ČERVEN 2021

Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
květen nám pomalu končí. Takto deštivý a chladný
jsme ho nečekali. Děda Komárek ve známém filmu by
řekl: „Prší a prší“. Výhodou je, že se oproti minulý rokům naplní studny a podzemní vody bude snad dostatek.
I přesto, že jsou vydatné přeháňky na denním pořádku, stále se pracuje a plní závazky. Firma Froněk
s.r.o. položila nový asfaltový povrch v ulicích Za vrchem a Sportovní (foto 1). Plzeňská firma Stavební
práce Klenc s.r.o. začala zemní práce na nových šatnách základní školy. Šatny vyplní prostor pod spojovacím krčkem mezi tělocvičnou a školou (foto 2).
V Hodyni firma Král s.r.o. dokončila opravu budovy
školy. Práce byla odvedena kvalitně. Zrekonstruovaná
budova bude občanům sloužit pro společenský život
zase dlouhé roky. Vedle této
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školy vyrostlo hodyňským nové dětské hřiště (foto 3).
Občané Hodyně pilně atrakce sešroubovali a zabetonovali. Za tento přístup jim děkuji.
Ve Dřevci nově stojí dlouhá dřevěná oplocenka, kterou nelze přehlédnout (foto 4). Neupravené haldy nejen hlíny, které dlouhé roky hyzdily příjezd od Všehrd,
byly porovnány, oploceny a osázeny stromky. Děkuji
panu hajnému Bořkovi za aktivní přístup k této lokalitě.
Pracovníci TS se snaží sekat trávu, které se dostává
každodenní závlaha. Všichni víme, jak se mokrá tráva
seká špatně. Jde to pomaleji, ale určitě se prosekáme
do všech vesnic.
Snad se mraky v květnu vypršely a v červnu bude
teplo a sluníčko. Bude vonět seno a budeme se těšit na
rozvolněné léto.
Přeji všem pevné zdraví a dobrou náladu.
Kulhánek Vladimír
místostarosta
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Pozvánka na zastupitelstvo
v pondělí 14. června 2021
v 18:00 hodin
se koná
11. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
KOŽLANY
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti
Městského muzea Kožlany

Program:
1) Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2) Zpráva o činnosti rady města Kožlany
3) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
4) Majetkové a ostatní záležitosti města
5) Změna rozpočtu na rok 2021 – 3. rozpočtové opatření
6) Zpráva starosty města
7) Diskuse
Na jednání zastupitelstva mají zastupitelé i veřejnost povinnost zakrytí
úst a nosu respirátorem a povinnost dodržovat vzájemné odstupy.

Výsledky projednání rady města na 6. zasedání konaném dne 3. 5. 2021
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů
rady, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 57/21 - program 6. zasedání
rady města; č. 58/21 - uzavření
pachtovní smlouvy na propachtování pozemků p.č. 1715 o výměře
1687 m2 v k.ú. Dřevec; p.č. 1216 o
výměře 1451 m2 v k.ú. Buček, p.č.
6039 o výměře 6239 m2 v k.ú. Kožlany na dobu do 30.09.2025 za
cenu 4200,- Kč/ha ročně; č. 59/21
- uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-0013111/VB/001 „Kožlany, PS,
Na Výfuku, p.č. 3671/3. kNN“ na
pozemky p.č. 3668/4 a p.č. 3668/6
vše v k.ú. Kožlany se společností
ČEZ Distribuce, a.s.; č. 62/21 - podání žádosti Základní školy a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše Kožlany o dotaci do titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže
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v roce 2021“ na projekt Robotika na
1. stupni základní školy, případné
přijetí dotace a její vypořádání; č.
63/21 - podání žádosti Základní
školy a Mateřské školy dr. Eduarda
Beneše Kožlany o dotaci do titulu
„Mikrogranty pro oblast školství a
mládeže v roce 2021“ na projekt
Robotika na 2. stupni základní
školy, případné přijetí dotace a její
vypořádání; č. 64/21 - podání žádosti Základní školy a Mateřské
školy dr. Eduarda Beneše Kožlany o
dotaci do titulu „Mikrogranty pro
oblast školství a mládeže v roce
2021“ na projekt Konektivita budovy MŠ – Podpora distančního
vzdělávání a využití digitálních
technologií, případné přijetí dotace
a její vypořádání; č. 65/21 - zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.
695/2 v k.ú. Buček o výměře 94 m2
a zřízení věcného břemene – služebnosti na tomto pozemku; č.
67/21 - úplné odpuštění platby nájemného za pronájem budovy Sokolovny č.p. 37 Kožlany za období

