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Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
s prvním zářijovým dnem nastoupily děti do školy.
Zatím vyučování probíhá ve školních lavicích, což je
moc dobře. S paní ředitelkou a třídní učitelkou jsme
přivítali prvňáčky a popřáli, aby se jim ve škole líbilo a
rádi do ní chodili.
V sobotu 4. září proběhl tradiční kožlanský jarmark.
Pořádající Spolek sochaře Václava Levého, pod vedením paní Kobylákové, připravil celou odpolední akci na
výbornou. Doprovodná výstava o historii fotbalu v Kožlanech, kterou připravila paní Vlčková, byla velice zajímavá. Celý den krásně hřálo sluníčko a jarmark byl
velice povedený. Děkuji všem zainteresovaným za vydařenou akci.
V pátek 10.září jsme se s panem starostou zúčastnili
plánované návštěvy ministra Havlíčka v Čisté a v Kralovicích. Byl seznámen s problematikou železniční tratě

Rakovník – Kralovice. Na této trati se má neustále omezovat doprava, a to se nelíbí dotčeným městům. Naopak je snaha o prodloužení tratě alespoň do Mariánské
Týnice. Ministr si prohlédl železniční most, tzv. Čistecký, a poté jsme mu ukázali, v jakém neutěšeném
stavu je kožlanské nádraží. Nádraží v Čisté a v Kralovicích na tom nejsou o mnoho lépe.
Pracovníci technického úseku neustále sekají trávu a
k tomu už začíná i padat listí. V letošním roce si zahradnických prací každý užije dost.
Končí září a začíná období houbaření v našem kraji.
Užívejte si procházky po lesích a ať jsou košíčky plné
hub. „Po teplém září zle se říjen tváří „. Doufejme, že
se tato pranostika nevyplní doslova. Přeji všem pohodový říjen.
Kulhánek Vladimír
místostarosta

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města
na 12. zasedání konaném dne 13. 9. 2021
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, místostarosty;
diskusní příspěvky členů zastupitelstva; zprávu o činnosti rady; zprávu
o stavu lesního hospodaření.
Zastupitelstvo určuje:
č. 160/21 - ověřovateli zápisu Hanu
Tupou a Ing. Oldřicha Mudru, návrhovou komisi ve složení - předseda
Vladimír Kulhánek, členové Miroslav Fišar, Mgr. Jan Kotěšovec.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 159/21 – doplněný program 12.
zasedání zastupitelstva;
č. 162/21 - přijetí dotace ve výši
200 000,- Kč z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje
2021 z rozpočtu Plzeňského kraje
do rozpočtu města,
č. 163/21 - smlouvu o dílo na
opravu pobřežní zdi vodní nádrže v
Hodyně s firmou Hokar s.r.o., IČO:
45354456, za cenu 303 848,65 Kč
bez DPH,
č. 164/21 - bezúplatné přijetí pozemků (formou daru) p. č.
4268/67,
4268/68,
4268/69,
4268/70,
4268/71,
4268/72,
4268/73,
4268/74,
4268/75,
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4268/76,
4268/77,
4268/5,
4268/78,
4256/8,
4256/9,
4256/10,
4256/11,
4268/58,
4268/60,
4268/61,
4268/62,
4268/63,
4268/64,
4268/65,
4278/6, 4278/7, 4278/8, 4278/9,
5959/2, 5959/3, 5945, 5946,
4268/52, 4268/58, 4268/4, 4256/2
v k. ú. Kožlany v celkové účetní
hodnotě 151 021,- Kč od Plzeňského kraje do vlastnictví města z
důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků po dokončení stavby
průtahu Kožlany,
č. 165/21 - bezúplatný převod pozemků (darování) p. č. 4150/129,
4150/132, 4150/130, 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, v celkové účetní hodnotě
285 177,20 Kč z vlastnictví města
do vlastnictví Plzeňského kraje, z
důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků po dokončení stavby
průtahu Kožlany a pozemků pod komunikací,
č. 166/21 - směnu pozemku p.č.
4151/5 o výměře 8 m2 v k.ú.

Kožlany v hodnotě 600,- Kč za pozemky p.č. 167/4 o výměře 16 m2
v k.ú. Kožlany v hodnotě 1200,- Kč
a p.č. 6080 o výměře 4 m2 v k.ú.
Kožlany v hodnotě 300,- Kč s paní
Květou Gelnerovou bez finančního
vyrovnání a úhradu poloviny nákladů na vypracování geometrického plánu a úhradu poloviny
správního poplatku za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí,
č. 167/21 - směnu spoluvlastnického podílu města ve výši ½ na pozemcích v k.ú. Kožlany st. 483, st.
484/1, st. 568/2, st. 621/1, st.
760/2, st. 905, p.č. 2300/1, p.č.
2316/7 v celkové hodnotě 493
500,- Kč, za pozemky v k.ú. Kožlany p.č. 3700/96 o výměře 2522
m2, p.č. 3700/97 o výměře 224
m2, p.č. 3700/98 o výměře 544 m2
v celkové hodnotě 493 500,- Kč, se
společností D-K zemědělská, a.s.,
bez finančního vyrovnání,
č. 168/21 - prodej pozemku p.č.
1334/18 o výměře 35 m2 v k.ú.
Dřevec manželům Petře a Petru Urbanovým za cenu 50,- Kč/m2,
č. 169/21 - prodej pozemku p.č.
1884/2 o výměře 32 m2 v k.ú. Kožlany společnosti HBR SPACE SE,
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IČO 07898525, za cenu 150,Kč/m2,
č. 171/21 - prodej pozemku p.č.
1211/15 o výměře 18 m2 v k.ú. Hodyně u Dřevce a pozemku p.č.
1211/20 o výměře 7 m2 v k.ú. Hodyně u Dřevce panu Janu Benákovi
za cenu 50,- Kč/m2,

č. 172/21 – změnu rozpočtu na rok
2021 – 5. rozpočtové opatření.
Zastupitelstvo volí:
č. 161/21 - do funkce člena kontrolního výboru pana Jaroslava Valacha.

Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 170/21 - prodej pozemku p.č.
1211/18 o výměře 58 m2 v k.ú. Hodyně u Dřevce, protože pozemek je
dotčen plánovanou stavbou protipovodňových opatření v obci Hodyně.

Výsledky projednání rady města na 11. zasedání konaném dne 25. 8. 2021
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů
rady, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 108/21 - program 11. zasedání
rady města; č. 109/21 - termín a
program 12. zasedání zastupitelstva města Kožlany; č. 110/21 smlouvu o smlouvě budoucí č. IV12-0018344 se společností ČEZ
Distribuce, a.s. o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 3647/12
v k.ú. Kožlany; č.
111/21 smlouvu o smlouvě budoucí č. IV12-0018426 se společností ČEZ
Distribuce, a.s. o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 5904 v
k.ú. Kožlany; č. 113/21 - zveřejnění
záměru prodeje pozemku p.č.
1211/18 v k.ú. Hodyně u Dřevce; č.
114/21 - zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1211/15 v k.ú.
Hodyně u Dřevce o výměře 18 m2
a pozemku p.č. 1211/20 v k.ú. Hodyně u Dřevce o výměře 7 m2,
který byl nově oddělen od pozemku
p.č. 1211/1 v k.ú. Hodyně u
Dřevce; č. 115/21 - napojení pozemků p.č. 3662/39 a 3662/48 k.ú.
Kožlany na vodovodní a kanalizační
řad v ulici Polní, Kožlany, prostřednictvím zhotovených přípojek na
hranici pozemku a bez zásahu do
asfaltového povrchu komunikace

Polní; č. 119/21 - zveřejnění záměru směny pozemků ve spoluvlastnictví města st. 483, st. 484/1,
st. 568/2, st. 621/1, st. 760/2, st.
905, p.č. 2300/1, p.č. 2316/7 vše
v k.ú. Kožlany za pozemky ve vlastnictví D-K zemědělské, a.s. p.č.
3700/96,
p.č.
3700/97,
p.č.
3700/98 vše v k.ú. Kožlany, které
byly nově odděleny od pozemku
p.č. 3700/25 k.ú. Kožlany geometrickým plánem; č. 124/21 - odpuštění platby nájemného za pronájem
budovy Sokolovny č.p. 37 Kožlany
za období září 2021 z důvodu předávání budovy novému nájemci během měsíce září.

