LISTOPAD 2021

Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
říjen je za námi. Přinesl nám spoustu pěkných slunných dnů. Pracovníci technického úseku již potřetí
tento rok sekají trávu. Do toho již opadává listí ze
stromů a je tedy co uklízet.
V DPS v Kožlanech byly firmou p. Houra vyměněny
hlavní rozvody vody do jednotlivých bytů. Byly v havarijním stavu a na několika místech prorezlé. Pod DPS
vedle kontejnerů bude během listopadu postaven nový
Z – box, aby si občané mohli svoje balíčky vyzvednout
v Kožlanech a nemuseli pro ně jezdit. Snad bude tato
služba vítána. Ulice Na Výfuku byla ve špatném stavu.
Bylo provedeno zasypání děr po celé délce až k cihelně.
Kožlanskou sokolovnu má od října nový pronajímatel
pan David Hanzlík. V krátké době od převzetí proběhl v
sokolovně hasičský bál, který si všichni zúčastnění pochvalovali. Doufejme, že společenské akce nebudou
opět zakázány.

Na městském úřadu byla pracovnicemi z Finančního
úřadu Plzeň, provedena kontrola na dotační tituly: tůně
v Kožlanech a Hedčanech, polozapuštěné kontejnery a
zateplení DPS v Kožlanech. Dále Krajský úřad Plzeň
provedl dílčí kontrolu hospodaření za rok 2021. Při kontrolách nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. Děkuji
paní tajemnici a paní účetní za vzorně odvedenou práci.
Na cestě za Dřevcem byla pod dohledem pana Blechy
vysázena nová alej, kombinace lip a ovocných stromů.
Patnáct zúčastněných si s 24 stromy do oběda poradilo.
Děkuji všem za účast a aktivní přístup. Myslím, že bude
radost a potěšení se v takové aleji nejenom procházet,
ale i sklízet sladké plody.
Pranostika říká: „Teplý říjen, studený listopad.“ Uvidíme, jestli přijede Martin na bílém koni.
Kulhánek Vladimír
místostarosta

Výsledky projednání rady města na 13. zasedání konaném dne 4. 10. 2021
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů
rady, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 138/21 - program 13. zasedání
rady města; č. 143/21 - financování materiálu na rekonstrukci autobusové zastávky v Hodyni v konečné a nepřekročitelné částce
100 000,- Kč dle předloženého

rozpočtu, rekonstrukce zastávky a
úhrada materiálu proběhne v roce
2022; rada revokuje své usnesení
č. 134/20 ze dne 20.10.2020.
Rada souhlasí:
č. 139/21 - se zápisem žadatelky
do seznamu zájemců o přidělení
bytu v Domě s pečovatelskou službou Kožlany s tím, že v současné
době není volný žádný byt; č.
140/21 - se stavbou „Kožlany, PS,
p.č. 5487, kNN“ z důvodu napojení
nového odběrného místa a nemá

připomínky ke stavbě a předložené
projektové
dokumentaci;
č.
141/21 - se zařazením návrhu na
provedení změny v územním plánu
v k.ú. Kožlany do seznamu podnětů k změně územního plánu
s tím, že změna územního plánu
bude provedena v časovém horizonu 3-5 let; č. 142/21- s umístěním Z-Boxu střední velikosti se solárním panelem společnosti Zásilkovna s.r.o. na pozemku města
v Kožlanech a uzavřením příslušné
smlouvy.

Výsledky projednání rady města na 14. zasedání konaném dne 25. 10. 2021
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů
rady, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 144/21 - program 14. zasedání
rady města; č. 145/21 - 6. rozpočtové opatření roku 2021; č.
146/21 - aktualizaci Směrnice pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností
od
01.11.2021; č. 147/21 - přijetí dotace z dotačního titulu Plzeňského
kraje
„Mikrogranty
Plzeňského
kraje na odporu a oživení kulturních
www.kozlany.cz

a uměleckých aktivit pro rok 2021“
v částce 10 000,- Kč; č. 148/21 přijetí dotace z dotačního titulu Plzeňského kraje „Podpora pro obce,
které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského
kraje v roce 2021“ v částce 50
645,- Kč; č. 153/21 - návrh ceny
za čištění a odvádění odpadních vod
pro rok 2022 ve výši 11,48 Kč/m3
bez DPH; č. 154/21 - převod finančních prostředků v celkové výši
172 181,82 Kč poskytovaných ZŠ a
MŠ Kožlany v rámci neinvestičního
příspěvku zřizovatele na provoz

