PRÁZDNINY 2021

Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
ještě se pár slovy vrátím na konec měsíce května,
kdy jsme byli s panem starostou, Václavem Kratochvílem, k soše prezidenta dr. Edvarda Beneše položit květinu k jeho 137. výročí narození.

Červen byl pro pracovníky TS velice náročný, protože
tráva v kombinaci s dešťi a teplotami nad 30 stupňů
rostla doslova před očima. Červenec zřejmě nebude
jiný.
V červnu proběhlo veřejné předání nových dětských
hřišť v Hedčanech a v Hodyni. Ještě jednou děkuji tamním občanům za spoluúčast při jejich realizaci.

Získali jsme dotaci na opravu havarijního stavu hráze
rybníka v Hodyni. A ještě i dotaci na výsadbu 30 ks
ovocných stromů a 9 ks lip na holé cesty v okolí Dřevce.
V sobotu 26. června se uskutečnilo vítání občánků v
obřadní síni. Setkání se šťastnými rodiči a jejich maličkými potomky bylo velice hezké.
Poslední červnový den proběhlo na městském úřadě
slavnostní rozloučení se žáky 9. třídy základní školy.
Přejme jim, ať se všem v budoucím životě daří a plní si
své sny.
Závěrem přeji všem hezké prázdniny a příjemné dovolené.
Kulhánek Vladimír
místostarosta
V sobotu 26. června jsme za přítomnosti pana místostarosty přivítali nejmladší občánky našeho města. Letošní
ročník nám představil 17 nových občánků, což je po deseti letech nejvíce narozených dětí. Všem zúčastněným
moc děkujeme.

www.kozlany.cz
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Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města
na 11. zasedání konaném dne 14. 6. 2021
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, místostarosty;
diskusní příspěvky členů zastupitelstva; zprávu o činnosti rady; zprávu
o stavu lesního hospodaření.
Zastupitelstvo určuje:
č. 151/21 - ověřovateli zápisu Luboše Kulhánka a Pavla Fantu, návrhovou komisi ve složení - předseda
Vladimír Kulhánek, členové Martin
Kabelka a Bc. František Švec.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 152/21 - program 11. zasedání
zastupitelstva;
č. 153/21 - prodej pozemku p.č.
695/2 v k.ú. Buček o výměře 94 m2
panu Marku Holzmanovi za cenu
50,- Kč/m2 a zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě

z důvodu existence kanalizačního
řadu v tomto pozemku,
č. 154/21 - prodej pozemku p.č.
1970 o výměře 24 m2 v k.ú. Dřevec
D-K zemědělské, a.s. za cenu 50,Kč/m2,
č. 155/21 - směnu pozemku ve
vlastnictví města p.č. 5783/2 o výměře 3,2437 ha za pozemky p.č.
3700/93 o výměře 1081 m2, p.č.
3700/94 o výměře 435 m2, p.č.
3700/95 o výměře 4269 m2 vše v
k.ú. Kožlany bez finančního vyrovnání z důvodu srovnatelné finanční
hodnoty pozemků stanovené znaleckým posudkem,
č. 156/21 - směnu pozemku ve
vlastnictví města p.č. 5173/2 o výměře 1581 za pozemek p.č.
3700/91 o výměře 282 m2, vše v
k.ú.
Kožlany,
bez
finančního

vyrovnání z důvodu srovnatelné finanční hodnoty pozemků stanovené znaleckým posudkem,
č. 157/21 - dodatek č.1 ke smlouvě
o dílo na obnovu místních komunikací Sportovní, Za Vrchem, Kožlany, uzavřenou s firmou Froněk
s.r.o., jehož obsahem je zhotovení
díla i v případě neobdržení dotace z
dotačního titulu Ministerstva pro
místní rozvoj.
č. 158/21 - změnu rozpočtu města
na rok 2021 - 3. rozpočtové opatření.
Zastupitelstvo nepřijalo návrh
usnesení o schválení prodeje pozemku p.č. 1645 o výměře 862 m2
v k.ú. Dřevec D-K zemědělské, a.s.

Výsledky projednání rady města na 7. zasedání konaném dne 24. 5. 2021
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů
rady, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 68/21 - program 7. zasedání
rady města; č. 69/21 - termín a
program 11. zasedání zastupitelstva města Kožlany; č. 70/21 - poskytnutí peněžitého daru ve výši 10
000,- Kč panu Ing. Václavu Dubskému za zpracování kompletní
projektové dokumentace na opravu
vodní nádrže v Hodyni včetně rozpočtu; č. 71/21 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
1334/5 v k.ú. Dřevec o výměře cca
35 m2 po předložení vypracovaného geometrického plánu žadateli;
č. 72/21 - zveřejnění záměru
směny části pozemku p.č. 167/1 za
část městského pozemku p.č. 4151
vše v k.ú. Kožlany dle geometrického plánu, po jeho předložení žadatelem, s upřesněním konkrétní
výměry směňovaných pozemků a
doporučuje zastupitelstvu schválit
úhradu poloviny administrativních
výdajů s tím spojených; č. 73/21 smlouvu o zřízení věcného břemene
–
služebnosti
č.
IV-120016449/VB/2 „Kožlany, PS, p.č.
3999/4, kNN“ na pozemcích p.č.
3993/1, 3993/2, 4294/8 vše v k.ú.
Kožlany
se
společností
ČEZ