květen 2021 z důvodu zhoršené
ekonomické situace nájemce v důsledku
zavedení
mimořádných
vládních opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19.
Rada souhlasí:
č. 60/21 - se záborem veřejného
prostranství před domem č.p. 251
Kožlany z důvodu rekonstrukce
jeho štítu v termínu od 15.05.2021
do 15.06.2021; č. 61/21 - se stavebnímu úpravami rodinného domu
č.p. 487 na pozemcích p.č.
3623/104, p.č. 3623/103 vše v k.ú.
Kožlany bez připomínek.
Rada odkládá:
č. 66/21 - projednání žádosti
JEDNOTY, spotřební družstvo v Rakovníku, o povolení umístění ukazatelů na sloupy veřejného osvětlení z důvodu doplnění dalších informací.
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Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Projektové dny v mateřské škole

25. a 26. května mohl konečně proběhnout dvoudenní projekt s názvem „Tradiční řemeslná výroba
v Kožlanech“. Naše pozvání přijal pan Jindřich Hoffman, který dětem přiblížil výrobu kožlanské keramiky
z hlíny. Ta se původně těžila v „Hlinách“ nedaleko naší
obce směrem na Dřevec.
Děti měly možnost seznámit se s prací na hrnčířském
kruhu, poznávaly vlastnosti hlíny a samy si vyrobily kuličky na cvrnkání a drobné ozdoby ve tvaru květin a
zvířátek. Jejich výrobky budou vypáleny v peci a děti si
je odnesou domů na památku. Celý projekt navazuje
na školní vzdělávací program, jehož tématem na jarní

měsíce je živá a neživá příroda. Zároveň v dětech
upevňujeme sounáležitost k rodnému městu a jeho
historii. I v dalším školním roce plánujeme využít projektové dny k poznávání výjimečných schopností našich spoluobčanů a přibližování života z našeho okolí.
Po mírném rozvolnění epidemických opatření nás
v červnu čeká oslava dětského dne na zahradě školky,
výlet na farmu Hedecko, plánujeme rozlučku s předškoláky a před prázdninami divadelní představení pana
Pohody. Konečně trochu normálnosti v chodu mateřské
školy, samozřejmě s nadále platnými opatřeními.
Lenka Kozlerová

Už zase chodíme všichni do školy
Pomalu se svět vrací do normálních kolejí. Do školy už chodí
všechny děti a pomalu si zvykáme
na běžný režim, ze kterého jsme na
čas vypadli. Žáci jsou v lavicích a
mají možnost o všem s učiteli mluvit. Nečekáme, až si někdo zapne
mikrofon a nikdo z výuky nevypadává, protože má špatný signál. Je
to skutečná úleva učit děti ve třídě.
I když jim tváře zakrývají roušky,
vidíme jim do očí a můžeme si normálně povídat. Téměř každých 14
dní testujeme jinými testy, podle
toho, jaké nám stát zrovna poskytne. Naštěstí jsme zatím neměli
žádnou pozitivně testovanou osobu
a díky tomu učíme dál bez omezení.
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U dětí pozorujeme velké rozdíly
v pokrocích. Někdo zvládl vše, někdo musí začít znovu od začátku.
Potvrdilo se, že možnosti v rodinách
jsou velmi rozdílné a pro některé
děti distanční výuka rozhodně není
vhodná. Ukázalo se ale, že je
mnoho žáků, kteří se doma dokáží
učit velmi dobře.
Na konci distanční výuky jsme
získali zpětnou vazbu od žáků i jejich rodičů. Získali jsme tak cenné
informace k případnému dalšímu
zavírání školy. Mezi nevýhodami a
nedostatky distanční výuky se objevovaly především problémy s internetem a pochopením látky. Někteří žáci se potýkali s problémem
donutit se k učení a plnění zadané