školní jídelny za rok 2021; č.
155/21 - přijetí hmotného daru
šesti kusů školních mikroskopů a
jednoho kusu videomikroskopu od
firmy Z+M Partner pro Základní
školu a Mateřskou školu Kožlany
v celkové hodnotě
73 810,- Kč
včetně DPH; č. 157/21 - výpůjčku
části pozemku p.č. 3668/4 v k.ú.
Kožlany o výměře 2,1 m2 pro umístění Z-Boxu společnosti Zásilkovna
s.r.o. a smlouvu pro umístění ZBoxu a spolupráci při jeho provozování.
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Rada souhlasí:
č. 149/21 - se zápisem žadatele
pana Zdeňka Kodýtka do seznamu
zájemců o přidělení bytu v Domě
s pečovatelskou službou Kožlany
s tím, že v současné době není
volný žádný byt; č. 150/21 - se
zápisem žadatelky paní Boženy Bickové do seznamu zájemců o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou Kožlany s tím, že v současné době není volný žádný byt; č.
151/21 - se zápisem žadatele
pana Pavla Moce do seznamu zájemců o přidělení bytu v Domě
s pečovatelskou službou Kožlany

s tím, že v současné době není
volný žádný byt; č. 152/21 s projektovou dokumentací a stavbou „Kožlany, PS, p.č. 3662/48,
kNN“ z důvodu výstavby el.přípojky
pro připojení nového odběrného
místa s podmínkou, že stavbou nebude narušen živičný povrch komunikace Polní; č. 158/21 - s napojením pozemku st. 184/1 k.ú. Kožlany na městský vodovod a kanalizaci z důvodu stavby rodinného
domu za těchto podmínek: napojení bude provedeno samostatnou
vodovodní a kanalizační přípojkou
přímo do hlavního vodovodního

řadu a kanalizační stoky se souhlasem správce komunikace se vstupem do tělesa silničního pozemku;
bude vystavěna vodoměrná šachta
na hranici pozemků st. 184/1 a p.č.
4150/2 pro osazení vodoměru a příslušných armatur na přípojce.
Rada odkládá:
č. 156/21 - projednání žádosti
firmy Podlahy-dveře Šofranko o povolení umístění reklamního banneru
na plot u budovy sokolovny do dalšího jednání rady města.

Výsledky hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
za město KOŽLANY

Odečty vodného
v Kožlanech proběhnou od pátku 10.12.2021 do středy 15.12.2021

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 pátku 17.12.2021. A to p. Plačkové na telefon
373396613, 721545142 nebo na mail plackova@kozlany.cz
Faktury za vodné a stočné budou postupně rozesílány na začátku ledna 2022.

Ukončení svozu BIOodpadu

Společnost Marius Pedersen a.s. oznamuje termín ukončení svozu biologicky rozložitelného odpadu v roce 2021.
Poslední svoz proběhne: 17.11.2021
www.kozlany.cz
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Anketa pro maminky s předškolními dětmi na Kralovicku a rozhovory s osobami,
které pečují o člena rodiny

Podzim je v komunitním plánování sociálních služeb ve znamení průzkumů potřeb občanů Kralovicka. Potřeby
maminek s předškolními dětmi jsou dalším tématem, kterému se věnujeme a které vzešlo z úvodního mapování
sociální situace na území Kralovic, Plas a Manětína. V rámci ankety, do které se maminky mohou zapojit, zjišťujeme, jak jsou spokojené s životem v regionu a jaké služby či aktivity naopak postrádají. Anketa probíhá online
do 30.11.2021, je anonymní a vyplnit ji je možné na tomto odkaze: https://www.survio.com/survey/d/anketapro-rodice-s-detmi. Dostupná je také z webové stránky města Kralovice www.kralovice.cz, z rubriky Město / Sociální služby / Anketa pro maminky. Chybějící služby a aktivity budeme poté projednávat se zájemci na společném
setkání, na kterém budeme také hledat možnosti, jak potřebné a chybějící v regionu zajistit.
Do 30.11.2021 také probíhá průzkum potřeb osob, které pečují o člena rodiny, a osob, které se potýkají s úbytkem sil pro zajištění péče o svoji domácnost či o sebe. Průzkum probíhá formou rozhovoru s vyškoleným tazatelem. Občané, kteří by měli zájem se průzkumu účastnit, mohou kontaktovat koordinátorku komunitního plánování
Bc. Marii Hrečínovou Prodanovou na tel. č. 733 210 315, nebo e-mailu marie.hp@cpkp.cz. Průzkum je také anonymní a zjištěné informace nám pomohou nasměrovat rozvoj sociální oblasti k potřebným službám a aktivitám.
Informace o společných setkáních, která plánujeme na listopad 2021, a dalších realizovaných aktivitách v komunitním plánování jsou k dispozici na webových stránkách města Kralovice www.kralovice.cz, v rubrice Sociální
služby. Všechny aktivity se konají v rámci projektu „Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Kralovicku“, který je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015154. Projekt realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy v partnerství s městem Kralovice.
Milostivé léto

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Podzim ve školce
Jak jsme již uváděli v minulém čísle, navázali jsme
spolupráci se seniory s názvem „Pohádkové čtení“. Děkujeme panu Jelínkovi a paní Kobylákové za ochotu sdílet společné zážitky s našimi dětmi při čtení pohádek
před spaním. V říjnu jsme po dlouhé době přivítali divadlo Šapito v naší školce. Vodnická pohádka byla
www.kozlany.cz

doprovázena akrobatickými cviky, písničkami a zajímavým projevem herců. Děti si pohádku užily a odměnily
ji velkým potleskem. Škoda, že nemůžeme přivítat i
prvňáčky ze základní školy. Opatrnost je pořád namístě
s ohledem na přenos nemocí, tak snad budeme mít
možnost se s dětmi potkat v jiném čase.
Kožlanský zpravodaj 11 / 2021
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Ztráta imunity se projevuje ve velkém i v naší mateřské škole. Virové infekční onemocnění se velice
rychle v dětském kolektivu přenáší. Pokud nás tedy potkáte na vycházce jen s „hrstkou dětí“ má to tento důvod. Přísná opatření, kdy dítě nepřijmeme z důvodu respiračního onemocnění jsou nepříjemná pro všechny
strany, nejen pro rodiče, kteří potřebují do práce a bývají mírně řečeno rozmrzelí, ale i pro učitelky, které