www.kozlany.cz

Distribuce, a.s.; č. 74/21 - smlouvu
o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 1135 v k.ú. Buček s
vlastníkem pozemku z důvodu vedení napouštěcího potrubí pro vodní
nádrž v k.ú. Buček; č. 75/21 - poskytnutí finančního daru v částce 12
000,- Kč na zajištění činnosti spolku
Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Deliba Kožlany v roce 2021; č. 76/21
- odpis nedobytné pohledávky Základní školy a Mateřské školy dr.
Eduarda Beneše Kožlany v částce
5730,- Kč; č. 78/21 - bezplatné
umístění 2 kusů poutačů o velikosti
100x50 cm na prodejnu COOP, provozovanou společností JEDNOTA
Rakovník, na sloupy veřejného
osvětlení dle přílohy č. 8 tohoto zápisu; č. 82/21 – zveřejnění záměru
směny pozemku ve vlastnictví
města p.č. 5173/2 o výměře 1581
m2 k.ú. Kožlany (odděleného od
pozemku p.č. 5173), druh pozemku
TTP, za pozemek ve vlastnictví
manželů Fajtových p.č. 3700/91 o
výměře 282 m2 k.ú. Kožlany (nově
odděleného od pozemku p.č.
3700/71), druh pozemku TTP; č.
83/21 - zveřejnění záměru směny
pozemku ve vlastnictví města p.č.
5783/2 o výměře 3,2437 ha k.ú.
Kožlany (odděleného od pozemku
p.č. 5783), druh pozemku orná
půda, za pozemky ve vlastnictví
pana Jiřího Topinky p.č. 3700/93 o

výměře 1081 m2, 3700/94 o výměře 435 m2, 3700/95 o výměře
4269 m2 vše v k.ú. Kožlany (nově
oddělených od pozemku p.č.
3700/24), druh pozemků orná
půda.
Rada souhlasí:
č. 77/21 - se zapojením Základní
školy a Mateřské školy dr. Eduarda
Beneše Kožlany do výzvy Operačního programu výzkum, vývoj a
vzdělávání, projekt s názvem Šablony III. ZŠ a MŠ Kožlany s dobou
realizace
od
01.09.2021
do
30.06.2023; č. 79/21 - s plánovanou výstavbou zařízení distribuční
soustavy „Kožlany, PS, Na Výfuku,
p.č. 3662/25, kNN“ a nemá ke
stavbě připomínek.
Rada nesouhlasí:
č. 81/21 - se zapůjčením 20 stolů a
60 ks židlí, protože nábytek není určen k zajištění a pořádání soukromých akcí.
Rada vyjadřuje:
č. 80/21 - podporu domovu se
zvláštním režimem Clementas Janovice, s.r.o., IČO 07342802 pro
zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji z
důvodu potřebnosti služby poskytované domovem Clementas Janovice
v regionu.
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Výsledky projednání rady města na 8. zasedání konaném dne 9. 6. 2021
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů
rady, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 84/21 - program 8. zasedání
rady města; č. 85/21 - vyplacení finančního příspěvku při narození dítěte všem žadatelům o finanční příspěvek; č. 86/21 - svedení dešťové

vody z rodinného domu ve Dřevci
č.p. 19 do kanalizačního řadu dle
přiloženého zákresu na náklady žadatele; č. 87/21 - zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1884/2
o výměře 32 m2 v k.ú. Kožlany; č.
88/21 - smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0018250/SoBS
VB/1 „Kožlany, PS, Na Výfuku, p.č.
3662/25, kNN“ na pozemcích p.č.
4287/3, 3614/3, 3662/26 vše v k.ú.

Kožlany se společností ČEZ Distribuce, a.s.; č. 89/21 - zveřejnění záměru pronájmu budovy Sokolovny
č.p. 37 Kožlany včetně podmínek
pronájmu dle přílohy č. 6 tohoto zápisu; č. 90/21 - zveřejnění záměru
výpůjčky budovy č.p. 7 Buček,
která je součástí pozemku st.p. 4/2
a pozemku p.č. 18 vše k.ú. Buček,
pro zajištění činnosti SDH Buček.

Výsledky projednání rady města na 9. zasedání konaném dne 28. 6. 2021
ředitelky Základní školy a Mateřské
stal novým členem zastupitelstva
Rada bere na vědomí:
školy dr.Eduarda Beneše Kožlany s
města Kožlany.
zprávy starosty, zprávy místostaúčinností od 01.07.2021; č. 95/21
rosty, informace ředitelky ZŠ a MŠ
- zpevnění cesty „za humny“ v části
Rada jmenuje:
Kožlany, diskusní příspěvky členů
od pozemku st.č. 121/2 k.ú. Koč. 97/21 - paní Martinu Blechovu a
rady, zaslané informace.
žlany k pozemku p.č. 73/2 k.ú. Kopaní Mgr. Alenu Štruncovou do
žlany v časovém horizontu podzim
funkce členů školské rady Základní
Rada schvaluje:
2021 nebo rok 2022 dle finančních
školy a Mateřské školy dr. Eduarda
č. 91/21 - program 9. zasedání
možností města; č. 96/21 - změnu
Beneše Kožlany na funkční období
rady města; č. 92/21 - poskytnutí
v odpisovém plánu Základní školy a
2021-2023.
mimořádné odměny ředitelce ZáMateřské školy Kožlany na rok
kladní školy a Mateřské školy
2021.
Rada odkládá:
Dr.E.Beneše Kožlany Mgr. Evě Sixč. 98/21 - rozhodnutí o přidělení
tové za vysoce kvalitní plnění praRada vydává:
uvolněného bytu v Domě s pečovacovních povinností při správě a rozč. 94/21 - osvědčení pro Jaroslava
telskou službou Kožlany do příštího
voji základní a mateřské školy; č.
Valacha, který se dne 24.06.2021
jednání rady města.
93/21 - změnu platového výměru