práce. Chyběli jim kamarádi „naživo“. Mladší si také stěžovali na rušení online výuky tím, že si někdo
v hodině zpíval, nebo že slyšeli
zvuky z jiné rodiny. Rodičům se
zdál počet online hodin malý a vadilo jim, že některé hodiny byly
kratší. Počty online hodin jsme volili
především podle doporučení MŠMT
a také s ohledem na možnosti jednotlivých učitelů. Díky tomu jsme
zvládli udržet veškerou výuku i
v době rotování tříd, které je pro
organizaci výuky nejnáročnější. Pro
některé rodiče bylo náročné vše ohlídat a měli pocit, že úkolů bylo příliš mnoho. A je třeba také zmínit
větu: „Distanční výuka není pro
prvňáčky, jsou nesoustředění.“
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Rodičům chyběla i podpora žáků
před přijímací zkouškami. V tomto
případě se musím zastat svých kolegů, protože deváťákům opakovaně nabízeli individuální konzultace k přijímacím zkouškám. Této
možnosti využili pouze dva žáci.
Na druhou stranu jsme se dozvěděli mnoho pozitivního. Rodiče i
žáci přivítali přestup do Google
učebny, díky které měli větší přehled o hodnocení a zadávané práci
a případném neplnění úkolů. Oceňovali nejen ochotu, trpělivost a
vstřícnost učitelů, ale také jasně
daný rozvrh a včasné předání informací o změnách. Za tento rok těch
změn bylo skutečně příliš mnoho a
mnohé jsme museli uskutečňovat
ze dne na den. Podle názoru rodičů
se online výuka oproti prvnímu pololetí velmi zlepšila. Ocenili například rozdělení tříd na online hodiny.
Mnozí rodiče také zmínili spokojenost s tím, že byly zadávány úkoly,
které děti zvedly ze židle a donutily
je k pohybu. Žáci přivítali především menší počet online hodin a
pozdější začátek výuky. Někteří se
mohli lépe soustředit na výuku a
vyhovovalo jim zadávání úkolů na
celý týden, díky kterému měli

možnost zvolit čas, kdy se úkolu
budou věnovat.
Za všechny reakce rodičům a žákům děkujeme a pokud nás situace
opět donutí učit online, pokusíme se
distanční výuku ještě vylepšit.
Proběhly zápisy do první třídy,
celkem bude v první třídě 14 žáků.
O trochu se nám rozrůstají počty
v MŠ, takže předpokládáme, že
v září opět otevřeme 3 třídy. Pro
budoucí prvňáky plánujeme červnovou návštěvu školy, aby si mohli
svoji budoucí třídu prohlédnout a
viděli, kam od září budou se svými
kamarády chodit. Pro rodiče prvňáčků připravujeme schůzku, na
které jim předáme všechny potřebné informace. V tomto týdnu se
také uskuteční v mateřské škole setkání s rodiči dětí, které mají odklad. Zákonní zástupci budou mít
možnost se seznámit se způsoby
práce v MŠ, které dětem pomohou
k úspěšnému vstupu do základní
školy.
Vděčíme především dobré spolupráci se zřizovatelem a jeho podpoře za to, že můžeme vylepšovat
prostředí školy. Jedna změna se
udála v naší školní kuchyni. Pořídili
jsme nového pomocníka – konvektomat. Díky němu budeme moci

připravovat obědy šetrnějším a
zdravějším způsobem. Nyní se paní
kuchařky s novým zařízením seznamují, zkoušejí nové postupy a hledají nejlepší recepty pro naši školu.

Zvenku sice není nic vidět, ale uvnitř bloku školní budovy byla minulý
týden zahájena stavba nových šaten, na které už mnoho let čekáme.
Zatím je sice ve fázi bourání, ale
snad budeme se začátkem nového
školního roku vstupovat do školy
přes nové prostorné šatny.
Zbývá jeden měsíc do konce školního roku, který byl pro všechny
velmi náročný. Přesto se snažíme
zachovávat maximum z našich tradic. Na konci června se proto uskuteční slavnostní rozloučení s naší
devátou třídou na městském úřadě,
na které Vás srdečně zvu.
Mgr. Eva Sixtová

HISTORIE
Buček – velmi stručná historie osídlení

Ves Buček je raně středověkého původu a je uvedena
v soupisu statků plaského kláštera z roku 1250; údajně
se nejprve jmenovala Buk. Ves byla znovu vysazena
klášterem v roce 1344, v roce 1419 ji opat Gotfrid zastavil spolu s dalšími vesnicemi Hanušovi z Kolovrat
(do jeho smrti v roce 1450), čímž se ves dostala dočasně ke Krašovu. Tehdy zde žilo 10 osedlých, kteří obdělávali 11 lánů; rychtář měl zřejmě jako obvykle dva
lány. Za válek husitských bylo 5 usedlostí vypáleno a
ty zůstaly cca 250 let pusté. Počet obyvatel vsi se tak
značně snížil. Po roce 1465 byla ves opět předmětem
zástavy i soudních sporů. V roce 1554 získal v zástavu
Buček Florián Gryspek, a ves tak patřila ke kaceřovskému panství. Podle urbáře z roku 1558 žilo v obci 5
osedlých: Jan Kyncl, Pavel Satrapa, Jan Sychrovský,
Mečíř a Jan Krupička, podle nichž se jmenovaly i jednotlivé grunty. Když bylo ve třicetileté válce Gryspekům kaceřovské panství roku 1623 konfiskováno, připadl Buček opět plaskému klášteru. Za třicetileté války
lehly ve vsi popelem další dva statky. V soupisu podle
víry z roku 1651 žili v obci: Bárta Masnej s manželkou
a dcerou, Jiřík Říha s manželkou, jeho syn Tomáš
s manželkou a synem, Pavel Slezák s manželkou a dcerou, Martin Randač s manželkou, vdova Dorota Krupičková, mlynář Bárta Spálený s manželkou a tovaryš Ondřej Mařík. V berní rule z roku 1653 jsou uvedeni Jiřík
Číha, Havel Kyncl, Pavel Rejšl, Martin Randáč (Kosa).
Při vsi byly tehdy dva mlýny – jeden vlastnil Matouš
Kyncl, jehož matka se provdala za Řehoře Rabase
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(odtud Rabasovský mlýn), druhý Bárta Heřman, zvaný
Spálený. V roce 1762 prodala plaská vrchnost dolejší
mlýn Janu Rabasovi za 150 zlatých.