Rada souhlasí:
č. 112/21 - s připojením nemovitosti č.p. 299 Kožlany na vodovodní
a kanalizační řad a vybudováním
vodovodní a plynové přípojky v pozemku města p.č. 4151/3 k.ú. Kožlany za podmínky, že nebude narušen nový povrch komunikace
Spojovací; č. 121/21 - se zápisem
žadatele do seznamu zájemců o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou Kožlany s tím, že v současné době není volný žádný byt; č.
122/21 - se zřízením věcného břemene na pozemku p.č. 5931 k.ú.
Kožlany k oprávněnému pozemku
p.č. 3945/9 k.ú, Kožlany spočívající
v právu zřídit a provozovat parkovací stanoviště na vozidlo v rozsahu

geometrického plánu č. 613422/2006; č. 123/21 - se zařazením žádosti o změnu územního
plánu v k.ú. Hodyně u Dřevce do
seznamu podnětů k změně územního plánu s tím, že změna územního plánu bude provedena v časovém horizonu 3-5 let.
Rada odkládá:
č. 116/21 - žádost o provedení kontroly těsnosti kanalizační přípojky
pro č.p. 94 Kožlany do doby výsledku místního šetření; č. 117/21
- žádost o vyjádření k projektové
dokumentaci stavby bezkontaktní
automyčky a požaduje doplnění žádosti o náhradní řešení pro chodce
za rušený stávající chodník a způsob čištění odpadních vod z automyčky vypouštěných do kanalizace.
Rada neschvaluje:
č. 118/21 - odpuštění nájmu za
pronájem nebytových prostor v č.p.
278 Kožlany za období leden až duben 2021 z důvodu epidemie Covid19, jelikož není možné promíjet
platbu nájmu zpětně.
Rada nesouhlasí:
č. 120/21 - s osazením uzávěru
vody na vodovodní přípojku k rodinnému domu č.p. 321 Kožlany,
protože vodovodní přípojka je již
uzávěrem vody osazena.

Výsledky projednání rady města na 12. zasedání konaném dne 13. 9. 2021
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů
rady, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 125/21 - program 12. zasedání
rady města; č. 127/21 - zveřejnění
záměru prodeje části pozemku p.č.
4150/47 v k.ú. Kožlany v Krátké
ulici po předložení geometrického
plánu žadateli; č. 130/21 - smlouvu
o zřízení služebnosti č. PVL1724/2021/SML v souvislosti s dokončením stavby vodní nádrže v
k.ú. Buček s Povodím Vltavy s.p.
www.kozlany.cz

týkající se odběrného a výústního
objektu na pozemku p.č. 1194 v
k.ú. Buček; č. 136/21 - smlouvu o
zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014480/VB/002 na
pozemku p.č. 17/1 a p.č. 695/5 vše
v k.ú. Buček se společností ČEZ
Distribuce, a.s. z důvodu umístění
stavby distribuční soustavy; č.
137/21 - dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení týkající se změny všeobecných
obchodních podmínek a navýšení
odměny za zpětný odběr odpadních
elektrozařízení.

Rada souhlasí:
č. 126/21 - se stavbou půdní vestavby a navrženými stavebními
úpravami rodinného domu č.p. 128
Kožlany bez připomínek; č. 128/21
- se záměrem stavby bezkontaktní
automyčky na pozemcích p.č. 819,
3916/3 k.ú. Kožlany za podmínky
zřízení adekvátní náhrady pro pěší
za rušený stávající chodník; č.
129/21 - s opravou kanalizační přípojky pro č.p. 93 Kožlany; č.
131/21 - s umístěním stavby domovní ČOV na pozemku p.č.
1211/1 a 1211/8 v k.ú. Hodyně u
Dřevce ve vlastnictví města pro napojení objektu na pozemku st. 66 a
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st. 8/1 v k.ú. Hodyně u Dřevce a
nemá připomínky k projektové dokumentaci. Zároveň však žadatele
upozorňuje na možnou úpravu výtokového místa v souvislosti s plánovanou stavbou protipovodňových
opatření v obci Hodyně a žádá o zohlednění zpracované projektové dokumentace na tuto stavbu při přípravě podkladů pro stavbu domovní
ČOV; č. 133/21 - s napojením

novostavby rodinného domu na pozemku p.č. 3662/38 v k.ú. Kožlany
na vodovodní a kanalizační řad prostřednictvím přípojek zhotovených
na hranici komunikace Polní; č.
134/21 - s připojením nemovitosti
č.p. 195 Kožlany na městskou kanalizační stoku.

č. 132/21 - poskytnutí finančního
daru v částce 4500 Kč na činnost
spolku NAŠE ODPADKY z.s. z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města; č.
135/21 - pronájem pozemku p.č.
278/1 v k.ú. Kožlany, protože pronájem pozemku se neslučuje s budoucím využitím pozemku městem.

Rada neschvaluje:

VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021
Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Kožlany podle § 15 zákona č. 247/995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v
pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: zasedací místnost Městského
muzea v Kožlanech, Dr. E. Beneše 2, pro voliče bydlící v Bučku, Dřevci, Hedčanech, Hodyni
a Kožlanech.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Před vstupem do volební místnosti mají voliči povinnost zakrytí úst a nosu respirátorem a
dodržovat mimořádná opatření přijatá v souvislosti s nebezpečím onemocnění covid-19.

Časový harmonogram svozu nebezpečných složek komunálního odpadu
Buček / náves /
Hodyně / náves /
Dřevec / náves /
Dřevec / KD /
Hedčany / náves /
Kožlany / proti MÚ /

8:00 – 8:15 hod.
8:20 – 8:40 hod.
8:45 – 9:00 hod.
9:05 – 9:15 hod.
9:45 – 10:00 hod.
10:10 – 11:15 hod.

Časy jsou orientační

sobota 16. 10. 2021
Mezi nebezpečný odpad patří např.: zářivky, pneumatiky, akumulátory, znečištěné obaly, lednice, televizory, elektrošrot, motorové oleje, apod.
UPOZORNĚNÍ
Tento svoz odpadu není určen
pro podniky a podnikatele!!!
Na místo svozu odvážejte odpad až při příjezdu
svozové služby.
Je zakázáno tvořit skládku před svozem!!!

Svážené odpady prostřednictvím mobilního svozu
Nebezpečné odpady:
Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.
Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů
Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry
Motorové a ostatní oleje, olejové filtry
ETERNIT – pouze po domluvě obce s obchodním oddělení MP, max. 200 KG.
Pneumatiky: -osobní, nákladní / pokud je to možné bez disků /
NE – traktorové pneumatiky, duše, pneumatiky od jednostopých vozidel a jízdních kol
Použité elektrozařízení:
-malé spotřebiče - vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.
- TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.
- velké spotřebiče - pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné trouby, el. sporáky,
- chladící zařízení - chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky
Spotřebiče musí být kompletní!!!
Ostatní:
Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky, NE – běžné, reflektorové a halogenové žárovky!
Olověné akumulátory
www.kozlany.cz
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Odečty vodného
v Kožlanech proběhnou od pátku 10.12.2021 do středy 15.12.2021

Žádáme občany, aby v těchto dnech zpřístupnili vodoměry, abychom mohli odečty provést. V případě, že nebude
vodoměr přístupný, žádáme o nahlášení stavu na MÚ Kožlany do pátku 17.12.2021. A to p.Plačkové na telefon
373396613, 721545142 nebo na mail plackova@kozlany.cz
Faktury za vodné a stočné budou postupně rozesílány na začátku ledna 2022.

