DUBEN 2021

Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
březnová pranostika se naplnila a být zalezlí za
kamny, bylo v tomto chladném počasí určitě dobře.
Vládní omezení se tak nějak za nevlídného počasí snáší
lépe.

Zároveň se musí také pracovat, a proto škola v Hodyni dostává na zpevněné zdi nový ocelobetonový věnec. Vzápětí se vztyčí nový krov a rychle položí krytina,
aby do objektu nepršelo. V Bučku budou v dubnu dokončeny práce na novém rybníku. Myslím, že vznikne
velice pěkný krajinný prvek, který bude dělat, nejen
obyvatelům Bučku, radost.
V Hedčanech se pilně připravuje terén pro stavbu
dětského hřiště získaného od nadace ČEZ. V této dotaci

je podmínkou spoluúčast občanů na realizaci akce. Za
takový přístup občany Hedčan chválím.
Jistě jste si všimli, že se konečně postavily autobusové zastávky v Kožlanech. Zahradnická firma pana
Blechy zasadila do parčíků kolem silnice vzrostlé
stromy (myrobaláně třešňové), které hezky doplnily
vzhled nového průtahu, který nyní můžeme považovat
za dokončený. U DPS v Kožlanech byly vysazeny lípy,
čímž bylo příjemně zvelebeno jeho okolí.

Koncem března se jaro začíná drát do popředí a sluníčka přibývá. To je dobré znamení, že už bude jenom
lépe a budeme doufat v postupné rozvolňování vládních opatření.
Přeji všem pevné zdraví a ať už v dubnu za kamny
stále nebudeme.
Kulhánek Vladimír
místostarosta

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města
na 10. zasedání konaném dne 15. 3. 2021
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, místostarosty;
diskusní příspěvky členů zastupitelstva; zprávu o činnosti rady, kontrolního a finančního výboru;
zprávu o stavu lesního hospodaření.
Zastupitelstvo určuje:
č. 133/21 - ověřovateli zápisu Hanu
Tupou a Ing. Oldřicha Mudru, návrhovou komisi ve složení-předseda
Vladimír Kulhánek, členové Luboš
Kulhánek, Ing. Václav Hach.
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Zastupitelstvo schvaluje:
č. 134/21 - program 10. zasedání
zastupitelstva;
č. 135/21 - celoroční hospodaření
města Kožlany za rok 2020 bez výhrad,
č. 136/21 - účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2020 včetně výsledku hospodaření města za účetní
období 2020,
č. 137/21 - uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
města ve výši 79 145,- Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti v roce 2021,
č. 138/21 - uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu

města ve výši 130 000,- Kč Tělovýchovné jednotě Kožlany na zajištění
sportovní a kulturně odpočinkové
činnosti v roce 2021,
č. 139/21 - dodatek ke smlouvě o
dílo o odvozu a zneškodnění komunálního odpadu týkající se zvýšení
cen za vývoz a likvidaci separovaného odpadu s platností od
01.03.2021,
č. 140/21 - smlouvu o dílo na obnovu místních komunikací Sportovní a Za Vrchem, Kožlany s firmou Froněk s.r.o., IČO: 47534630
za cenu 1 299 397,50 Kč bez DPH,
č. 141/21 - prodej pozemků p.č.
985/2 o výměře 284 m2 a p.č. 17/6
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o výměře 310 m2 vše v k.ú. Buček
panu Ing. Václavu Hachovi za cenu
50,- Kč/m2,
č. 142/21 - směnu pozemků p.č
5040/2 o výměře 80 m2 za pozemek p.č. 6033/2 o výměře 80 m2
vše v k.ú. Kožlany s paní Věrou Laipertovou bez finančního vypořádání,
č. 145/21 - investiční záměr výstavby dvou půdních bytů v nájemním domě č.p. 38 Kožlany a podání
žádosti o dotaci Ministerstva financí
ČR podprogram „Podpora výstavby
a obnovy komunální infrastruktury“,
č. 146/21 – investiční záměr přestavby kotelny v Základní škole
dr.Eduarda Beneše Kožlany na

prostory školní družiny a podání žádosti o dotaci Ministerstva financí
ČR podprogram „Podpora obnovy a
rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí“,
č. 147/21 - změnu rozpočtu města
na rok 2021-1. rozpočtové opatření,
č. 150/21 - poskytnutí mimořádné
odměny starostovi města Václavu
Kratochvílovi ve výši 30 000 Kč za
plnění zvláště významných úkolů
pro město.
Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 143/21 - prodej části pozemku
p.č. 815/1 v k.ú. Bohy o výměře cca
56 m2 paní Janě Kolkové.

Zastupitelstvo pověřuje:
č. 144/21 - starostu města k výběru
dodavatele veřejného osvětlení ve
Sportovní ulici, Kožlany, dle doporučení hodnotící komise a podpisu
smlouvy o dílo v ceně maximálně
400 tis. Kč. s DPH.
Zastupitelstvo vydává:
č. 148/21 - obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
Zastupitelstvo deleguje:
č. 149/21 - místostarostu Vladimíra
Kulhánka na valné hromady společnosti Vodárenská a kanalizační a.s.
Plzeň, na období 2021,2022.

Výsledky projednání rady města na 3. zasedání konaném dne 1. 3. 2021
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, diskusní příspěvky
členů rady města, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 22/21 - program 3. zasedání
rady města; č. 23/21 - termín a
program 10. zasedání zastupitelstva města Kožlany; č. 24/21 - propachtování části pozemku p.č. 831
v k.ú. Hedčany o výměře cca 350
m2 Soukromé farmě Babuška za
cenu 105,- Kč/rok na dobu do
31.10.2024; č. 25/21 - nájem části
pozemku p.č. 815/1 v k.ú. Bohy o
výměře 56 m2 okolo rekreačního
objektu E7 Bohy paní Janě Kolkové
za cenu 280,- Kč/rok na dobu do
31.12.2026; č. 29/21 - poskytnutí
finančního daru v částce 2000,-, Kč
na zajištění činnosti spolku Místní
dráha Rakovník-Mladotice v roce
2021; č. 32/21 - dodatek č. 6 ke
smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby č. 10/13 ze dne
03.04.2013, který je povinnou

přílohou k žádosti o dotaci v systému e-Dotace Plzeňského kraje; č.
33/21 - odpisový plán Základní
školy a Mateřské školy dr. Eduarda
Beneše Kožlany na rok 2021; č.
34/21 - rozdělení hospodářského
výsledku Základní školy a Mateřské
školy dr. Eduarda Beneše, Kožlany
za rok 2020; č. 35/21 - účetní závěrku za rok 2020 Základní školy a
Mateřské školy dr. Eduarda Beneše,
Kožlany; č. 36/21 - poskytnutí finančního daru v částce 5000,-, Kč
na zajištění činnosti Českého svazu
chovatelů, základní organizace Kožlany v roce 2021.
Rada souhlasí:
č. 26/21 - se stavbou garáže na pozemku p.č. 3684/8 k.ú. Kožlany ve
vzdálenosti 0,5 m od hranic pozemků ve vlastnictví města p.č.
4170/3, p.č. 3684/28, 3684/26 vše
k.ú. Kožlany; č. 27/21 - s odběrem
pitné vody mimo měrné místo v
množství 1 m3 pro potřeby SVJ Větrná 385, Kožlany, z důvodu rekonstrukce střechy bytového domu v
období
březen,
duben
2021

napojením na hasičské rozvody v
bytovém domě; č. 28/21 - s připojením k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10.03.2021 na budově městského úřadu; č. 30/21 bez připomínek s vypouštěním odpadních vod do veřejné kanalizace
a napojením čistírny odpadních vod
na veřejnou kanalizaci nemovitosti
č.p. 24 v obci Dřevec; č. 37/21 - s
vedením plynové přípojky pro připojení nemovitosti č.p. 468 Kožlany dle přílohy č. 9 tohoto zápisu;
č. 38/21 - se zřízením přístupu na
pozemek p.č. 3662/25 v k.ú. Kožlany přes pozemky ve vlastnictví
města p.č. 3614/3 a p.č. 3662/26
vše v k.ú. Kožlany a dle přílohy č.
10 zápisu.
Rada odkládá:
č. 31/21 - projednání žádosti o uzavření Mateřské školy v Kožlanech v
období letních prázdnin 2021 a žádost projedná později s ohledem na
vývoj koronavirové situace.