Císařský otisk stabilního katastru z roku 1839 s čísly
stavebních a pozemkových parcel, ne s čísly popisnými!

Po zrušení plaského cisterciáckého kláštera se ves
stala v roce 1785 majetkem náboženského fondu,
v roce 1826 koupil panství kníže Klement W. L. Metternich. Po ukončení patrimoniální správy spadala obec od
roku 1850 pod politický a pak i soudní okres kralovický.
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Původně samostatná ves se nedlouho poté stala osadou obce Dřevec, 1895 se osamostatnila. Avšak takto
malá obec neměla možnost dlouhé samostatné existence, protože neměla dostatek obecních financí na
svůj provoz. Proto je dnes Buček součástí města Kožlany.
V roce 1869 žilo v obci 132 obyvatel, v roce 1880
158 obyvatel, v roce 1900 pak 117 obyvatel, v roce
1921 137 obyvatel, v roce 1950 již jen 86 obyvatel,

v roce 1970 62 obyvatel a minulý rok 56 obyvatel. Také
počet domů nebyl nikdy velký. Po ukončení třicetileté
války, kdy byla obec zdecimována, ji plaský klášter začal na konci 17. století obnovovat. V roce 1839 stálo
v Bučku 15 domů, 1869 19 domů, 1880 20 domů, 1900
21 domů – což byl maximální počet, v roce 1970 již jen
17 domů, v roce 2011 16 domů.
J. Vlčková

