ZÁŘÍ 2021

Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
ohlédneme-li se za prázdninovými měsíci, můžeme
konstatovat, že červenec se celkem povedl. Zato srpen
bych přirovnal k větě ze známého filmu: „Tento způsob
léta zdá se mi poněkud nešťastným.“
První významnou akcí bylo 6. července slavnostní vysvěcení nové kapličky v Bučku. Výstavba kapličky měla
od města podporu a výsledek snažení bučeckých občanů je velice pěkný. Děkuji za realizaci a důstojné otevření kapličky. Bylo vytvořeno hezké místo pro odpočinek a rozjímání.
Srpnový víkend, kdy byla kožlanská pouť, se sobotní
večer zcela nepovedl pro nepříznivé počasí. Časté vydatné přeháňky se podepsaly na nižší účasti na pouťové
zábavě. Ti, co přišli, si museli dávat velký pozor, aby
neskončili zády v blátě. Nedělní program se myslím povedl. Děti i dospělí se jistě připraveným programem pobavili. Pouťové atrakce v sousedství kulturního dění je
velice dobrá varianta a občanům to takto vyhovuje. Závěrem děkuji kulturní komisi za dobře připravený program a technickým službám za přípravu a úklid pouťového areálu u radnice.

Třetí významnou akcí, které přály i nebesa, protože
vydatně pršelo v pátek i v neděli, bylo slavnostní odhalení repliky muzea v Hedčanech. Sobotní slunný den
21. srpna a tolik očekávané odhalení, po stovkách hodin práce zapálených nadšenců v čele s Jiřím Janečkem
ml., byl super. Tento projekt měl od samého začátku
podporu města a spousty dalších sponzorů. Muzeum,
které stojí na místě, kde bývala stará lípa, je skutečně
krásné a noční svícení je díky barevným vitrážím úplná
nádhera. Velký dík a potlesk všem za samotné muzeum
a celý slavnostní odpolední i večerní program.
Skončily prázdniny, fouká ze strnišť a děti se těší na
návrat do školních lavic. Doufejme, že už nastálo. Nové
šatny se na zahájení školního roku otevřít nepodařilo,
avšak od října by mohly být žákům k dispozici. Prvňáčkům přejeme, ať se jim ve škole líbí a rádi ji navštěvují.
Doufám, že se Vám dovolené a prázdniny vydařily a
nabrali jste energii do dalších měsíců. Snad se ještě
povede babí léto.
Kulhánek Vladimír
místostarosta

Pozvánka na zastupitelstvo
Program:

V pondělí 13. září 2021
v 18:00 hodin
se koná
12. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
KOŽLANY
v zasedací místnosti
Městského muzea Kožlany

1) Zahájení
-složení slibu nově nastoupeného člena zastupitelstva
-volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2) Zpráva o činnosti rady města Kožlany
3) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
4) Volba člena kontrolního výboru
5)Majetkové a ostatní záležitosti města
-přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2021,
-majetkoprávní vypořádání pozemků s Plzeňským krajem formou darování po dokončení stavby „Kožlany – průtah“,
-směna pozemku p.č. 4151/5 nově odděleného od pozemku p.č. 4151/3 za pozemky p.č. 6080 nově odděleného od pozemku st.393, p.č. 167/4 nově odděleného od pozemku p.č. 167/1 vše k.ú. Kožlany,
-směna spoluvlastnického podílu na pozemcích st. 483, st. 484/1, st. 568/2, st.
621/1, st. 760/2, st. 905, p.č. 2300/1, p.č. 2316/7, za pozemky p.č. 3700/96, p.č.
3700/97, p.č. 3700/98 vše v k.ú,. Kožlany,
-prodej pozemku p.č. 1334/18 nově odděleného od pozemku p.č. 1334/5 v k.ú.
Dřevec,
-prodej pozemku p.č. 1884/2 k.ú. Kožlany,
-prodej pozemků p.č. 1211/18, p.č. 1211/15, a p.č. 1211/20 nově oděleného od
pozemku p.č. 1211/1 vše k.ú. Hodyně u Dřevce.
6) Změna rozpočtu na rok 2021 – 5. rozpočtové opatření
7) Zpráva starosty města
8) Diskuse
Na jednání zastupitelstva mají zastupitelé i veřejnost povinnost zakrytí úst a nosu
respirátorem a povinnost dodržovat vzájemné odstupy.

www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 9 / 2021
strana - 1 -

Výsledky projednání rady města na 10. zasedání konaném dne 26. 7. 2021
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů
rady, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 99/21 - program 10. zasedání
rady města; č. 100/21 - 4. rozpočtové opatření roku 2021; č. 101/21
- pronájem budovy Sokolovny č.p.
37 Kožlany včetně st.p. 433 a zpevněné a oplocené části pozemku p.č.
4150/6 k.ú. Kožlany panu Davidu
Hanzlíkovi, IČO 11662697, od
01.10.2021 na dobu pěti let a zkušební dobou jednoho roku za měsíční nájemné 11 500,- Kč bez energií; č. 102/21 - přijetí finanční dotace ve výši 40 000 Kč z rozpočtu

Plzeňského kraje do rozpočtu města
na pořízení přetlakových dýchacích
přístrojů pro JSDH Kožlany z dotačního titulu „Příspěvek na nákup přetlakových dýchacích přístrojů“; č.
104/21 - přidělení bytu č. 13 v
Domě s pečovatelskou službou Kožlany panu Jiřímu Kubátovi od
01.08.2021; č. 105/21 - poskytnutí
finančního daru v částce 2 000 Kč
na činnost spolku Kostitřas, IČO
06298656 v roce 2021; č. 106/21 smlouvu o výpůjčce nemovitosti
č.p. 7 Buček včetně pozemku st.p.
4/2, jehož je budova součástí a pozemku p.č. 18 vše k.ú. Buček od
01.08.2021 na dobu pěti let pro zajištění činnosti SDH Buček; č.
107/21 - zveřejnění záměru bezúplatného převodu (daru) pozemků

p.č. 4150/129, 4150/132, 4150/13,
4150/43, 4150/131, 4150/135,
4150/136,
4151/4,
4155/20,
4155/21,
4155/22,
4155/23,
4155/24,
1878/6,
1887/5,
4150/126, 4150/127, 4150/128,
4150/124, 4268/59, 4354/1 v k. ú.
Kožlany a 1250/1, 1527, 1734 v
k.ú. Hodyně u Dřevce, Plzeňskému
kraji v rámci vzájemného majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou průtahu Kožlany.
Rada nesouhlasí:
č. 103/21 - se zatížením městských
pozemků zřízením věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
(kanalizační přípojky) v rekreační
oblasti u rybníka Vožehák

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Léto ve škole
Toto léto v naší škole by se dalo
shrnout do jednoho slova – přestavby. Během léta byla z bývalé
posilovny v rámci projektu „Do
světa se školou“ vybudována nová
multimediální učebna (viz obrázek),
která bude sloužit především pro
výuku jazyků.

Zcela byla zrenovována učebna
chemie. Nyní čekáme už jen na dodání veškeré IT techniky a nábytek,
které v souvislosti se situací okolo
Covid-19 stále prodlužuje. Díky
tomu ale budeme mít už v tomto
školním roce nejmodernější vybavení ve dvou třídách a budeme moci
začít plánovat ve škole další úpravy
a renovace.
Další velmi důležitou stavbou jsou
šatny. Postupně vznikají ve dvoře
školy. Zcela nové prostory budou
vybaveny skříňkami s klíčem pro
každého žáka. Přes snahy všech se
nepodařilo dokončit stavbu do
konce srpna. Termíny dodání některých stavebních materiálů jsou
mnohonásobně delší. Navíc stavbě
nepomohlo zpočátku velmi deštivé
počasí, které některé pracovní postupy zcela znemožňovalo. Velké
www.kozlany.cz

poděkování patří panu školníkovi
Peteru Feixovi, který ve spolupráci
s vedením školy a zřizovatelem pomáhal celé léto na stavbu dohlížet i
v době osobní dovolené. Nyní se
zdá, že ještě v průběhu měsíce září
budeme vstupovat do naší školy
novým vchodem přes prostorné a
nově vybavené šatny.
Během prázdnin vaříme pro veřejnost a pronajímáme tělocvičnu.
Vše již tradičně začíná prvních čtrnáct dní v červenci vařením pro tábor Deliba. K tomu se přidal tábor
v Hedčanech a naše kuchařky Jana
Zetková, Eva Šrámková a Beata Drdová byly vytížené celé dny i během
víkendů. A jak našim letním strávníkům chutná? Doufáme, že všem
alespoň jako na táboře v Hedčanech, jejichž reakci si dovolíme
otisknout: „Dobrý den, chtěl bych
moc poděkovat za stravu pro náš
tábor. Opravdu všichni byli spokojeni. Nejen že jídlo bylo výborné,
ale bylo ho i opravdu dostatek a kuchařky nám vždy mile vyšly vstříc.
Budeme moc rádi, pokud bude spolupráce pokračovat. Martin Foltýn,
hlavni vedoucí.“ Ostatně na začátku
prázdnin proběhl ve školní kuchyni
audit, který objednala ředitelka
školy za účelem nastavení nejvhodnějších postupů uchování a zpracování potravin. Audit spojený se školením všech zaměstnanců školní jídelny proběhl ke spokojenosti
všech a paní auditorka chválila především čistotu a pořádek.
V srpnu jsme poskytli prostory
příměstskému
táboru
DDM

Kralovice-Kožlany a od devátého
jsme pak vařili pro basketbalová
soustředění klubů z Klatov a Karlových Varů. Tyto teamy byly u nás
v budově školy také ubytovány.
Soustředění
plně
zaměstnávají
naše uklízečky, které „baskeťačkám“ vycházejí vstříc s úklidem jejich časovému plánu tréninků. I za
jejich práci velice děkujeme. Finanční výnosy z doplňkové činnosti
nám letos pomohou především
s náklady na pořízení šatních skříněk.
Nyní se chystáme na nový školní
rok, připravujeme chodby, třídy a
pomůcky (viz foto třídy pro naše
prvňáky) a všichni učitelé plánují,
jak budou v tomto roce pracovat
v jednotlivých předmětech s našimi
žáky.