Výsledky projednání rady města na 4. zasedání konaném dne 22. 3. 2021
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 39/21 - program 4. zasedání
rady města; č. 40/21 - podání žádosti Základní školy a Mateřské
školy dr. Eduarda Beneše Kožlany o
dotaci do titulu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v
roce 2021“ a případné přijetí dotace
a její vypořádání; č. 41/21 - přesun
www.kozlany.cz

částky 133 000 Kč z rezervního
fondu Základní školy a Mateřské
školy dr. Eduarda Beneše Kožlany
do investičního fondu z důvodu pořízení nového konvektomatu; č.
45/21 - úplné odpuštění platby nájemného za pronájem budovy Sokolovny č.p. 37 Kožlany za období
březen, duben 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; č. 46/21 - navržený splátkový kalendář pro
platbu vodného a stočného za rok
2020 pro Jaroslavu Týmrovou.
Rada souhlasí:
č. 42/21 s provedením výkopu v
městském pozemku p.č. 730/4 v
k.ú. Kožlany podél nemovitosti na
st.p. 19 k.ú. Hedčany za podmínky,
že výkopem nebude porušen nový
povrch komunikace na pozemku
p.č. 730/4 a v blízkosti nového
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povrchu komunikace bude proveden výkop ručně tak, aby nedošlo k
poškození asfaltového povrchu komunikace; č. 43/21 - s vysazením
živého plotu na městském pozemku
p.č. 4150/2 k.ú. Kožlany před

nemovitostí č.p. 70 Kožlany na náklady žadatelky dle přiloženého zákresu výsadby za předpokladu zjištění výskytu inženýrských sítí z důvodu dodržení ochranného pásma
inženýrských sítí; č. 44/21 - s

návrhem opravy nájezdové cesty
na pozemcích ve vlastnictví města
p.č. 3971/4, 3971/6, 4146/2 vše v
k.ú. Kožlany na náklady žadatele v
termínu duben až červen 2021 bez
připomínek.

Významné životní jubileum

Významné životní jubileum 100 let oslavil 2. března pan Jaromír Hour z Hodyně. S panem starostou jsme se
připojili ke gratulantům. Přivítal nás s úsměvem starší pán plný energie a chuti do života. Je patrno, že spolužití
se svou mladší milující rodinou panu Hourovi jenom svědčí.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Dnes stoletý pan Jaromír Hour se svými pravnoučaty
Jarouškem a Věruškou

Po roce opět nastal čas, abych
vás seznámil s tím, co se v uplynulém roce odehrávalo v městských
lesích.
Je to vlastně něco málo přes rok,
co nás všechny začal trápit Covid a
vše nepříjemné s ním spojené. Pro
některé z nás byl minulý rok hodně
těžký, pro některé třeba ani ne.
Pandemie se nepřímo dotkla i našeho lesa. Ekonomický propad
a krize byla, a zatím stále ještě je,
i v lesním hospodářství, ale zdá se,
že se blýská na lepší časy. Věřím,
že nejen v lese. Ceny dřeva začaly
stoupat, u některých sortimentů
jsou na úrovni před krizí. Po letech
finanční podpory od města směrem
k lesu je na čase, aby pro změnu les
podpořil město. I proto je v dnešních
dnech
v lese
harvestor.
Opravdu bylo zajímavé v době pandemie sledovat, jak příroda regeneruje. Zase bylo léto, jak má být,
vlhký podzim a dokonce po letech
dorazila i zima s přívalem sněhu a
nízkými teplotami, které příroda
potřebuje, aby si odpočinula. Do
přírody se vrátila voda, příroda
ožila, restartovala se. Jsem přesvědčen, že za tím stojí pokles letecké dopravy. Jestli mám pravdu,
ať se ještě dlouho nelétá.
www.kozlany.cz

Rok 2020 v lese města Kožlany
Tak a teď k lesu. V roce 2020
jsme zalesnili celkem 5,29 hektarů
holin. Použilo se téměř třicet sedm
tisíc sazenic. 16 675 borovic, 17
860 smrčků, 1 105 buku a 1 125
stromků ovocných, přírodní odrůdy
jabloně a hrušně. Další tisíce semenáčků si vysela příroda sama. Vše
uměle vysázené pochází ze školky u
hájovny. Sazeničky za dalších 32
000 korun rostou v okolních obcích.
Na ochranu nově vysázeného lesa
se postavilo půl kilometru oplocenek, na podzim se nátěrem proti
zvěři ošetřilo 89 000 stromečků,
1 050 metrů oplocení se opravilo,
720 metrů vysloužilých se rozebralo
a chybí už jen je odvézt k likvidaci.
Byl vlhký rok a bylo to znát, někde
se vyžinovalo dvakrát, někde i třikrát. Celkem se ožnulo 50,66 hektarů porostu. Prořezávky jsou nově
hotové na 14,34 hektarech. Po
těžbě se uklidilo 1 100 kubíků
klestu a dalších osm set se spálilo.
Do září se těžilo s ohledem na
propad ceny dřeva poměrně málo.
Koncem září se do toho „muselo
sáhnout“, protože se tu začal ve
větším množství objevovat kůrovec
- především v okolí Kralovického
potoka. Kůrovcové těžby proběhly
převážně na katastrech obcí Buček

a Hodyně. Odhaduji to na dvě třetiny celkové kůrovcové těžby na
Kožlansku. Snad už i tady máme to
nejhorší za sebou. Celková výše
loňské těžby se zastavila na čísle
2 136,36 m3. Samovýrobci ubývají, ale i tak zpracovali 126,92 m3
toho dřeva, na které se nevyplatí
posílat těžkou techniku. Celková
výše všech těžeb na rok je stanovena pro město Kožlany na 2 600
m3, na dobu platnosti plánu (10 let)
26 000 m3. S ohledem na „hlad“ po
borovici a její ceně budeme letos
těžit víc. Vyrovnáme manko a něco
si naděláme na další období. Je potřeba využít přebytku poptávky.
Jak jsem již předesílal, loňský rok
byl ztrátový, dle mých čísel kolem
půl milionu. Ten předtím taky. Tak
snad byly ty ztrátové roky poslední.
Závěrem děkuji všem lidem zaměstnaným v lese, všem obchodním partnerům, vlastně všem lidem, kteří se v lese umí slušně chovat a mají přírodu rádi. Všem ostatním přeji hodně štěstí a zdraví
v tomhle roce a taky ať už pandemie táhne do háje!
Luděk Bořek
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Informace

Dle sdělení firmy Marius Pedersen a.s. bude svoz bioodpadu v Kožlanech, Dřevci, Hedčanech, Hodyni a Bučku
zahájen 7. 4. 2021.
Dále bude probíhat každou sudou středu.