Jaké sociální služby chybí na Kralovicku a jaké služby jsou zapotřebí?

To jsou témata, kterými se aktuálně zabýváme při komunitním plánování sociálních služeb. Máme za sebou úvodní
mapování sociální situace na území Kralovic, Plas a Manětína, při kterém jsme zjišťovali prostřednictvím rozhovorů
se zástupci samospráv, poskytovatelů sociálních služeb a dalších institucí i prostřednictvím ankety pro veřejnost
silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení v oblasti sociálních služeb, které dotazovaní vnímají.
V další fázi komunitního plánování sociálních služeb jsme se začali scházet v pracovních skupinách
u kulatých stolů a projednáváme jednotlivé zjištěné nedostatky v sociální oblasti. Na začátek podzimu je naplánováno setkání k tématu spolupráce škol a neziskových organizací, které pracují s rodinami. Další setkání budou
následovat.
Z červnového setkání také vyplynulo, že bude zapotřebí důkladněji zmapovat potřeby pečujících osob, které se
často potýkají s mnoha překážkami a chybějící podporou. Na podzim tedy plánujeme uskutečnit terénní průzkum
formou dotazování mezi pečujícími osobami. Pečující, kteří by měli zájem se průzkumu účastnit, mohou kontaktovat koordinátorku komunitního plánování Bc. Marii Hrečínovou Prodanovou na tel. č. 733 210 315, nebo emailu marie.hp@cpkp.cz. Další dva průzkumy, které budeme také realizovat, budou zaměřené na potřeby maminek či rodin s malými dětmi a na potřeby osob se sníženou soběstačností v obcích kralovického regionu, ve kterých nepůsobí pečovatelská služba.
Pokud se zajímáte o sociální služby, které pomáhají lidem v tíživých situacích, a jejich další rozvoj, bližší informace o komunitním plánování sociálních služeb získáte na webových stránkách města Kralovice, kde jsou v záložce Sociální služby pravidelně zveřejňovány pozvánky na setkání u kulatých stolů (záložka „Kulaté stoly“),
nebo se zde také můžete seznámit s výsledky mapování sociální oblasti (záložky „Dokumenty“ a „Anketa pro
veřejnost“).
Všechny aktivity se konají v rámci projektu „Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Kralovicku“,
který je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015154. Projekt realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy v partnerství s městem Kralovice.

Dluhové poradenství na Kralovicku běží naplno
Začátkem roku rozběhla své služby na Kralovicku organizace Člověk v tísni, o.p.s., která zde poskytuje služby
bezplatného dluhového poradenství. Zdejší pracovnice Dana Šlaichová nám přiblížila, s jakými případy se
tady již setkala.
Již krátce po otevření kanceláře se na ni obrátila paní, která si v minulosti vzala půjčku od společnosti Provident
ve výši 17 000 korun. Bohužel se dostala do obtížné situace a dluh nezvládla splácet a společnost jej prodala
inkasní společnosti Bohemia Faktoring. Té paní nahlásila změnu své adresu a domluvila se s ní na splátkách.
Zvládala je hradit, zapisovala si, kolik má již uhrazeno a kolik jí zbývá. „Jaké bylo její překvapení, když letos
v červnu inkasní společnost oslovila s dotazem na zbývající částku a zjistila, že dluh je ve výši 35 000 Kč namísto
7 500 Kč, které očekávala,“ popisuje Šlaichová. Společně proto společnost kontaktovaly, doložily již uhrazené
splátky a domluvily se na smíru. Bohemia Faktoring na základě toho vyčíslila, že paní musí doplatit 1 300 korun
a dluh bude splacen.
Do kanceláře dorazil také invalidní důchodce, který kdysi uzavřel na doporučení blízké osoby smlouvu o úvěru
přes internet se společností CFIG SE. Aniž by se společnost zajímala o jeho schopnost splácet, půjčila mu. Splácet
nezvládal, a společnost přispěchala s novou půjčkou. „Z půjčené částky 45 000 korun šlo 26 000 korun na umoření původního dluhu, 9 000 na náklady poskytovatele a jen bezmála 10 000 dostal pán na účet,“ přibližuje
Šlaichová. Ve splátkách zaplatil cca 21 000 korun, nicméně nedodržel splátkový kalendář a společnost jej dala
k soudu. Požadovala 140 000 korun s příslušenstvím. Společně s pracovnicí ve vyjádření soudu namítl nemravné
podmínky smlouvy a soud rozhodl, že má doplatit již jen necelých 10 000 korun, které smí navíc uhradit ve
splátkách, které pán navrhl a zvládne.
Řešíte také podobný problém, se kterým si nevíte rady? Obraťte se na naši kolegyni. Kancelář je na adrese
Masarykovo náměstí 1 v Kralovicích a schůzku je nejlepší si předem domluvit emailem (dana.slaichova@clovekvtisni.cz) nebo telefonicky (778 470 828). Všechny služby jsou poskytovány ZDARMA.
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Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Co chystáme ve školce…

V letošním školním roce jsme zahájili provoz opět ve třech třídách.
Zapsalo se poměrně dost nových
dětiček, a tak se ještě ze třídy nejmenších občas ozývá pláč. Bývá
spíše výjimkou, že si některé děti
nezvyknou. Chce to čas a trpělivost
nejen paní učitelek, ale i rodičů.
Snažíme se pro děti vytvořit zajímavý a obohacující program. V měsíci říjnu nás čeká novinka, a to
spolupráce se seniory. Každý týden
ve středu přivítáme „dědečka a babičku“, kteří přijdou dětem číst pohádku před spaním. Cílem této

aktivity je generační porozumění,
ale i zpříjemnění všedních dnů pro
naše starší spoluobčany. V tomto
měsíci bychom chtěli podpořit čtenářskou gramotnost návštěvou knihovny a krátkými motivujícími činnostmi ve školce. Již pravidelnou
akcí bývá návštěva divadelních
představení
v mateřské
škole.
V říjnu to bude Divadlo Šapito s
Vodnickou pohádkou. Rádi bychom
na tato představení pozvali i děti
z první třídy, to ovšem záleží na nastavení
protiepidemiologických
opatření.

Letošní rok jsme odstartovali
společně s panem místostarostou
v první třídě, kde jsme přivítali
nové žáky naší školy. Slavnostního
zahájení se zúčastnili také rodiče,
kteří doprovodili své děti a předali
je do zkušených rukou paní učitelky
Soukupové. Na druhém stupni se
žákům představila nová vyučující
cizích jazyků Mgr. Pavla Jandová.
Ostatní členy pedagogického sboru
znáte už z minulého roku.
Prvních pár dní probíhalo ve škole
screeningové testování antigenními
testy. Vše dopadlo nad očekávání
dobře a nikdo z testovaných nebyl
pozitivní. Díky tomu jsme mohli
rozjet normální školní rok s osobní
přítomností všech žáků i učitelů ve
škole.
Učitelé se na tento rok připravovali
především při úpravách školního
vzdělávacího programu, ve kterém
došlo ke změně časové dotace některých předmětů. Přibyla Konverzace v anglickém jazyce, Výchova
ke zdraví a nově vyučujeme více
hodin Informatiky, která se žákům
postupně představí ve zcela novém
kabátě. Tyto změny reagují nejen
na požadavky za strany MŠMT, ale
také na změny v současné společnosti: potřebu zvládnout jeden cizí
jazyk na dostatečné úrovni a vybavit každého žáka dovednostmi, jež
mu umožní využívat technologie
způsobem, který nebude sloužit
pouze zábavě nebo krácení dlouhé
chvíle.