Opět nás vláda zavalila mnohými
opatřeními, doporučeními a metodikami. V prvním týdnu proběhne
plánované screeningové testování
žáků. V naší škole budeme dodržovat veškerá opatření spojená s Covid-19 především s ohledem na
naše prostorové a personální možnosti. Hlavním cílem bude ale snaha
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o co nejnormálnější školní rok se
všemi aktivitami a akcemi, které
bude možné vykonávat. Na přelomu pololetí bychom rádi uskutečnili dva za sebou běžící turnusy lyžařského výcviku (pokud o ně bude

v 7. a 8. třídě zájem) a na jaře plánujeme s mladšími žáky plavecký
výcvik, který se v minulém roce nemohl uskutečnit.
Přejeme všem našim žákům
úspěšný vstup do nového školního

roku a pokud možno pouze prezenční výuku.
Mgr. Eva Sixtová
Mgr. Jaroslav Švarc

HISTORIE
Hodyně - velmi stručná historie

Obec Hodyně je umístěna v místě, které bylo osídleno podle stávajících poznatků již ve 3. tisíciletí př. n.
l., tedy v době, kdy se lidé učili používat kovy. Pak zde
pobývali Keltové před změnou letopočtu, v době římské
germánští osadníci, snad Markomani, pak nejstarší Slované. Vznik základů stávající vsi je snad spojen s příchodem slovanských Hedčanů. Původně královský majetek se dostal poprvé v roce 1220 plaskému klášteru,
znovu pak v roce 1240. Plaský klášter zde zprvu zřídil
grangii, hospodářský dvůr, který byl situován v místech
dnešní kaple sv. Jana Křtitele a na vedlejším pozemku.
Ohražení a tvar grangie se dochoval na mapě z roku
1839. Grangie mnoho neprosperovala, a tak opat Jakub
znovu vysadil roku 1344 ves Hodyni právem zákupním
pro bývalého klášterního úředníka Mikuláše. Pak se v
držení vsi, která byla zastavována, měnili majitelé, až
ji klášter v roce 1553 zastavil Floriánu Gryspekovi. Ves
jeho rodu měla náležet 70 let. V urbáři kaceřovského
panství z roku 1558 je uvedeno, že ve vsi bylo 8 osedlých, tj. 8 usedlostí s obyvateli (pan Šťastný Třemošnický z Předenic, Jan Šedivý, Urban u Miňů, Vaněk
Chřístel, Vaněk Žákovec, Vondra Jirásek, Jan Janeček
a Kuba Trčka; u Urbana se čepovalo pivo). Za třicetileté
války (1618-48) byly tři statky v roce 1631 vojáky
zcela vypáleny. Roku 1623 se Hodyně vrátila k
plaskému klášteru. V roce 1651 (soupis obyvatel podle
víry) žilo ve vsi 28 obyvatel (nad určitou věkovou hranicí). Většina obyvatel se oproti minulému století vyměnila, během války a těsně po ní přišli do Hodyně noví
osadníci z klášterních vsí. V berní rule z roku 1653 je v
obci uvedeno 8 usedlostí. Statek č. 8, bývalá rychta
(zřízena měla být z poplužního dvora zmiňovaného v
roce 1240, po husitských válkách k ní byly připojeny
vsi Buček, Černíkovice, Dřevec, Brodeslavy a Všehrdy),
který koupil v roce 1588 Jan Per, byl jmenován jako
„panský“. Měl být situován naproti grangii, na návrší,
kde se dnes pasou kozy.
Po zániku plaského kláštera v roce 1785 obec spadla
do Náboženského fondu, pak při koupi majetku kláštera Metternichům.

V 18. století se obec začala rozrůstat a v roce 1839
zde žilo 162 obyvatel ve 24 domech. Po zrušení poddanství a roboty v roce 1848 se obec osamostatnila, v
roce 1857 byla spojena společně s Bučkem v obci Dřevec, od roku 1892 byla opět samostatná. Dnes je Hodyně obcí v rámci dvojkové obce Kožlany.

Pohled na Hodyni po 1. světové válce.

Při sčítání obyvatel, domů a hospodářského zvířectva
(toho až od roku 1880) zde v roce 1869 bylo evidováno
28 čísel popisných. V roce 1880 v Hodyni žilo 169 obyvatel, z nichž 60 neumělo číst a psát, přestože v Hodyni
již delší dobu škola (zřízena posléze v čp. 8). Ti vlastnili
22 koní, 158 ks hovězího dobytka, 191 ovcí, 88 selat a
9 úlů. Deset let poté zde žilo 136 obyvatel, v roce 1900
141 obyvatel, kteří vlastnili 22 koní, 193 ks hovězího
dobytka, 3 kozy, žádné ovce (!!!), 100 prasat, 18 úlů a
800 ks různé drůbeže. V roce 1921, po první světové
válce, zde žilo 192 obyvatel v 33 číslech popisných (čp.
7 a 19 neexistovala, čp. 8 byla obecná škola pro žáky
z Hodyně, Bučku a Dřevce). Pak počet obyvatel již jen
klesal. V roce 1950 žilo v obci 134 obyvatel, 1980 95
obyvatel, 2001 98 obyvatel a v roce 2020 89 obyvatel.
Nejvíce čísel popisných bylo v obci v roce 2001 – 39.