Jak se Vám žije na Kralovicku?
To je název ankety, která probíhala v rámci komunitního plánování sociálních služeb v uplynulých měsících
na celém území Kralovicka. S jakou oblastí života jsou
občané v regionu spokojeni? Nejčastěji jsou spokojeni
s místem, kde žijí, a z této oblasti vyzdvihují zejména
přírodu, klid nebo životní prostředí.
S čím naopak spokojeni nejsou či jaké sociální služby
postrádají? Nespokojenost občané vyjádřili se zdravotní péčí, zejména v oblasti specializovaných lékařských pracovišť, a dále se stavem místních komunikací
nebo nízkou úrovní dopravní obslužnosti. Sociální
služby, které v obtížných životních situacích obyvatelé
Kralovicka nejčastěji postrádají, jsou zejména podpůrné služby pro rodiny, které pečují o zdravotně postiženého člena nebo seniora, dále služby pro lidi závislé na návykových látkách nebo služby pro osamělé
seniory. Jako další potřebná pomoc v regionu byly zmiňovány služby pro osoby s duševním onemocněním,
podpora osobám bez bydlení či lidem s finančními problémy či dluhy.
To jsou některé z otázek této ankety, jejíž výsledky
naleznete na webu města Kralovice (www.kralovice.cz)
v záložce Sociální služby, Anketa pro veřejnost. Realizátoři projektu děkují všem občanům, kteří se do ankety zapojili a vyjádřili svůj názor!
Pokud Vás sociální oblast zajímá a rádi byste přispěli
svými zkušenostmi nebo návrhy do diskuze o rozvoji
těchto služeb na Kralovicku, jste srdečně zváni na setkání u „kulatého stolu“, které se bude konat dne

27. 4. 2021 v Kralovicích v budově městského
úřadu, Manětínská ulice 493. Vzhledem k současné epidemiologické situaci může být setkání realizováno online formou (videokonferencí). Bližší informace zájemci
obdrží po přihlášení na setkání, které je třeba provést
do 19. 4. 2021 na e-mail: marie.hp@cpkp.cz nebo telefonicky na čísle 733 210 315. Aktuální informace budou také uvedeny na webové stránce města Kralovice,
v záložce Sociální služby, Kulaté stoly. Jakékoliv dotazy
ráda zodpoví Marie Hrečínová Prodanová z Centra pro
komunitní práci západní Čechy na výše uvedených kontaktech.
Na setkání budou představeny závěry z mapování
sociální situace v regionu a probírány silné a slabé
stránky sociální oblasti na Kralovicku. Setkání je určeno
zástupcům obcí a pracovníkům obecních úřadů, poskytovatelům a uživatelům sociálních služeb, spolkům
a dalším institucím a občanům z řad široké veřejnosti.
Anketa i setkání 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.
Za celý tým CpKP ZČ Vám přejeme pevné zdraví,
klidné jaro a těšíme se na setkání při diskuzích o sociálních službách v regionu!

Bezplatné dluhové poradenství na Kralovicku
Nově na Kralovicku začala v nedávné době působit
organizace Člověk v tísni, o.p.s. Kancelář najdete na
adrese Masarykovo náměstí 1 v Kralovicích. Konzultační hodiny bez nutnosti objednání probíhají vždy
v pondělí od 13 do 15 hodin, přesto doporučujeme si
schůzku předem domluvit emailem (dana.slaichova@clovekvtisni.cz)
nebo
telefonicky
(778 470 828), a to zejména s ohledem na neustále se
měnící mimořádná opatření související s aktuální epidemiologickou situací.
A s čím se na naši pracovnici můžete obracet?
Pokud máte potíže v dluhové oblasti, řešíte potřebu odkladu splátek, komunikaci s věřiteli či exekutory, ale
i pokud zvažujete oddlužení a nevíte jak na to, pak
se určitě ozvěte. „Můžu pomoci při jednání s věřiteli ohledně úpravy splátek, zkonzultovat s lidmi obdržené
výzvy od exekutora, sepsat reakci na výzvu od soudu
nebo poskytnout asistenci, pokud lidem přijde domů
vykonavatel exekutora. Kontaktovat mě ale mohou
také lidé, kteří se dostali do potíží v důsledku aktuální

epidemiologické situace – bojují s registrací na očkování, onemocněli oni sami nebo někdo jejich blízký a
mají nejasnosti v tom, na co mají nárok, neorientují se
v aktuálních opatřeních,“ vyjmenovává možné situace
pracovnice Dana Šlaichová.
Spolupráce v době mimořádných opatření probíhá nejčastěji telefonicky a emailem, nicméně po domluvě je
v nezbytných případech a za dodržení aktuálních nařízení možné setkat se také osobně, ať již v kanceláři
nebo ve venkovních prostorách. Pracovnice může v naléhavých případech přijet také za Vámi. V případě zájmu nabízíme navíc jako alternativu spojit se s pracovnicí například přes počítač. Všechny služby jsou poskytovány ZDARMA.
V případě potřeby je možné využít také naši celostátní dluhovou helplinku na čísle 770 600 800, která
funguje ve všední dny od 9 do 17 hodin (od 17 do 22
hodin pak jako krizová linka pro lidi, ke kterým přijde
domů vykonavatel exekutora).

27. 3. – 11. 5. 2021

www.scitani.cz

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
www.kozlany.cz
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HISTORIE
Sčítání lidu – několik zajímavostí
V letošním roce opět proběhne periodické, od roku
1869 cca každou dekádu uskutečňované sčítání lidu a
domů na našem území.
Ale nejedná se o věc novou, moderní, spojenou
pouze s nedávnou minulostí. Před mnoha lety, už ve 4.
tisíciletí před naším letopočtem, bylo provedeno první
prokázané sčítání lidu ve starověkém Babylonu a zdá
se, že se pravidelně opakovalo. O sčítání lidu na Blízkém Východě se také píše na řadě míst v Bibli. Snad
nejznámější je příběh Marie a Josefa, kteří se vydali do
Betléma, když bylo nařízeno povinné sčítání lidu za
vlády římského císaře Augusta. Sčítání lidu je doloženo
i ve starověké Indii a Číně. Velmi často bylo spojeno
s vyměřováním daní či s vojenskou povinností.
Opomineme-li berní rejstříky, tak bylo pravidelné sčítání lidu na našem území zahájeno za vlády Marie Terezie. Ta vydala v roce 1753 reskript, na jehož základě
byl následující rok proveden soupis obyvatel, první
svého druhu v Evropě. V roce 1770 ta samá panovnice
vydala patent, nařizující „provádění soupisu lidu, tažného dobytka a domů v českých, dolnorakouských a
dalších vnitřních rakouských dědičných zemích“. S tím
souviselo i známé první číslování domů.
První moderní sčítání lidu na našem území bylo provedeno v roce 1869, tedy v době, kdy byly naše země
součástí Rakousko-Uherska. Sčítání bylo prováděno
v jednotlivých obcích podle čísel popisných (u velkých
měst po čtvrtích), v nichž byli uvedeni tehdy všichni
obyvatelé s tamní domovskou příslušností, či ti, kteří
tam bydleli a domovskou příslušnost v dané obci ještě
neměli, i ti, kteří v nich dleli z pracovních důvodů. U
všech lidí bylo uvedeno datum narození, místo narození
s další specifikací, místo domovské příslušnosti, rodinné postavení, zaměstnání a náboženská příslušnost.
Rovněž byly uvedeny částečně hospodářské poměry –
vlastnictví jednotlivých druhů dobytka. Nebyla zjišťována gramotnost lidí, to až při sčítání v roce 1880, kdy
se uváděla i obcovací řeč. Bylo rovněž stanoveno, že se
tato sčítání budou opakovat každých deset let, což se
de facto děje dodnes. Za Rakouska-Uherska proběhla
další sčítání roku 1880, 1890, 1900 a 1910. Sčítání
v Československu proběhla v letech 1921, 1930, 1950,
1961, 1970, 1980, 1991, v České republice v roce
2001 a 2011. V roce 1940, v době existence Protektorátu Čechy a Morava, nebylo sčítání lidu na jeho území
provedeno, naopak v roce 1939 proběhlo samostatné
sčítání v Německem obsazených Sudetech.
Sčítací operáty pořizované při soupisech i jejich sumáře jsou velmi důležitým a zajímavým podkladem pro
demografické i hospodářské hodnocení společnosti. Při
prvních sčítáních v 19. století si řada starších lidí nepamatovala přesné datum narození, proto je např. v soupisech z roku 1869 a 1880 uvedeno u té samé osoby
datum jiné, mnohdy se lišící až o tři roky. Zprvu se
uváděl jen rok narození, posléze i přesné datum podle
matrik.
Pro nás, obyvatele malého města a přilehlých obcí,
je zajímavé především soupisem sledované zázemí,
počet obyvatel v jednotlivých číslech popisných, zaměstnání (hlavně řemeslné činnosti), vlastnické poměry, náboženská příslušnost a obcovací řeč. Počet
obyvatel domů, v nichž dnes žijí např. 2-3 lidé, se
tehdy mnohdy přehoupl přes deset i více, někdy v nich
bydlely dvě až tři rodiny. Ukazuje to na zcela jiné
www.kozlany.cz

standardy bydlení, než na jaké jsme zvyklí my dnes.
Stačí se podívat na údaje, které jsou nyní publikovány
k Dřevci.