Pomaličku otevíráme dveře robotům, které jsme pro žáky na tento
školní rok připravili. Zatím se ve výuce ti nejmladší seznamují s BeeBoty. Tyto „včelky“ pomáhají žákům v rozvoji krokového myšlení,
díky nim trénují orientaci v prostoru
a žívají napínavé chvíle, když spustí
svého robota a čekají, zda dojede
na to správné místo.

Začátek školního roku

Po loňských zkušenostech s podzimním zavíráním škol jsme naplánovali mnoho aktivit mimo běžnou
výuku na počátek školního roku.
Hlavní akcí byl projektový den
koordinovaný Mgr. Danou Berbrovou, který měl žáky připravit na mimořádné události. Jednou z nich
byla evakuace školy. Blíže o ní se

Další aktivitou, kterou připravují
paní učitelky, bude hudebně-pohybový kroužek v rámci denní výchovné činnosti především pro
starší děti. Cílem je vypěstování radosti z pohybu, poznávání různých
žánrů hudby, příprava na vystoupení k různým příležitostem, vnímání a procítění hudby jako prostředku k relaxaci, odpočinku, ale i
k vybití přebytečné energie. O
ostatních aktivitách vás budeme
průběžně informovat.
Lenka Kozlerová

můžete dočíst od žákyně deváté
třídy.
V září proběhly v 8. a 9. třídě dva
projektové dny vedené rodilou
mluvčí Ing. Blumovou. Byly věnovány reáliím států, ve kterých se
mluví anglicky. Žáci byli rozděleni
do malých skupin, v nich zpracovali
a také prezentovali informace o
školství a cestování. Další dvě témata, ve kterých se budou věnovat
např. sportu a stravování, je čekají
v průběhu října. Smyslem tohoto
projektu je rozmluvit žáky, ukázat
jim, že už toho umí z angličtiny
opravdu hodně a dokáží se také
k určité oblasti v cizím jazyce vyjádřit.
Přestavby ve škole nadále pokračují a pomalu se blíží do finiše. Je
třeba jen doladit detaily, proškolit
učitele ve využívání nové IT techniky, která je nyní ve škole díky
projektu „Do světa se školou“ a připravit klíčky pro všechny žáky
k vlastním skříňkám. Ty na ně čekají v téměř hotové nové šatně.
V souvislosti s otevřením těchto
prostor plánujeme Den otevřených
dveří, během kterého bychom chtěli
do školy pozvat i širší veřejnost.
Zda nám to situace v souvislosti
s COVID-19 dovolí, zatím není zcela
jasné. Sledujte tedy web školy a FB
stránky, na kterých informaci o případném konání zveřejníme.
Mgr. Eva Sixtová

Očima dětí

Dne 10.9. 2021 se na naší škole v Kožlanech konalo
protipožární cvičení. My deváťáci jsme posloužili jako
figuranti pro únik ze školy. Ostatní třídy po zaznění sirény s jejich třídními učiteli opustily zaplynované prostory budovy a každá třída se běžela řadit na dětské
www.kozlany.cz

hřiště. My deváťáci jsme zatím zůstali v učebně a čekali
na příjezd Integrované záchranné služby. Také jsme s
mokrými šátky mávali z oken, aby všichni věděli, kde
se nacházíme. Především dívky vyděšeně volaly o pomoc. Malé děti to dokonce dohnalo k slzám, což nám
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přišlo roztomilé. Alespoň někdo se o nás bál. Po příjezdu hasičů už jsme jen vyčkávali, klepali na dveře a
těšili se na vysvobození. Což se naštěstí povedlo.
Dopolední program pokračoval na připravených stanovištích. Děti si mohly prohlédnout techniku policie,
hasičů a vyzkoušet si oživování raněného, protichemickou ochranu a do života mnoho dalších užitečných věcí.
Bonusem na závěr celého školního dne byl i dobrý oběd
– čevabčiči s bramborem.
Na otázky o tomto dni nám deváťákům v následujícím týdnu odpovídaly děti napříč školou od 1. až do
8.třídy. Vybaveni bloky, propiskami a mobilním mikrofonem jsme vyrazili do terénu. Padaly otázky jako např.

Co se ti na celém dni nejvíce líbilo? Jak jsi se při evakuaci cítil? Báli jste se o deváťáky? Která disciplína se
ti nejvíce líbila? Bál jsi se něčeho? Jak rychle jste se
stihli obléknout do pláštěnek a pytlíků? A pro někoho
ta nejpodstatnější otázka: Jak ti chutnal páteční oběd?
Nejvíce se líbili hasiči a policie se svým profesionálním vybavením a zakouření celé budovy. Starší žáky
nevyvedlo z míry nic, našla se i pubertální odpověď
“trapný“. Malé děti byly spíše vystrašené a smutné. O
deváťáky se kromě těch nejmenších nikdo nebál,
ovšem oběd, ten chutnal téměř všem.
Karolína Kašparová, žákyně deváté třídy