První pololetí spěje do své poloviny a školní rok se nám pěkně rozběhl. Zatím plníme všechny naplánované akce podle harmonogramu
a doufejme, že tomu tak bude i nadále.
Během měsíce října jsme na naší
škole navázali na preventivní programy společnosti ACET ČR, z.s.,
které již v minulém školním roce
vedl lektor Ing. Jiří Šrom. Ve 4. a 5.
třídě proběhl program „Kamarádem
být, kamaráda mít“ zaměřený na
základy kamarádství a pravidla
dobrých vztahů v kolektivu. V 6. a
7. třídě se žáci během multimediálního a interaktivního programu „Bolest –nemoc jménem šikana“ seznámili s principy šikanizujícího
jednání nejen v uzavřeném kolektivu, ale i s jeho rozvojem na sociálních sítích. Žáci 8. a 9. třídy si
v programu „Skrytá nebezpečí internetu“ prošli např. tématy rizik na
internetu, závislostí a násilí v počítačových hrách, etikou chatování a
ochranou osobních informací a
hesla. Všechny programy jsou financovány z dotačního programu
Plzeňského kraje, který jsme pro
tento školní rok získali.
Další akcí, která dětem zpestřuje
a prohlubuje učení, jsou projektové
dny v anglickém jazyce. V polovině
září začal první, vedený rodilou
mluvčí a zkušenou lektorkou Ing.
Blumovou. Žáci z 8. a 9. ročníku se
celkem účastnili čtyř projektových
dnů, které se konaly vždy jednou za
www.kozlany.cz

dokola vysvětlují, že přenos nemoci je rychlý a nedoléčené dítě je brzy opět nemocné. Věřte, že i my bychom
měli daleko raději plné třídy, protože ve větším kolektivu se dá zvládnout více aktivit. Ohleduplnost, je to
správné slovo, které mě napadá a mnohým v této době
chybí.
Za kolektiv MŠ Lenka Kozlerová

Z NAŠÍ ŠKOLY

týden. Každá třída byla rozdělena
do čtyř skupin a každé z nich byla
přidělena buď anglicky mluvící
země (Velká Británie, Spojené státy
americké, Austrálie a Nový Zéland)
nebo Česká republika. Státy se
mezi skupinami na každý projektový den střídaly. Prvním tématem,
kterým se žáci zabývali, byl školský
systém spolu s koníčky a profesemi
v dané zemi. S osnovou se žáci
mohli seznámit předem a tím měli
možnost se na dané téma připravit.
V průběhu projektového dne žáci
vyhledávali informace na internetu
a přepisováním vytvářeli plakát
jako přípravu na následnou prezentaci před tabulí. Dalšími tématy
byly turismus, cestování a doprava,
kdy mimo jiné vymýšleli svoji vysněnou dovolenou. Poté si žáci připravovali prezentaci na téma
prázdniny, svátky a oslavy. Posledním tématem se stalo jídlo a domov, kdy žáci představili jeden
z receptů dané země. Paní lektorka
prokládala přípravu na prezentaci
různými
zábavnými
aktivitami.
Smyslem projektových dnů bylo
zaktivizovat žáky, aby si uvědomili,
že již osvojené znalosti angličtiny
umí použít, a také aby si rozšířili
znalosti, jak to chodí v jiných státech a porovnali zjištěné informace
s naší zemí.
Ale abychom jen nechválili, stále
se nám nedaří dokončit nové šatny.
A brání tomu pouze jedny nedodané spojovací dveře. Snad brzy

přijdou a děti začnou prostorné
šatny používat. Co se nám naopak
povedlo, bylo s vybranými žáky 8.
a 9. třídy zahájení slibovaného
Klubu robotiky, ve kterém žáci pracují s notebooky, roboty Lego Mindstorms Edu EV3 a k tomu určeným
programovacím softwarem v anglickém jazyce. Celý klub je veden
badatelskou metodou. Žáci samostatně plní zadané úkoly, odhadují
možný způsob řešení a své návrhy
poté zkoušejí v praxi. Vše zaznamenávají v deníku, který vedou
buď písemně, nebo elektronicky.
V říjnu jsme zvládli několik setkání.
To první bylo spíše přípravné, bylo
třeba otevřít krabice s Legem, roztřídit jednotlivé díly a ty nejdůležitější (řídící jednotky, motory a senzory) označit.