Jedna ze stran sumáře sčítání obyvatel z roku 1900
v Hodyni, zachycující stav gramotnosti a hospodářské
poměry. Zdroj portafontium.eu.

Při podrobném prostudování sčítacích operátů (mimochodem jsou uveřejněné na portálu portafontium.eu) jednotlivých obcí je i vidět, jaké existovaly
např. rozdíly mezi zemědělstvím v Kožlanech, Dřevci,
Hodyni a Bučku (Soupisy Hedčan nejsou k dispozici.).
Podle soupisu v roce 1869 se chovalo v usedlostech
okolních obcí velké množství ovcí (v Hodyni čp. 1 dokonce 70 kusů), v následném soupise v roce 1880 se
jejich počet rapidně snížil (v čp. 1 v Hodyni již nebyla
uvedena ani jedna ovce), zato stoupl počet kusů hovězího dobytka a postupně narůstá i počet kusů vepřového dobytka. Dobytek je rozdělen velmi podrobně do
jednotlivých kategorií. Postupný úpadek chovu ovcí zajisté souvisí se změnou ve zpracování textilu, kdy byla
vlna postupně vytlačována bavlnou. Úpadek vlnotkalců
je patrný i z cechovních a společenstevních údajů
tkalců v Kožlanech v 19. a na počátku 20. století.
V roce 1869 ad. se v operátech uváděl i počet úlů, od
roku 1900 i počet kusů drůbeže všeho druhu. Např. pro
zajímavost v roce 1880 vlastnili v Bučku 4 majitelé 11
úlů, v Dřevci 5 majitelů 13 úlů, v Hodyni 3 majitelé 10
úlů a v Kožlanech 14 majitelů 38 úlů. V roce 1900 nebyl
v Bučku uveden ani jeden úl, v Dřevci 38 úlů, v Hodyni
18 úlů a v Kožlanech 70 úlů. Z uvedeného je vidět, že
za dvacet let se chov včel značně navýšil (není jasné,
zda je údaj z Bučku uveden dobře, či včelstva z nějakého důvodu zanikla) a byl – jak je známo z dalších
pramenů i z kožlanské kroniky – podporován i
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výsadbou vhodných dřevin a finanční podporou od
státu. Nebo např. tyto údaje: tak např. roku 1880
vlastnilo v Kožlanech 25 majitelů 45 koní, 176 majitelů
drželo 534 kusů hovězího dobytka, 93 majitelů mělo
119 koz, 6 majitelů mělo 141 ovcí, 36 majitelů chovalo
56 prasat. V malém Bučku vlastnilo 6 držitelů 13 kusů
koní, 21 držitelů hovězího dobytka 101 kusů, 10 držitelů ovcí 102 kusů, 10 držitelů chovalo 25 kusů prasat.
Tentýž rok v Bučku neumělo z celkového počtu 123
obyvatel 50 číst a psát (!), v Dřevci ze 158 celkem 35
obyvatel, v Hodyni ze 169 obyvatel to bylo 60 a v Kožlanech z 1827 celkem 400. Dokladem značné negramotnosti (byť školní docházka byla povinná od roku
1774) jsou i zápisy v matrikách, kde se tito lidé

podepisovali třemi křížky. Další velké skupiny lidí
uměly pouze číst, nebo psát.
Zajímavá je i struktura povolání či zaměstnání nebo
i pobyt lidí v době sčítání v zahraničí (po celém světě)
a naopak i cizinců u nás.
Ve sčítacích operátech můžeme nalézt mnoho dalších
zajímavostí, které nám přibližují dobu, v níž byly pořízeny. A pak že sčítání lidu nemá smysl a význam. Zájemcům o podrobnosti doporučuji návštěvu internetového portálu portafontium.eu, konkrétně rubriku sčítání lidu, kde jsou údaje od roku 1869 do roku 1921.
Podle obce a čísla popisného je snadné se zorientovat
a nalézt hledané údaje. A určitě budete překvapeni.
Jitka Vlčková

Přísloví na téma manželství

Vážení čtenáři, dnes jsem vybrala několik přísloví o manželství. Je jich tolik, že jsem opravdu nevěděla, které
z nich vybrat. Všimněte si, jaký je rozdíl mezi českými a francouzskými.
Každá žena umí z ničeho udělat tři věci: klobouk, salát a manželskou scénu (francouzské přísloví).
Od ohně, od povodně a od manželského lože – ochraňuj nás bože (francouzské přísloví).
Manželku bychom měli vybírat spíše ušima než očima (francouzské přísloví).
Manželství je loterie, při níž muži sázejí svobodu a ženy štěstí (francouzské přísloví).
Manželství je nebe a peklo (německé přísloví).
Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat (dánské přísloví).
Manželství je jediné státem povolené nevolnictví (z Anglie).
Lepší je dobře oběsit, než se špatně oženit (české přísloví).
Manželství bez dětí je jako den bez slunce (české přísloví).
Podařené manželství je svátost, nepodařené sakrament (české přísloví).
Kdo chce do manželství vlézt, musí také něco snést (české přísloví).
Manželství bez hádek je jako svatba bez muziky (turecké přísloví).
Jitka Vlčková

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Co se děje ve škole, když v ní nejsou žáci?