HISTORIE
Hodyně – 1. část
Čp. 11 – 1869: majitelka vdova Veronika Janeček (*1807), děti Marie (*1844) a Jan (*1846), nemanželská dcera
Anna (*1864); 1880 – vlastník Jan Janeček (*1845), manželka Josefa (*1843 v Rybnici), děti František (*1878),
Anna (*1873) a Františka (*1876), výměnkářka Veronika Janečková; 1890 – Jan Janeček s manželkou Josefou,
děti František, Anna, Františka (*1887) a Vojtěch (*1881), výměnkářka Veronika Janečková; 1900 – Jan Janeček
s manželkou Josefou a synem Vojtěchem, František t.č. pěšák 6. pluku; 1921 – majitel Vojtěch Janeček, manželka
Růžena (*1883 v Lednici), dcery Anna (*1908) a Marie (*1909), čeledín Josef Šimaně (*1881 v Rokycanech),
služka Terezie Havlíková (*1901 Eichwald/Dubí u Teplic). Rodina vlastníka církev československá, zaměstnanci
katolická.
Čp. 12 – 1869: majitel Jan Fakan (*1838), manželka Marie (*1841v Bujesilech), děti Václav (*1861), Anna
(*1863) a František (*1868), děvečka Anna Svobodová (*1850 ve Výrově), výměnkáři Jan Fakan (*1799) a Marie
(*1808 v Potvorově); 1880 – Jan Fakan s manželkou Marií, děti František (*1868), Josef (*1872), Antonín
(*1875), Anna (*1863), Marie (*1877), Anežka (*1879) a Václav (*1861); 1890 – Jan Fakan s manželkou Marií,
děti Václav, František, Josef, Antonín, Marie a Anežka; 1900 – majitelka vdova Marie Fakanová, děti Marie, Antonín a Anežka (*1880); 1921- majitel František Rajgl (*1871 v Zavidově), manželka Marie (*1876 v Liblíně),
děti Josef (*1903 v Soběchlebech u Podbořan), Marie (*1907) a Růžena (*1911). Všichni církev československá.
Čp. 13 – 1869: majitel Václav Kočka (*1835), manželka Marie (*1837 v Bohách), dcera Barbora (*1863); 1880
– majitel obchodník Šimon Körper (1815 v Terešově u Zbiroha), spolumajitelka manželka Barbora (*1833 v
Milinově); 1890 – majitel cestář Vavřinec Šebek (*1831 v Dřevci), manželka Marie (*1840 v Bohách), děti Josef
(*1876), František (*1881) a Anežka (*1877); 1900 – majitel Josef Šebek, manželka Marie (*1883 v Kopidle),
majitel bytu Vavřinec Šebek s manželkou Marií – oba výměnkáři a jejich děti František (*1882) a Anežka; 1921
– majitelka vdova Marie Šebková, děti Josef (*1904), František a Anna (*1909), vdova výměnkářka Marie Šebková. Všichni až na poslední církev československá, ta římská katolička.
Čp. 14 – 1868: majitel Petr Fakan (*1829), manželka Josefa (*1834 v Bučku), děti František (*1855 v Bučku),
Marie (*1857 v Bučku) a Anton (*1862), výměnkář vdovec Josef Fakan (*1805), jeho dcera Anna (*1827) s
nemanželskou dcerou Josefou (*1855), Václav Fakan (*1848), voják od 6. mysliveckého pluku, Kateřina Šour
(*1841 v Kozojedech), její nemanželská dcera Josefa (*1869 v Brodeslavech); 1880 – majitel František Fakan,
manželka Anna (*1855 v Bučku), výměnkář Petr Fakan s manželkou Marií, děti Antonín a Marie; 1890 – držitel
www.kozlany.cz
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domu obec Hodyně, nájemce kovář Josef Šebek (*1858 ve Lhotě u Chříče), manželka Johanna (*1864 ve Slatině), děti Josef (*1885 ve Slatině) a Marie (*1882 ve Slatině), výměnkář Petr Fakan (*1857) s manželkou Marií
(*1840 v Kozojedech); 1900 – majitel bytu mistr kovářský Antonín Lodl (*1872 ve Všesulově), manželka Terezie
(*1876 v Petrovicích), dcera Marie (*1900), tovaryš Václav Porcal (*1883 v Novém Strašecí), majitel druhého
bytu výměnkář Petr Fakan s manželkou Marií; 1921 – majitel Metoděj Hour (*1883 ve Dřevci), manželka Josefa
(*1887 v Kočíně), výměnkář Josef Hour (*1853 ve Výrově) s manželkou Rozálií (*1856 ve Dřevci). Všichni církev
československá.
Čp. 15 – 1868: majitel Josef Volín (*1813), manželka Anna (*1823 v Potvorově), děti Anna (*1849) a Josef
(*1852); 1880 – majitel Josef Volín, manželka (*1855 v Bílově), syn Josef (*1878), výměnkáři Josef Volín s
manželkou Annou, služebná Josefa Levá (*1860 ve Výrově); 1890 – Josef Volín s manželkou Josefou a synem
Josefem, výměnkářka Anna Volínová a služebná Anna Kolmanová (*1875 v Kozojedech; 1900 – majitelka Josefa
Volínová, synové Josef a Václav (*1891), výměnkářka Anna Volínová (*1824?) a služebná Barbora Hourová
(*1877 v Rybnici); 1921 – majitel Josef Volín (*1878), manželka Anežka (*1878 v Hradecku), děti Marie (*1904),
Anna (*1908), Václav (*1911), Helena (*1915) a Růžena (*1919) a bratr Václav. Všichni církev československá.
Čp. 16 – 1868: majitel Josef Janeček (*1844), manželka Anna (*1851 v Chříči), dcera Antonie (*1869), výměnkáři Jan Séc (*1806 v Liblíně) s manželkou Barborou (*1806 v Bujesilech), oráč František Slabý (*1845 v Bohách), děvečka Josefa Králová (*1850 v Bujesilech); 1880 – vlastník Jan Antoš (*1843 v Černíkovicích), manželka
Anna (*1851 v Chříči), děti Václav (*1865 v Černíkovicích) a Josef (*1868 v Černíkovicích), František Antoš
(*1873 v Černíkovicích), Felix (*1875 v Černíkovicích), Cyrill (*1879), Antonie Janečková (*1869), Antošová
Antonie (*1870 v Černíkovicích), Marie Janečková (*1875); 1890 – majitel obecný hajný Jan Triner (*1829 v
Radnicích), manželka Marie (*1839 ve Svinné u Rokycan), švagrová spolumajitelka Josefa Vodičková (*1841 ve
Svinné), kramářka; 1900 – majitel výměnkář Josef Janský (*1835), manželka Marie (*1837 v Dolním Hradišti);
1921 – majitel objektu František Janský, neobydleno.
Čp. 17 – majitel Vojtěch Prusík (*1847), manželka Anna (*1851 v Dřevci), děvečka Marie Mertlová (*1842 v
Kopidle), její nemanželský syn Tomáš (*1864), vdovec Matěj Prusík (*1818 ve Výrově), majitel čp. 13, jeho
synové Václav (*1853), František (*1857) a Jan (*1859); 1880 – Vojtěch Prusík s manželkou Annou, děti Františka (*1870), Václav (*1873), Anežka (*1877) a Josef (*1879), bratři Václav (*1853) a Jan (*1859), výměnkář
Matěj Prusík a služebná Františka Štěpánková (*1864 v Bučku); 1890 – majitel Vojtěch Prusík s manželkou, děti
Václav, Josef, František (*1881), Vojtěch (*1887), Františka, Anna, Anežka a Marie (*1890), výměnkář Matěj
Prusík; 1900 - majitel František Hanzlíček (*1866 v Oboře), manželka Františka (*1870), výměnkář Vojtěch
Prusík, švagři majitele bytu voják Josef, drogista František a Vojtěch, švagrová Marie Prusíková, majitel bytu
Josef Hanzlíček (*1880 v Oboře) a služebná Marie Vaňková (*1878 v Korytech); 1921 – majitel výměnkář Vojtěch
Prusík (*1847), manželka Marie (*1855 v Malinové u Rakovníka). Oba církev československá.
Čp. 18 – 1869: nájemce nádeník Josef Hájek (*1820 ve Výrově), manželka Marie (*1834 v Doubravici u Manětína), syn Jan (*1867), nemanželský syn Tomáš Tulmovec? (*1862 v Chrašťovicích u Manětína); 1880 – Václav
Wolgemut (*1855 v Hřešihlavech), manželka Marie (*1858 v Terešovské Huti), děti Františka (*1878 v Dolanech)
a Marie (*1880), tchyně Marie Fialová (*1827 v terešovské Huti) a nájemnice Anna Fakanová (*1829); 1890 –
neobydleno; 1900 – majitel bytu Václav Chlupsa (*1873 v Bohách), manželka Marie (*1883 v Kožlanech); 1921
– majitel bytu soudně rozvedený strojvůdce Václav Hubáček (*1887 v Dolním Kožlí u Prachatic), společnice Marie
Plachá (*1890 v Šestajovicích u Brandýsa nad Labem, dnes Praha), syn Vladimír Plachý (*1912 v Šestajovicích),
dcery Anna Hubáčková (*1918 ve Velkém Boru u Netolic) a Marie H. (*1919 v Dolních Beřkovicích u Mělníka),
vdova Anna Hubáčková (??? v Konopišti u Prachatic). Všichni církev českobratrská.
Čp. 19 – 1869: obecní kovář, mistr Jan Kožíšek (*1842 v Kozojedech), manželka Josefa (*1842), syn Anton
(*1869), Josefina matka Rozálie, vdova (*1807 v Žichlici); 1880 – kovářský mistr Jan Hubka (*1872), manželka
Marie (*1853 ve Výrově), její otec Václav Šebek (*1803 v Bílově), jeho manželka Anna (*1816), vdova Eliška
Jindřichová (*1843 v Chudenicích), její dcery Anna (*1872 ve Vídni) a Magdalena (*1863 ve Vídni); 1890 –
žebrák vdovec Jan Bureš – obývá z milosti byt obce (*1818), husopaska Eliška Jindřichová (*1836? v Chudenicích
u Klatov); 1900 – majitel Václav Kočka (*1835), jeho manželka Marie (*1837 v Bohách), jejich vnučka Johanna
Kočková (*1896); 1921 – toto čp. neexistovalo v souhrnném soupisu.
Čp. 20 – 1869: pachtýř Josef Vanourek (*1827), manželka Josefa (*1833 v Lednici), děti Rozálie (*1852), Matěj
(*1857), Antonín (*1859), Vojtěch (*1861) a Josefa (*1868); 1880 – vlastnice Josefa Vaňourková, její děti Matěj,
Rozárie, Josefa, Antonín a Vojtěch; 1890 – majitel Matěj Vaňourek, manželka Kateřina (*1866 v Rakoluskách),
syn Antonín (*1887?) a vdova výměnkářka Josefa Vaňourková; 1900 – Matěj Vaňourek s manželkou Kateřinou,
děti Antonín (*1888), František (*1892) a Josef (*1899); 1921 – majitelka vdova Josefa Malečková (*1872 v
Ostrovci u Zbiroha), děti Václav (*1897 ve Studené), František (*1902 v Bučku), Marie (1908) a Růžena (*1921)
a vnučka Anna Malečková (*1918). Všichni církev československá až na Václava, ten byl bez vyznání.
Jitka Vlčková