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Běžný konec školního roku
Školní rok je prakticky u konce. V červnu jsme se poblízkého okolí. Druháci si jeli vyzkoušet golf do Podbostupně vrátili do skoro běžných kolejí. Postupně jsme
řánek a 1. – 3. třída vyrazila na celý den do Zoo Plasy.
mohli začít cvičit i v tělocvičně a ne jen venku. Bylo
4. třída se vydala vlakem do Čisté a zpět do školy promožné setkávání žáků z jiných tříd a v závěru jsme
cházkou pod Čisteckým mostem a krásnými lesy v okolí
také odložili roušky a respirátory během výuky. Ve
Kožlan. Žáci 5. třídy vyrazili na kolech do Mariánské
škole už z doby „covidové“ zůstalo jen pondělní testoTýnice.
vání, které se stalo součástí školního života, roušky na
Na druhém stupni měli nejvíc práce žáci deváté třídy.
chodbách, jiný rozvrh na obědech a všudypřítomná
Připravovali se na rozloučení na městském úřadě a vydezinfekce.
zvali učitele k tradičnímu volejbalovému zápasu, který
proběhl v tělocvičně 29. 6. za účasti celé školy. Připadl
na ně také zodpovědný úkol v MŠ, kde pomáhali při
slavnosti pořádané pro naše předškoláky. Snad se tak
podařilo založit tradici setkávání našich nejstarších
žáků základní školy s budoucími prvňáčky. Pro rodiče
předškoláků byla uspořádána odpolední schůzka s
třídní učitelkou, na které získali důležité informace týkající se budoucích školáků. I ti se do školy přišli podívat, dokonce přímo do výuky a strávili společné chvíle
se současnými žáky první třídy, kteří se tak mohli svým
mladším kamarádům pochlubit, co se za ten první rok
ve škole naučili.
Osmáci se pod vedením paní učitelky Urbanové zúčastnili online celostátního kola zeměpisné soutěže Eurorébus a umístili se na 36 místě z 85 soutěžících škol.
V červnu proběhly dva projektové dny k finanční gramotnosti, na kterých žáci ze 4. – 9. třídy vytvořili namíchané skupiny a společně zpracovali osobní a rodinný rozpočet. Měli tak možnost si na vlastní kůži vyDíky téměř normálnímu režimu se žáci z prvního
zkoušet, jaké náklady má rodina za jeden rok, co vše
stupně učili venku mimo budovu školy a vydali se i do
musí platit a jak je možné i něco uspořit. Podle
www.kozlany.cz
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závěrečných prezentací jednotlivých skupin
zřejmé, že si žáci celý den opravdu užili.

bylo

Končí školní rok 2020/2021. Patřil mezi ty velmi náročné a byl naplněný spoustou změn, kterým jsme se
museli přizpůsobovat. S každou krizí ale přichází možnost nových začátků. V naší škole se příští rok žáci mohou těšit na práci s roboty. Ponecháme si zavedený
systém menšího počtu tříd na obědě, aby i v běžném
režimu měly děti na jídlo klid a mohly si ho vychutnat.
A díky nové paní kolegyni zavedeme anglickou konverzaci na druhém stupni.