V minulém měsíci jsme se ze školy odmlčeli. Čelili
jsme dalšímu náporu změn, který měl přinést především další zkvalitnění výuky. S jednou změnou se počítalo. Přechod do prostředí Google Classroom byl plánován několik měsíců a postupně se podařilo do „učeben“ zapsat všechny žáky naší školy. Ostatní změny
byly mírně řečeno bleskové a nečekané.
Více než měsíc trávila třetí třída výuku se zastupující
paní učitelkou Kristýnou, studentkou pedagogické fakulty. Ze dne na den zvládla zastoupit naši dlouholetou
kolegyni, která náhle vážně onemocněla. Snad stesk
dětí po jejich paní učitelce způsoboval neustálé výpadky v online hodinách na Skype, které trápily děti i
jejich rodiče. Proto se před krátkou dobou do Google
Classroom přemístila i třetí třída. Paní učitelka Soukupová tak měla návrat „mezi děti“ o něco náročnější,
protože se musela během rekonvalescence ještě naučit
práci v novém online prostředí. Je důkazem toho, že i
po mnoha letech praxe lze držet krok s dnešní náročnou dobou a nezastavit se před žádnou překážkou. Děkuji moc studentce Kristýně za její ochotnou výpomoc
a jsem opravdu moc ráda, že se nám vrátila naše milá
kolegyně.
Mezitím se začaly stahovat mraky nad docházkou
žáků první a druhé třídy. Přesto, že ministerstvo slibovalo, že dá školám na přípravu změn alespoň týden,
věnovalo nám pouhé dva víkendové dny. Po zkušenostech s výpadky na Skypu ve třetí třídě jsme se rozhodli
přejít i s těmi nejmladšími do nového prostředí. Paní
učitelky absolvovaly preventivní rychlokurz během
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pátečního odpoledne, kdy ještě nikdo z nás nevěděl,
jak to vlastně v pondělí bude. Páteční a sobotní večer
jsme strávili online s rodiči, kterým jsme pomohli s přihlášením do Google. Moc děkuji všem rodičům za jejich
ochotu, trpělivost a především snahu vše zvládnout.
Díky tomu přešly první tři třídy do nového prostředí
v rekordním čase. Věřím, že toto nové prostředí už je
natolik sofistikované, že v něm naše škola zůstane a
postupně se všichni naučíme využívat jeho dalekosáhlé
možnosti.
Čas se nezastaví ani v tom nejnáročnějším období a
proto je třeba hledět i do budoucnosti. V nejbližší době
proběhnou zápisy k povinné školní docházce a následovat budou zápisy do naší MŠ.
Srdečně tedy zvu všechny předškoláky a jejich
rodiče k zápisu do 1. třídy. Tento rok se bude stejně
jako ten loňský konat bez přítomnosti dětí v období
od 8. – 21. dubna 2021. Rodiče mají možnost využít
zasílání formulářů dálkovým způsobem a nebo je
osobně podat ve škole. Osobní podání je možné v termínech, které je nutné předem telefonicky rezervovat:
•
čtvrtek 8. 4. 2021 od 13:30 do 15:30
•
středa 14. 4. 2021 od 13:30 do 15:30
•
středa 21. 4. 2021 od 13:30 do 15:30
Bližší informace naleznete na stránkách školy v sekci
Základní škola – Zápis.
Zápisy do mateřské školy proběhnou v období
5. – 14. května 2021. Postup bude obdobný jako
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v základní škole. Rodiče mohou své děti zapsat buď
elektronicky nebo osobně v budově MŠ. Termíny návštěvy je opět nutné předem rezervovat v období 5. –
7. 5. od 13:00 do 15:00 hod.
A jak vidí a co dělají naši pedagogičtí pracovníci,
když děti do školy nechodí? Přečtěte si jejich výpovědi
o tom, jak oni čelí výuce přes počítač.
Prvňáčci jsou zatím stále dobře naladěni a v online
výuce jsou aktivní, reagují a pracují naplno. To proto,
že výuka neprobíhá pouze stylem otevři si učebnici na
str. 6, ale jsou motivováni básničkou, hádankou, akčním úkolem (…a online výuka probíhá teprve 3. týden).
Během hodin si stíháme zacvičit, malovat a dokonce i
zazpívat. Na příští týden máme připravený ,,barevný
týden" - každý den v týdnu se sejdeme v jiné barvě
oblečení. A dále nás čeká velikonoční zdobení u školy když nemůžeme společně vyzdobit školu uvnitř, tak si
zkrášlíme okolní keře. Doufáme, že se zapojí i ostatní
žáci školy. Rodiče mají možnost se k průběhu online
výuky kdykoliv vyjádřit, mohou přinášet i nápady do
výuky.
V angličtině žákům přeposílám odkaz k časopisu
Play a Ready, aby se mohli zdokonalovat i čtením.
Osvědčila se stránka Help for English, ve které je vysvětlení gramatiky, testy s vyhodnocením a zpětnou
vazbou k vysvětlení chyb. Žáci mají možnost poslechu
písní s vyhodnocením. Vyzkoušeli jsme aplikaci Wordwall, ve které se vytočí otázka nebo úkol jako na kole
štěstí a žáci odpovídají. Nevýhodou této aplikace je
omezený počet vytvořených her, další jsou zpoplatněné. Škola také platí Wocabee k procvičování a psaní
testů ze slovíček na dálku. Část 9. třídy má stále konverzaci s rodilou mluvčí a druhá část má v tu dobu
možnost v malé skupině procvičovat do větší hloubky
probíranou látku. Myslím, že přes Google učebnu funguje odevzdávání i přehled úkolů celkem dobře. Většina už zvládla, ostatní ji ještě musí zažít. K vlastivědě
používáme odkazy na videa k putování po krajích a interaktivní pracovní sešit. Individuální konzultace pro
žáky jsou samozřejmostí, mohou si o ně kdykoliv požádat, ale spíš žádám já…
Mezi základní povinné učivo vkládáme tvořivá a zábavná cvičení pro upevnění a zpestření. Zařazujeme
také křížovky a přesmyčky slov.

Připravili jsme pro naše žáky v rámci TV turistickou
výzvu. Každý týden jsou na nějakém místě v okolí
města ukryty " Kozlíkovy turistické vizitky". K nalezení
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místa úkrytu získávají různé indicie a odměnou je vždy
vizitka, kterou si mohou odnést. Naším záměrem bylo
poskytnout dětem důvod k pohybu venku a ukázat
krásy okolí. Tyto výzvy lákají, i přes nepřízeň počasí, k
procházkám děti i rodiče. Děkujeme, že tuto akci podporujete! V současné době zkoumáme vlastnosti vody
a vzduchu pomocí pokusů, což je samozřejmě kromě
radosti spojeno i s obavou. Zkuste proměnit dětský pokoj na laboratoř a veškeré činnosti ovlivňovat jen na
dálku přes počítač. Děti jsou však velmi šikovné a myslím, že si tyto chvíle užíváme.
Vzhledem k tomu, že načínáme teprve třetí týden
(online), tak mám pocit, že je to pro naše děti ještě
docela prima změna. Učíme se učit online, snažíme se
nevypínat se a „nepadat“. V průběhu výuky střídáme
činnosti, pracujeme s videem nebo písničkami, obrázky, protahujeme se. Uvidíme, jak to bude dál, ale
zatím to jde.
Příprava na vyučování je o hledání zábavně naučných videí k tématům, zadávání jednoduchých úkolů
podle učebnice, využívání možností internetu, vyřazování nepotřebných témat a soustředění se na klíčové
nezbytné znalosti. Přesvědčujeme žáky, že nabízená
témata mají smysl alespoň otevřít, pustit si je, chvíli se
jim věnovat. Na dálku musí být učitel mnohem přesvědčivější než ve třídě. Doma je spousty lákadel, které
se snažíme překonat a v případě třeba výpočtu tlakové
síly je to dost složité. Každé naše zaváhání nebo špatná
oprava a pocit křivdy se dává přes ta "kolečka" na obrazovkách do pořádku mnohem déle. Děti nám potom
přestávají věřit, schovají se za špatný signál, rozbitou
kameru nebo nefunkční mikrofon a znovuzískání jejich
pozornosti stojí velké úsilí. Přechod na Google učebnu
byla dobrá věc. Mně osobně ulehčuje práci kontrola
testů a úkolů a rychlejší hodnocení, u kterého jsem
dříve trávil hodiny denně. Některé zadané úkoly jsou
dobrovolné a žáci mají vlastně tvořit práci pro ostatní,
vyhledávat zajímavosti, navrhovat testové otázky, spolupracovat mezi sebou. Bohužel některé nabídky nefungují. Třeba každou hodinu nabízím konzultace ve
škole v podstatě formou doučování, konzultace na
emailu nebo přes telefon. Od začátku října jsem k tak
odvážnému činu ještě nikoho nevyprovokoval. Nyní je
přesně čas oddělit zrno od plev v ŠVP, přehodnotit obsah, navázat na ICT znalosti a zkušenosti žáků a provázat výhody online výuky s tou osobní. Na druhou
stranu vyzdvihuji práci rodičů, kteří se svým dětem poctivě věnují. Na dětech je to hodně vidět.
Před jarními prázdninami jsem začal zkušebně vysílat a úkoly zadávat přes učebnu a všichni fungují. Někteří, možná je jich většina, se brání používat své
školní Gmaily a posílat vypracované úkoly do učebny.
Posílají to ze svých osobních nebo mailů rodičů a na
můj mail a dokonce i na webnode mail. Děti jsou už
otrávené a nebaví je to, i já sám mám podobné pocity,
asi jako každý. Vytvořil jsem učebny na www geograf.
in/cz , kde mohou procvičovat, hrát si se zeměpisem a
mohou zde plnit i úkoly.
Snažím se každému žákovi ke každému úkolu dát
podrobnou zpětnou vazbu, v čem chybuje, zdůvodnění
správného řešení apod. Dále dávám každému možnost
opravy špatného hodnocení, někteří žáci využijí, někteří nereagují, pak oslovuji rodiče, tady už je odezva
lepší, ale také nikoliv vždy. V 9. třídě jim téměř každý
týden připomínám možnost individuálních konzultací k
přípravě na přijímací zkoušky, zatím využila pouze
jedna žákyně. V ostatních třídách mají možnost využít
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individuální konzultace především žáci, kteří potřebují
podporu a ti, kteří příliš nepracují v online hodinách a
neplní úkoly, zatím využil žák 9. třídy, další budu zvát.
Online hodiny stavím na komunikaci, můžeme si
více povídat i o tom, co žáky právě trápí, jak prožívají
současnou dobu apod. Volím i témata, která souvisí s
praktickým životem: Finanční gramotnost, Klíče ke
zdraví-v dnešní době zvláště aktuální, Právo, morálka,
Pracovní život, životní perspektivy. Dnes jsme hovořili
o výmluvách při distanční výuce: ,,nejde mi mikrofon,
seká se mi to, spadl mi internet, nemám kameru..." a
to prý mají v zásobě ještě lepší. Téměř v každé hodině
narazíme na aktuální problémy současné pandemie.
Od března se s dětmi scházíme na Google Meet a
pracujeme v Google Učebně. Hodiny máme příjemné a
povídací, naštěstí nám začíná jaro a příroda začíná být
v rozpuku, což se do přírodopisu hodí, děti se díky našemu povídání můžou v přírodě orientovat a poznávat
druhy ptáků a rostlin. I přes začínající jaro, které nás
trochu nabíjí energií, je motivování dětí stále složitější
a těžší.
Materiály dávám na Google, vysílám přes Meet, motivovat je stále horší a horší, snaha dětí se snižuje a
začíná převládat opisování zadaných příkladů od spolužáků, kteří je vlastně vypracují za ně.
Asistujeme dětem, poskytujeme jim každodenní
konzultace, Věnujeme se nejen žákům s odlišným mateřským jazykem a žákům s podpůrným opatřením. Pomáháme jim lépe zvládat nelehkou dobu distanční