www.kozlany.cz
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Obec Dřevecká žádá o stavbu mostu přes řeku u Liblína

Při úklidu půdy ve Dřevci čp.12 se našel zmačkaný a
značně poškozený papír se žádostí o postavení mostu
přes řeku Berounku u Liblína z roku 1880. V té době
zde hospodařil Martin Pícl s manželkou Kateřinou Štipákovou a je tohoto znění:
Slavný okresní výbore v Kralovicích!
V okresní správě se stále pokračuje se stavbou silnic,
však nejhlavnější a nejpotřebnější věc ladem leží a veřejné komunikaci okresu na znamenitou škodu jest, a
sice jest ta stavba mostu přes řeku berounku u Liblína,
toho jest nejvíce potřeba nejen k lepšímu otevření komunikace, ale také uvarování všech možných neštěstí.
Když všechny předešlé pomlčíme, vezmem jen loňské,
že převážet se nemůže a přes led se jezdit nemůže, tak
že po těch největších mrazech dne 12.prosince 1879
by se byl málem Jan Vodák ze Dřevce s vozem i koňmi
prolomením ledu utopil, jeho štěstí bylo ve dne a dostatek lidu, že to vše zachránili. Postavením mostu by
se takovým nepříjemnostem předešlo a dle našeho náhledu by sme činili návrh sla.okr. výboru v Kralovicích,
by tuto důležitou věc vzalo v úvahu a o stavbu přes
řeku berounku se postaralo, a dle našeho náhledu snad
by se to docílilo dílem vyžádaným příspěvkem státním,
dílem příspěvkem………, dílem okresním, dílem dobrovolnou sbírkou a dílem zavedením věcné loterie ve prospěch této stavby, snad by se nejsnáze pořídilo a prosadilo. Komunikace v okresu by oživla a všem možným
nepříjemnostem předešla.
Dřevec dne 25.ledna 1880.

Most přes řeku Berounku byl dán do provozu až v září
roku 1929 a tím se výrazně zlepšilo spojení mezi Kralovickem a Radnickem. Události zaznamenal do liblínské kroniky Josef Tomášek, který byl jejich přímým
www.kozlany.cz

svědkem i účastníkem (podle Kroniky regionu č.1
2004). První vážné jednání o stavbě mostu vzniklo po
velké povodni 25.května 1827, kdy náš kraj byl značně
zpustošen. Pro nepřízeň doby i lidí se tato akce nezdařila. Myšlenka však nezanikla a oživovala se znovu l
létech 1880 až 1884, avšak vždycky bez valného výsledku. Roku 1890 se vynořila znovu tato otázka, ale
zase zapadla, rovněž tak r. 1893. Teprve v roce 1908
znovu oživla, když se přihodilo na liblínském přívoze
neštěstí, které si vyžádalo za oběť lidský život. Tehdejší poslanec na vídeňské říšské radě Antonín Němec
podal o tomto případě interpelaci a v rozpočtovém výboru jmenované sněmovny rezoluci za postavení mostu
v Liblíně. Tato rezoluce byla přijata. Na jejím základě
navazoval poslanec Karel Folber styky s tehdejším výborem okresního zastupitelstva v Kralovicích. Okresní
výbor v Kralovicích, neměl vůli ani úmysl ke stavbě
mostu. Vymluvil se na projekt údolních přehrad na Berounce. Podle návrhu Ing. Františka Radouše měla být
zbudována pod Liblínem 60 m vysoká přehrada, jejíž
vrch měl sloužit jako přejezd. Tak byla stavba mostu
opět odsunuta a přestalo se o ní mluvit, protože projekt
splavnění řeky v letech 1911, 1912 a 1913 se zdál
opravdu uskutečnitelným.

Ale světová válka všechna tyto velké plány zmařila.
Po konci války nové poměry posunuly tuto myšlenku do
pozadí, protože zmizela naděje na uskutečnění údolní
přehrady. Liblínské panství, které bylo řadu let majitelem liblínského přívozu a obstarávalo prámový i člunový převoz se před válkou vzdalo převoznické koncese, kterou převzal kralovický okres. Dne 30. října
1923 byla v Liblíně svolána první schůze ke stavbě
mostu přes Berounku, na které byli zástupci okresu
kralovického, rokycanského, Okresního úřadu v Kralovicích, Obchodní komory v Plzni, Radnic, Kralovic,
Liblína, Bujesil, Lhotky, Sv. Kříže, Vranova, Kozojed,
Kožlan, Bučku, Dřevce a Brodeslav. Aby práce postupovala rychleji, byla zvolena tříčlenná komise sestávající z předsedy okresní správní komise Josefa Havlíka,
rolníka z Hodyně, jeho místopředsedy Josefa Tomáška,
úředníka Okresní nemocenské pojišťovny v Kralovicích,
liblínského rodáka, a právního rady kralovického
okresu JUC. Jaromíra Knedlhanse, syna liblínského rodáka Jana Slavibora Knedlhanse Liblínského.
Náklad na most činil 2 305 575 K, na tento obnos přispěl stát 25 %, tj. 480 000 K, země 30 %, tj. 510 000
K, rokycanský okres 50 000 K, Liblín 25 000 K, ostatní
obce 65 000 K, z fondu na stavbu mostů použito
80 000 K a výpůjčka okresu činila 1 095 075 K. Most je
ukázkou zdařilé inženýrské dovednosti.
Pavel Tersch
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SPOLKY
Spolek sochaře Václava Levého z.s. v Kožlanech

V sobotu 4. září 2021 náš Spolek
sochaře Václava Levého z.s. spolu
s Městem Kožlany pořádal již třetí
Kožlanský jarmark. Chtěli bychom
poděkovat za podporu a pomoc při
zajišťování programu.
Protože se snažíme navázat na historii Kožlan, tak letošní výstava
měla název: „Historie fotbalu v Kožlanech“. Výstavu připravila paní
Jitka Vlčková, která čerpala nejen
z fotografií, které nám zapůjčili fotbalisté Olympie Kožlany, ale také
pátrala v dokumentech okresního

archívu, kde jí opět nic neuniklo.
Děkujeme! O současném kožlanském fotbalu vyprávěl pan Jiří
Švamberg ml.
Opět jsme pořádali pekařskou
soutěž, tentokrát „O nejlepší závinštrůdl“.
Gratulujeme
paní
H.
Berbrové, paní H. Sebránkové a
paní O. Karlíkové, které přihlásily
své výborné pekařské výrobky a
porota je ohodnotila jako nejlepší.
Návštěvníci se mohli seznámit
s ilustrátorkou dětských knih paní
Alicí Danielovskou. Prodejci nabídli