To jsou plány školy do blízké budoucnosti.
A jak jsme si vedli dosud, můžete nyní posoudit ze slov
našich nejstarších žáků, kteří napsali pro současné i
budoucí žáky krátká poselství a rady:
„Když jsi pohodář, pojď k nám na školu. Budeš
JEDNIČKÁŘ!“ Bubus
„Milí prvňáci, do budoucna vám radíme, hodně se učte
a neštvěte učitele 😊“
„Je to tu fajn, ale občas se najdou malé problémy.
Věřte, že těch 9 let uplyne opravdu rychle. Přeji Vám
hodně štěstí.“
„Tahle škola ti předá spoustu zážitků, jak ze školních
výletů a lyžařského kurzu, tak z přestávek, dokonce i
z hodin. Učitelé tě budou strašit, že druhý stupeň je
těžký, ale ne, není. Tady na škole se hodně naučíš i se
hodně pobavíš.“ Petr Hero
„Víc se učte, tahle škola je sice asi těžší než ostatní, ale
vyplatí se to se více učit a myslet víc na školu. Jinak se
nemusíte dostat na svoji vysněnou střední a může vám
to změnit celou vaši budoucnost, než jak jste ji měli
naplánovanou. Může vám to klidně zkazit i celý život,
protože bez školy byste nemohli být úspěšní. Mohli
byste mít špatnou práci za málo peněz. Takže se učte
a uvidíte, že se budete mít lépe.“ Karel Hluchý
„Kožlanská škola mě naučila dost věcí od počítání po
chování a budu na ni vzpomínat hodně dlouho. Chci
vzkázat nižším ročníkům, aby se dobře učili. Možná si
to ještě neuvědomujete, ale je to dost důležitá věc. Do
teď mě štve, že jsem se pořádně neučil.“ Jakub Čermák
„Nezapomínej, kým jsi. Nemůžeš umět každý předmět
na jedničku, to ani učitelé neumí. Život je jako horská
dráha, jednou jsi nahoře a jednou dole. Ale i když jsi
dole, pořád si to užíváš.“
„Z kožlanské školy mám hodně zážitků a vzpomínek:
shozený lustr alobalovou kuličkou, hra Policajti a Potůček na TV s paní učitelkou Soukupovou, samootevírací
okno – na to budu dlouho vzpomínat. Nejlepší hodiny
byly s paní učitelkou Sixtovou a s paní učitelkou Urbanovou. A nesmím zapomenout na paní učitelku Přibylovou. Pan učitel Švarc ten byl hodnej. A s paní učitelkou Růžkovou nás hodně bavily Aktuality. Jsem ráda,
že jsem šla do školy do Kožlan.“ Kleisslová V.
A zde pro všechny vytvořil jeden z deváťáků OSMERO
RAD:
1. Nedělejte při hodinách kraviny, učitelé jsou pak
naštvaní a ta hodina pak nemusí být zábavná.
2. Rozhodně se učte na předměty.
3. Dávejte pozor při hodinách.
4. Určitě nedělejte průsery, při nerozhodné
známce si na to učitel vzpomene.
5. Dávejte pozor i při online hodinách.
6. Když něco nechápete, tak se zeptejte učitele,
on vám to znovu vysvětlí.
7. Dávejte si pozor, aby vás spolužáci nezatáhli do
průseru.
8. Určitě se snažte.
Myslím, že to absolventi vystihli. Naše škola má žákům co nabídnout, hodně je naučí a mohou zde zažít i
hezké chvíle. Je to vlastně nejvíc na nich, jak těch devět let prožijí.
Mgr. Eva Sixtová

www.kozlany.cz
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Nejčastější slovní spojení, které
teď ve družině slyšíme a aby také
ne, vždyť konec už je opravdu zase
tady. I přes to, že tento školní rok
nebyl pro nikoho jednoduchý,
zvládli jsme to a ještě si užili
spoustu zábavy. Opravdová družina
nám vlastně skončila v polovině
října a znovu naplno začala
v polovině května, jinak jsme se
setkávali podle různých nařízení

Hurá, prázdniny!
vlády v duchu potkat nepotkat,
spojit rozpojit. Aktivity plánované
na celý rok jsme tak vtěsnali do
měsíce a půl.
V květnu
ve
spolupráci
s
kožlanskými
hasiči
děti
prozkoumaly
celou
hasičárnu
včetně výstroje a hasičských aut,
svezly se hasičskou dodávkou a na
videozáznamu
zhlédly
požární
výjezd. Bylo to skvěle připravené,
moc děkujeme. V červnu pod
vedením předsedy mysliveckého
spolku v Kožlanech p. Palšoviče
proběhl myslivecký den, kde se děti
dozvěděly mnohé ze života v lese,
též prozkoumaly výstroj myslivce,
která zajímala hlavně chlapce. Opět
moc děkujeme.
Dále jsme v červnu navštívili
záchrannou stanici zvířat u p.
Segeče, který nám představil nejen
její činnost, ale také některé druhy
ptáků, které chová doma. Velké
díky. Také jsme dokončili přípravu
výstavy k výročí autora Krtečka,
která
je
umístěna
v městské
knihovně a kde má školní družina
umístěny svoje výrobky. Děkuji
paní knihovnici H. Tupé za skvělou
spolupráci při dodávání stále

nových a nových knih. A pak už je
tu úplný závěr. Na pondělí 28. 6.
jsme
pro
děti
připravili
na
rozloučenou odpoledne plné her a
zábavy, které bylo zakončeno
osvěžující sprchou. Ať byl tento rok
jaký byl, my jsme si ho rozhodně
užili, takže Hurá, prázdniny.

Švarcová Kateřina
vychovatelka školní družiny

U nás ve školce…

Měsíc červen byl snad jediný v tomto školním roce,
kdy jsme mohli uspořádat akce pro děti v mateřské
škole. Všechny děti přijel vyfotit pan fotograf. Po
dlouhé době mají rodiče možnost zakoupit si fotografie
dětí, které jsou vždy profesionálně zpracované.
Vyjeli jsme si na výlet, i když nedaleko na farmu
v Hedecku. Ujala se nás paní Branná a pan Škrle. Provázeli nás po statku, děti mohly krmit zvířátka, dozvěděly se zajímavosti ze života v hospodářství. Všichni
si zajezdili na koních a nakonec si k obědu opekli buřty.
Počasí se vydařilo a spokojené děti se vrátily do školky
až v odpoledních hodinách.
Každoroční oslava odchodu předškolních dětí do základní školy se konala v příjemném prostředí naší zahrady a byla vyhrazena tentokrát pouze pro předškoláky a jejich rodiče. O to více si děti užívaly pozornosti,
zatančily rodičům a pak společně zvládaly úkoly při akci
s názvem „Mámo, táto chyť mě za ruku“. Na závěr prošly bránou, kde si je symbolicky převzala paní ředitelka, vylétly i špunty pro přípitek budoucím školákům.
Tak jim přejeme hodně úspěchů v nových začátcích.
1. divadlo jsme po dlouhé době přivítali také na zahradě mateřské školy. Pan Pohoda se přijel podívat na
děti s pohádkou O čarodějnici. Většina dětí ho již zná a
s radostí spolupracují a zapojují se do hry.
Od 1. července zahajujeme prázdninový provoz pouze
v jedné třídě. Děti si budou co nejvíce užívat venku v prostorách zahrady, kde mají pro horké letní dny napuštěný
malý bazének a připravenu vodní sprchu - mlžidlo.
Přejeme všem krásné léto.