výuky. Mohou si s naší pomocí procvičovat nové učivo,
zpracovat domácí úkol a nebo dopsat chybějící látku.
Žákům jsme také k dispozici na e-mailové adrese a na
portálu Učebna, kde jsme založily samostatný kurz.
Dokud byla ve škole alespoň I. a II. třída mohla
jsem v družině pracovat alespoň s jednou třídou. Nyní,
co zůstaly doma všechny děti, pomáhám zajišťovat individuální výuku pro žáky, které distanční výuka nejvíce ochromila. Každé dopoledne se věnuji žákyni 1.
stupně, která potřebuje individuální přístup ve výuce a
svým spolužákům v této době nestačí. Připravuji pro ni
úkoly, komunikuji s třídní učitelkou a rodiči. Pokud potřebují pomoci s přípravou ostatní pedagogové, pomáháme s asistentkami s tím, co je právě potřeba.
Snažím se stereotyp rozbít soutěžemi v Kahoot, cvičeními v Jamboard. Vyrábíme záložky na převody jednotek. Soutěžíme ve slohu, kde děti hlasováním vybírají vítěze. Ale to se mi nezdá nijak výjimečné…
Tak to nyní ve škole chodí. Každý napíná své síly,
aby šla výuka dál. Někdo je stále plný nápadů a hledá
další možnosti, jak tu dnešní výuku vylepšovat. Pro někoho je to vlastně samozřejmost. Vedle toho jsme už
hodně unavení a zklamaní z neustálých výmluv, „němých“ koleček na obrazovce a uhánění těch, co nic nedělají. Také ale vidíme, jak ty naše děti bojují a snaží
se jít dál. A to nám dodává další sílu. Díky nim sedneme
k počítači, zapneme kameru a učíme dál…
Mgr. Eva Sixtová

21. březen – nejen 1. jarní den, ale i Den dětí s Downovým syndromem

Na 21. března připadá Den dětí
s Downovým syndromem, který se
osobně týká naší školky. Dálkové
propojení se podařilo, a tak jsme si
společně a vesele natáhli barevné
ponožky. Fotky od rodičů nás potěšily a Martínkovi také udělaly velkou radost. Na památku jsme mu
vytvořili koláž z fotografií. Letos
k nám do školky chodí 3.rokem a po
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prázdninách bude pokračovat už
v jiné škole.
Více než měsíc je mateřská škola
uzavřena, děti tráví čas ve svých
rodinách a nemůžeme se společně
setkávat. Pro předškoláky zajišťujeme nabídku činností, které mohou
společně s rodiči dle svých sil a
možností plnit doma. Distanční výuka před vstupem do 1. třídy základní školy určitě není ideální, ale