Žáci v klubu pracují ve skupinách
a každá skupina měla možnost
svého robota pojmenovat, vznikla
zajímavá jména: „Pablo, Vector,
RRR, Edgar a Marvin“ Dalším krokem bylo robota podle návodu sestavit a oživit ho. Nejdřív byli roboti
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strana - 4 -

spojeni s notebooky pomocí kabelů,
na třetím setkání se už skupiny odvážily ovládat roboty pomocí Bluetooth a umožnily jim tak větší volnost v pohybu. Měli možnost vyzkoušet si pohyb vpřed vzad a do
strany, otáčení, změnu rychlosti,
ovládání jednotlivých motorů a
mnoho dalšího. Příště je čeká pohyb

po mapě města a projetí předem
určené trasy. Uvidíme, co vše zatím
své „miláčky“ naučili a zda se „ve
městě“ neztratí.
Snažíme se pomáhat i naší
školce. V rámci pracovního vyučování se starší žáci zapojili do tradičního hrabání listí a úpravy zahrady
v MŠ.

Nyní jsou před námi kratší podzimní prázdniny a my všichni pevně
věříme, že i po nich se sejdeme ve
škole bez větších omezení a budeme nadále moci prožívat běžný
školní rok.
Vedení školy

S dětským okem za barokem aneb 5. třída v Mariánské Týnici

V dějepisné části vlastivědného učiva se žáci 5. třídy
seznamují s barokním uměním, proto jsme odložili
učebnice a vypravili jsme se prozkoumat barokní architektonický skvost zblízka. Do Kralovic jsme jeli linkovým autobusem a pak pěšky pokračovali kolem Kralovického potoka až k Mariánské Týnici. Cestou jsme dostali velký hlad, proto jsme se před prohlídkou ještě
nasvačili a obdivovali nádhernou stavbu zvenku.
V devět hodin začala naše prohlídka, během které
nás paní průvodkyně provedla kostelem a přilehlými
ambity. Zde jsme obdivovali dominantní kupoli s lucernou, iluzivní oltář a freskovou výzdobu.
V druhé části naší prohlídky jsme v refektáři muzea
navštívili výstavu Ze starého školního kabinetu. Zde
jsme si prohlédli sbírky různých školních pomůcek a plnili připravené úkoly. Potěšilo nás, že některé exponáty
pocházejí z naší školy. Na závěr jsme si zahráli interaktivní únikovou hru. Klíče se nám společnými silami
podařilo získat a ven jsme se dostali! Závěrečné kroky
našeho putování vedly k památné Radimově lípě, o

které jsme se dozvěděli při pátrání po selských rebeliích v našem kraji. A pak už hurá na oběd do školy!

Mgr. Dana Berbrová

Činnost družiny aneb „kdo si hraje, nezlobí“
A my si hrajeme stále. Minulý týden jsme ve školní
družině otevřeli stánek McDonalds. Postupně zdokonalujeme nabízený sortiment, děti se učí, jak si jídlo
správně objednat, kolik zaplatit. V roli prodavače pak,
jak jídlo nabídnout, naservírovat, naúčtovat. Úplně prvním impulsem pro výrobu stánku byla hra dětí na obchod, kdy používaly slova „já chci“ nebo „ dej to sem.“
Myslím, že se záměr povedl, děti čile obchodují a dost
často je slyšet prosím a děkuji. Je skvělé pozorovat, jak
si místo hry s drahým Legem nebo jinými hračkami najednou vystačí s papírovými hamburgery, hranolkami
nebo třeba zmrzlinou…