www.kozlany.cz
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HISTORIE
Buček – 2. 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. 11 – 1869: majitel Václav Lodl (*1834), manželka Anna (*1839 v Kočíně), děti Jan (*1853), Marie (*1959)
a Václav (*1867), výměnkářka Anna Lodlová (*1804 v Brodeslavech), oráč Vojtěch Lodl (*1827), nádeník Václav
Řihánek (*1836 v Německé Bříze), jeho manželka Veronika (*1834), jejich děti Jan (*1857) a Josefa (*1856),
nádeník Josef Špěpánek (*1832 v Kočíně), jeho žena Josefa (*1832) a děti Anna (*1855), František (*1859),
Františka (*1865) a Josefa (*1867); 1880 – majitel Josef Růžek (*1819 v Chotiné), jeho manželka Marie (*1826
v Kaznějově), jejich děti Antonín (*1855 v Robčicích), František (*1857 v Robčicích) a Anna (*1864 v Robčicích);
1890 – majitel František Růžek (*1857 v Robčicích) s manželkou Františkou (*1870 v Čivicích), syn Antonín
(*1889), výměnkáři Josef a Marie Růžkovi, Marie Chvojková (*1880 v Čivicích), výměnkářova vnučka a služka
Marie Šreková (*1873 v Čivicích); 1890 – majitel František Růžek s manželkou Františkou, děti Antonín a Marie
(*1892), služebník Josef Korelus (*1886 v Lednici), výměnkářka Marie Růžková; 1921 – majitel objektu Antonín
Pícl (*18868v Lednici), manželka Marie (*1892), vdovec František Růžek, služka Antonie Trojanová (*1901 v ?)
a kočí Václav Vačmucius (*1902 v Kralovicích). Dva byli členy církve československé, dva českobratrské a jeden
katolík.
Čp. 12 – 1869: majitel František Liška (*1828 v Robčicích), mlynář a rolník, jeho dcera Marie (*1851 v Bujesilech), Celestín Rabas (*1832), mlynář a stárek, jeho manželka Marie (*1831 v Robčicích), dcery Marie (*1855),
Theodora (*1858), Kristina (*1862) a Johanna (*1866); 1880 – vlastník mlýna Bernard Molcar (*1832 v Žebnici),
jeho manželka Marie (*1835 v Dřevci), děti Metoděj (*1864 v Žebnici), Kateřina (*1861 v Žebnici) a Anna (*1866
v Žebnici), vdova Kateřina (*1905 v Žebnici); 1890 – majitel mlynář Metoděj Molcar, manželka Barbora (*1868
v Litohlavech u Rokycan), syn Ladislav (*1890), výměnkáři Bernard a Marie Molcarovi, čeledín Jan Machovec
(*1863 ve Výrově), služky Marie Chlupová (1863 v Hadačce) a Josefa Růžková (*1875 v Kopidle); 1900 – majitel
mlynář Jan Hanžlík (*1863 v Kaznějově), manželka Anna (*1863 v Žebnici), děti Jan Bohumil (*1886), Václav
(*1890), Josef (*1898), Božena (*1883) a Marie (*1892), bratr majitele Vojtěch (*1880 v Hadačce), mlynářský
pomocník Josef Pokorný (*1841 v Davli u Prahy), služka Marie Duchková (*1840 v Korytech), výměnkářka Marie
Molcarová; 1921 – majitel Václav Pašek (*1888 v Kralovicích), manželka Josefa (*1897 ve Stupně u Rokycan),
děti Jan (*1917) a Marie (*1920), teta Marie Kubková (*1855 v Čivicích), služka Anna Polcarová (*1893 v Kaceřově) a kočí Václav Hyneš (*1873 v Olešné u Rokycan). Všichni římští katolíci až na Annu Polcarovou, ta církev
českobratrská.
Čp. 13 – 1869: Josef Žaloudek (*1830 v Kopidle), jeho manželka Kateřina (*1821 v Kozojedech), nevlastní syn
mlynář František Rabas, cestuje (*1840), nevlastní syn Josef Rabas (*1844), záložník 35. pěšího pluku, dále
majitel mlýna, nevlastní syn Antonín Rabas (*1848), záložník 35. pěšího pluku, pak děti Anna (*1856) a Václav
(*1859); 1880 - majitel mlynář Antonín Rabas (*1848), manželka Barbora (*1848 v Žichlicících), děti Marie
(*1874), Anna (*1876) a Vojtěch (*1879), služebná Antonie Macáková (*1864 v Modřovicích u Příbrami), vdova
Kateřina Žaloudková, spolumajitelka mlýna, její děti Anna (*1857) a Václav (*1859) a Prokop Žaloudek (*1805
v Bohách), vdovec, mlynářství, cestující krajánek; 1890 – majitel mlynář Antonín Rabas, manželka Barbora, děti
Marie, Vojtěch a Josef (*1882); 1900 – majitel mlynář Antonín Rabas, manželka Barbora, děti Josef a Vojtěch –
voják; 1921 – majitel mlynář František Hauzner (*1882 v Robčicích), manželka Růžena (*1885 v Babiné), děti
Jaroslav (*1913) a Vojtěch (*1915) Rabasovi, tchyně Barbora Rabasová, pomocník Jan Halíř (*1851 ve Valdově
u Nové Paky), služka Aloisie Slachová (*1901 v Nebřezinech). Všichni církev římsko-katolická.
Čp. 14 – 1869: vlastník Josef Vondrážka (*1838 v Kozojedech), manželka Barbora (*1845 v Sedleci), děti Marie
(1864), Josefa (*1866) a Václav (*1868), oráč Josef Brož (*1852 v Korýtkách u Manětína), děvečka Marie Kocová
(*1852 v Babině), mlynář – stárek Jan Sixta (*1835 ve Hvozdě u Manětína), jeho manželka Kateřina (*1836),
děti Marie (*1861 v Borku) a Victorin (*1867 v Borku); 1880 – Josef Vobrážka s manželkou Barborou, děti Václav
(*1868), František (*1870), Josef (*1873), Antonín (*1878), Marie (*1863) a Josefa (1866); 1890 – Josef
Vodrážka s manželkou Barborou (*1844?), děti Václav, František, Josef, Antonín, Vojtěch (*1881), Bohumil
(*1886), Josefa, Barbora (*1883); 1900 – majitelka Barbora Vodrašková, děti Antonín, Bohumil, Metoděj (*1892)
a Barbora; 1921 – majitel Antonín Vodrážka, manželka Marie (*1879 ve Výrově), dcera Růžena (*1902 ve Výrově.) Všichni až na Václava Václavíka, který byl bez vyznání, církev československá.
Čp. 15 – 1869: majitel František Sommer (*1849 v Prašném Újezdu u Zbiroha), manželka Johanna (*1844 ve
Slatině), dcera Anna (*1869), výměnkář Martin Sommer (*1801 v Podmoklech u Zbiroha), manželka Veronika
