan, Černíkovic, Hodyně a Kočína). 43 dívek bylo katolického
vyznání, jedna židovského. Měšťanská škola měla mít
tři ročníky.

Titulní stránka kroniky měšťanské školy v Kožlanech
(Porta fontium, kroniky, Kožlany)

Protože budova obecní školy čp. 2 neměla pro umístění měšťanské školy místo, sama nebyla schopna pojmout své žáky a pociťovala značnou kapacitní tíseň i
po odchodu dětí z Hedčan, začalo se s výukou v nově
postaveném čp. 135, kde dnes sídlí městský úřad. Dva
roky poté se měšťanka přestěhovala společně s třídami
obecné školy do nově postavené, na svoji dobu moderní patrové školní budovy čp. 112. Prvním ředitelem
dívčí měšťanské školy se stal Václav Bretšnajdr, odborný učitel z kralovické měšťanské chlapecké školy.
První odbornou učitelkou byla jmenována Marie Řežábková, působící před tím v Nové Kdyni, která se zde „nestačila ani ohřát“ a vrátila se do původního působiště.
www.kozlany.cz

Nahradila ji v polovině října Marie Vonášková, dosud
působící v Nových Strakonicích. Industriální učitelkou
(učitelka ručních prací) se stala Viléma Ješkeová, dosud působící jako industriální učitelka na obecných školách v Hradecku, Hedčanech a Všehrdech. Náboženství
vyučoval farář Gabriel Jarma. Všechna pedagogická
místa byla zprvu pouze zatímní, postupně všichni obdrželi definitivu. Avšak pedagogický sbor se až na ředitele zprvu velmi měnil. Velkou podporu měla škola
v místní pobočce občanské záložny, za mnohé musela
děkovat i obecnímu tajemníku Václavu Vyšatovi. O rok
později do školy chodilo již 59 dívek, pedagogický sbor
doplnila Emanuela Hanzlová ze Slabců.
Všichni pedagogové se zapojili do práce v městečku.
Ředitel Bretšnajdr se stal předsedou včelařského
spolku a zasloužil se o obnovu a úpravu starého hřbitova u kostela sv. Vavřince. Úprava stála přes 2 000
korun a všechny prostředky sehnal sám. Při úpravě
cestiček se mu stal nepříjemný úraz, zlomil si nohu.
Starý hřbitov sloužil po úpravách škole od roku 1913 i
jako malá botanická zahrada, protože v květnu o „Květinovém dni“ na něm dívky z měšťanské školy samy vysázely keře a květiny. Náplň činnosti mimo výuku byla
velmi pestrá. Školní akademie, výstavy prací žákyň, divadla, výlety do okolí Kožlan ale i na Šumavu, slavnostní shromáždění při významných příležitostech atd.
Měšťanská škola měla vlastní knihovnu a malé muzeum. V roce 1914 byla u školy po dokončení terénních
prací konečně otevřena nová školní zahrada.
V prosinci 1913 ředitel Bretšnajdr vážně onemocněl
a 3. června následujícího roku zemřel. Zatímní ředitelkou byla jmenována ve škole působící odborná učitelka
Marie Nosková, která v čele měšťanské školy stála po
udělení definitivy několik let.
Po skončení první světové války a vzniku Československé republiky se u nás velmi rychle ujala myšlenka
koedukovaného, tedy smíšeného chlapecko-dívčího
vyššího školství, a tak výnosem zemské školní rady č.
I. 651/71216 ai 1919 byla i na měšťanské dívčí škole
v Kožlanech povolena koedukace chlapců. V kronice
měšťanské školy kožlanské se uvádí, že se jednalo
snad o první školu tohoto druhu v Čechách. A i kdyby
to nebyla tak úplně pravda, rozhodně patřila místní koedukovaná měšťanská škola mezi první v Čechách. Ve
školním roce 1919/20 se tak přihlásilo do tří ročníků
měšťanské školy 137 žákyň a 50 žáků. Chlapci nemuseli dojíždět do Kralovic či Rakovníka, ale mohli navštěvovat školu v místě. Byl to krok velmi pokrokový, odvážný, který s sebou přinesl řadu změn v systému výuky, protože dívky měly tehdy některé předměty jiné
než chlapci, především mnoho hodin dívčích ručních
prací včetně vaření. Změnu zaznamenalo i složení pedagogického sboru. Bylo nutno školu vybavit dalším
nábytkem, který vcelku promptně zajistilo vedení obce.
Chlapci měli více hodin matematiky, kreslení, rýsování
a ve III. ročníku fyziky, děvčata měla ženské ruční
práce. Také hodiny tělesné výchovy probíhaly odděleně. Chlapci, kterých bylo méně než děvčat, byli spojeni při tělesné výchově napříč všemi ročníky. Chlapců
se do měšťanské školy hlásilo stále více, až počet dívek
převýšili.
Pokračování příště: Činnost žákyň a pedagogů měšťanské školy během 1. světové války.
J. Vlčková
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Česká přísloví
Vážení čtenáři, na začátek roku 2021 jsem pro vás vybrala několik přímo notoricky známých, velmi pravdivých
českých přísloví, která stále platí:

Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí.
Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.
Zakázané ovoce nejlíp chutná.
Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil.
Účel světí prostředky.
Kam vítr, tam plášť.
Z bláta do louže. Z deště pod okap.
Vrána k vráně sedá.
Pro jedno kvítí slunce nesvítí. Pro jednoho osla tráva nevyrostla.
Jablko nepadá daleko od stromu.
Bez peněz do hospody nelez.
I mistr tesař se někdy utne.
Jitka Vlčková
SPORT
Do lednového zpravodaje jsem
poslední roky psal článek, který
hodnotil první půlku basketbalové
sezóny. Seznamoval jsem vás s cíli
jednotlivých družstev a jak se nám
dařilo tyto cíle plnit. Letos mohu
toto vše shrnout do jediné věty:
Stále nehrajeme.
Ono ale ani netrénujeme. Hráčkám zadáváme nějaké individuální
cvičení a cíle. Snažíme se je motivovat alespoň do pohybu, ale všem
nám schází basketbal. To, že jste
v kolektivu, že se zasmějete, že si
uděláte legraci z kamarádek, ale i
ze sebe. Hráčky v šatně proberou
své problémy a posoudí kdo jakého
má nového kluka. Prostě žijí v kolektivu a baví se basketem a životem.
Tím, že jsou zavřená i sportoviště, tak nelze ani trénovat individuální basketbalové dovednosti.
Hráčky jsou cílevědomé a rady by
se šly potrápit i individuálně, ale
prostě není kam. A možnosti pár
dnů trénovat v rouškách se budu
jen tiše smát. Kdo jste to zkusil, tak
mi dáte za pravdu, že to je fakt „výborný“ nápad.
Samozřejmě je kolem nás nemoc,
ale bez sportu nás nedožene Covid,
ale jiné v dnešní době běžné civilizační nemoci. Jsem zvědav, kolik
dětí obecně se sportem po ročním
výpadku skončí. Prostě nebudou

DBaK

chtít naskočit zpět do kolotoče tréninků a zápasů, ono to totiž bolí a
po velkém nic nedělaní to bude bolet ještě více. Bohužel podobně o
ukončení trénování začínají uvažovat i mnozí trenéři. Konečně máme
čas na sebe, můžeme se věnovat
svým blízkým, zanedbaným koníčkům nebo pracem v bytech a domech a na co nejsme vůbec zvyklí
je, že máme volné víkendy. Jediným pozitivem je snad to, že si šetříme naše auta a najezdíme výrazně méně kilometrů než k zápasům. Všichni se současnou sportovní situací amatérů trápíme a děsivé je pro nás i to, že nevidíme
světlo na konci tunelu. Nezbývá
nám nic jiného než doufat, že se to
zlepší a snad i díky očkování se situace vrátí do sportovního normálu.
V posledním
mém
příspěvku
v Kožlanském zpravodaji jsem vás
seznámil s klubovou výzvou „Sportuj s DBaK“. Bohužel pak již nebyl
prostor vás také seznámit s výsledky této akce. Využívám tedy
prostoru v lednovém zpravodaji a
mám pro vás info o výsledcích našeho snažení.
Velice nás překvapilo, kolik lidí se
do této výzvy podařilo hráčkám zapojit. Až se z toho stalo spíš lanaření kamarádů a kamarádů kamarádů než vlastní aktivní pohyb.

V celoklubové výzvě našeho oddílu jsme společně uběhli/ušli přes
18 717 km. Celkovým vítězem výzvy se stalo družstvo U15, které
mělo svojí velmi osobní motivaci.
Holky všechny své kilometry věnovaly Lindě, která prodělala operaci
kyčle a v těchto dnech již rehabilituje.
Zde je graf přepočtený na získaný
počet kilometrů na jednu hráčku
družstva.

Z individuálních výkonů můžeme
vyzvednout:
Janu
Štruncovou
(U13) za neskutečnou dávku km
během celé výzvy, Áju Dydekovou
(U14) za nejčastějšího přispěvatele
a Lukáše Sklenáře za nejdelší běh
výzvy vůbec - 60 km je už opravdu
porce. Mimo jiné tento počet kilometrů věnoval „U15ckám“.
Na závěr mi dovolte, abych vám
za basketbalistky a basketbalisty
popřál vše nejlepší do roku 2021 a
vyslovil přání, aby byl opravdu výrazně lepší než uplynulý rok 2020.
J. Buňka

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 6. 1. 2021.
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