www.kozlany.cz

V pátek jsme se již tradičně pustili do dlabání dýní,
které si děti přinesly. Přes počáteční odpor strčit ruku
do otevřené dýně si pak podle mě všichni v této činnosti libují. Výsledek pak mohou zhodnotit kolemjdoucí, protože dýně zdobí skalku u školy. Jedna
zvláště velká z kartónu a látky je umístěna i na schodech do prvního patra budovy.
Po podzimních prázdninách začneme s dětmi vyrábět
vánoční dekorace, které budeme prezentovat v našem
školním stánku při tradičním rozsvěcení vánočního
stromečku v Kožlanech. Doufejme jen, že nám to situace s covidem dovolí.
Vychovatelka školní družiny Švarcová Kateřina
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HISTORIE
Hodyně – 3. část (závěr)
Čp. 21 – 1869: majitel František Honomichl (*1838), manželka Marie (*1841 v Bukovině), děti Václav (*1866)
a Anna (*1868), oráč František Mertl (*1848 v Němčovicích u Radnic), děvečka Katarina Třísková (*1848 v Kozojedech) a Marie Halová (*1858 v Trojanech); 1880 – František Honomicht s manželkou Marií, děti Václav,
Anna, František (*1870) a Jan (*1873), služebná Anna Jindřichová (*1855 v Kozojedech); 1890 – František
Honomichl s manželkou Marií, děti Václav, František, Jan a Marie, služebná Marie Brejchová (*1871 v Oboře);
1900 – majitel František Honomichl (*1870), matka Marie Honomichlová (*1842?), služka Anna Nová (*1872 v
Chlumu u Rokycan); 1921 – majitel František Beran (*1875), manželka Josefa (*1876 v Hradecku), děti Marie
(*1910), Anna (*1912), Ladislav (*1914), Eliška (*1915), Josef (*1918), František (*1920), služky Anna Bílková (*1896 v Hedčanech)a Marie Kučerová (*1897 v Bílově). Všichni církev československá.
Čp. 22 – 1869: majitelka vdova Marie Krasík (*1821 v Černíkonicích), děti Marie (*1849) a Martin (*1856),
oráč Vojtěch Pícl (*1846 v Lednici); 1880 – majitel Jan Žákovec (*1850 v Dřevci), spolumajitelka manželka Marie (*1849), děti Josefa (*1876) a František (*1879), služka Marie Vlková (*1864 v Hadačce); 1890 – Jan Žákovec s manželkou Marií, děti Josefa a Josef (*1882); 1900 – titíž; 1921 – majitel Josef Šafránek (*1871 ve
Slatině), manželka Josefa (*1876), děti Růžena (*1905), Josef (*1907), František (*1909), Justina (*1911) a
Marie (*1913), výměnkáři Jan Žákovec s manželkou Marií. Všichni církev československá.
Čp. 23 – 1869: majitel František Urban (*1814), manželka Magdalena (*1818 v Hadačce), děti Tomáš (1839),
Františka (1850) a František (*1853), příbuzná Josefa Uher (*1841); 1880 – majitel František Urban
(*1853),manželka Marie (*1851 v Liblíně), syn Václav (*1880), výměnkáři a František a Magdalena Urbanovi;
1890 – František Urban s manželkou Marií, děti Václav a Marie (*1883), výměnkář František Urban; 1900 – titíž; 1921 – majitel Matěj Vaňourek (*1857), manželka Kateřina (*1866 v Rakoluskách), děti Josef (*1899) a
Eliška (*1901), vnoučata Václav (*1911 v Kopidle) a Bohuslav (*1917 v Kopidle). Všichni až na Kateřinu církev
československá, ta římskokatolická.
Čp. 24 – 1869: učitel Anton Kožíšek (*1848 v Kaznějově), jeho sestry Barbora (*1846 v Kaznějově) a Kateřina
(*1858 v Kaznějově), nádenice Kateřina Pech (*1804 v Bučku), její příbuzný František Pech (*1863); 1880 –
učitel Vojtěch Vodák (*1858 ve Všehrdech), jeho sestra Anna (*1854 ve Všehrdech); 1890 – obecní pastýř Václav Kočka (*1835), manželka Marie (*1837 v Bohách), děti Tomáš (*1861) a Marie (*1870); 1900 – penziovaný konduktér státní dráhy Václav Kosa (*1844 v Kozojedech), manželka Valburga (*1854 v Sulzbachu v Bavorsku), poslice Alžběta Jindřichová (*1840 v Klatovech), obuvnický tovaryš Josef Miedel (*1883 v Zeleném
Dole u Jesenice); 1921 – mistr kovářský, obecní kovář František Brouk (*1849 v Hlincích), manželka Anna
(*1860 v Pavlíkově), syn Antonín (*1870 v Hlincích), snacha Růžena Brouková (*1897 ve Studené), její synové
František (*1891 v Hlincích) a Jan (*1900 v Hlincích), vnuk Antonín Brouk (*1920 v Hlincích). František Brouk
církev římskokatolická, ostatní československá.
Čp. 25 – 1869: nájemce František Mertl (*1811 ve Vranovicích u Rokycan), jeho manželka Anna (*1817 ve
Vranovicích u Rokycan), děti Marie (*1841 ve Vranovicích), Anna (*1849 ve Vranovicích), Josef, havíř (*1851
ve Vranovicích), Kateřina (*1855 ve Vranovicích), Františka (*1858 ve Vranovicích) a Václav (1862 ve Vranovicích), příbuzný František Hek (*1866 ve Vranovicích); 1880 – Václav Mertl s manželkou Annou a dětmi Kateřinou, Václavem a Františkou, vnučka Marie (*1878), Kašpar Rajtknecht (*1850 v Bělbovicích u Křekovic), manželka Anna (*1849 ve Vranovicích), děti Marie (*1873) a Emil (*1875 v Chříči); 1890 – majitel František Janský (*1847 v Bílově), manželka Josefa (*1850 v Sedlci), děti František(*1867 v Sedlci), Tomáš (*1784 v Hradecku), Václav (*1877 ve Slatině), Marie (*1870 v Sedlci) a Josefa (*1881 ve Slatině), babička Marie Janská