(*1818 v Terošovské Lhotě u Zbiroha), syn Jan (*1849 v Prašném Újezdu u Zbiroha), Markéta Bittermannová
(*1862 v Prašném Újezdu); 1880 – Václav Čiha (*1839 v Rakoluskách), manželka Marie (*1844 v Rakoluskách),
děti Antonie (*1867 v Rakoluskách), Václav (*1872 v Rakoluskách), František (*1875 v Rakoluskách) a Josef
(*1880); 1890 – majitelka vdova Marie Čihová, děti Václav, František (*1874?) a Antonie Plačkovi a Josef
(*1880) a Antonín (*1881) Čihovi ; 1900 - majitel Antonín Vaňourek (*1895 v Hodyni), manželka Anna (*1861
v Rakoluskách), děti Alois (*1890), Antonín (*1892), Josef (*1895), Oldřich (*1897), Kristína (*1883), Barbora
www.kozlany.cz
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(*1885), Františka (*1888); 1921 – majitel Václav Beneš (*1878), manželka Anežka (*1878 v Hodyni), děti
Anežka (*1906), Marie (*1907), Božena (*1909), Anna (*1914) a Josef (*1911), vdova výměnkářka Rozárie
(*1875). Všichni církev československá.
Čp. 16 – 1869: nádeník Josef Karel (*1820 v Dřevci), manželka Barbora (*1820), děti Anna (*1850) a Vojtěch
(*1859), příbuzná Anna Karlová (*1869), Josef Karel (*1846), manželka Marie (*1845 v Žihli) a jejich dcera
Josefa (*1867); 1880 – Blažej Koura (*1816) – lesní hospodář, jeho manželka Josefa (*1826 v Lednici), děti
Anna (*1853 v Lednici) a Kateřina (*1858 v Lednici), nájemnice Barbora Karlová (*1818); 1890 – majitelka Anna
Kourová (1855 v Lednici ?), teta majitelky Marie Urbánková‚ (*1826 v Lednici), matka majitelky Josefa Kourová
(*1828 v Lednici ?); 1900 – majitel František Růžička (*1861 v Rakoluskách), manželka Anna (*1853 v Lednici);
1921 – majitel vdovec František Růžička. Církev československá.
Čp. 17 – 1869: kovář Bartoloměj Novák (*1834 v Ledcích u Plzně), manželka Anna (*1842 v Příšově u Plzně),
dcery Anna (*1866 v Ondřejově u Manětína) a Marie (*1869 v Ondřejově u Manětína); 1880 – obecní kovář
Antonín Deliš (*1848 v Kostelíku u Rakovníka), manželka Johanna (*1853 v Přílepech), děti Františka (*1875 v
Senomatech) a Antonín (*1878); 1890 – kovář Antonín Vaňourek (*1859 v Hodyni), manželka Anna (*1861 v
Rakoluskách), děti Alois (*1890, Kristina (*1883), Barbora (*1885) a Františka (*1888); 1900 – mistr kovářský
Josef Maleček (*1865 Milisko u Žebráku), manželka Josefa (*1872 v Chlumu u Rokycan), děti Václav (*1897 ve
Studené), Josef František (*1900) a Barbora (*1895 ve Studené); 1921 – mistr kovářský Vojtěch Beneš (1891),
manželka Alžběta (*1894 v Sedleci). Oba církev československá.
Čp. 18 – 1869: Matěj Hála (*1824 v Řemešíně), manželka Marie (*1829 v Hadačce), děti Jan (*1856 v Trojanech), Marie (*1858 v Trojanech) a Josef (*1860 v Trojanech), Josefa Petříková (*1836), její děti František
(*1862) a Josef (*1867); 1880 – majitel Antonín Jeřábek (*1840 v Kostelíku), manželka Marie (*1847 v Rousínově), děti Josef (*1865 v Hřebečníkách), Antonín (*1870 v Hřebečníkách), Matěj (1874 ve Šlovicích), Bedřich
(*1878) a Antonie (*1880); 1890 - majitel Antonín Řežábek s manželkou Marií, děti Josef, Antonín, Matěj,
Bedřich, Antonie a Marie (*1884); 1900 - majitel Antonín Řežábek s manželkou Marií, děti Bedřich, Matěj, Antonie
a Marie; 1921 – majitel František Kovářík (*1881 ve Výrově), manželka Marie (*1886 v Nové Hadačce), děti
Vojtěch (*1907 ve Výrově), Josef (*1911), Václav (*1913), Marie (*1915), Jaroslav (*1919) a František (*1909).
Všichni církev československá.
Čp. 19 – 1869: vlastník Josef Folk (*1835 v Loze u Manětína), manželka Kateřina (*1845 v Nynicích u Plzně),
děti Josefa (*1866) a Marie (*1868), služebná Marie Šebková (*1854 v Dolním Hradišti); 1880 – Josef Folk s
manželkou Kateřinou (*1848?), děti Josefa, Marie, Kristina (*1872), Barbora (*1875) a Anežka (*1878); 1890 –
majitel Jan Knot (*1858 ve Velké Bukové u Rakovníku), manželka Marie (*1868); 1900 – Jan Knot s manželkou
Marií, synové Adolf (*1894) a Josef (*1900), služka Marie Kusová (*1884 v Ondřejově u Manětína); 1921 – Jan
Knot s manželkou Marií, syn Adolf s manželkou Boženou (*1899 v Kozojedech), Marie Knotová a vnuk Josef
(*1920). Všichni církev československá.
Čp. 20 – 1869: - ; 1880 – Jakub Štěpánek (*1831 v Kočíně), manželka Josefa (*1835), děti Anna (*1856),
František (*1858), Františka (*1865), Josefa (*1867), Josef (*1873), Marie (*1875) a Václav (*1878); 1890 vlastník Jakub Štěpánek s manželkou Josefou, děti Václav a Anežka (*1881); 1900 – vlastník Jakub Štěpánek s
manželkou Josefou, dcera Anežka s dcerou Boženou (*1900), Václav; 1921 – majitel domu Josef Koch (*1878 v
Lednici), manželka Anežka (*1881), děti Božena, Františka (*1906), Anna (*1908), Růžena (*1911), Helena
(*1915) a vnučka Zdeňka (*1919). Všichni církev českobratrská.
Čp. 21 – 1869: - ; 1880 - ; 1890 - ; 1900 – majitel Jakub Lodl (*1833), manželka Josefa (*1848 v Sedleci), děti
František (*1862), Antonín (*1877) a Anežka (*1887), služka Josefa Matoušková (*1883 v Brodeslavech), Metoděj Lodl, voják; 1921 – majitel Antonín Lodl, manželka Emílie (*1882 ve Lhotce u Kralovic), děti Josef (*1904),
Václav (*1905), Marie (*1906), Anna (*1912) a Bohuslav (*1913). Všichni církev římskokatolická.
Poznámka: Jména jsou uvedena v původní podobě. V zářijovém zpravodaji bude uvedena 1. část Hodyně.
Jitka Vlčková