Hodyně – 1. část
Vážení čtenáři, je po prázdninách, a tak pokračuje soupis obyvatel jednotlivých obcí v rámci města Kožlany, a
to obcí Hodyně. Soupis zahrnuje roky 1869, 1880, 1890, 1900 a 1921. U jednotlivých obyvatel jsou uvedena data
narození, tam, kde není uvedeno místo narození, se jedná vždy o Hodyni. Snad vám tento soupis pomůže ke
snadnější orientaci ve svých geneaologiích a v tom, kdo vlastně byli dříve vlastníci vašich objektů.
Čp. 1 – 1869: František Machek (*1839 ve Zvíkovci), manželka Marie (*1831 v Rousínově u Rakovníka), děti
František (*1861 ve Zvíkovci) a Václav (*1866 ve Zvíkovci), oráč Anton Machek (*1847 ve Zvíkovci), oráč Jan
Machek (*1851 ve Zvíkovci), oráč František Štér (*1851 ve Zvíkovci), děvečka Barbora Nováková (*1843 ve
Zvíkovci), děvečka Marie Hošková (*1851 v Prašném Újezdě u Zbiroha), děvečka Josefa Kozlová (*1850 ve Výrově); 1880 – majitel František Machek (*1835 ? ve Zvíkovci), manželka Marie (*1844 ve Světlé), děti Klára –
Mathilda (*1863 v Praze) a Božena – Angela (*1865 v Praze), šafář Josef (*1839 ve Zvíkovci), jeho manželka
Marie (*1831 v Rousínově), jejich děti František (*1862 ? ve Zvíkovci) a Václav (*1866 ve Zvíkovci), oráč Josef
Duchek (*1859 v Chlumu), děvečka Marie Hynková (*1859 v Oboře), děvečka Josefa Šmítová (*1869 v Hadačce);
1890 – majitel Emanuel Hrbek (*1869 ve Všenorech), manželka Božena (*1866 v Praze), šafář Jan Trejbal
www.kozlany.cz
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(*1848 v Milíčově), manželka Alžběta (*1852 v Senomatech), jejich děti Václav (*1877 v Senomatech), Anna
(*1880 v Senomatech), Františka (1882 v Senomatech) a Marie (*1889 v Hodyni), čeledín Jan Prachař (*1835
ve Vranovicích u Rokycan), služka Barbora Davídková (*1870 v Lučišti u Blovic); 1900 – majitel František Sašek
(*1859 v Horním Stupně u Rokycan), manželka Antonie (*1858 v Plzni), děti František (*1189) v Plzni), Jan
(*1891 v Plzni), Barbora (*1896 v Plzni) a Anna (*1888 v Plzni), služka Albína Žaloudková (*1881 v Kozojedech),
čeledín Vojtěch Fujan (*1873 v Hřešihlavech),jeho manželka Josefa (*1868 v Nepomuku); 1921 – majitel František Hanzlíček (*1866 v Oboře), jeho manželka Františka (*1870 v Hodyni), švagr Vojtěch Prusík (*1888), jeho
manželka Leontýna (*1892), služka Barbora Malečková (*1895 ve Studené), služka Kristina Matoušková (*1904
v Rakoluskách), čeledín Bohuslav Matoušek (*1902 v Rakoluskách). Všichni církev československá.
Čp. 2 – majitel Václav Petřík (*1826 v Bukovině), manželka Anna (*1831), děti Marie (*1851), Martin (*1852),
Josef (*1856), František (*1869), Anna (*1861), Antonie (*1864) a Josefa (*1868); 1880 – majitel Martin Petřík
(*1852), manželka Anna (*1853 v Lubné), syn Ladislav (*1879), oráč Martin Škubal (*1810), děvečka Františka
Mertlová (*1858 ve Vranovicích), chůva Anna Kočková (*1866 v Liblíně), vdova Anna Petříková s dětmi Josefem,
Annou a Josefou, nocležník (*1858); 1890 – i dále Martin Petřík s manželkou Annou, děti Ladaislav (*1880?) a
Bohumil (*1881), vdova Anna Petříková, čeledín Václav Soukup (*1871 v Kopidle); 1900 – i nadále Martin Petřík
s manželkou Annou a syny Ladislavem a Bohumilem, vdova Anna Petříková, služka Anežka Slámová (*1880 v
Dolním Březí u Kralovic); 1921 – majitel Ladislav Petřík (*1880), manželka Marie (*1882), děti Vlasta (*1914),
Ladislav (*1919) a Blanka (1920), výměnkáři Martin Petřík s manželkou Annou, bratr Bohumil Petřík, čeledín
František Šebek (*1891 v Oboře), služka Růžena Urbánková (*1897 v Bohách), služka Alžběta Havlová (*1897
v Bílově). Všichni církev československá.
Čp. 3 – 1869: vlastník vdovec Josef Škubal (*1802), Josefa Kočková (*1815), nemanželská dcera Josefa (*1855);
1880 – majitel Jan Konopásek (*1856 v Rousínově), manželka Marie (*1858 v Žebnici), děti Božena (*1879 v
Bučku) a Marie (*1880), výměnkář Josef Škubal, děvečka Kateřina Kourová (*1859 v Lednici); 1890 – nadále
Jan Konopásek s manželkou Marií, jejich děti Adolf (*1883), Josef (*1886), Václav (*1888) a Marie, výměnkář
Josef Škubal a služka Marie Hauerová (1871 v Rybnici); 1900 – nadále Jan Konopásek s manželkou Marií a děti
Josef, Václav, Marie, Adolf (kupecký příručí), Leontýna (*1892) a Božena (*1896); 1921 - majitel Josef Konopásek (*1886), manželka Marie (*1890 v Horním Hradišti), syn Josef (*1921), bratr Václav, čeledín František Nachtmann (*1900 v Duchcově), služka Anna Pešková (*1898 v Chříči) a služka Anna Kapsová (*1901 v Kozojedech). Všichni církev československá.
Čp. 4 – 1869: majitel Vojtěch Řezáč (*1819 v Lednici), manželka Kateřina (*1820), syn Josef (*1858), oráč
Martin Škubal (*1811), děvečka Josefa Šteflová (*1851 ve Výrově), výměnkáři Josef Škubal (*1784) a jeho
manželka Kateřina (*1800 v Bukovině), Anna Bernasek, příbuzná (*1859 v Hubenově); 1880 – majitel Václav
Havlík (*1829 v Bukovině), děti Václav (*1864 v Bukovině) a Barbora (*1873 v Bukovině), neteř eosefa, děvečka
(*1851 v Bukovině), výměnkářka Kateřina Škubalová (*1780 ? v Bukovině); 1890 - majitel Josef Havlík (*1857
v Bukovině), manželka Marie (*1864 v Bílově), děti Pavel (*1882) a Kristina (*1885), čeledín Jan Černý (*1874
v Němčovicích u Rokycan), služka Marie Vopatová (*1874 v Lednici); 1900 – majitel Josef Havlík, manželka Marie
(*1859 ? v Bílově), děti Pavel, Kristina a Marie (*1897), služka Marie Molcarová (*1880 v Dřevci); 1921 – majitel
Pavel Havlík, manželka Růžena (*1889 v Černíkovicích), výměnkáři Josef Havlík s manželkou Marií, služka Marie
Jandová (*1892 v Čmelíně u Přeštic, služka Terezie Jandová (*1896 v Čmelíně u Přeštic). Všichni místní církev
československá, Marie a Terezie Jand. církev římskokatolická.
Čp. 5 – 1869: majitel Vojtěch Janský (*1835), manželka Marie (*1836 v Dolním Hradišti), děti Josef (*1858)
Anna (*1860), František (*1861) a Vojtěch (*1867); 1880 – majitel Vojtěch Janský, manželka Marie (*1837 ? v
D. H.), děti Josef, Anna, František, Vojtěch a Josefa (*1870); 1890 – majitel Josef Janský (*1858), manželka
Kristina (*1864 v Bohách), děti Vojtěch (*1887) a Alois (*1890), čeledín Jan Beránek (*1875 v Rybnici), služka
Josefa Beránková (*1870 v Rybnici); 1900 – nadále Vojtěch Janský s manželkou Kristinou, děti Vojtěch a Aloiz,
čeledín Josef Polívka (*1876 v Lednici), služka Marie Kourová (*1870 ve Výrově); 1921 – majitel Josef Štol
(*1877 v Lednici), manželka Anežka (*1883 v Lednici), děti Emilie (*1904 v Lednici), Jaroslav (*1905 v Lednici),
Václav (*1909 v Lednici) Ladislav (*1911 v Lednici), Bohuslav (*1914 v Lednici), Květoslava (*1916 v Lednici),
Ludvík (*1919) a Božena (*1919), otec majitele Tomáš Štol (*1852 v Lednici), jeho manželka Františka (*1853
v Lednici), bratr majitele Václav Šlol (*1899 v Lednici), služka Petřina Brouková (*1894 v Hlincích), služka Františka Havránková (*1890 v Nezdicích u Přeštic). Všichni církev československá.
Čp. 6 – 1869: majitel Josef Havlík (*1827 v Bukovině), manželka Anna (*1829 v Habrové u Plzně), děti Anna
(*1863), Marie (*1865) a Josefa (*1869), děvečka Anna Volínová (*1842), výměnkář Josef Ženíšek (*1796 v
Habrové u Plzně), jeho manželka Eva (*1795 v Dolanech), děti Apolena (*1833 v Habrové) a Martin (*1839 v
Habrové), oba sloužili v Podbořanech; 1880 – nadále Josef Havlík s manželkou Annou, děti Anna, Marie, Josefa a
Josef (*1874); 1890 – nadále Josef Havlík s manželkou Annou, děti Josef a Marie, švagrová Apolena Ženíšková;
1900 – majitel Josef Havlík (*1874), manželka Marie (*1875 v Bučku), syn Josef (*1897), výměnkář Josef Havlík
s manželkou Annou, služka Růžena Soprová (*1883 v Lednici); 1921 – nadále Josef Havlík s manželkou Marií,
děti Václav (*1901), Bohuslav (*1905) a Alois (*1913), služka Růžena Jelínková (*1904 v Praze). Všichni až na
Růženu Jelínkovou, která byla římskou katoličkou, byli u církve československé.
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Čp. 7 – 1869: pachtýř Šebestian Vavřínek (*1819 v Kralovicích), manželka Anna (*1826 ve Vysoké Libyni), děti
Rudolf, mlynářský tovaryš (*1854 v Jesenici), Anna (*1856 v Přehořově), Ferdinand (*1859 v Přehořově), nádenice vdova Marie Jindřich (*1804 v ???); 1880 – číslo vyhořelo a doposud není vystavěno; 1890 – „nepozůstává
více“; 1900 - ; 1921 - .
Čp. 8 – pastouška, pak škola, 1869: obecní pastýř Vavřinec Šebek (*1831), manželka Marie (*1837 v Bohách),
pastýř František Jindřich (*1845 v Kozojedech), obecní pasák Martin Čiha (*1806 v Bučku), manželka Anna
(*1811 v Bohách), děti Josef (*1844 v Bučku) a Františka (*1857 v Bučku); 1880 – obecní slouha Jan Tryner
(*1821 v Radnicích), manželka Josefa (*1815 v Olešné u Radnic), vnuk František Štěpánek (*1867 v Chomli u
Radnic), zeť Josef Holub (*1848 ve Sviné), manželka Josefa (*1850 v Radnicích), děti Václav (*1875 v Bohách),
Anna (*1873 v Bohách) a Marie (*1878); 1890 – správce školy Max Geisselreiter (*1857 v Obcově u Příbrami),
manželka Františka (*1861 v Kralovicích), děti Ladislav (*1883), Maxmilian (*1889 v Kralovicích) a Eliška (*1887
v Kralovicích); 1900 – titíž, beze změny; 1921 - Max Geisselreiter s manželkou Františkou. Oba církev československá.
Čp. 9 – 1869: obecní lesní a polní hlídač Vojtěch Šebek (*1824 ve Výrově), manželka Barbora (*1824 v Hadačce),
příbuzný Tomáš Kočka (*1861); 1880 – Majitel Vojtěch Šebek (*1823 ve Výrově), manželka Apolena (*1835 v
Šanově) a sestřenka Anna Pechová (*1869 v Šanově u Rakovníka); 1890 – chalupník Vojtěch Šebek s manželkou
Apolenou; 1900 – hajný Tomáš Kočka (*1861), manželka Veronika (*1875 v Rakoluskách), děti Kristýna (*1899)
a Marie (*1900), Vojtěch Šebek s manželkou Apolenou; 1921 – Tomáš Kočka s manželkou Veronikou, děti Kristýna, Vojtěch (*1902), Františka (*1904), Anna (*1906), Josef (*1911), Alois (*1917) a Ladislav (*1918). Všichni
církev římskokatolická.
Čp. 10 – 1869: majitelka vdova Marie Kros (*1819 v Černíkovicích), děti Josefa (*1848), Barbora (*1850),
František, řeznický tovaryš (*1851), Vojtěch (*1854) a Tomáš (*1856); 1880 – majitel Vojtěch Gros (*1854),
manželka Marie (*1850 v Dřevci), dcera Anežka (*1878), služebná Marie Kotasová (*1862 v Kozojedech), výměnkářka Marie Grosová (*1815 v Brodeslavech); 1890 – Vojtěch Gros s manželkou Josefou (*1866 v Lednici),
děti Stanislav (*1881), Václav (*1887), Anežka a Božena (*1883), služebná Marie Urbánková (*1873 v Lednici);
1900 – majitel objektu Josef Seidl (*1850 v Bílově), manželka Barbora (*1855 v Hradecku), děti Josef (*1878 v
Hradecku), Václav (*1882 v Hradecku), Rudolf (*1887 v Hradecku), Štěpán (*1897 v Hradecku), Marie (*1880
v Hradecku), Anežka (*1888 v Hradecku), Františka (*1890 v Hradecku) a Helena (*1894 v Nejtovicích u Jesenice); 1921 – majitel Josef Seidl (*1878), manželka Anna (*1878 v Příčině u Rakovníka), děti Marie (*1910),
Jarmila (*1912), Růžena (*1914), Josef (*1916) a Jaroslav (*1920/21?), majitelova sestra Anežka, výměnkáři
Josef Seidl a Barbora Seidlová, výměnkářka tchyně Anna Bulínová (*1831 ve Výrově), dcera Kristina Seidlová
(*1901). Všichni až na tři výměnkáře, kteří byli římští katolíci, byli u církve československé.
Jitka Vlčková