(*1810v Bílově); 1900 – František Janský s manželkou Josefou, děti Václav a Josefa; 1921 – majitel Václav
Janský (*1878 ve Slatině),manželka Albina (*1882 v Kozojedech), děti Antonín (*1902), Marie (*1907), Božena (*1917) a Václav (*1917). Všichni církev československá.
Čp. 26 – 1869: majitel Václav Fakan (*1825), manželka Anna (*1832 v Hradecku), děti Anna (*1854), František (*1856), Josef (*1865) a Marie (*1869), výměnkáři Vavřinec Sinkule (*1804 v Hradecku) s manželkou Marií (*1806 v Bílově); 1880 – Václav Fakan s manželkou Annou a dětmi Františkem, Josefem, Marií a Františkou
(*1874), výměnkář František Sinkule s manželkou Marií; 1890 – Václav Fakan s manželkou Annou a dětmi Josefem, Marií a Františkou; 1900 – majitel Josef Fakan (*1865), vdova výměnkářka Anna Fakanová, majitelova
sestra Františka; 1921 – majitelka Antonie Fakanová (*1872 ve Slatině), děti Anna (*1906) a Václav (*1908),
kočí Antonín Černý (*1863 v Rušimi u Chrudimi), švagrová Františka Fakanová. Všichni církev československá.
Čp. 27 – 1869: vdova Barbora Janečková (*1816 v Lomičce), její dcera Antonie (*1856); 1880 – hajný vlastníků lesů Josef Liška (*1844 v Borku), manželka ??? (*1844 v Kozojedech), děti Marie (*1865 v Kozojedech) a
Kristina (1879 v Borku); 1890 – majitel mistr kovářský Jan Hubka (*1852), manželka Marie (*1853 ve Výrově),
děti Stanislav (*1887) a Anežka (*1882), babička Anna Šebková (*1810); 1900 – Jan Hubka s manželkou Marií, děti Stanislav, Anežka a Josef (*1894), dělnice Josefa Nová (*1849 v Bohách) a její dcera Marie Kovandová
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(*1874 v Bohách); 1921 – výměnkář Jan Hubka s manželkou Marií, Stanislav Hubka s manželkou Marií (*1884
v Bohách), děti Vilemína (*1913) a Eliška (*1919). Všichni církev československá.
Čp. 28 – 1869: mlynářský tovaryš Celestín Rabas (*1832 v Bučku), manželka Marie (*1831 v Robčicích), děti
Marie (*1856 v Bučku), Teodora (*1858 v Bučku), Kristina (*1862 v Bučku) a Johanna (*1865 v Bučku), cihlářský tovaryš Anton Diesel (*1824 v Hadačce), jeho manželka Anna (*1823 v Bohách), děti Václav (*1859) a
Anna (*1862); 1880 – pachtýř, hostinský Jan Pěnkava (*1849 v Kladrubech u Zbiroha), manželka Anna (*1849
v Dřevci), děti Marie (*1876) a Emilie (*1879); 1890 – majitel hostinský Vojtěch Janský (*1835), manželka
Marie (*1837 v Dolním Hradišti), syn Vojtěch (*1867), služka Anna Jindřichová (*1871); 1900 – majitel František Fujan, výčep piva (*1854 v Hlincích), manželka Anna (*1860), děti Václav (*1896 v Hlincích), Marie (*1888
v Hlincích), Kristina (*1893 v Hlincích) a Johanna (*1894 v Hlincích), čeledín Antonín Hyneš (*1881 v Olešné u
Radnic), služka Kristína Šmídlová (*1881 v Dolním Hradišti); 1921 – vlastník Antonín Fakan (*1875), manželka
Marie (*1876 v Chlumu u Zbiroha), děti Marie (*1900), Anna (*1907) a Helena (*1910), výměnkářka Marie
Fakanová (*1838). Všichni církev československá.
Čp. 29 – 1880: nájemnice hostince , vdova Marie Šumová (*1838 v Potvorově), děti František (*1869 v Potvorově) a Marie (*1872 v Potvorově), nocležnice Kateřina Pechová (*1828 v Bučku); 1890 – majitel hostinský
Josef Petřík (*1856), manželka Anna (*1868 v Dřevci), syn Bpohuslav (*1889), služka Josefa Svobodová
(*1878 v Lednici); 1900 – Josef Petřík s manželkou Annou, děti Jaroslav (*1891), Václav (*1896) a Helena
(*1899), služebná Božena Díslová (*1885); 1921 – Josef Petřík s manželkou Annou a dětmi Helenou, Václavem
a Josefem (*1903). Všichni církev československá.
Čp. 30 – 1921: majitel Pavel Havlík, neobýváno.
Čp. 31 – 1921: majitel obchodník František Janský (*1861), manželka Anna (*1867 v Jetěticích u Milevska),
švagrová Marie Vlková (*1860 Tukleky u Písku). Majitel bez vyznání, ženy církev československá.
Čp. 32 – 1921: nájemce řezník a hostinský František Kožíšek (*1889 v Tejčku u Zbiroha), manželka Josefa
(*1895 ve Vejvanově u Zbiroha), vdova Anežka Kožíšková (*1848 ve Skomelně u Zbiroha). Všichni církev československá.
Čp. 33 – 1921: majitel Jan Konopásek (*1856 v Rousínově u Rakovníka), manželka Marie (*1859 v Žebnici).
Oba církev československá.
Čp. 34 – 1921: nájemce Vojtěch Janský (*1857), manželka Kristina (*1865 v Bohách), neteř Kristina Fujanová
(*1893 v Hlincích). Všichni církev římskokatolická.
Jitka Vlčková

