BŘEZEN 2021

Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
únor se nám celkem vydařil, co se počasí týče. Sněhu
a mrazu jsme si po předešlých zimách, v rámci možností, užili. Ladovu zimu využívaly děti k zimním radovánkám a jistě byly rády, že je sníh a zamrzlé rybníky
vysvobodily z nudného stereotypu distanční výuky.
Překvapilo mě, kolik se objevilo běžeckých lyžařských
stop v našem okolí. K všeobecné lítosti se nekonal masopustní průvod, který by zrovna vyšel do zasněžených
Kožlan. Tradiční organizátor průvodu, pan Pícl, nepamatuje, že by se nějaký ročník vynechal. Prý i za války
masopustní rej probíhal. Koncem února obratem přišlo
jarní počasí a cyklisté nadšeně polykají první kilometry.
Také se však chodilo do práce a zaměstnanci TS z takového sněhového nadělení nadšeni nebyli. Řidič žlutého malotraktoru Stiga statečně odhrnoval a zametal
sníh z chodníků. Jeho spolupracovnice solila a pískovala nebezpečné úseky. Myslím, že úklid sněhu zvládli
velmi dobře.
V budově bývalé školy v Hodyni započala firma Král
práce s předstihem. Již se bourají stropy v celém

objektu. Poté se sundá střecha a bude následovat stažení a zpevnění obvodových zdí.
V kuchyni ZŠ v Kožlanech proběhl předváděcí den
pro personál kuchyně. Byla předváděna nová „zázračná
trouba“, tzv. konvektomat. Zastaralé trouby snadno
nahradí a nelze v ní nic připálit. Paní kuchařky byly
nadšené!
Také proběhl audit hospodaření na městském úřadě
za uplynulý rok 2020. Krajský úřad Plzeňského kraje
neshledal žádné závady, a tudíž vše dopadlo na výbornou. Za dobře odvedenou práci patří všem pracovnicím
úřadu poděkování.
Závěrem bych zdůraznil v období pandemie potřebu
dodržování „tří R“ – ruce, rozestupy a hlavně respirátory. Starší spoluobčané by na sebe měli dávat pozor.
Věřím, že se sluníčkem se situace bude zlepšovat a
COVID bude ustupovat. Březen, za kamna vlezem, ale
to sluníčko koncem února bylo moc příjemné.
Kulhánek Vladimír
místostarosta

Pozvánka na zastupitelstvo
V pondělí 15. března 2021 v 18:00 hodin
se koná
10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti Městského muzea Kožlany
Program jednání bude po schválení radou města zveřejněn na úřední desce, webových stránkách a
vývěskách města.

Výsledky projednání rady města na 2. zasedání konaném dne 8. 2. 2021
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady
města, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 9/21 - program 2. zasedání
rady města; č. 10/21 - znění a
podmínky výzvy k předložení cenové nabídky k veřejné zakázce
malého rozsahu na rekonstrukci
místních komunikací Sportovní a Za
Vrchem, Kožlany.; vyzvání 3 firem:
ROBSTAV k.s., Praha; FRONĚK
s.r.o., Rakovník; ROADFIN Stavby
s.r.o., Vejprnice. k podání cenové
www.kozlany.cz

nabídky, a hodnotící komisi pro vyhodnocení podaných nabídek ve
složení předseda Luboš Kulhánek,
členové Pavel Fanta, Martin Kabelka; č. 11/21 - zveřejnění záměru propachtování části pozemku
p.č. 831 v k.ú. Hedčany o výměře
cca 350 m2; č. 12/21 - zveřejnění
záměru směny pozemku p.č.
6033/2 v k.ú. Kožlany o výměře 80
m2 ve vlastnictví města (nově odděleného od pozemku p.č. 6033
k.ú. Kožlany) za pozemek p.č.
5040/2 v k.ú. Kožlany o výměře 80
m2 (nově odděleného od pozemku
p.č. 5040 k.ú. Kožlany); č. 13/21
- zveřejnění záměru pronájmu části

pozemku p.č. 815/1 v k.ú. Bohy o
výměře cca 56 m2 okolo rekreačního objektu E7 Bohy; č. 14/21 zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 815/1 v k.ú. Bohy o výměře cca 56 m2 okolo rekreačního
objektu E7 Bohy; č. 15/21 - návrh
rozpočtu neinvestičního příspěvku
zřizovatele na rok 2021 a jeho
předpokládané
čerpání
v roce
2021; č. 16/21 - poskytnutí finančního daru ve výši 1250,- Kč na
činnost Svazu tělesně postižených
v ČR o.s., místní organizace Plasy,
v roce 2021; č. 17/21 - poskytnutí
finančního daru v částce 5000,-, Kč
na zajištění činnosti Českého svazu
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včelařů, základní organizace Kožlany v roce 2021; č. 19/21 - poskytnutí finančního daru v částce
6000,-, Kč na zajištění činnosti
Spolku sochaře Václava Levého
v roce 2021; č. 20/21 - zakoupení
stavebního materiálu na stavbu
zděného objektu o velikosti 1x1 m
o výšce 2 m na pozemku p.č. 1683