V měsíci září se událo v našem
sboru spoustu nových událostí. Ve
středu 1. září na městském úřadě
bylo předáno vyznamenání „Zasloužilý hasič“ našemu dlouholetému členovi Jirkovi Švambergovi
st. Vyznamenání mu bylo předáno
starostkou
okresního
sdružení
hasičů Plzeň-sever Alenou Foldovou, za účastí starosty města Václava
Kratochvíla.
Vyznamenání

Zasloužilý hasič je nejvyšší vyznamenání, které může hasič dostat.
Ještě jednou gratulujeme.
8. září vyjeli naši hasiči na likvidaci sršňů do rekreačního střediska Tišina. V pátek 10. září proběhlo taktické cvičení naší zásahové jednotky. Jednalo se o cvičení
v budově Základní školy v Kožlanech. Našim hasičům byl nahlášen
požár budovy školy. Vyjeli jsme

www.kozlany.cz

Hasiči města Kožlan

zajímavý sortiment svým zákazníkům. Děkujeme paní E. Bricínové,
B. Furstové a J. Mrzenové, které
připravily pro děti výtvarnou dílničku a soutěže pro děti.
Celé odpoledne zpříjemňovala
návštěvníkům Kapela ŠLAPETON a
také vystoupil soubor KOZEL z Kozojed.
Těšíme se, že se sejdeme s vámi
opět za rok.
Za Spolek sochaře
Václava Levého z.s.
V. Kobyláková

s oběma vozy CAS a po příjezdu ke
škole byla většina dětí a zaměstnanců školy venku před budovou.
Naši hasiči se ihned ustrojily do dýchacího zařízení a šli na průzkum do
budovy pro zbylé osoby za účelem
evakuace osob. Na celé cvičení dohlíželi profíci z HZS Plasy. Vše bylo
potom vyhodnoceno a pak probíhala předváděcí akce naší techniky
a vybavení. Následující den jsme
Kožlanský zpravodaj 10 / 2021
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měli výjezd do nedalekých Černíkovic. Záchraná služba potřebovala
pomoct s naložením pacienta do sanity. V průběhu měsíce září naši
strojníci absolvovali kondiční jízdy.
V neděli 19. září jsme uctili památku tragicky zesnulých hasičů
z SDH Koryčany minutou ticha před
hasičskou zbrojnicí. Vyndali jsme
všechnu výjezdovou techniku a nastoupila celá zásahová jednotka
v jednořad.

Ke konci měsíce náš člen Jiří Vopata se zúčastnil kurzu strojníků
v Třemošné a 25. 9. úspěšnou závěrečnou zkouškou se stal našim
novým strojníkem.
Příznivci požárního sportu malých
hasičů můžou se přijít podívat v sobotu 9. 10. k hasičské zbrojnici a
přilehlému okolí, bude se zde konat
okresní kolo Plamen hned od rána.
Na závěr jsme Vás chtěli pozvat
na sobotu 16. 10. 2021 na naší

tradiční Hasičskou zábavu do Sokolovny v Kožlanech. Můžete nás
hasiče zahlédnout 10. 10. 2021
v neděli v kožlanských ulicích, kde
budeme předprodávat vstupenky
na tuto akci. Zábava začíná ve
20.00 hodin a bude hrát kapela Metronom. Tradičně bude bohatá tombola a půlnoční slosování o ceny.
Vaši Hasiči

Pyžamový pochod a výlet do Manětína
S letošními prázdninami jsme se tradičně rozloučili
To v sobotu 25.9.2021 nám počasí přálo více.
pyžamovým pochodem. I když byla obloha zatažená a
V krásný podzimní slunečný den jsme vyjeli na výlet do
občas spadlo i pár kapek, sešli jsme se v pátek
Manětína. Naše první prohlídka byla v opravovaném
27.8.2021 v 19 hodin před kulturním domem ve
Kostele sv. Barbory. Poutavě nám o jeho historii i souDřevci. Děti (ty mladší za doprovodu rodičů) prošly stačasnosti pověděl p. Pešík, který nás pak ještě vzal na
tečně celou trasu, která vedla kolem Dřevce. Za každý
prohlídku Kostela sv. Jana Křtitele. Náš výlet jsme zasplněný úkol dostaly jednu indicii a v cíli všechny
končili prohlídkou Manětínského zámku včetně zahrady
správně věděly, že hledaná pohádková postava je Vea nově opravené Oranžerie.
černíček. Za to dostaly odměnu a na připraveném ohni
Za Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce
si spolu s rodiči opekly buřtík.
Jindra Fišerová

Kožlanské šikulky
V září 2021 začínáme 11. sezonu. Těšíme se, že se zase budeme scházet každé úterý
od 14.hod. ve spolkové místnosti Městské knihovny Kožlany. Přejeme všem v Kožlanech
hezký podzim, pevné zdraví.
Chtěly bychom pozvat ženy, které rády něco vytváří, přijďte mezi nás. Budeme rády,
že se poznáme a pobavíme.
www.kozlany.cz
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KNIHOVNA
Týden knihoven 2021

Každoročně první týden v říjnu začíná kampaň Týden
knihoven v celé zemi. Ráda bych se proto zmínila o
situaci v naší kožlanské knihovně. Jako jedna z mála
nevykazuje prudký pokles čtenářů, ani výpůjček. Koronavir změnil naše životy, některé poznamenal
osobně, jiní pouze kritizovali vládní nařízení. Ať již
tomu bylo tak, nebo jinak, změnilo se i naše chování.
Někoho zákazy uspali k nečinnosti, někteří z obavy o
své zdraví se stali obezřetnějšími. Projevilo se to také
na našich čtenářích. Knihovna byla v omezeném provozu, ale knihy si ke svým čtenářům cestu našly, nebo
jsem se snažila cestu zprostředkovat. V knihovně fungovaly hromádky pro čtenáře, na vesnicích jsme výpůjčky vyřešili pomocí tašek, které jsme si předávali. Současným trendem v knihovnickém světě jsou
on line katalogy, objednávky přes počítač, knihoboxy
na vracení knih, používání virtuálního prostředí, videokonference a školení, ale neměli bychom zapomínat na
lidské kontakty. O ty jsme v této době byli ochuzeni a
já pevně věřím, že situace bude příznivější, budeme se
setkávat na společných akcích a opět k sobě najdeme
člověčí cestu.

Porovnání výpůjček (jen za Kožlany):
Rok 2019 počet čtenářů 302, počet výpůjček 9899
Rok 2020 počet čtenářů 298, počet výpůjček 9519
Rok 2021 počet čtenářů 270, počet výpůjček 7200 –
zatím do konce září, takže je reálná pravděpodobnost,
že výpůjčky dosáhnou průměru.
Zaznamenána je nižší návštěvnost, neboť čtenáři si
půjčují za jednu návštěvu více knih, než tomu bylo
dříve (ze strachu, že bude zase zavřeno)
Knihy jsou nakupovány ve stejném rozsahu, jako
v minulých letech, takže každý si může vybrat. Běžný
fond je obohacen ještě o výměnné soubory z knihovny
Kralovice. Pokud má někdo specifické přání a naše knihovna nedisponuje potřebnou knihou, lze ji objednat
z kterékoli knihovny v rámci meziknihovní výpůjční
služby.
Městská knihovna uvádí výstavu Z historie kožlanského fotbalu, která bude k vidění od 15. října do 15.
listopadu na chodbě knihovny. Výstavu připravila paní
Jitka Vlčková.
Na vaši návštěvu v knihovně se těší knihovnice Hana
Tupá.