Čím žily Kožlany v roce 1921
Tři roky po válce se život v městečku nevracel do zajetých starých kolejí, doba se totiž velmi změnila a s ní
i lidé. Život ovlivnily nové zákony a nadšení lidí ze
vzniku nového samostatného státu napomohlo ke
zrodu mnoha iniciativ. V kožlanské kronice je zápis z
tohoto roku poměrně dlouhý, a tak jsem vybrala pár
událostí, které spolu sice mnohdy vůbec nesouvisejí,
ale stojí za to si je připomenout. Snad nejdůležitější
událostí byl počátek elektrifikace Kožlan, k níž napomohl velmi štědrý dar kožlanských právovárečníků.
www.kozlany.cz

Rozpočtový schodek činil na rok 1921 8 616,- Kč, a
byl hrazen 70% obecní a školní přirážkou. (přesto
město myslelo i na potřebné v okolí a přispělo např. na
českou školu v Libyni, či na pohořelé v obcích.)
- V roce 1921 bylo v Kožlanech vysazeno 120 stromků
a na jejich výsadbu obcí věnováno 1230,- Kč. Při výsadbě nových stromů pomáhala i školní mládež.
- Obec pořídila skříň pro obecní knihovnu za 600,- Kč a
byla schválena rezoluce o odluce církve od státu a ve
škole vyučování občanské mravouky.
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- Protože byl stále v platnosti částečný lístkový systém
na potraviny, byla provedena revize všech, kteří byli na
přídělu chleba za lístky závislí.

Pohled na střední část Kožlan s dřevěnými sloupy
elektrického vedení na konci 20. let 20. století.