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).

v k.ú.
Buček
20 000,- Kč.

v celkové

výši

Rada doporučuje:
č. 18/21 - zastupitelstvu schválit
poskytnutí dotace ve výši 130 000,Kč z rozpočtu města Tělovýchovné
jednotě Kožlany, IČ 14703335 na
zajištění činnosti organizace v roce
2021.

Informace
Popelnice bez známky
pro rok 2021

budou naposledy vyvezeny ve
čtvrtek 18. března 2021.
Po tomto datu budou vyváženy popelnice pouze se známkou pro letošní rok.
Také chceme upozornit, že svozová služba nemusí vyvážet popelnice, kde je vysypaný žhavý nebo

Rada souhlasí:
č. 21/21 - s připojením rodinného
domu č.p. 91 Kožlany k vodovodnímu řadu, uložením vodovodní přípojky do pozemku města p.č.
4155/2 k.ú. Kožlany a záborem
chodníku z důvodu stavby vodovodní přípojky.

teplý popel a také popelnice, kde
jsou vysypány komodity, které do
směsného odpadu nepatří a jsou
určeny do tříděného odpadu /tedy
plastové lahve, papír, apod./, stavební suť apod.
O datumu zahájení vývozu biopopelnic v letošním roce budeme informovat na našich webových
stránkách a ve vývěskách.