jiná možnost v současné době
prostě není. Moc rádi bychom viděli
všechny děti, už se nám po nich
stýská. Tichá, studená a smutná je
školka bez jejich halasu. Proto
máme velikou radost z odezvy a
spolupráce rodičů alespoň emailovou poštou.
Přejeme všem pevné zdraví a již
brzy otevřené dveře naší školky.
Lenka Kozlerová
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HISTORIE
Dřevec – 2. část
Čp. 11 – 1869: pachtýř Josef Vaněk (*1824), jeho manželka Marie (*1832 v Černíkovicích), děti Anna (1853),
Antonie (1855), František (*1857), Jan (*1860), Vojtěch (*1862), Václav (*1864) a Cyril (*1867, vdovec výminkář Blažej Bušek (*1864), žebračka Marie Šmídlová (*1799); 1880 – toto stavení nebylo obýváno; 1890 – uvedeno slovo nepozůstává; 1900 -; 1921 -.
Čp. 12 – 1869: vlastník objektu Martin Pícl (*1822), manželka Kateřina (*1824 v Černíkovicích), děti Marie
(*1850), Václav (*1852), Josefa (*1855), Josef (*1857), Anna (*1860), Kateřina (*1863) a Františka (*1869);
1880 – Martin Pícl s manželkou Kateřinou a dětmi Václavem, Annou, Kateřinou a Františkou a Josef Krev (*1874
ve Všehrdech), živen od děda majitele; 1890 – Václav Pícl (*1852) s manželkou Annou (*1853 ve Velkých Lohovicích) a děti Růžena (*1853) a Adolf (*1885), čeledín Jan Pok (*1863 v Potvorově) a služky Anna Svobodová
(*1871 v Lednici) a Marie Svobodová (*1874 v Lednici); 1900 – Václav Pícl s manželkou Annou a oběma dětmi,
čeledín František Kapsa (*1848 v Kozojedech) a služka Alžběta Poková (*1858 Chmeleštná u Jesenice) – u ní je
poznámka němá; 1821 – majitelka vdova Kristina Píclová (*1886 v Hodyni), děti Václav (*1908 v Hodyni) a Adolf
(*1910 v Hodyni), tchán Václav Pícl (*1852) s manželkou Annou, svobodná sestra Kristiny (*1897 v Hodyni),
čeledín František Kapsa (*uvedeno tentokrát 1849), služky Františka Šebková (*1898 v Holovousech) a Josefa
Šebková (*1900 v Holovousech), čeledín Josef Stehlík (*1902 v Lužné u Rakovníka) a svěřenka Marie Hynková
(*1907 v Podbořanech). Všichni byli členy církve československé.
Čp. 13 – 1869: vlastník objektu Martin Žákovec (*1830), manželka Marie (*1837 v Hradecku), děti Rozalie
(*1858), Josefa (*1961), Josef (*1864), Marie (*1867) a Anna (*1869), děvečka Barbora Jakešová (*1853
v Hradecku; 1880 – ke stávajícím členům rodiny přibyly děti Antonín (*1871) a Václav (*1877); 1890 – Martin
Žákovec s manželkou Marií a dětmi Josefem, Antonínem, Václavem, Marií a Annou; 1900 – majitel Josef Žákovec
(*1864) s manželkou Annou (*1873), děti Vojtěch (*1897) a Růžena (*1900), otec a matka majitele; 1921 –
Josef Žákovec s manželkou Annou a dětmi Vojtěchem, Růženou, Zdenkou (*1906) a Josefem (*1909), služebná
Josefa Blechová (*1899 ve Skořicích u Rokycan). Všichni až na služebnou, která byla členkou církve českobratrské, se hlásili k církvi československé.
Čp. 14 – 1869: vlastník objektu Jan Jakeš (*1811), manželka Anna (*1825 v Kozojedech), děti Jan (*1845),
František (*1853), uveden jako obuvnický tovaryš, Josef (*1855) a Kateřina (*1858); 1880 – stav stejný; 1890
- majitel Jan Jakeš (*1845), manželka Marie (*1860 ve Všehrdech), dědeček Jan a babička Anna – rodiče majitele; 1900 – Jan Jakeš s manželkou Marií, tchýně Josefa Šedivá (*1824 ve Všehrdech), švagrová Anna Šedivá
(*1866 ve Všehrdech) a služka Kristina Vopatová (*1855 ve Všehrdech); 1921 – majitel Václav Jakeš (*1883),
manželka Anežka (*1883 v Bučku), děti Anežka (*1907), Josef (*1909), Václav (*1910) a Marie (*19014), ovdovělá teta Marie Jakešová (1860 ve Všehrdech), neteř Marie Zabranská (*1896 v Bučku). Všichni členové domácnosti až na neteř a tetu byli členy církve československé.
Čp. 15 – 1869: vlastník František Beránek (*1823 v Lednici), manželka Anna (*1824), děti Josefa (*1844), Anna
(*1850), Františka (*1859), Antonie (*1861), Barbora (*1863) a Jan (*1865) a příbuzný František Beránek
(*1869); 1880 – majitel Josef Štěpán (*1848 v Krakově u Rakovníka), manželka Marie (*1849 v Malinové u
Rakovníka), dítě Josefa (*1872 v Malinové), nájemník František Beránek, obecní hajný, s manželkou Annou a
dětmi Františkou, Antonií, Barborou a Janem, ten se učí kovářem; 1890 – Josef Štěpán s manželkou Marií a
dcerou Josefou, nájemníci František Beránek s manželkou Annou; 1900 – vlastník Jan Kožíšek (*1868 v Jarově),
manželka Barbora (*1877 v Dobříči), děti Anežka (*1899) a Marie (*1900), čeledín Josef Hubka (*1877 ve Výrově), tchán Josef Štěpán s manželkou Marií – u obou uvedeno *1846?; 1921 – Jan Kožíšek s manželkou Barborou, děti Marie (*1900), Růžena (*1902) a Václav (*1904). Všichni římští katolíci.
Čp. 16 – 1869: majitel Jan Brůha (*1830), manželka Marie (*1833 v Kopidle), děti Marie (*1861) a Anna
(*1868); 1880 – stav nezměněn; 1890 – majitel František Urban (*1863 v Kopidle), manželka Marie (*1862? viz
výše), syn Adolf (*1890), Jan Brůha s manželkou Marií – výminkáři; 1900 – František Urban s manželkou Marií,
syn Adolf a další děti Václav (*1892) a František (*1897), služka Kristina Kroftová (*1878 v Dobříči), Jan Brůha
s manželkou Marií – výminkáři; 1921 - František Urban s manželkou Marií, synové Adolf, František a dcera Anežka
(*1901). Všichni členové církve československé.
Čp. 17 – 1869: majitel Václav Sinkule (*1832/31), manželka Marie (*1830/29), děti Josef (*1851/50), Jakub
(*1857) a Antonie (*1866), děvečka Marie Vopatová (*1840 Hradecko), vdova Anna Sinkulová (*1800); 1880 –
Václav Sinkule s manželkou Marií, syn Josef s manželkou Marií (*1856 v Mladoticích), její matka Anna (*1798
v Černíkovicích), služka Barbora Beránková (*1863 Lednici); 1890 – Josef (*1850) s manželkou Marií, vdova
Marie Sinkule (*1830), čeledín Josef Polívka (*18563 ve Výrově), služky Veronika Piškulová (*1869 v Mladoticích)
a Anna Třísková (*1875 v Kopidle); 1900 – Josef Sinkule s manželkou Marií, výminkářka Marie Sinkulová, čeledín
Václav Korelus (*1881 v Kaceřově), služky Anežka Hynková (*1878 v Hradecku) a Marie Korelusová (*1884
v Kaceřově); 1921 – majitel Václav Beránek (*1894 v Kaceřově), manželka Anežka (*1897 v Mladoticích), sourozenci majitele Růžena (*1898 v Kaceřově) a Jaroslav (*1902 v Kaceřově), služky Františka Manová (*1898
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v Kožlanech) a Božena Pašková (*1902 v Hadačce). Všichni členové domácnosti až na Růženu Beránkovou a
Boženu Paškovou byli členy církve československé.
Čp. 18 – 1869: majitel Václav Lodl (*1834 v Bučku), manželka Marie (*1838 v Kočíně), děti Jan (*1859 v Bučku),
Marie (*1863 v Bučku) a Václav (*1867 v Bučku), vdova Anna Lodlová (*1804 v Brodeslavech), příbuzný Vojtěch
Lodl (*1827 v Bučku), nájemník Josef Hána (*1829), jeho manželka Marie (*1830 ve Vyskoupkách u Zbirohu?),
děti Marie (*1854), Václav (*1856), Josef (*1858), František (*1860), Josefa (*1861), Antonín (*1866), příbuzný
Josef Kavas (*1832 ve Vyskoupkách u Zbirohu); 1880 – Václav Lodl s manželkou Annou a dětmi Janem, Marií,
Václavem a Františkou (*1872), bratr majitele Vojtěch Lodl , nádenice Terezie Šubrtová (*1825 v Šanově); 1890
- Václav Lodl s manželkou Annou a dětmi Janem, Václavem a Františkou, bratr majitele Vojtěch Lodl; 1900 –
majitel Jan Lodl (*1859 v Bučku), spolumajitelka manželka Marie (*1865 v Hrobčicích), děti Stanislav (*1898),
Anežka (*1897) a Růžena (*1900), výminkáři Václav Lodl s manželkou Annou, čeledín Václav Petřík (1883 v Dobříči) a služka Marie Polívková (*1881 v Dřevci); 1921 – majitelka vdova Marie Lodlová (*1867), děti Stanislav,
Růžena, Marie (*1902), čeledín Tomáš Votipka (*1899 ve Vídni, Rakousko). Až na majitelku a čeledína všichni
členové církve československé.
Čp. 19 – 1869: Marie Štěpánková (*18027 v Kopidle), nádeník Antonín Burda (*1837 ve Výrově), jeho manželka
Marie (*1835), děti Marie (*1859) a Antonie (*1867); 1880 – Isidor Falb, mlynář bez práce (*1839 v Manětíně),
manželka Anna (*1853), děti Bohumil (*1873), František (*1876) a Marie (*1879); 1890 – nájemce Josef Vajs,
horník (*1821 v Chotiné), manželka Kateřina (*1822 v Jarově); 1900 – majitel hokynář František Pěnkava
(*1851 v Kladrubech u Zbiroha), manželka Karolina (*1850 ve Vesně u Podbořan), děti František (*1882), Emil
(*1888 ve Wedlu u Jesenice) a Anna (*1886 ve Strojeticích u Podbořan); 1921 – majitel Josef Žákovec (*1876
v Dobříči), manželka Marie (*1879 ve Všehrdech), děti Josef (*1905 v Kožlanech), Stanislav (*1907), Jaroslav
(*1912), Anna (*1912), Ladislav (*1915) a Bohuslav (*1917).
Čp. 20 – 1869: výminkář Václav Brož (*1815), manželka Barbora (*1818 v Sedlci u Kralovic), nádeník syn Matěj
(*1838) s manželkou Rozálií (*1841 v Kaceřově), jeho bratři Jan (*1842) a František (*1852), obchodník se
střižním zbožím Izák Fišer (*1831 v malých Lohovičkách u Zbiroha), jeho manželka Eva (*1842 v Hřešihlavech
u Zbiroha), dcera Johanna (*1869); 1880 – nádeník Václav Kočka (*1835 v Hodyni), manželka Marie (*1837
v Bohách), děti Tomáš (*1861 v Hodyni), Barbora (*1864 v Hodyni) a Marie (*1870 v Hodyni), spolubydlící
okresní cestář Tomáš Polívka (*1845 v Lednici), manželka Františka (*1852 v Bohách), syn Josef (*1872 v Bohách); 1890 – majitel Martin Pícl, výminkář (*asi 1818), manželka Kateřina (*1823 v Černíkovicích), nájemník
František Štěpánek (*1859 v Bučku), jeho žena Barbora (*1864 v Hodyni), syn Josef (*1888) a dcera Františka
(*1886); 1900 – majitel Josef Žákovec (*1876 v Dobříči), manželka Marie (*1879 ve Všehrdech), syn Václav
(*1900), majitelka vdova Kateřina Píclová (*1825 v Černíkovicích); 1921 – majitel Josef Babor (*1874 v Bílově),
manželka Barbora (*1877 v Plánici). Oba církev československá.
Jitka Vlčková