POZVÁNKY
Nabídka divadelních představení

DJKT ve spolupráci s Plzeňským krajem a městem
Kožlany připravilo projekt „Kultura občanům regionu“.
Jedná se o tři divadelní představení, jejichž termín konání je již znám – viz přiložený letáček. Primárně je
program určen pro seniory. V případě volné kapacity se
mohou zúčastnit i členové různých spolků (hasiči, myslivci, zahrádkáři, členové TJ apod.). Zájemci si mohou
do 10. září rezervovat vstupenky u paní Mudrové (tel:
724 190 599) nebo se nahlásit u paní Karlíkové v Marci
Tepu. Poté bude informace předána zástupcům DJKT,

www.kozlany.cz

kteří nám následně sdělí, zda-li mají dostatečnou kapacitu. Na základě jejich zprávy pak budou zájemci vyzváni k uhrazení vstupného.
Důležitou informací je, že v rámci tohoto projektu
platí zájemci pouze vstupné do divadla. Hromadnou autobusovou dopravu zajišťuje Plzeňský kraj, který se
společně s městem Kožlany podílí na jejím financování.
Proto, máte-li zájem, neváhejte využít tuto skvělou příležitost, jak si užít hezké kulturní odpoledne ☺.
Šárka Mudrová,
kulturní komise města Kožlany
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KOŽLANSKÝ

JARMARK
4. září 2021
od 13:00 hodin
odpolednem Vás provede paní Olga Ulrichová
Výstavu „Historie fotbalu v Kožlanech-Olympie Kožlany
připravila paní Jitka Vlčková
Na jarmarku najdete: tradiční perníčky, hrnčířské výrobky, ovoce, mošty, koření,
pečené čaje, džemy, cukrová vata, malovaný textil, radosti z hlíny, šité hračky,
dekorace z květin, šperky z korálků, svíčky, malovaný textil, atd.
Pro děti jsme připravili výtvarné dílničky a soutěže
Paní Alice Danielovská představí knihy pro děti, které ilustrovala.
Knižní bazárek
Soutěž o „Nejlepší český závin“,
upečené záviny můžete donést od 12:00 – 14:00hodin,
slavnostní vyhlášení vítěze v 15:00 hodin
Odpoledne Vám zpříjemní:
Kapela ŠLAPETON, LEAH (v 15:00), soubor KOZEL z Kozojed (v 16:00)
občerstvení p. V.Pech, zmrzlina Zemanovi, Kozí farma Dřevec,
Levandulové údolí Zdice
PŘIJĎTE SE SPOLEČNĚ POBAVIT NA „KOŽLANSKÉM JARMARKU“
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
Vás srdečně zve na následující akce:
NOC V MUZEU (17.-18.9.2021)
tentokrát s názvem „PO ČERVENÉ NA KRAŠOV“. Divadelní představení se souborem Tyl z Čisté.
Délka přestavení cca 60 minut, od 18:00-24:00 hodin. Vstupné: dospělí 95 Kč, děti 45 Kč
Je nutné si předem objednat čas prohlídky (tel. 373 396 410)
Výstava ZE STARÉHO ŠKOLNÍHO KABINETU (15. 9.-31. 10. 2021)
Názorné pomůcky pro vyučování nabízí zajímavou kolekci předmětů od konce 19. století do současnosti. Návštěvník může zalistovat ve starých učebnicích, prohlížet výjevy na nástěnných školních obrazech, vyzkoušet mechanické počitadlo, vzpomenout na funkce fyzikálních přístrojů nebo cestovat světem po školních mapách. Připravena
je rovněž tematická výstavní hra.
ZANIKLÉ KRALOVICKO (15. 9.-31. 12. 2021)
Výstava volně navazující na projekt Stoleté proměny Kralovicka z roku 2019 představuje objekty i krajinné prvky
zmizelé za posledních přibližně 150 let. Zajímavé stavby (zámky, domy, kaple aj.), rybníky a cesty, které známe
již jen ze starých fotografií, kreseb a plánků, jsou ohlédnutím do historie, připomínkou proměny regionu.
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Kulturním dění v Kožlanech - O činnosti kulturní komise
Z kroniky kožlanských divadelníků:
V kulturní komisi města Hana
Tupá začala pracovat v roce 2007.
Tehdy byla vedením komise pověřena Vladislava Kobyláková. Dále
v komisi pracovala Věra Přibylová a
Lenka Kozlerová. Po ukončení činnosti paní Kobylákové se stala
předsedkyní komise a do týmu přizvala Jana Kotěšovce, který měl pomáhat s grafickou podobou kožlanského zpravodaje, čehož se ujal Jiří
Buňka a Honza v komisi skončil.
Další platnou členkou byla Zdenka
Kotěšovcová.
Zkušenosti s kulturou i pořádáním akcí Hanka měla z minulosti,
kdy pro město zajišťovala kulturní
pořady v rámci Sdruženého kulturního zařízení, které bylo v době její
mateřské dovolené zrušeno. Začala
s vydáváním Kožlanského zpravodaje. Pořádala i akce pro svou rodinu a přátele, tak vznikl v roce
2005 Volejbalový turnaj, později
Velikonoční volejbalový turnaj a pochod údolím Javornice, který měl
v roce 2019 patnáctiletou tradici a
v tomto roce dosáhl nejvyššího počtu účastníků 314. Další sportovní
akcí byla Ladislavská 50, cyklistický
výlet po okolí v rozsahu 50 kilometrů.
Kulturní komise se ustálila na několika pravidelných, každoročně
připravovaných akcích: jako Vítání
občánků, Ples města od roku 2009,
Kozlování (2013) a Rozsvícení vánočního stromečku v kožlanském
parku.
V muzeu komise připravila besedy Nad kožlanskou kronikou
s paní Irenou Mostýnovou a Příběhy
z cest námořníka Jiřího Franka.
Dále se využívala zasedací místnost