HISTORIE
Vývoj vlastníků jednotlivých domů a usedlostí v Dřevci
od roku 1869 do roku 1921 (1. část)
Vážení čtenáři! Od tohoto čísla Kožlanského zpravodaje bych ráda připomněla obyvatelům Dřevce (ale
i ostatních obcí v jeho okolí) jejich ne tak dávnou minulost zachycenou ve sčítacích operátech od roku
1869 do roku 1921. Podle čísel popisných si můžete najít, kdo bydlel v jednotlivých domech či usedlostech. Bohužel údaj z roku 1910 chybí. Podle dat z roku 1921 je dobře vidět, jak do života lidí zasáhla první světová válka. U dat narození jednotlivých členů domácností uvádím i místo, tam kde není
uvedeno, je místem narození vždy Dřevec. Doufám, že v soupise naleznete své předky a příbuzné, o
kterých jste někdy slyšeli či o nich máte mlhavé povědomí, ale chybí vám konkrétní zachytitelná data.
V soupisech se někdy objevují i chyby, protože se občas po desetiletích liší data narození. Lidé se
prostě spletli, či si datum narození nepamatovali a s jeho hledáním v matrice pana faráře neobtěžovali. V tomto čísle uvádím prvních deset čísel popisných. U roku 1921 uvádím i příslušnost k církvi,
protože po roce 1918 přestoupilo mnoho obyvatel z církve římsko-katolické k nově utvořené národní
církvi – československé.
Čp. 1 – 1869: usedlost vlastnil Martin Škubal (*1819) s manželkou Annou (*1830), děti: Marie (*1851), Josef
(*1858), Jan (*1860) a Josefa (*1868); 1880 – v domě bydlel Matěj Brož (*1840), cestář při okresní silnici, jeho
manželka Rozárie (*1839) a děti Josef (*1875) a Marie (*1877) a tchán Václav Brož (*1811); 1890 – v soupisu
obyvatel jsou uváděni shodní obyvatelé; 1900 – usedlost přešla na Jana Frička (*1869 Mladotice), který si vzal
Marii Brožovou, s nimi žil v domě i Matěj Brož a děti Jaroslav (*1895), Ladislav (*1897)a Václav (*1899); 1921
– objekt stále vlastnil Jan Fryček (již s y) s manželkou Marií, dále v něm bydlel Matěj Brož a děti Jaroslav, Václav,
František (*1903) a Adolf (*1910).
Čp. 2 – 1869: usedlost vlastnila vdova Marie Vodáková (*1826), spolu s ní v ní žily její děti Marie (*1852),
Barbora (*1855) a Vojtěch (*1859) a její bratr Martin Kašík (*1807), který pomáhal s polními pracemi; 1880 –
usedlost vyženil Jan Krůta (*1847 v Hřebečníku u Rakovníka), který si vzal za manželku Marii, jejich syn Josef
(*1878), tchyně Marie Vodáková, její dcera Barbora a Martin Kašík; 1890 – Jan Krůta s manželkou a dětmi
Josefem, Františkem (*1883) a Marií (*1888) a tchyně Marie Vodáková; 1900 – Jan Krůta s manželkou a dětmi
Františkem, Marií, Karlem (*1893) a Václavem (*1895), syn Josef byl vojákem; 1921 – vlastníkem byl František
Krůta s manželkou Anežkou (*1890, Výrov u Kralovic), s nimi v něm žily děti Václav (*1910), Ladislav (*1912)
a Bohumil (*1920), dále otec Jan Krůta, Františkův bratr Karel a služebná Marie Urbánková (*1895) z Bohů.
Čp. 3 – 1869: usedlost vlastnil Václav Vodák (*1826) s manželkou Barborou (*1827 v Hodyni), s nimi tam žily
děti Jan (*1855), František (*1857), Antonie (*1861) a Josefa (*1865), výminkář Matěj Vodák, otec majitele
(*1798/?92), oráč Josef Pícl (*1848 v Přehořově) a děvečka Kateřina Kožíšková (*1849 v Brodeslavech); 1880
– stav stejný bez Josefa Pícla a Kateřiny Kožíškové; 1890 – majitel František Vodák, manželka Františka (*1869
ve Studené), dcera Eliška (*1890), otec majitele Václav Vodák, čeledín Josef Král (*1873 v Hradecku) a děvečka
Františka Fišerová (*1871 v Chlumu u Zbirohu); 1900 – osazenstvo domu se nezměnilo až na zaměstnance –
čeledín Václav Fakan (*1880 v Brodeslavech), služka Anežka Macáková (*1881 v Brodeslavech) a služka Anna
Peterková (*1885 ve Výrově); 1921 – usedlost vlastnili Adolf Vlk (*1892) s manželkou Eliškou, dcera Marie
www.kozlany.cz
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(*1912), tchyně Františka a zaměstnanci – kočí Jan Hrdina (*1864 ve Studené), služka Marie Razímová (*1893
ve Vranově u Rokycan a služka Anežka Razímová (*1901 ve Vranově). Majitelé včetně dcery a kočího byli členy
církve československé.
Čp. 4 – 1869: František Štěpán, pachtýř a vlastník čp. 42 v Dřevci (*1839 Krakov u Rakovníka), manželka Josefa
Štěpánová (*1843), výminkář Matěj Molcar (*1800 v Žebnici) s manželkou Annou (*1795 v Bohách), synem
Janem Molcarem (*1832), dcerou Marií (*1830) a jejím nemanželským dítětem Josefou (*1858); 1880 – majitel
Václav Kopta (*1851 v Břežanech), manželka Marie (*1851), děti František (*1879) a Marie (*1880), služebník
- pasák Jan Charvát (*1866 Rokycany), nájemce hostinský František Vaníček (*1845 v Lipí), jeho manželka Marie
(*1856 Mladotice) s dětmi Marií (*1875) a Františkem (*1879) a tchánem Janem Urbanem (*1817 Mladotice) a
služkou Annou Šímovou (*1862 v Ladměřicích); 1890 – majitel Václav Kopta s manželkou, děti Marie, Františka
a Justýna (*1887), služka Josefa Škubalová (*1869); 1900 – stav shodný, jen přibyl syn Oldřich (*1893), u
Františka napsána činnost pivovarská – sladovník, bez služebnictva; 1921 – vdova Marie Koptová, její neteře
Kristýna Svobodová (*1889) a Anna Svobodová (*1892 ve Výrově), synovec František Svoboda (*1915), kočí
Alexandr Fuchs (*1896 ve Skomelně u Rokycan).
Čp. 5 – 1869: majitel domu Jan Svoboda (*1825), manželka Anna (*1824 ve Výrově), dcera Marie (*1852),