ZÁBAVA
Možná se Vám to už někdy stalo
anebo se to s největší pravděpodobností stane. Jdete na procházku, na nákup nebo spěcháte na
autobus a po cestě narazíte na kamínek. Ten kamínek ale není ledajaký, je namalovaný.

Do České republiky se tato zábava dostala přibližně před rokem a
nyní má již 300 tisíc příznivců na
facebookových
stránkách.
Ale
www.kozlany.cz

Putovní kamínky

nemusíte mít profil na Facebooku,
abyste se s kamínky mohli radovat.
O co tedy vlastně jde?
Skoro vždy to začne tak, že namalovaný kamínek najdete. Putovní
kamínek rozeznáte tak, že na jedné
straně je jakýkoliv obrázek a na
druhé straně pětimístné číslo (poštovní směrovací číslo autora, odkud
pochází), logo Facebooku a název
skupiny „kamínky“. Jen pro doplnění dodám, že tato záležitost má
na Facebooku i jiné skupiny (Kamínky official,…), ale doporučuji se
zaměřit na tu nejrozsáhlejší.
Kamínek máte, máte z něho určitě radost a co teď? Pokud máte
Facebook, nebo někoho v rodině,
kdo ho má, přimlouvám se za autora o jeho vyfocení z obou stran a
zveřejnění s PSČ bez mezery právě
na Facebooku ve skupince. Autor si
ho podle PSČ vyhledá a radost se
násobí. (Tento krok není povinný,
ale autora kamínku velice potěší.) A

teď už je jen na Vás, zda si kamínek
ponecháte pro radost, anebo ho pošlete dál kdekoliv po České republice ale i do zahraničí. A celý proces
se bude opakovat. Takto může putovní kamínek procestovat i kus
světa anebo být opečovávaný a těšit oko nálezce.

Pokud Vás tato zábava zaujme,
můžete se sami stát autorem takových kamínků, které budou žít
vlastním životem. Co k tomu potřebujete? Pro začátek stačí jakékoliv
Kožlanský zpravodaj 4 / 2021
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akrylové barvy, nebo například
sada Centropen fixů DecorPen, bezbarvý akrylový lak (dohromady cca
250 Kč) a třeba před domem nebo
na procházce sebraný kamínek. Podrobnější postupy, vychytávky a
rady se dočtete na zmiňovaných
facebookových stránkách. Pamatujte na to, že nemusíte být žádný

umělci, proto abyste potěšili někoho dalšího a navíc, s každým dalším kamínkem Vám půjde malovaní
lépe a lépe.
Troufám si říct, že tato zábava je
prospěšná, protože dokáže rozvíjet
kreativitu.
Spojuje
generace.
Zejména pro děti je to úžasná zábava. Mohou malovat staří, mladí,

společně i zvlášť. Kamínky lákají na
procházky, motivují k pobytu na
čerstvém vzduchu, k pohybu. Prostřednictvím nich můžeme radost
dávat i přijímat, a to je ta hlavní
myšlenka.
Karolína Šnajdrová

SPOLKY
Činnost Spolku sochaře Václava Levého z. s. v roce 2021
Připravujeme program na již třetí Kožlanský jarmark. Jedním z bodů programu je výstava, která se týká historie
Kožlan a letos to bude historie sportovní, přímo fotbalová, protože fotbal se v Kožlanech vždycky hrál.
Chceme požádat občany Kožlan, jejichž tatínkové a dědečkové hráli za Olympii Kožlany, aby se podívali do
rodinných alb, kde by mohly být dnes již historické dokumenty. Můžete nám je půjčit na připravovanou výstavu?
Děkujeme předem a slibujeme, že je vrátíme.
Děkujeme Městu Kožlany, za podporu při organizování Kožlanského jarmarku.
za Spolek sochaře Václava Levého z.s.
Vladislava Kobyláková - předseda kobylakova@seznam.cz

Ukliďme svět! Na Den Země i po celý rok nás příroda potřebuje!
Hlavní úklidový termín dobrovolnické akce Ukliďme svět, kterou v Česku koordinuje Český svaz ochránců
přírody (ČSOP), letos kvůli pandémii posouváme z března až na Den Země 22. dubna. Dobrovolníci však mohou
uklízet po celý rok. Počítají se i individuální a rodinné úklidy. ČSOP je zpestří i nejrůznějšími aktivitami zaměřenými
na poznávání přírody. Více na www.uklidmesvet.cz.
Český svaz ochránců přírody k dnešnímu dni eviduje v akci Ukliďme svět více než 100 jarních úklidů. A další
stále přibývají. Ukazuje se tak, že i přes složitou situaci, která nyní světu vládne,
lidé nezapomínají na své životní prostředí. Do přírody se smí, což bohužel je vidět
i na tom, že se plní odhozenými odpadky. K jejich úklidu lze využít jakoukoli
individuální vycházku. Stačí si přibalit s sebou pytel, v němž posbíraný nepořádek
z přírody odneseme. I drobný individuální úklid přírodě pomůže a i takovým se
můžete pochlubit na webu či na facebookové stránce kampaně Ukliďme svět!
Navíc, počítáme s tím, že postupem času bude možné organizovat i tradiční velké
úklidy.
Ochránci přírody zároveň vyzývají, aby své úklidy na www.uklidmesvet.cz
přihlašovali i ti, kteří materiální pomoc využít nepotřebují. „Získáme tak přehled o
skutečných počtech proběhlých úklidů, což může motivovat i další případné
zájemce o tuto akci,“ říká k tomu Veronika Andrlová, koordinátorka kampaně
z Českého svazu ochránců přírody.
Uklízet v přírodě však lze už nyní. A aby taková vycházka spojená s uklízením
byla ještě o něco zajímavější, připravuje ČSOP na každý měsíc tematickou soutěž,
v níž se spojuje sbírání odpadků s pozorováním přírody. „V tomto týdnu končí zimní
soutěž „Kdo zanechal svou stopu ve sněhu či blátě?“ a na konci týdne vyhlásíme
další, jarní téma. Výherci každé soutěže se mohou těšit na zajímavé odměny. Také
informace o aktuálních soutěžích najdete na webu www.uklidmesvet.cz,“ doplňuje
Veronika Andrlová z ČSOP.
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České
republiky jako součást kampaně Clean Up the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně
vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Akci Ukliďme svět od roku 1993
organizuje Český svaz ochránců přírody. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017–
2020 se kampaň konala společně s kampaní Ukliďme Česko. Od roku 2021 pokračuje opět samostatně. Smyslem
kampaně Ukliďme svět není však jen samotné uklízení odpadků – účastníci zároveň posilují vztah k přírodě s
prostředí ve svém okolí.
Kontakt: Veronika Andrlová, tel.: 773 198 015, info@csop.cz
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. 4. 2021.

www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 4 / 2021
strana - 12 -