Buček – 1. část
V následném přehledu obyvatel žijících v Bučku k rokům 1869, 1880, 1890, 1900 a 1921 jsou uvedena i data
narození obyvatel jednotlivých čísel popisných. Kde není v závorce uvedeno místo narození, jedná se vždy o
Buček.
Čp. 1 – 1868: vlastník Jakub Lodl (*1834), manželka Josefa (*1844 v Sedleci), děti František (*1862), Josef
(*1864), Christina (1867) a Václav (*1869), oráč Václav Štola (*1844 v Lednici), děvečka Josefa Pešková (*1840
v Kozojedech), výměnkář Tomáš Lodl (*1806), jeho žena Marie (*1811 v Kozojedech), jejich syn Antonín
(*1854); 1880 – Jakub Lodl s manželkou Josefou, jejich děti František, Josef, Václav, Kristina, Antonín (*1877)
a Metoděj (*1879), děvečka Anna Šmídová (*1858 v Němčovicích), výměnkář Tomáš Lodl; 1890 – Jakub Lodl
s manželkou Josefou, děti František, Václav, Antonín, Metoděj, Kristina, Anežka (*1887), služka Františka levá
(*1874 ve Výrově); 1900 – majitel Josef Kroc (*1861), hostinský, manželka Kristina, spoluvlastnice, syn Václav
(*1892), služka Antonie Včalová (*1885 v Lednici); 1921 – Václav Kroc (*1892), manželka Anežka (*1899
v Dřevci), syn Miloslav (*1921), výměnkář Josef Kroc s manželkou Kristinou, služka Ludmila Vašmuciová (*1904
v Kralovicích). Všichni až na služku církev československá.
Čp. 2 – 1869: vlastník Václav Hach (*1822 v Kopidle), manželka Veronika (*1826), děti Václav (*1848), Josefa
(*1856), Marie (*1862), Josef (*1866) a František (*1869), výměnkář Matěj Ciha (*1794); 1880 – Václav Hach
(*1848), manželka Josefa (*1856 v Robčicích), děti Barbora (*1879) a Marie (*1880), výměnkář Václav Hach
s manželkou Veronikou, jejich vnučka Antonie Plačková (*1872 v Rakoluskách), služebná Marie Hachová (*1856),
Josef Hach (*1865?), obuvnický učedník; 1890 – Václav Hach s manželkou Josefou, děti Marie, Václav (*1882),
Ludvík (*1885) a Antonín (*1890), výměnkář Václav Hach s manželkou Veronikou; 1900 - Václav Hach s manželkou Josefou, děti Václav, Antonín, Marie a Růžena (*1897), výměnkářka Veronika Hachová; 1921 – majitelka
vdova Anna Hachová (*1880 v Lednici), děti Josef (*1907), Václav (*1908), Božena (*1910), Ludvík (*1912),
Jaroslav (*1913) a Ladislav (*1915), švagrová Růžena Hachová, vdova Josefa Hachová a kočí Vojtěch Habrych
(*1863 v Kralovicích). Všichni až na kočího církev československá.
Čp. 3 – 1869: vlastník Václav Kroc (*1836 ve Všenicích), manželka Anna (*1838 v Křiších), děti František (*1859
v Křiších), Josef (*1861 ve Všenicích), Anna (*1864) a Václav (1866); 1880 – Václav Kroc s manželkou Annou,
děti František, Anna, Václav, Josefa (*1873) a Josef; 1890 – Václav Kroc s manželkou Annou a dětmi Josefem a
Václavem, služka Josefa Havlíková, (*1871 v Mladoticích); 1900 – majitel Václav Kroc (*1866) s manželkou Josefou (*1866), děti Josef (*1896) a Růžena (*1899), výměnkář Václav Kroc s manželkou Annou, služka Anna
Procházková (*1878 v Lednici); 1921 – Václav Kroc s manželkou Barborou (*1875 v Kopidle), děti Josef, Růžena,
Jaroslav (*1915) a Václav (*1919), vdova výměnkářka Anna Krocová. Všichni církev československá.
Čp. 4 – 1869: majitel Václav Folk (*1844 v Loze u Manětína), manželka Marie (*1845 v Křiších u Rokycan), děti
František (*1864), Václav (*1867) a Marie (*1869), výměnkář Vojtěch Folk (*1800 v Hromnici u Plzně), děti
Anna (*1831 v Žichlicích), Františka (*1846) a Veronika (*1852), příbuzný Václav Folk (*1867); 1880 – Václav
Folk s manželkou Marií a dětmi Václavem, Marií, Josefem (*1871), Kristinou (*1873), Antonínem (*1876) a Anežkou (*1879); 1890 – Václav Folk s manželkou Marií, syn Václav byl voják, děti Josef, Antonín, Marie, Anežka,
Barbora (1881), Božena (*1886) a Františka (*1887); 1900 – Václav Folk s manželkou Marií a dětmi Antonínem,
Anežkou, Barborou, Boženou a Františkou (*1888?); 1921 – majitel Antonín Folk (*1876) s manželkou Marií
(*1890 v Hradecku), děti Ludmila (*1914) a Antonín (*1920), tchýně Anna Somolová (*1861 v Hradecku), kočí
Josef Pícha (*1900 v Prachaticích), neteř Anna Červeňková (*1900). Všichni až na neteř církev československá).
Čp. 5 – 1869: vlastník Jan Hach (*1826 v Kopidle), manželka Anna (*1828 ? v Hodyni), děti Marie (*1850),
Václav (*1852), Anna (*1855), Josefa (*1858) a Františka (*1862), výměnkář Vojtěch Honomichl (*1803 v Hodyni) s manželkou Barborou (*1811 v Hodyni); 1880 – Jan Hach (*1824?) s manželkou Annou (*1827), děti
Václav, Josefa a Františka; 1890 – majitel Václav Hach (*1852), manželka (*1870 v Hodyni), výměnkář Jan Hach
s manželkou Annou, služka Josefa Aksamitová (*1876 v Hadačce); 1900 – Václav Hach s manželkou Josefou,
děti Václav (*1892), Ludvík (*1893) a Růžena (*1895), oráč Josef Kovanda (*1875 v Bohách), služka Marie
Přibylová (*1876 v Kočíně), výměnkář jan Hach; 1921 – Václav Hach (*1893?) s manželkou Anežkou (* 1889