nájemník mistr obuvnický Prokop Uher z Kožlan (*1824 Kožlany), manželka Barbora (*1823 Kožlany), synové
František (*1857 v Kožlanech) a Vojtěch (*1863 v Kožlanech), pomocník a oráč Vojtěch Čech (*1853 ve Všehrdech); 1880 – vlastník Václav Vajc (*1846 v Líšanech u Rakovníka), manželka Marie, dcera Anna (*1873), tchán
Jan Svoboda s manželkou Annou a děvečka Josefa Krislová (*1863 v Dolním Hradišti); 1890 – majitel shodný,
přibyly děti Martin (*1883), František (1886) a Marie (1885), tchán Jan Svoboda; 1900 – stav zachován až na
dceru Annu – ta už neuvedena, přibyly dcery Anežka (*1897) a Josefa (*1892), tchán Jan Svoboda (už mu bylo
96 let); 1921 – majitel usedlosti Bedřich Kulhánek (*1889 ve Slabcích u Rakovníka), manželka Anežka, nevlastní
syn Antonín Šimandl (*1908), syn Vladimír (*1919), čeledín Josef Mareš (1899 v Čivicích), služky Viktorka Kytková (*1896 Vrbičany u Slaného) a Františka Malečková (1905 v Hodyni), tchyně Marie Vajcová, švagr František
Vajc (*1887) a švagrová ?Anežka Vajcová (*1897). Až na zaměstnance byli všichni členy církve československé.
Čp. 6 – 1868: v domě bydlel obecní slouha Josef Urban (*1825 v Třemošné) s manželkou Annou (*1823 v Hradecku) a dětmi Václavem (*1849 v Hradecku), Annou (*1854), Rozálií (*1856) Františkem (*1858) a Josefem
(*1864); 1880 – titíž; 1890 – obecní hajný Josef Hour (*1853 na Hadačce) s manželkou Rozálií, se syny Cyrilem
(*1882 na Hadačce) a Metodějem (*1888), dědeček Josef Urban a babička Anna; 1900 – titíž; 1921 – František
Žemlička (*1871 v Potvorově) s manželkou Annou (*1875 ve Štichovicích) a dcerami Marií (*1896 ve Štichovicích), Annou (*1899 ve Štichovicích) a Boženou (*1908).
Čp. 7 – 1869: majitel usedlosti Matěj Žákovec (*1824), manželka Josefa (*1830 v Kozojedech), dcery Marie
(*1851), Josefa (*1860) a Anna (*1868) a oráč František Tomeš (*1853 v Černíkovicích); 1880 – Matěj Žákovec
s manželkou Josefou a dcerami Josefou a Annou a oráčem Josefem Haurem (*1853 na Hadačce); 1890 – majitel
František Šour (*1864 v Kozojedech) s manželkou Josefou, Matěj Žákovec s manželkou a švagrová Anna, čeledín
Antonín Kaiser (*1861 v Podmoklech u Rokycan) a služka Anna Kovandová (*1868 v Dolním Březí); 1900 –
František Šour s manželkou, synovec Václav Gross (*1887 v Hodyni), neteř Anežka Grossová (*1870 v Hodyni),
tchyně Josefa Žákovcová a čeledín Matěj Janouškovec (*1879 ve Štichovicích); 1921 – majitel Václav Gros
(*1887 v Hodyni) s manželkou Aloisií (*1888 ve Všehrdech), syn Václav (*1913) dcera Jiřina (*1920), teta Josefa
Šourová (*1861), čeledín František Krauz (*1897 ve Vysoké Libyni) a služka Marie Janská (*1900 v Soběchlebech
u Podbořan).
Čp. 8 – 1869: nájemník Jan Rabas (*1825 v Ninicích u Plzně) s manželkou Annou (*1828 v Kozojedech) a dětmi
Františkem (*1850) – kovářský tovaryš, Annou (*1857), Marií (*1860), Janem (*1862), Veronikou (*1864),
Františkou (*1866) a Barborou (*1868); 1880 – Jan Molcar (*1831) – živil se sklářstvím a dobýval bílý jíl,
manželka Anna (*1848 v Robčicích), syn Jan (*1877) a dcera Marie (*1870); 1890 – stav nezměněn; 1900 –
majitelka vdova Anna Molcarová, její děti; 1921 – majitel Jakub Kožíšek, objekt neobýván.
Čp. 9 – 1869: majitel Josef Jánský (*1843), manželka Marie (*1847 v Hodyni), děti Josefa (*1867) a syn Cyril
(1868), výminkář Jakub Jánský (*1814) s manželkou (*1817); 1880 – majitel Jakub Kožíšek (*1856 v Hradecku), jeho sestra Marie Kožíšková (*1866 v Hradecku), pasák Eduard Prachař (*1866 v Křiších u Rokycan),
výminkář Jakub Jánský (*1814) s manželkou Marií (*1817); 1890 - majitel Jakub Kožíšek (*1856 v Hradecku),
jeho sestra Marie Kožíšková (*1866 v Hradecku), jejich děti Václav (*1882), Josef (*1885) a Adolf (*1888),
výminkář Jakub Jánský (*1814) s manželkou Marií (*1817), čeledín Josef Kesler (*1873 v Kopidle) a služka Anna
Volínová (*1872 v Lednici); 1900 – majitel Jakub Kožíšek (*1856 v Hradecku), jeho manželka Marie Kožíšková
(*1866 v Hradecku), jejich děti Václav, Josef, Adolf, František (*1893), Vojtěch (*1899) a Marie (*1897) a služebná Anna Knedlíková (*1872 v Kopidle); 1921 – majitel s manželkou shodní, dcera Marie, kočí Oldřich Babor
(*1901 v Klatovech) a služebná Marie Polívková (*1895 v Kralovicích). Kočí i služebná byli členy církve československé.
Čp. 10 – 1869: vlastník objektu Petr Kopta (*1833 v Břežanech) s manželkou Josefou (*1831), nevlastní děti
Antonie Vopatová (*1858), Václav Vopat (*1861) a Marie Vopatová (*1863), děvečka Kateřina Hourová (*1833
na Hadačce); 1880 – vlastník objektu Petr Kopta (*1833 v Břežanech) s manželkou Josefou (*1831) a dětmi
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Václavem (*1860) a Marií (*1869); 1890 – majitel Václav Vopat (*1861), manželka Kateřina (*1861 v Žebnici),
syn Augustýn (*1888) a dcera Josefa (*1890), Petr Kopta s manželkou Josefou – dědeček a babička; 1900 –
vlastníci objektu Václav Vopat s manželkou Kateřinou, děti Augustin, Václav (*1895), Stanislav (*1897), František (*1899) a Marie (*1894), Petr Kopta s manželkou Josefou – dědeček a babička; 1921 – vlastníci objektu
Václav Vopat s manželkou Kateřinou, dcera Marie, vdaná, domovská příslušnost Volšanka na Podkarpatské Rusi,
syn Josef Vopat (*1901), služka Anna Melková (*1903 v Bursici u Plánice). Všichni až na služebnou byli členy
církve československé.