SPORT
TJ Olympie Kožlany

V září už běžely soutěže všech kožlanských fotbalových týmů naplno. Áčku se nedaří ustálit zápasovou sestavu,
pravidelně řada hráčů absentuje a výsledky jsou i proto jako na houpačce. Vrcholem byl zápas v Tlučné, ke
kterému mužstvo z důvodu nedostatku hráčů vůbec neodcestovalo a připsalo si kontumační porážku. Na úzký
kádr doplácí i stará garda, která stále marně čeká na první bodový zisk a krčí se na chvostu tabulky. Mladším
žákům se stejně jako dospělým bodově daří zatím jen doma, ale kluci (a holky) pravidelně trénují a určitě se
budou jen zlepšovat.
Již nyní si Vás dovolujeme pozvat na sobotu 4. prosince do Sokolovny Kožlany, kde uspořádáme Mikulášskou
zábavu.
Jiří Švamberg
Výsledky - září:
A-mužstvo:
Kožlany – Nýřany 0:3 (0:2)
Tlučná – Kožlany 3:0
kontumačně
Kožlany - Kralovice B 2:1 (0:0)
Branky: Hora, Hromada
Kožlany – Trnová 3:0 (3:0)
Branky: Hromada, vlastní, Souček

Mladší žáci:
Kožlany – Trnová 13:1 (7:1)
Branky: Kašpar 3, Šot 3, V. Koura
2, Michalovský 2, Konopásek 2,
Tomková
Kaznějov – Kožlany 10:2 (3:0)
Branky: Kašpar 2
Mladotice – Kožlany 9:2 (4:1)
Branky: Kašpar, Michalovský
Kožlany – Hadačka 5:3 (4:1)
Branky: V. Koura 4, Adámek

Stará garda:
Kožlany – Zruč 1:2 (0:1)
Branka: Kožíšek
Plasy - Kožlany
8:4 (5:2)
Branky: Bílek, Kotěšovec, Vlček,
Purkar
Kožlany – Dýšina 2:4 (2:0)
Branky: Purkar, Kotěšovec

Mladší žáci (sobota):
2. 10. v o l n o
9. 10. Plasy - Kožlany
12:30
16. 10. H. Bříza B – Kožlany 12:15
23. 10. Kožlany – Kralovice 12:00

Stará garda (pátek):
1. 10. Manětín - Kožlany

Program - říjen:
A-mužstvo (sobota):
2. 10. Kožlany - Líně
15:00
9. 10. Zbůch - Kožlany
15:00
16. 10. Kožlany – Křelovice 14:30
24. 10. H. Bříza B - Kožlany 14:30 (ne)
30. 10. Kožlany - Třemošná 14:00

17:00

DBaK - KRA-KOŽ Cupy a domácí v obou na bedně
Dva zářijové víkendy patřila kožlanská tělocvična
formu před zápasy Nadregionální ligy. „Ačko“ ve své
dalším ročníkům basketbalových turnajů. První turnaj
skupině postupně porazilo družstva Sokola Kladno
jsme uspořádali pro kategorii kadetek a juniorek
(67:13), Sojek Pelhřimov (86:18) a U19 Tygrů Praha
(U17+U19) a do zápasů jsme nasadili dvě družstva.
(NRL) 40:24 a do play-off šlo z prvního místa. „Béčko“
„Ačko“ bylo složené z hráček, které budou v sezóně
naopak prohrálo své dva úvodní duely s HB Basket
startovat v ligových soutěžích a „Bečko“ si vyzkoušelo
Praha 23:36 a s U17 Tygrů 20:35. V zápase o třetí
www.kozlany.cz
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místo ve skupině holky zabraly a BC Slaný porazily
42:34. V play-off si pak ve čtvrtfinále „Ačko“ poradilo
s BC Slaný 42:14 a „Bečko“ prohrálo s Tygrama U19
23:35.
Nedělní ráno patřilo semifinálovým zápasům a „B“
zabralo a po výhře 38:34 nad Sojkama z Pelhřimova si
odpoledne zahrálo s HB Basket v repríze prvního zápasu turnaje o 5. místo. Pražandy byly opět nad síly
našich dívek a po těsné prohře 31:34 braly 6. místo.
„A“ si zopakovalo také zápas ze skupiny a opět porazilo
Sokol Kladno i když oproti zápasu ze skupiny jen o 10
bodů (42:32), Finálovým soupeřem „A“ bylo družstvo
BŠ Tygři Praha U19 a zápas se stal zcela jednoznačným
v náš prospěch, kdy jsme soupeře porazily velikým rozdílem skoro 50 bodů 64:15.
Ve druhém turnaji pak soupeřily hráčky kategorie
starších minižákyň U13. Dívky DBaK změřily síly postupně s HB Basket (25:33), Sokolem Nusle (52:16) a
Slavojem Litoměřice (30:33). Ve své skupině skončily
3. a ve čtvrtfinále nastoupily proti 2. celku z druhé skupiny, Sokolu Kladno. V zápase, kde se vedení přelévalo
ze strany na stranu, nakonec urvaly výhru 34:29 a ta
je poslala do bojů o medaile.
V nedělním dopoledni si pak zopakovaly zápas ze
skupiny proti Slavoji Litoměřice a zápas byl opět

vyrovnaný a to doslova – po základní části plichta.
V prodloužení se trefovaly jenom naše hráčky a výhra
34:28 nás nasměrovala do finále.
Soupeřem ve finále byl obhájce loňského prvenství a
soupeř ze skupiny, HB Basket Praha. U13 bohužel nenapodobily starší holky z předchozího týdne a ve finále
prohrály 21:30.
Na závěr mi dovolte poděkovat paní ředitelce Evě Sixtové, že nás na oba víkendy pustila do prostor školy,
což nám umožnilo uspořádat turnaje opět jako třídenní
a to znamenalo pro každý tým 6 zápasů. Po roční herní
pauze to znamenalo kvalitní přípravu na letošní sezónu
pro všechny účastníky.
Taktéž si dovoluji poděkovat kuchařkám a uklízečkám, že to s námi opět daly dohromady a věnovaly
nám svůj čas. Bez nich bychom turnaje uspořádat nemohli. A jen tak pro zajímavost, letos se na pohár zapsala vítězná družstvo s pořadovým číslem 60 a 61 ve
27-leté historii KRA-KOŽ CUPů.
A teď již vzhůru do mistráků sezóny 2021/22 a musíme věřit, že nám to zase nezavřou. Jak se nám bude
dařit, si Vám budeme průběžně sdělovat na stránkách
Kožlanského zpravodaje nebo si to můžete najít na
webu www.dbak.cz
J. Buňka

POZVÁNKY

Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici
vás zve na výstavu Zmizelé Kralovicko, která je otevřena od 14. září 2021 v kostele Zvěstování Pannně
Marii. Výstava volně navazuje na projekt Stoleté proměny Kralovicka z let 2019.
K této výstavě jsou připraveny komentované prohlídky,
které proběhnou:
5.10. v kostele Zvěstování Panně Marii v Mariánské
Týnici od 17 hodin
a dále formou vycházky:
7.10. Kralovice - sraz u Pomníku Svobody v centru
města v 16 hodin
14. 10. Kožlany - sraz u restaurace Na Křižovatce
v 16 hodin.
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. 10. 2021.
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