v Lednici), syn Miloslav (*1920), výměnkář Václav Hach s manželkou Josefou, bratr Ludvík, Hach, sestra Libuše
Hachová (*1907), neteř Vlasta Polívková (*1919 v Lednici), služka Františka Šebková (*1899 v Řemešíně). Až
na služku všichni církev československá.
Čp. 6 – 1869: majitel Václav Beneš (*1810 v Žichlicích), manželka Marie (*1820 ve Výrově), děti Barbora (*1850
v Žichlicích) a Václav (*1855 v Žichlicích); 1880 – majitel Antonín Jelínek (*1846 v Hracholuskách), manželka
www.kozlany.cz
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Barbora (*1848 ve Šlovicích), děti Klára (*1873), Marie (*1875), Alois (*1876), Růžena (*1877)a František
(*1879), tchýně Anna Štěpánková (*1854); 1890 – Antonín Jelínek s manželkou Barborou, děti Alois, František,
Josef (*1882), Klára, Marie, Růžena a Anna (*1884); 1900 – Antonín Jelínek s manželkou Barborou, děti František
a Anna; 1921 – majitel Františka Jelínková, vdova (*1885), děti Ladislav (*1909), Bohuslav (*1911), Marie
(*1912) a Josef (*1919), kočí Josef Aksamit (*1891 v Terešově u Zbirohu), služka Anna Fenclová (*1900 v Kralovicích), služka Josefa Fenclová (*1891 v Kralovicích). Všichni až na Annu Fenclovou církev československá.
Čp. 7 (obecní dům, původně pastouška) – 1869: obecní slouha Jan Šebek (*1819 v Borku), manželka Marie
(*1825 v Dolním Hradišti, děti Barbora (*1854), Martin (*1857), František (*1860) a Jan (1868), nádenice Josefa
Čihová (*1841), její syn František (*1866); 1880 – Jan Šebek s manželkou Marií, děti František, Jan a Josef
(*1877), Anna Šmítová, vnučka (*1875); 1890 – vlastník bytu Jan Šebek, obecní pastýř, manželka Marie, synové
Jan a Josef, spolumajitel František Šebek (*1860), manželka Marie (*1866 v Hradecku), syn Josef (*1890); 1900
– František Šebek, deputátník, lesní hlídač, manželka Marie, děti Josef, Jaroslav (1892) a Marie (*1896); 1921 –
vdova Marie Šebková s dětmi Jaroslavem, Marií a Františkem (*1905), pracoval ve strojírně Václava Boháče
v Kralovicích. Všichni církev československá.
Čp. 8 – 1869: vlastník Václav Beneš (*1838 v Dolním Hradišti), manželka Rosarie (*1836 v Lednici); 1880 –
Václav Beneš s manželkou Rosárií, děti Marie (*1875) a Václav (*1878); 1890 – Václav Beneš s manželkou Rosárií
a dětmi Marií, Václavem a Anežkou (*1882); 1900 – Václav Beneš s manželkou Rozálií, děti Anežka, Václav a
Vojtěch (*1891), vnučka Marie Zábranská (*1896); 1921 – majitel Josef Bláha (*1888 v Hlincích), manželka
Marie (*1891 ve Studené), děti František (*1913 v Bujesilech) a Marie (*1915 ve Studené). Všichni církev
českobratrská.
Čp. 9 – 1869: majitel Václav Beránek (*1831 v Holovousech), manželka Marie (*1832 ve Slatině), děti Christina
(*1855), Františka (*1857), Josef (*1860), Antonie (*1863), Josefa (*1866) a Stanislav (*1868), oráč František
Tříska (*1847 v Kozojedech), děvečka Anna Třísková (*1849 v Kozojedech); 1880 – majitel Josef Přibyl (*1825
v Hradecku), manželka Anna (*1834 v Hradecku), dcera Barbora (*1856 v Hradecku), vnučka Albína Levá (*1870
v Hradecku); 1890 – Josef Přibyl (*1823?) s manželkou Annou (*1833?), dcera Barbora; 1900 – majitel Václav
Jakeš (*1866 v Hradecku), manželka Albína (*1869 ? v Hradecku), děti Václav (*1896) a Anna (*1900), výměnkář Josef Přibyl s manželkou Annou a jejich dcera Barbora; 1921 – Václav Jakeš s manželkou Albínou, děti Václav,
Anna, Josef (*1906), Ladislav (*1908), Marie (*1910), František (*1913) a Jaroslav (*1916). Václav bez vyznání,
ostatní církev československá.
Čp. 10 – 1869: majitel Jan Kosa (*1842), manželka Anna (*1848 Svinařov u Rakovníka), výměnkář Jan Kosa
(*1811), manželka Marie (*1818 v Kozojedech), jejich syn Václav (*? V Kozojedech), voják, syn Josef (*1846
v Kozojedech), kovářský tovaryš, dcera Anna (*1850 v Kozojedech) a syn František (*1855), řeznický učeň;
1880 – Jan Kosa s manželkou Annou (*1836?), dcera Marie (*188), služebná Anna Urbanová (*1860 v Kozojedech), služebník Ferdinand Černý (*1865 v Hřebečníkách), výměnkáři Jan Kosa s manželkou Marií (*1819?);
1890 – Jan Kosa s manželkou Annou (*1847?), dcera Marie, výměnkáři Jan Kosa s manželkou Marií, čeledín
Václav Růžička (*1874 v Hadačce), služebná Josefa Paulová (*1871 v Hadačce); 1900 – majitel Josef Kouřil
(*1871 ve Velké Bukové), manželka Marie (*1880), kočí a oráč František Bouda (*1879 v Borku), výměnkář Jan
Kosa (*1812), výměnkář Jan Kosa s manželkou Annou; 1921 – Josef Kouřil s manželkou Marií, dcera Marie
(*1902), služky Anna Jánská (*1902 v Kralovicích) a Marie Kochová (*1902), kočí František Kučera (*189č v Sedleci). První tři církev československá, ostatní českobratrská.
Poznámka: Příjmení Lodl a Kosa se objevují v obci již po třicetileté válce. U některých lidí jsou různá data narození
v jednotlivých sčítacích operátech. Zvláště starší lidé si svá data narození a data narození svých dětí mnohdy
nepamatovali.
J. Vlčková