Dřevecká náves před 2. světovou válkou. Pohlednice zaslaná na samém sklonku války obyvatelům
obce nasazeným na nucené práce v severním Německu.
Jitka Vlčková

SPOLKY
Spolek sochaře Václava Levého z.s.

Připravujeme již třetí Kožlanský jarmark na první sobotu v červnu 2021. Takže si objednáváme pěkné počasí, hodně návštěvníků, dobré jídlo a pití, něco sladkého, pěkný program, kapelu už máme…
A HLAVNĚ NORMÁLNÍ ŽIVOT !!! Děkujeme městu Kožlany za podporu a spolupráci.
Vladislava Kobyláková

PŘÍSLOVÍ
Na téma trpělivost

Trpělivost je hradbou moudrého (čínské přísloví).
Trpělivost otupí osten urážky (české přísloví).
Není lepšího léku nad trpělivost (anglické přísloví).
Trpělivost nezná mezí (české přísloví).
Každá trpělivost má svou míru (české přísloví).
Trpělivost růže přináší (české přísloví).
Jitka Vlčková

SPORT

TJ Olympie Kožlany
Máme za sebou téměř pět měsíců sportovního lockdownu. Přesně po roce boje s koronavirem je bohužel
epidemiologická situace v ČR stále vážná a na brzký
start amatérských fotbalových soutěží to příliš nevypadá.
Okresní fotbalový svaz sice vydal jarní termínovou
listinu, která počítá s výkopem soutěže dospělých během prvního březnovém víkendu a soutěží mládeže o
dva týdny později, ale to je absolutně nereálné. Naše

www.kozlany.cz

„áčko“ čeká včetně podzimních dohrávek výživná porce
19 soutěžních zápasů, to se však každým dnem přesouvá do kategorie sci-fi. Vždyť i jakákoliv příprava je
kvůli vládním restrikcím velmi komplikovaná. Takže
nám nezbývá než čekat, rušit masopust, rušit Šibřinky
a doufat v den, kdy se snad konečně vrátíme do jakž
takž normálního života. Do té doby přejeme všem
pevné zdraví a pořádnou dávku trpělivosti.
Jiří Švamberg
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Kontaktní místa České pošty, s. p.

Kralovice Masarykovo nám. 93, 33141, Kralovice
954233141

Kontaktní místo ČSÜ

ČSÚ Plzeň Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 64, Plzeň 377612108

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. 3. 2021.
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