- Proslýchalo se, že by státní úřady měly být přeloženy
z Kralovic do Plas (do konventu), a tak se do Prahy vypravila deputace představitelů měst Kralovic, Kožlan a
Čisté. Za Kožlany jel II. náměstek starosty pan Tomáš
Škudera. Kožlanští se rovněž obrátili na Dr. Edvarda Beneše, tehdy ministra zahraničních věcí. Za vším byl
údajně kníže Metternich. Naštěstí se tak nestalo.
- Podle usnesení schůze městského zastupitelstva ze
dne 22. února měl být požádán některý z poslanců, aby
se přimluvil ve věci „báby z Mrtníka“ (kdo by ji neznal,
respektive její léčivé schopnosti), aby nebyla trestána
pro svoji činnost ranhojičskou, „ježto jsou v obci zdejší
důkazy, že pomohla, když již lékaři byli v tom kterém
případě bezradni“. Mrtnická bába pak léčila dále a stala
se živoucí legendou.

- Právovárečnost nabídla obci objekt čp. 135 se zahradou a pozemky (tržiště) za stávající dluh 12 000,- Kč.
Dále právovárečnost uvedla, že výtěžek z prodeje pivovaru čp. 278 a hostince čp. 260 věnuje městu na
elektrifikaci (to se uskutečnilo).
- Obec uzavřela smlouvu na dodávku elektrické energie
se Západočeským elektrárenským svazem a chtěla učinit kroky k rychlému postavení primárního a sekundárního elektrického vedení. V červenci bylo připraveno
100 sloupů v obecním lese, zařízení dvou transformátorových stanic a sekundární sítě bylo zadáno Ústřední
jednotě hospodářských družstev v Praze za 210 000,Kč. Stavba transformátorových věží byla zadána staviteli Františku Honzíkovi za 23 000,- Kč, přípojka sekundární sítě k transformátoru stála 10 015,- Kč, na prodloužení sítě k nádraží ke kříži plánovala obec částku
17 480,- Kč a od kříže na nádraží zájemci 12 000,- Kč.
Dodávka elektroměrů byla zadána Ústřední jednotě
hospodářských družstev v Praze.
- Zastupitelstvo protestovalo proti redukci místního nádraží na zastávku u ředitelství státních drah v Plzni i na
ministerstvu dopravy. Město Kožlany vlastnilo akcie
dráhy Rakovník – Mladotice za 39 000,- Kč.
- Do městských lázní byla zavedena voda (hadicí ze
sousední studny) a přeložena střecha.
- Bylo zjištěno, že kožlanské obecní mosty nesplňují
požadavek, aby přes ně mohly jezdit nákladní automobily, proto nechala obec opravit staviteli Vendelínu Majerovi most pod farou, aby přes něj mohla jezdit auta s
nákladem o váze nad 60 q.
- Místní organizace sociální demokracie dala návrh na
stavbu obecního činžovního domu za podpory státu.
Ten byl posléze postaven a nese čp. 38.
Vybrala J. Vlčková

SPOLKY
Spolek sochaře Václava Levého z.s.
děkuje NÁRODNÍ GALERII v Praze za zařazení děl Václava Levého do expozice UMĚNÍ DLOUHÉHO STOLETÍ ve
Veletržním paláci.
K vidění je socha Lumír a Adam a Eva, z Levého tvorby na Akademii v Mnichově. Spolek také děkuje naší člence
paní JUDr. Olze Ulrichové za aktivní jednání s Národní galerií.
Za Spolek sochaře Václava Levého z.s.
V. Kobyláková

SPORT
TJ Olympie Kožlany

Jak jsme již avizovali v minulém čísle, nadcházející
sezóna našim fotbalovým týmům odstartuje dříve, než
jsme zvyklí. Příprava A-mužstva je tak již v plném
proudu, její herní část si tým odbyde už v červenci a do
soutěže vstoupí v sobotu 7. srpna v rámci pouťového
odpoledne, na které tímto srdečně zveme všechny fanoušky. Předkrm k tomuto utkání tradičně obstará
stará garda a v jednání je i soupeř pro mladší žáky.
Obě mužstva naskočí do svých soutěží shodně během
Program – prázdniny A-mužstvo:
Příprava:
17. 7. Kožlany - ???
17:00
24. 7. Lužná - Kožlany
17:00
31. 7. Kožlany - Jesenice
17:00

www.kozlany.cz

srpna - žáci pravděpodobně v sobotu 14. 8. a staří páni
o týden, nebo dva později. Bližší informace včas zveřejníme na klubových a městských webových stránkách a na obvyklých vývěskách.
Všem hráčům, funkcionářům i fanouškům přejeme
příjemně strávené prázdniny a těšíme se na brzké setkání na hřišti i v hledišti.
J.Švamberg

Mistrovská utkání:
7. 8. Kožlany – D.Bělá
14. 8. Sulkov - Kožlany
21. 8. Kožlany - Manětín
28. 8. Nýřany - Kožlany

17:00
17:00
17:00
17:00
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Vyřazení žáků 9. třídy

POZVÁNKY
Městská knihovna Kožlany a Kralovice
Družina Základní a mateřské školy v Kožlanech
Vás zvou na výstavku
věnovanou 100. výročí narození
Zdenka Milera
Krtek a prázdniny
28. června – 28. září 2021
Výstavku můžete navštívit
v otevírací době kožlanské knihovny
www.kozlany.cz
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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. 7. 2021.

www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 7 - 8 / 2021
strana - 10 -