KULTURA

www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 11 / 2021
strana - 7 -

Informace pro účastníky zájezdu do divadla
na představení MY FAIR LADY – 6.11.2021
Vážení účastníci,
autobus pro Vás přijede v sobotu 6.11.2021 ve 13:00 k Sokolovně. Prosím všechny, aby byli na místě včas.
Lístky na představení budou rozdány v autobuse. Po skončení představení na Vás bude autobus čekat před divadlem a odveze Vás zpět do Kožlan.
Návštěva divadla se řídí aktuálním protiepidemickým nařízení vlády. Před vstupem do divadla je nutné se prokázat platným potvrzení o negativním výsledku antigenního či PCR testu nebo dokladem o absolvování očkování
(vytištěný formulář nebo aplikace Tečka). Po celou dobu návštěvy divadla musí každý návštěvník použít respirátor
k zakrytí nosu a úst.
Přeji příjemný zážitek ☺
Šárka Mudrová
kulturní komise města Kožlany

SPOLKY
Kožlanské šikulky

Jsme rády, že se můžeme zase scházet. Vyrábíme korálkové vánoční ozdoby.
Chtěly bychom pozvat ženy, které rády něco vytváří, přijďte mezi
nás. Budeme rády, že se poznáme a pobavíme. Scházíme se
každé úterý v městské knihovně od 14.hod. Těšíme se na rozsvícení vánočního stromku 26.11. od 15 hod.

Plackobraní

Když jsme plánovali letošní Plackobraní, na mysl nám přišly hlavně placky škvarkové, zelné nebo bramborové. V sobotu 2.10. nás ale soutěžící přesvědčili, že
druhů placiček může být daleko více. Překvapila nás pestrost použitých surovin,
chutí i barev. Každý z 23 soutěžních vzorků byl jiný a vybrat tři nejlepší bylo pro
každého, kdo hlasoval, velice náročné. Po vyhlášení prvních tří míst a předání cen
následoval příjemný večer s „doochutnáváním“ zbylých placiček.
Za Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce z.s.
Jindra Fišerová

SPORT
TJ Olympie Kožlany

Podzimní část fotbalové sezóny v uplynulém měsíci
úspěšně skončila. Na rozdíl od loňského roku se podařilo odehrát kompletní porci zápasů a během zimy budeme všichni s napětím čekat, jestli konečně po 2 letech začne i jarní polovina. A jak si naše mužstva vedla?
Áčko ukazovalo dvě rozdílné tváře. Na domácím hřišti
předvádělo většinou výkony odpovídající úrovni okresního přeboru a bodové ztráty byly vesměs zbytečné.
Naopak z cizích hřišť si pravidelně vozilo debakly, a to
především kvůli opakujícím se absencím řady klíčových
hráčů. Poslepované sestavy pak většinou neměly příliš
šanci vyrovnat se kvalitním soupeřům. Vrcholem byl
zápas v Tlučné, kam tým kvůli nedostatku hráčů vůbec
neodcestoval. Navíc se nepodařil závěr soutěže a mužstvo tak přezimuje na 10. příčce. Vzhledem k vyrovnanosti tabulky ho zřejmě na jaře nečeká nic lehkého, pokud nechce mít záchranářské starosti.
Stará garda ve všech svých zápasech doplácela na
úzký kádr a dlouho čekala na bodový zisk. Ten přišel

až na poslední pokus překvapivě na hřišti dosud suverénního Manětína. Tato jediná výhra posunula naše
mužstvo na 5. místo ze sedmi účastníků.
Mladší žáci ukončili své podzimní působení sice jen s 2
výhrami, ovšem je vidět radost, když se na trénincích
schází i 20 dětí nejrůznějších věkových kategorií. Velký
dík patří novému trenérskému týmu za úsilí a trpělivost, s jakými se dětem věnuje. Není to nic lehkého.
Po novém roce opět proběhne nábor nových hráčů a
hráček, tak uvidíme, jestli se podaří znovu rozšířit jejich řady.
Teď však všechny naše hráče čeká dlouhá zimní přestávka, kdy bude potřeba nejen si odpočinout, ale také
řádně potrénovat a nabrat potřebnou kondici. Pokud
nás nepotkají další epidemiologické komplikace, hřiště
opět ožijí až v březnu. Do té doby přeje náš klub všem
hráčům i fanouškům pevné zdraví a na jaře (snad) opět
na shledanou.

Výsledky - říjen
A-mužstvo:
Kožlany - Líně
Zbůch - Kožlany
Kožlany - Křelovice
Horní Bříza B - Kožlany
Kožlany - Třemošná
www.kozlany.cz

4
7
2
4
0

:
:
:
:
:

0
1
3
0
3

(1
(4
(2
(1
(0

:
:
:
:
:

0)
0)
0)
0)
3)

Branky: Špaček, vlastní, Sirotkin, R.Vališ st.
Branka: Babuška
Branky: Hromada, Babuška
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Mladší žáci:
Plasy - Kožlany
Horní Bříza - Kožlany
Kožlany - Kralovice
Stará garda:
Manětín - Kožlany

12 : 1 (7 : 1)
7 : 2 (1 : 2)
0 : 8 (0 : 4)

Branka: Tomková
Branky: V.Koura, Křehota

2 : 3 (2 : 2)