SPORT
TJ Olympie Kožlany
V těchto dnech obvykle našim mužstvům vrcholí fotbalová sezóna. Bohužel tento ročník (stejně jako ten
minulý) skončil už na podzim a zůstal nedohrán. Koronavirová pandemie dovolila uskutečnění jen části podzimní porce zápasů a na jarní boje jsme se pak už těšili
marně. Předčasný konec soutěže asi úplně nemrzí Amužstvo, které sice nezačalo špatně, ale pak měly výsledky sestupnou tendenci a 11. příčka rozhodně není
důvodem ke spokojenosti. Stará garda jako jediná
z našich mužstev stihla odehrát kompletní porci podzimních zápasů a skončila ve středu tabulky na 4.
místě. Starší přípravka se stejně jako vloni radovala
z každého ukořistěného bodu a zařadila se znovu do
spodní části tabulky. Pozitivní je, že se proti starším
www.kozlany.cz

protihráčům nebojácně postavili i naši nejmenší, tak
doufejme, že všem elán vydrží i po dlouhé pauze. Samostatnou kapitolou byl tým starších žáků. Ten se
v uplynulém ročníku zapojil do jednorázové soutěže ve
formátu 7+1 za účasti 4 mužstev. Bohužel se nám
tento krok neosvědčil. Naši soupeři disponovali kvalitnějšími a širšími kádry a výrazné porážky našim klukům příliš nevoněly. Postupně přibývaly omluvenky,
některé zápasy se musely na poslední chvíli odkládat a
v zimní přestávce jsme vážně uvažovali o odhlášení ze
soutěže. Ukončení ročníku bylo v tomto případě vysvobozením.
V současné době pandemie ustupuje a vše nasvědčuje tomu, že se budeme moci brzy vrátit na hřiště.
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Mládež už znovu trénuje, a to pod vedením nového širšího trenérského týmu (trenéři Zbyněk Reiprich, Radek Klaus a Jiří Šnajdr, asistenti Pavel Fiala a Jan Babuška), který vystřídal budoucí maminku Moniku
Kozlerovou. Pánům přejeme hodně trpělivosti a elánu
a Monice moc děkujeme za odvedenou práci (třeba se
nám ještě někdy vrátí). Vzhledem k věkovému rozložení aktivních hráčů přihlašujeme pro příští sezónu
pouze družstvo mladších žáků (ročník 2009 a mladší),
které doplníme hráči spadajícími věkově do kategorie
přípravek. Zároveň bychom rádi přivítali ve svých řadách i další kluky a holky, které jsme se pokusili oslovit
prostřednictvím náboru (viz přiložený leták). Několik
nových tváří už dorazilo a my věříme, že počet našich

fotbalových nadějí bude už jen růst a že už nás žádný
virus nezastaví.
Fotbalový svaz na příznivou epidemiologickou situaci
rychle zareagoval a již vydal podzimní termínovou listinu. Soutěže odstartují o 2 týdny dříve než obvykle,
snad proto, aby byla po loňských zkušenostech určitá
rezerva. Úvodní mistrovské utkání tak naše A-mužstvo
sehraje už v rámci pouťového odpoledne 7. srpna,
předzápasy tradičně obstará stará garda a možná i
žáci, uvidíme. Bližší informace nejen o pouti, ale i o
jízdním řádu přípravných zápasů a o dalších akcích očekávejte v příštím čísle …
Jiří Švamberg