muzea k pořádání výstav - Velikonoční 2009, Vánoční 2009, Výstava
ke 100. výročí založení Sokola
2009, Osudové roky české státnosti
2010, Kožlanský masopust očima
dětí 2011. Od roku 2010 byly pořádány výstavy v knihovně: velikonoční s burzou jarních nápadů a vánoční s adventním posezením. Ve
spolupráci se základní školou se
každoročně objevují herbáře dětí.
Další zajímavou výstavou byla Květiny kolem nás a 100 let republiky –
100 let v Kožlanech. Tato výstava
byla doplněná o kožlanské fotografie a kroniky.
Po volbách v roce 2010 byla ustanovena kulturní komise v tomto
složení: Hana Tupá, Věra Přibylová
a Dana Berbrová. Paní Přibylovou
později vystřídala Silva Slabá.
Další akce, kterých se komise
účastnila, bylo Společenské posezení na počest 20 výročí otevření
kulturního domu v Bučku, Slavnostní ukončení rekonstrukce kaple
ve Dřevci, 100 let školní budovy
v Kožlanech, Odhalení pomníku A.
Švehly v Hodyni nebo 100 let republiky v roce 2018. Každoročně se
účastní Vánočního zpívání v kostele, které připravuje základní
škola.
Do obřadní síně městského úřadu
byly zasazeny slavnostní akce křest
knihy Paměť krajiny IV (2009) a
knihy Kožlany (2018).
Pravidelně komise o svých akcí
informovala v Kožlanském zpravodaji a od roku 2015 byl vydáván samostatný Kulturní přehled.
Od roku 2019 pracovala kulturní
komise ve složení Hana Tupá, Dana
Berbrová a Klára Hurtová. Nepsaným členem byl Zdeněk Tupý, který
Hance se všemi akcemi od počátku
pomáhal a všech se aktivně

účastnil. Po zralé úvaze na začátku
roku 2020 Hanka Tupá z komise
odchází.
Podle možností a nabídek divadel
kulturní komise pořádala zájezdy
zejména do Plzně, ale jedenkrát
ročně také do Prahy. Zájemci o divadlo navštívili společně tato divadelní představení:
Komorní divadlo Plzeň
Uličnice*Celebrity s.r.o.*Hledá se
muž
zn.
Bohatý*Miluji
tě
ale…*Zkrocení
zlé
ženy*Gypsy*Kouzlo
4D*Růže
z Argentiny*Taková ženská na krku*Pygmalion*Adéla ještě nevečeřela
Nové divadlo v Plzni
Divá Bára*Sugar aneb Někdo to rád
horké*Kočky*Freddie the King of
Queen*Děj se co děj*Kdyby 1000
klarinetů*Liduscha
Baarová*Počestné paní plzeňské
Divadlo Pluto Plzeň
Dva muži v šachu*Vraždy a něžnosti*Šílený
prachy*Splašené
nůžky
Velké divadlo Plzeň
Vévodkyně
z Chicaga*Zpívání
v dešti*Lev v zimě*Netopýr*Prodavači snů*Polská krev*Jednotka
intenzivní
lásky*Pařížský
život*Hello,
Dolly!*Zácpa*Duch*Billy Elliot
Zájezdy do divadla v Praze
Divadlo Fidlovačka-Divotvorný hrnec, Karlínské divadlo-Noc na Karlštejně, Národní divadlo Praha-Louskáček, Divadlo Bez zábradlí-Kdes
byl(a) dnes v noci?, Divadlo Bez zábradlí-2x Woody Allen, Divadlo Hybernia-Sněhová královna, Divadlo
Na Vinohradech-Herold a Maude
Divadlo Semafor
Všechnopárty s Karlem Šípem 2013
a 2017
příspěvek dodala
Zdeňka Kotěšovcová

SPOLKY
Vavřinecké slavnosti 2021
Letošní pouť v Kožlanech se konala o víkendu 7. a 8.
I přes „lehkou“ nepřízeň počasí si sobotní zábavu užísrpna. Přípravy však započaly mnohem dříve, bylo povalo přes 200 lidí. Taneční parket nezůstal prázdný a
třeba vymyslet program, pozvat kapely a ostatní účinvelmi oblíbeným byl i stánek s míchanými nápoji. Nekující, zajistit občerstvení, pitný režim a mnoho dalších
dělní ráno bylo náročné – z travnatého plácku před póorganizačních věcí, které nejsou na první pohled vidět,
diem se stal rozoraný, bahnitý plac, na kterém nemohli
ale pro úspěšné konání akce jsou nezbytné (postavení
účinkující vystupovat. Úklid a příprava na odpolední
stanů a stolů, zajištění pódia, toalet apod.)
program byly kvůli všudypřítomnému bahnu náročOd pátku již bylo možné navštívit pouťové atrakce.
nější. Za pomoci hřejivého sluníčka, několika palet a
Kožlanští chovatelé opět potěšili návštěvníky výstavou
kartonů se nám podařilo připravit zázemí pro nedělní
drobného zvířectva. Sobota pak patřila hlavně vystouzábavu. Na děti čekalo vystoupení divadla V Bedně,
pení několika kapel se závěrečnou taneční zábavou.
které jsme museli přesunout do prostoru k muzeu.
Během dne se u Vožehova rybníku konaly tradiční fotOstatní účinkující už vystupovali na pódiu – návštěvníci
balové zápasy. V neděli byl zajištěn zábavní program
si tak mohli vychutnat krásné vystoupení folklórního
pro děti i dospělé.
www.kozlany.cz
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souboru Úsměv či skvělé tanečnice z Hradeckých panenek. Účast na nedělním programu byla opět hojná.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na přípravě
slavností podíleli a s organizací pomohli. A hlavně

děkujeme všem, kteří na slavnosti přišli a podpořili tak
jednu z největších kulturních akcí v Kožlanech.
David Hanzlík, Ondra Mašek a členky Kulturní komise
města Kožlan

Jubilejní muzeum Františka Šafránka opět stojí v Hedčanech

Dvacetiměsíční práce na stavbě
miniatury Jubilejního muzea v
Hedčanech byla v sobotu 21. srpna
definitivně ukončena. Právě v tento
sluncem prosluněný den jsme naše
dílo ukázali světu.
S nápadem postavit věrnou kopii
muzea, které v roce 1908 nechal
vybudovat hedčanský rodák a
architekt František Šafránek, se
zrodila před více než deseti lety v
hlavě Jiřího Janečka. Do náročné
práce se ale odhodlal až 1. prosince
2019.
Ale vraťme se nejdříve do
historie, kdy Jubilejní muzeum naši
obec proslavilo. František Šafránek,
který se živil jako stavební
podnikatel, Hedčany velice miloval.
Rozhodl se proto, že zanechá po
sobě nějaký odkaz či památku
budoucím generacím. Navrhl a
nechal proto postavit nevšední
stavbu – Jubilejní muzeum.

www.kozlany.cz

Základní kámen byl položen 23.
dubna 1907 a už o rok později, 29.
srpna 1908, byla unikátní budova
slavnostně otevřena. Náklady na
její výstavbu ve výši 7 tisíc korun
uhradil Šafránek, obec zapůjčila
lešení a obyvatelé Hedčan zdarma
dovezli materiál.
Návštěvníci mohli v muzeu
obdivovat na 600 předmětů ze
soukromé
sbírky
Františka
Šafránka. Bylo to 150 podobizen,
110 obrazů, 50 bust slavných
českých
mužů,
40
plánů
a
technických předmětů a 250 knih.
Architekt Šafránek roku 1916
založil nadaci s vkladem 3 000
korun, kterou ještě téhož roku
předal obci s podmínkou, že úroky
z vkladu budou použity
na
udržování muzea a jeho rodinné
hrobky na hedčanském hřbitově.
Stavitel ale o dva roky později ve
věku 66 let umírá a pochován je
tam, kde si to přál – v Hedčanech.
A to i přesto, že na sklonku svého
života žil v Domažlicích, kde koupil
sýrárnu.
Smrtí Šafránka začíná i doba
temna pro muzeum. Obec se o něj
nestará, do budovy začíná zatékat.
Už v roce 1933 odmítá klíčník
otevírat zájemcům dveře, aby se
nepořádku nezhrozili. V roce 1940
jsou veškeré vystavené předměty
přeneseny do školy a poslední
návštěvník se do knihy návštěv
zapsal o pět let později. Osmiboká
rotunda s vlašskou kopulí sloužila
dokonce jako sběrna mléka a její
osud byl definitivně zpečetěn v
prosinci 1963, kdy byla zbořena.
Ačkoliv se muzeum nemohlo
pochlubit žádnou unikátní sbírkou,