Branky: Kotěšovec, R.Vališ st., Běláč

Tabulky - podzim
A-mužstvo:
1. Tlučná
2. H. Bříza B
3. Mladotice
4. Zbůch
5. Trnová
6. Sulkov
7. Líně
8. Křelovice
9. Třemošná
10. KOŽLANY
11. Nýřany
12. Kralovice B
13. D. Bělá
14. Manětín

Mladší žáci:
39:10
43:13
40:18
48:29
38:24
31:35
43:42
37:42
27:33
18:40
27:32
29:40
23:38
13:60

33
32
31
29
23
19
18
17
16
14
13
12
12
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plasy
Kaznějov
Horní Bříza
Kralovice
Mladotice
Hadačka
KOŽLANY
Trnová
Kozojedy

Stará garda:
74:8
53:18
59:27
34:33
32:36
27:48
28:57
21:52
24:73

24
18
18
14
12
9
6
3
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zruč
Manětín
Plasy
Druztová
KOŽLANY
Dýšina
Třemošná

26:5
21:6
20:11
13:21
11:19
9:17
7:28

12
12
9
9
3
3
3

DBaK
V říjnu již běží všechny soutěže naplno. Sice se něteprve před sebou. Tak doufejme, že se jim budou vyjaká utkání odkládají kvůli karanténám, ale zatím se
hýbat nemoci a zranění a na konci listopadu je budeme
daří drtivou většinu zápasů odehrát v naplánovaných
moci vidět na vrcholu tabulky.
termínech.
Juniorky U19 mají svoji ligovou soutěž poznamenaŽeny po omlazení kádru a zapracovaní U19 do senou odhláškami před zahájením soutěže a počet družstavy prodávají natrénovanou formu ze soustředění a
stev klesl na takové číslo, že se letos z ligy sestupovat
po 6 kole vévodí tabulce skupiny „A“ 2. ligy s bilancí 5nebude. Což dává možnost, aby si ve větší míře zahrály
1. Nutno říci, že zápasy s favority své soutěže mají
soutěž i mladší hráčky kategorie U17. byli jsme
www.kozlany.cz
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vylosováni do šestičlenné skupiny B a po 8. kole to
máme zatím „fifty-fifty“. V tabulce jsme 4. s bilancí 22.
Kadetky U17, po o jeden bod prohrané kvalifikaci o
Extraligu, potkal exodus hráček do týmů extraligu hrajících (HB Basket, BŠ Tygři). Zbytek týmu se však se
situací popasoval náramně a v tabulce jsou kadetky 2.
s bilancí 5-1, když ta jediná prohra je z hřiště soupeře
(S. Nusle) a to ještě po prodlužení. Situace opět dává
možnost uplatnění hráček, které by při plném obsazení
lavičky dostávaly méně prostoru na hřišti a tím rostou
jejich herní zkušenosti a vyzrálost, což se nám opět vyplatí v příštích letech. Takže jako v životě všechno
špatné je k něčemu dobré.
Starší žákyně U15 se bohužel potýkají právě s herní
nezkušeností, na těchto mladších kategoriích je nejvíce
vidět problém zrušené jedna a půl herní sezóny.
Náš kraj je v kategoriích mini velice slabý. V „holčičích“ kategoriích hrajeme v podstatě pouze my, Klatovy a Karlovy Vary + občas se „utrhne“ nějaké družstvo (Sokolov, Toužim). A zde platí přesně rčení, že
kvantita generuje kvalitu. My vlastně začínáme poznávat kvalitní basketbal až v lize U14. Do té doby se „patláme“ v oblasti a jen vítěz se dostane do ostré konkurence na MČR, kde většinou končíme daleko v poli

poražených. A i proto je super, že se podařilo Komisi
basketbalu dětí a mládeže připravit pro všechny kategorie mini (U11-U13) nadregionální turnaje, kde se
družstva z našeho kraje potkají ve 4 turnajích s týmy
jiných oblastí. Při tvorbě oblastní termínovky bylo na
tyto turnaje pamatováno a jsou do ní zařazeni. Tak
snad to povede k vyšší herní zkušenosti hráček a hráčů
v kategoriích mini.
Ale zpět k U15 – po polovině základní části jsou ve
své skupině poslední šesté s bilancí 0-4. Prostě máme
na čem pracovat.
Pro mladší žákyně U14 platí vlastně to samé, co pro
U15. Snaží se, bojují, ale kvalita je jinde. I ony mají za
sebou polovinu základní části a alespoň dokázaly jednoho soupeře (BA Sparta Praha) porazit. Takže v neúplné tabulce 4. místo s bilancí 1-5.
Kromě ligových soutěží máme jeden „B“ tým i v Nadregionální lize juniorek U19. A zde právě platí na začátku vyřčené odkládání zápasů z důvodu covidu.
Holky odehrály zatím jediný zápas. S béčkem Tygrů
Praha prohrály 56:67. Tak snad se situace uklidní a my
budeme moci v sezóně pokračovat. Vlastně si nejvíce
přejeme, aby se sezóna nemusela přerušit/ukončit, ale
to má v moci někdo jiný.
J. Buňka

POZVÁNKY

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. 11. 2021.
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