Bližší informace u trenérského týmu:
Zbyněk Reiprich: 605 314 680, Radek Klaus: 605 320 096, Jiří Šnajdr: 602 539 544
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DBaK

Výbor ČBF, na základě doporučení Komise vrcholového basketbalu dívek, rozhodl o rozšíření Extralig U17
a U19 pro sezónu 2021/22 o dva týmy. O tato volná
místa bude sehrána kvalifikace a my jsme se přihlásili
do obou. V pátek 28. 6. proběhlo v novém sídle ČBF
losování všech kvalifikací o Extraligy i Celostátní ligy.
Do kvalifikace U19 se kromě nás přihlásila družstva
Levhartic z Chomutova, Bižuterie Jablonec n/N, Slunety
Ústí n/L a Slovanu Litoměřice. Při 5 týmech STK rozhodla, že kvalifikace proběhne jednokolově turnajem
všech účastníků. A los měl vlastně pouze určit pořadatele a pořadí zápasů. Jako člen STK jsem našemu týmu
vylosoval pořadové číslo 4. Pořadatelská jednička byla
z losovacího poháru přidělena Jablonci. Losování určilo,
že turnaj začneme v sobotu 12. 6. druhým zápasem
s Ústím a po jednozápasové pauze se utkáme s domácí
Bižuterií. Nedělní program zahájíme zápasem proti Slovanu Litoměřice a v pořadí v devátém zápase se
utkáme s favoritem na jedno z postupových míst Chomutovem. Po téměř roční pauze, ale nikdo

nedokáže odhadnout, jak který tým na tom bude, takže
bude rozhodovat aktuální forma.
Do kvalifikace U17 se přihlásilo celkem 6 týmů a tady
jednokolový turnaj všech účastníků zorganizovat o víkendu opravdu nejde, ač si to někteří myslí. STK určilo
dvoukolový systém. V prvním kole jednodenní turnaj a
losovalo se opět z jednoho koše a to pořadatelství, pořadí zápasů a samozřejmě rozdělení týmů do skupin.
Pro nás jsem si vytáhl číslo 6, takže číslo 3 ve skupině
B. Tam nás postupně doplnila Studánka Pardubice a
pořadatelem turnaje bude v sobotu 19. 6. v Jenči Basketbalová škola Tygři Praha. Druhá skupina se bude
hrát v Prostějově za účasti Sadské a Jablonce. Druhé
kolo se odehraje systémem doma – venku 25. a 27. 6.
a utkají se „křížem“ první dva týmy z turnajů prvního
kola. 25. 6. se začne u týmů z druhých míst a zapas se
neprodlužuje, 27. 6. pak bude odveta. Ta se bude prodlužovat pouze v případě nerozhodnutého stavu
v součtu obou zápasů. Tak nám držte o červnových
víkendech palce.
J. Buňka

KOŽLANSKÝ

JARMARK
Město Kožlany
a Spolek sochaře Václava Levého z.s.
připravují na sobotu 4. září 2021 od 13:00 hod.
v parku před radnicí
Připravujeme pro vás bohatý program.
Ze sportovní historie Kožlan vám nabídneme výstavu
„OLYMPIE KOŽLANY“
O dobré jídlo a pití se vám postarají manželé Dušičkovi.
Zmrzlinu přivezou manželé Zemanovi. Nabídka sýrů – Kozí
farma.
Levandulové údolí paní Neumannové nabídne rozmanité voňavé výrobky.
Postupně se domlouváme s prodejci, kteří nabídnou tradiční
perníčky, keramiku, dárkové maličkosti, malovaný textil, …
Pro děti bude připraveno několik výtvarných dílniček.
Vyhlášení soutěže „O nejlepší český štrůdl“
Pro všechny úžasné pekařky vyhlašujeme soutěž o nejlepší
český štrůdl. Dámy upečte dle vašeho nejlepšího receptu
štrůdl s náplní, kterou má ráda Vaše rodina a přineste je od
12:00-14:00 hod. na Kožlanský jarmark. Porota se těší a vybere nejlepší.
Odpoledne zpříjemní kapela ŠLAPETON.
Přejeme vám příjemné léto a těšíme se v září na „jarmarku“
Spolek sochaře Václava Levého z.s.
V.Kobyláková
Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: denkova@kozlany.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné formě
na MěÚ Kožlany, telefon 373 396 613 (A. Denková) nejpozději do 25. v měsíci. Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako
přílohu Vašeho příspěvku (nikoli vložené do wordu) v tiskové kvalitě. Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře.
Vydává: Městský řad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany, IČO 00257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273.
Vychází 11x ročně jako měsíčník – obecní zpravodaj. Cena výtisku 8,- Kč. Vychází 1. 6. 2021.
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