zaujalo tím, že bylo postaveno na
tak malé obci jakými Hedčany jsou.
Zaujalo i svým vzhledem a také
tím, že bylo vůbec první institucí
svého
druhu
na
tehdejším
politickém okrese kralovickém.
Jubilejní muzeu bylo tedy po 55
letech existence zbořeno a my jsme
se po 56 letech rozhodli, že ho opět
postavíme.
Ovšem
jen
jeho
zmenšeninu.
Jak už bylo napsáno, hlavním
stavitelem byl Jiří Janeček. Je až
obdivuhodné, s jakou pečlivostí,
smyslem
pro
detaily
a
zodpovědností k celému úkoly
přistoupil. Práce to pro něj nebyla
jednoduchá, protože se do dnešní
doby
dochovaly
pouze
dvě
fotografie muzea zblízka a navíc
pořízené už v době, kdy byla stavba
v havarijním stavu. Nedochovaly se
ani žádné plány, snímky z interiéru
či ze slavnostního odhalení v roce
1908. Přesto všechno si Jirka
dokázal poradit, naučil se řadu
pracovních
postupů,
hodiny
brouzdal po internetu, pátral v
muzeích
a
hledal
nejrůznější
informace, aby miniatura byla
věrnou kopií originálu.
Během 20 měsíců jen na samotné
zmenšenině odpracoval 909 hodin.
Velkým
pomocníkem
mu
byl
František Bílek mladší, pod jehož
rukama
vznikal
krov.
Dalším
nadšencem, který byl kdykoliv a na
jakoukoliv práci k dispozici, byl
Karel Zetek starší. Připojili se i další
občané Hedčan, kteří nás v našem
záměru nenechali na holičkách. Na
kontě mají 573 odpracovaných
hodin.
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Snad nejhlubší vrásky se Jirkovi
objevily na čele na začátku
letošního roku, kdy bylo nutné
vyřešit problém se střešní krytinou.
Nenašel totiž firmu, která by mu
takzvané prejzy na míru vyrobila,
nebo
za
přijatelnou
cenu.
Nezbývalo mu nic jiného, než si je
udělat
sám.
Nejprve
musel
vymyslet formy. Poté je začaly
místní ženy ručně plnit hlínou a
tvarovat.
Práce
to
nebyla
jednoduchá a prvních 300 kusů bylo
po vypálení v peci nepoužitelných.
Tehdy začal mít obavy, že se práce
do srpna nestihne. Okamžitě
vymyslel nové formy a začalo se
dařit. Prejzů nakonec během tří
měsíců, zejména se jednalo o
víkendy, ženy vyrobily 2 500 kusů
Veškeré práce probíhaly v tajnosti
a jen pár vyvolených mělo možnost
vyrůstající stavbu vidět. Tři týdny
před slavnostním odhalením byla
zmenšenina ukrytá pod plachtou
převezena
na
své
místo
u
restaurace, kde se dodělávalo okolí
a plot, který podle dobových
fotografií kolem muzea stával.
Zároveň jsme pod zmenšeninu
umístili
tubus
se
vzkazem
budoucím generacím.
František
Šafránek
Hedčany
velice miloval, proto muzeum
postavil. Se stejnou myšlenkou
jsme miniaturu stavěli také my.
Navíc se domníváme, že bychom na
předky a jejich odkaz neměli
zapomínat. Doufáme, že zářící
stavba přiláká do Hedčan spoustu
nových návštěvníků a turistů a

přestaneme být jen obcí, přes
kterou se dá projet k jiným
oblíbeným destinacím.

Náklady na výstavbu muzea a
jeho okolí se vyšplhaly na 150 tisíc
korun. Finančně nám přispěla řada
místních občanů i z okolních obcí,
návštěvníci restaurace, ale také
úplně cizí lidé. Přispěly obecní
úřady, Plzeňský kraj a firmy, které
nám při výrobě dveří, vitráží,
kopule a dalších částí muzea daly
buď zvýhodněnou cenu, nebo nám
neúčtovaly
práci,
ale
pouze
materiál. Velice děkujeme Městu
Kožlany, které ze svého rozpočtu na
naši odvážnou myšlenku vyčlenilo
20 tisíc korun. Ráda bych zde
vyjmenovala všechny sponzory, ale
na to tu není, bohužel, prostor.
DĚKUJEME.

Jak se nám dílo povedlo, už
musíte posoudit sami. Přijeďte se
podívat, rádi vás u nás přivítáme. A
když budete mít čas až večer,
zajisté vám oči padnou na muzeum,
protože skrze vitráže a okna
prosvítá světlo.
Slavnostního odhalení 21. srpna
se zúčastnilo kolem 300 lidí. Na
obec, kde trvale žije necelých 50
obyvatel, to byla obrovská akce.
Děkujeme proto všem, kteří nám v
ten den, před i po něm pomáhali.
Děkujeme sponzorům za jejich
ceny do tomboly a hedčanským
ženám, které se nechaly přemluvit
a nacvičily taneční vystoupení.
Samozřejmě třešničkou na dortu
slavnostního dne bylo samotné
odhalení miniatury, která vehnala
řadě přihlížejícím slzy do očí. K
dokonalosti ale přispěl také zpěvák
Josef
Vágner
svým
úžasným
vystoupením.
Nervozita byla během sobotního
dne znát na všech organizátorech
včetně mne. Proto mi promiňte, že
jsem
opomněla
po
odhalení
miniatury
vyzvat
přítomné
představitele měst a obcí, aby se
chopili mikrofonu, jak jsme byli
předem domluveni.
Přestože na začátku tohoto textu
píši, že práce pro nás skončila, není
tomu tak. Ještě máme v plánu
alespoň částečně obnovit dřevěný
plot kolem školy a to zejména
v místech, kde zmenšenina muzea
stojí.
Valentýna Bílá

Slavnostní odhalení miniatury v Hedčanech

Sobota 21. srpna je krásný slunečný den, který je i
historicky zapsán. Hedčany mají dnes velkou slávu.
Scházejí se místní občané spolu s celými rodinami,
známí a přátelé. Přišel den „D“ a všichni očekávají odhalení miniatury Jubilejního muzea. Vše je připraveno,
nachystáno, napečeno spousty dobrot děvčaty z Hedčan a okolí.
Valika Bílá zahájí akci, pak Jiří Janeček – co by tvůrce
celého muzea řekne „pár slov“ k dílu, co dva roky tvořil. Je připraven kulturní program – vystoupení Josefa
Vágnera i místních žen. Zajištěno je občerstvení,
včetně grilování. Tombola je bohatá a různorodá.
K tanci a poslechu hraje skupina Duo Horizont. Po

odhalení muzea lidé tleskají a děkují Jiřímu Janečkovi
a hedčanským občanům, kteří mu pomáhali. A co říct
na závěr – krásná akce. Ale ta „Tečka“ (v dnešní době
často slyšíme v jiné souvislosti) nebo chcete-li „třešnička na dortu“ – ta mi opravdu schází. Nejsem z těch,
co potřásají rukama a klaní se. Já za sebe smekám klobouk (i když klobouky nenosím) před místními lidmi,
kteří se pustí do takové náročné práce, jak časově, tak
i finančně. I v tak malé vesničce se dokáží o vše postarat sami. Velké poděkování!!!
Olga Karlíková, Kožlany

Hasiči města Kožlan
Naše jednotka 17. 6. 2021
v 13:19 hodin zasahovala mezi Kožlanami a Kralovicemi na úniku nebezpečných látek. Jednalo se o únik
čpavku z tlakové lahve umístěné na
nákladním vozidle pro speciální přepravu ADR. Doprava na této komunikaci byla zcela uzavřena Policií
www.kozlany.cz

ČR. Lahev byla opatrně naložena do
speciálního přepravního boxu jednotce hasičů z Třemošné a odvezena k likvidaci. Na zásahu se podíleli HZS Plasy, HZS Třemošná a
JSDH Kralovice.
24. června postihlo oblast Břeclavska a Hodonínska a i nedaleké

Stebno tornádo. Svou ničivou sílou
připravilo spoustu domácností doslova o střechu nad hlavou, stovky
lidí zranilo a 7 lidí připravilo o život.
Naši hasiči byli povolání operačním střediskem na pomoc na likvidační práce na jižní Moravě. Dne
28. června v 1 hodinu v noci
Kožlanský zpravodaj 9 / 2021
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vyrazilo naše družstvo ve složení
Míra Beneš, Jirka Vopata, Radovan
Kratochvíl a Michal Šot směr Morava. Vyjeli s DA Ford Transit a přívěsem vybaveným stříkačkou PS 12
s veškerým příslušenstvím. Ihned
po příjezdu se pustili do pomocných
prací a úplně do všeho, co bylo potřeba nutného a neodkladného udělat. Všechno ztěžovalo opět počasí,
kdy teploty stoupaly strmě nahoru.
Naši kamarádi pomáhali v Moravské Nové Vsi, kde bylo skoro vše
zpustošeno tornádem. I přes veškerou tragédii se kluci potkali s velkým vděkem a vlídným slovem od

místních lidí. Naše družstvo se vrátilo zpět ve středu v noci v plné sestavě a velkou únavou.
Náš sbor uskutečnil sbírku na nedaleké poničené Stebno. Vybrali
jsme na sbírce 30 000 Kč a 10 000
Kč dal SDH Kožlany. Bylo vybráno
tedy celkem 40 000 Kč a předáno
do obce Stebno.
V sobotu 3. července jsme jeli
s T815 doplňovat vodu na soutěž
do Brodelav. Nadále jsme 6. července jsme vyjeli likvidovat nebezpečné vosí hnízdo v ulici Pražská a
Sportovní. V sobotu 17. července
jsme se vyjeli na událost do ulice

Kralovická na úklid vozovky po dopravní nehodě u zpomalovacího ostrůvku. Vozovka byla uklizena a
hned zprůjezdněna.
Ještě tentýž den jsme se jeli rozloučit do Plas do smuteční síně naším dlouholetým členem Kožlanských hasičů Jindrou Hofmanem.
Ještě jednou Všem pozůstalým
upřímnou soustrast.
A nakonec bychom chtěli zmínit a
popřát našemu členovi k jubilejní
padesátce Václavovi Kratochvílovi.
Václave vše nejlepší a hodně
zdraví. S pozdravem
Vaši hasiči

Letní sportovní hry a pochod

V sobotu 24. 7. odpoledne se nepočetná skupina turistů vydala na pochod ze Dřevce ke kostelu sv. Petra

a Pavla v Dolanech. Naše cesta vedla přes Všehrdy, kde jsme se zastavili na prohlídku zdejšího kostela
sv. Prokopa. Dále jsme pokračovali
cestou necestou do Hlinců a odtud
ke kostelíku na louce u řeky Berounky. Ve zdejším „Obžerstvení“
jsme se s chutí občerstvili po trochu
náročnějším pochodu.
14. srpna jsme se opět sešli, tentokrát před kulturním domem ve
Dřevci na LETNÍCH SPORTOVNÍCH
HRÁCH. Soutěžilo se ve dvou
osvědčených disciplínách: střelbě
ze vzduchovky a chůzi na chůdách.
Děti si mohly vyzkoušet svoji
mušku při hodu na plechovky. Večer jsme si zazpívali při harmonice
s panem Václavem Benešem.

Za Kulturní spolek
Jiřího Radima ze Dřevce
Jindra Fišerová

Nová kaplička v Bučku, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému

Říká se, že od nápadu k realizaci
zbývá už jen kousek. Příkladem, že
to v životě opravdu tak funguje, je
Libuše Benešová z Bučku. Když
Plzeňský kraj vybudoval na začátku
obce směrem od Hodyně rybník a
cestu k němu, řekla si: Tady by byla
hezká kaplička.
A hned se vrhla do práce. To bylo
vloni na podzim. Inspirací jí byla
nově postavená kaplička u Výrova i
řada dalších staveb umístěných v
malebné Šumavě. Spolu s ní se
nápadu
chytili
další
místní
www.kozlany.cz

obyvatelé-Luboš Folk a Václav Hach
starší. Termín, kdy kapličku chtěli
mít hotovou a představit ji
veřejnosti, si pevně stanovili na 6.
července, na Den upálení mistra
Jana Husa. Jiný termín to být ani
nemohl, protože právě v tento den
se od nepaměti slaví v Bučku pouť.
Postavit kapličku trvalo tři měsíce
a modlitebna rostla pod rukama
Luboše a Josefa Benešových. Žlutě
zbarvená stavba je opatřena mříží,
za kterou se vyjímá obrázek sv.
Jana Nepomuckého. Právě tomuto

světci je kaplička zasvěcená. Ze
střechy se k nebesům tyčí kříž,
kapličku zdobí květiny a večer je
stavba osvětlená.
Slavnostního
odhalení
se
zúčastnilo přes sto lidí a nejen
místních. Přijeli lidé i z dalekého
okolí, pozvání přijal kralovický farář
Richard Polák a Irena Bukačová,
ředitelka Muzea a galerie severního
Plzeňska v Mariánské Týnici, která
poutavě vyprávěla o historii obce. U
kapličky stála místní děvčata v
krojích a v ošatkách nabízela
Kožlanský zpravodaj 9 / 2021
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škvarkové placky. Píseň Čechy
krásné, Čechy mé zazněla v
houslovém
provedení
Markéty
Vopatové.
Kapličku
dokrášluje
zbrusu nová lavička, kde si mohou
kolemjdoucí odpočinout a rozjímat.
Na ní je vypálený krátký veršík: Kde
víra, tam láska. Kde láska, tam mír.
Na dohled od kapličky je umístěn
takzvaný barometr. S nápadem
přišel Luboš Folk. Kolemjdoucí
podle šišky poznají, jaké je právě
počasí. Například když se šiška
houpe, je vítr.
Součástí nové kapličky je také
vzkaz budoucím generacím, který

je ukryt pod střechou. Libuše
Benešová do něj vložila informace o

obyvatelích Bučku, je v něm zmínka
o covidu, o výstavbě rybníka, cesty
a kapličky. Autorka ho ještě doplní
o fotografie z 6. července s

dodatkem, kolik lidí se akce
zúčastnilo, kolik piv se vypilo či
kolik koláčů se snědlo.
Náklady na kapličku ve výši 20
tisíc korun věnovalo Město Kožlany,
kterému patří velké poděkování.
Stejně tak obrovské díky patří všem
sponzorům, kteří se na výstavbě
svatostánku podíleli a bez kterých
by se červencová oslava nemohla
uskutečnit: Ing. Miloš Kroc, Jaromír
Jelínek st., Alexandr Folk, Ing. Jiří
Knop, Jitka Houdková a Marek
Holzman – Pila Buček.
Valentýna Bílá

Moštování 2021

Zahrádkáři Kožlany hledají akčního důchodce či jinou ochotnou osobu na výpomoc do moštárny, protože již
nejsou schopni zajistit vlastními silami její provoz.
Informace o podmínkách a finančním ohodnocení zájemcům poskytne
J. Vlčková na tel. 731 319 622.

SPORT
TJ Olympie Kožlany

Téměř po půlroce konečně odstartovaly regulérní fotbalové soutěže. V letošní sezóně zasáhnou v kožlanských
barvách do mistrovských soutěží pouze tři družstva-muži, mladší žáci a stará garda. Všechny příznivce a fanoušky
tímto zveme, aby přišli všechny naše týmy povzbudit a pomohli jim k dobrým výsledkům.
Zároveň upozorňujeme, že na utkání konané pod hlavičkou FAČR mají dle rozhodnutí Výkonného
výboru FAČR (v souladu s nařízením vlády) přístup na stadion pouze osoby s platným dokladem o
bezinfekčnosti na COVID-19 (očkování, negativní test, max. 180 dní po prodělání nemoci). Žádáme
tímto o dodržování tohoto nařízení. Děkujeme a sportu zdar!
Jiří Švamberg
Výsledky-srpen:
A-mužstvo:
Příprava:
Kozojedy – Kožlany 2:0 (1:0)
Soutěž:
Kožlany – D. Bělá 3:1 (1:0)
branky: Sirotkin, Hora, Hromada
Sulkov – Kožlany 4:1 (2:1)
branka: Špaček
Kožlany – Manětín 2:2 (1:0)
branky: Hora, Špaček
Mladotice – Kožlany 9:0 (5:0)

Mladší žáci:
Kozojedy – Kožlany 7:2 (1:0)
branky: Kašpar, Michalovský
Stará garda:
Druztová – Kožlany 3:1 (0:1)
branky: Kotěšovec

Program-září:
A-mužstvo (sobota):
4. 9. Kožlany-Nýřany
17:00
11. 9. Tlučná-Kožlany
16:30
18. 9. Kožlany-Kralovice B 16:00
25. 9. Kožlany-Trnová
15:30

Mladší žáci (sobota):
4. 9. Kožlany-Trnová
11. 9. Kaznějov-Kožlany
18. 9. Kožlany-Hadačka
25. 9. Mladotice-Kožlany

14:30
10:00
13:30
13:00

Stará garda (pátek):
3. 9. Kožlany-Zruč
10. 9. Plasy-Kožlany
17. 9. Kožlany-Dýšina
24. 9. v o l n o
1. 10.Manětín-Kožlan

18:00
18:00
18:00
18:00

Tradiční turnaj v minigolfu
31. 7. 2021 jsme uspořádali 14. ročník minigolfového
Turnaj zahájil náš ředitel Jirka Topinka a hlavní rozturnaje. Jako každý rok předcházela turnaji příprava.
hodčí Petr Feix. Bylo nás o něco míň než v předchozích
Ta z největší části opět spočívala v opravě rozbitých
ročnících, ale atmosféra byla velmi příjemná a zrovna
drah. Zázemí nám poskytla Základní škola, moc děkutak plynula hra. Tři hráči v průběhu hry odstoupili, ale
jeme. S občerstvením nám pomohli J. Berbr a J. Toostatní statečně bojovali o umístění až do poslední
pinka. Dopoledne jsme vše připravili a po poledni se
jamky.
začali scházet první soutěžící. Sešlo se nás 28 hráčů.
www.kozlany.cz
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Celou hru a finálové kolo nejlépe zvládli na prvním
místě Petr Rehák, druhý Aleš Vlk a třetí Ladislav Štrunc.
V juniorské kategorii si diplomy odnesli první Jan Souček, druhá Karolína Krevová a třetí Kristýna Krevová.
Díky štědrosti našich sponzorů si cenu odnesl každý,
kdo se účastnil. Na letošním turnaji nejvíc oceňuji to,
JMÉNO

že jsme se, po dlouhé coronavirové pauze mohli všichni
sejít a užít krásný letní, minigolfový den.
Děkujeme všem našim sponzorům, příznivcům a fanouškům a těšíme se na setkání v příštím roce.
Za Mini G Jamky Kožlany
Taťána Krepsová

1.KOLO

2.KOLO

SOUČET

POŘADÍ

3.KOLO

4.KOLO

SOUČET

POŘADÍ

5.KOLO

SOUČET

POŘADÍ

Rehák Petr

12

16

28

4

12

11

51

1

14

65

1

Vlk Aleš

15

10

25

1

18

13

56

3

13

69

2

Štrunc Ladislav

13

14

27

2-3

14

14

55

2

15

70

3

Kotěšovec Jan

14

13

27

2-3

16

16

59

4

18

77

4

Jakš Radek

18

16

34

12-14

13

17

64

7-9

14

78

5

Týmr Zdeněk

13

16

29

5

19

13

61

5

19

80

6

Rejzek Jakub

13

17

30

6

19

15

64

7-9

18

82

7

Nováková Milena st.

16

16

32

8-10

17

15

64

7-9

18

82

8

Souček Jan

14

19

33

11

14

16

63

6

20

83

9

Nováková Milena ml.

18

14

32

8-10

17

17

66

10

Krepsová Táňa

16

20

36

15

18

13

67

11

Šnajdr Karel

15

16

31

7

19

17

67

12

Novák Alexandr

14

20

34

12-14

21

16

71

13

Fiala Václav

15

17

32

8-10

18

21

71

14

Kotěšovcová Zdeňka

18

20

38

17

18

15

71

15

Feixová Hana

18

19

37

16

17

18

72

16

Jakšová Zuzana

17

17

34

12-14

18

23

75

17

Staněk Tomáš

20

19

39

18

21

20

80

18

Pavlica Jaroslav

24

20

44

20

20

25

89

19

Bulka Petr

21

24

45

21

20

24

89

20

Rendl Václav

25

23

48

22

18

25

91

21

Krevová Milena

26

28

54

24

24

21

99

22

Gerdová Miroslava

29

29

58

25

25

29

112

23

Krevová Karolína

30

31

61

26

27

25

113

24

Krevová Kristýna

30

32

62

27

36

27

125

25

Helus Jindřich

21

21

42

19

N

N

26

Kočová Lucie

27

24

51

23

N

N

27

Helusová Jana

32

38

70

28

N

N

28

www.kozlany.cz
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Cvičení v Kožlanech

začínáme ve čtvrtek 2.9.2021 v 19:00 hodin
KDE: v tělocvičně ZŠ (pro vstup do tělocvičny je nutné dodržovat aktuální protiepidemická opatření)
S SEBOU: fitness oblečení, karimatku, ručník, lahev s pitím
Cvičíme pod záštitou Tělovýchovné jednoty, roční poplatek (za kalendářní rok) činí 650,- Kč, další vstupné je
dobrovolné
Facebooková skupina – Cvičení v Kožlanech
DBaK
činnost) či na kompenzační a protahovací cviky (taky to holky milují).
Prostě na soustředění je čas na
věci, které se v sezóně trošku šidí.
Je třeba poděkovat Gymnáziu a
SOŠ Plasy za pronájem hal a internátu a také personálu Restaurace
Rudolf II. za vynikající jídlo. Takže
ještě jednou děkujeme a za rok se
těšíme na shledanou.
Volna si hráčky moc neužijí. Tréninky začínají již v prvním zářijovém týdnu. A zápasy budou následovat. V termínu 10. - 12. září si
zahrají U17 a U19 na dalším ročníku
Kra-Kož Cupu a soupeři budou kvalitní. Kromě našich dvou družstev
přijedou týmy BŠ Tygři Praha (U17
i U19), BC Slaný, HB Basket Praha,
Sojky Pelhřimov a Sokola Kladno.
Následující víkend pořádáme Mini
Kra-Kož Cup pro kategorii U13 a

Srpen znamená pro náš basketbalový klub začátek přípravy na
nadcházející sezónu. Jako každý
rok jsme měli dvě etapy soustředění. 1. pro kategorie mini proběhla
v Sušici a pro ligové týmy v Plasích
v termínu 7. - 14. srpna. A s týdenní přestávkou pak opět Plasích
2. etapa, kde to ligové hráčky mají
„povinné“ a mini dobrovolné. Navíc
se k nám přidal i tým druholigových
žen. Letošní letní počasí přálo tréninkům v tělocvičně. Méně pak
venkovním aktivitám, při kterých
chcete zůstat v suchu a na koupaní
se na druhé etapě nedostalo vůbec.
Ale větru dešti neporučíme, takže
jsme to brali tak, jak to bylo. Kromě
pilování individuálních a týmových
basketbalových dovedností přišla
řada i na fyzickou přípravu (běh a
posilování
je
velmi
oblíbená

také o tomto víkendu zahajují U15
základní část ligové soutěže zápasy
s BK Strakonice a BK Klatovy.
U13 budou mít na turnaji za soupeře družstva Sokola Nusle, HB
Basket Praha, BK Klatovy, Slovan a
Slavoj Litoměřice, Sokol Kladno a
BŠ Tygři Praha. Všichni jsme zvědaví, co provedla s mladými hráčkami předlouhá covidová pauza.
Poslední zářijový víkend zahajují
své soutěže i další naše týmy. Letos
nasazujeme do soutěží celkem 11
týmů od žen až po nejmladší U11 a
přípravku.
Novinkou letošní sezóny jsou pro
kategorie mini 4 republikové turnaje. Bude super potkat se již
v mini s dalšími družstvy z republiky a ne jen hrát se stále stejnými
týmy v kraji. Uvidíme, jak se naše
holky poměří s další konkurencí.

DBaK si Vás dovoluje pozvat na další ročník přípravných basketbalových turnajů do tělocvičny ZŠ Kožlany
10. – 12. září
Kadetky + juniorky

14. -19. září
Starší minižákyně U13

Účastníci:
skupina KRA: DBaK B, BŠ Tygři U17, BC Slaný U19, HB
Basket U19
skupina KOŽ: DBaK A, Sojky Pelhřimov U17, BŠ Tygři
U19, Sokol Kladno U19
Zápasy našich družstev:
Pátek
17:00

KRA

DBaK B

vs

HBB

18:00

KOŽ

DBaK A

vs

Sokol Kladno

10:00

KRA

DBaK B

vs

BŠ Tygři U17

11:00

KOŽ

DBaK A

vs

S. Pelhřimov

14:00

KRA

BC Slaný

vs

DBaK B

Sobota

15:00

KOŽ
BŠ Tygři U19 vs DBaK A
A dále dle umístění ve skupině info na FB

www.kozlany.cz

Účastníci:
skupina KRA: DBaK, Sokol Nusle, Slavoj Litoměřice, HB
Basket
skupina KOŽ: BK Klatovy, Sokol Kladno, Slovan Litoměřice, BŠ Tygři
Zápasy našeho družstva:
Pátek
17:00

KRA

DBaK

vs

HBB

Sobota
10:00

KRA

DBaK

vs

Sokol Nusle

14:00

KRA

Slavoj LTM

vs

DBaK

A dále dle umístění ve skupině info na FB
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25. – 26. září 2021

O víkendu se již pošesté od 14 do 20 hod otevřou dveře ateliérů, galerií, škol a dalších míst, kde umění
vzniká nebo se vystavuje. Pro návštěvníky je to příležitost poznat osobně umělce, seznámit se s výtvarnými technikami a zkusit sami tvořit na workshopech. Akci organizuje společnost Grafia s podporou města Plzně, Plzeňského kraje, městského obvodu Plzeň 3 a Nadací 700 let města Plzně. Účast na
akci je pro návštěvníky i umělce zdarma.
Akci najdete na www.facebook.com/otevrene.ateliery
nebo na instagramu @otevreneateliery4

Celosvětový úklidový den 18. září se kvapem blíží!
Do kampaně se po celé České republice může zapojit kdokoliv a to buď zorganizováním vlastní
akce, anebo účastí na akci vyhlášené v okolí. Pokud si chtějí lidé organizovat akci sami, je zapotřebí, aby se přihlásili prostřednictvím webového formuláře na www.uklidmesvet.cz.
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 2. 9. 2021.

www.kozlany.cz
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