KVĚTEN 2021

Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
duben je za námi. Byl velice chladný a ranní mrazíky nás nutily se teple oblékat.
Tedy: „Duben, ještě tam budem“, nezklamal.
Covidová epidemie je snad na ústupu, děti se radují
z návratu do škol a venkovní sportoviště pomalu ožívají k velké radosti nás všech.
Při slunném počasí ožívají i dětská hřiště. Jedno takové bylo právě dokončeno v Hedčanech.
Druhé hřiště se začíná budovat v Hodyni. Obě akce
podpořila finančně Nadace ČEZ.
Práce na hodyňské škole se chýlí ke konci. Pracovníci firmy Král s.r.o. položí střešní krytinu, dokončí obložení sociálních zařízení, namontují světla a může se
gruntovat.
Nový rybník pod Bučkem je dokončen. Navazující
cestu pro turisty, pokračující za rybníkem do údolí,
prořezali pracovníci TS Míra s Markem.
V Kožlanech je nově vysázená alej 27 ks javorů. Opět
za finanční podpory Nadace ČEZ. Sázeli ji dobrovolníci
pod odborným dozorem pana Blechy.

Ve Sportovní ulici f. Beneš elektro buduje veřejné
osvětlení. Dobrou zprávou je, že jsme získali dotaci na
výstavbu školních šaten. Stavební firma zahájí práce v
průběhu května. Proběhla také těžba dřeva v okolí hájovny. Pan hajný zajistil těžební stroj harvestor, bylo
vytěženo 1400 m3 borovice.
Všem přeji příjemné jaro. Květen, nejkrásnější měsíc v roce, je toho příslibem.
Kulhánek Vladimír
místostarosta

Výsledky projednání rady města na 5. zasedání konaném dne 12. 4. 2021

Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů
rady, zaslané informace.

Rada schvaluje:
č. 47/21 - program 5. zasedání
rady města; č. 48/21 - 2. rozpočtové opatření roku 2021; č. 49/21 Závazná pravidla pro přidělování
městských bytů ve vlastnictví
města Kožlany s účinností od
www.kozlany.cz

12.04.2021 a cenu za pronájem
městských bytů ve výši 50,- Kč/m2
nově pronajatých od 12.04.2021; č.
50/21 - podání žádosti o dotaci do
dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí Plzeňského kraje v roce
2021“na nákup dvou kompletů přetlakových
dýchacích
přístrojů
včetně náhradních tlakových lahví;
č. 54/21 - podání žádosti Základní
školy a Mateřské školy dr. Eduarda

Beneše Kožlany o dotaci do titulu
„Mikrogranty pro oblast školství a
mládeže v roce 2021“ a případné
přijetí dotace a její vypořádání; č.
55/21 - zveřejnění záměru propachtování pozemků p.č. 1715 o
výměře 1687 m2 v k.ú. Dřevec;
p.č. 1216 o výměře 1451 m2 v k.ú.
Buček, p.č. 6039 o výměře 6239
m2 v k.ú. Kožlany; č. 56/21 - zveřejnění záměru prodeje pozemků
p.č. 1970 o výměře 24 m2 v k.ú.
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Dřevec, p.č. 1645 o výměře 862 m2
v k.ú. Dřevec, a části p.č. 1449/2 v
k.ú. Dřevec, kde se nachází stavba
studny.

3993/4 v k.ú. Kožlany bez připomínek; č. 53/21 - se stavbou nástavby
rodinného domu č.p. 25 na parcele
st.č. 35 k.ú. Hodyně u Dřevce bez
připomínek.

Rada souhlasí:
č. 51/21 - s provedením stavby vrtané studny na pozemku p.č.

Rada neschvaluje:
č. 52/21 - poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 7500,- Kč na provoz Linky bezpečí z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.

Časový harmonogram svozu nebezpečných složek komunálního odpadu
sobota 29. 5. 2021
Buček /náves/

8,00 – 8,15

Hodyně /náves/

8,20 – 8,40

Dřevec /náves/

8,45 – 9,00

Dřevec /KD /

9,05 – 9,15

Hedčany /náves/

9,45 -10,00

Kožlany /proti MÚ/

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!!!
Je třeba dodržovat bezpečnostní opatření –
rozestupy, roušky nebo respirátory.

10,10 - 11,05

Časy jsou orientační
Svážené odpady prostřednictvím mobilního svozu - Marius Pedersen a.s.
Nebezpečné odpady:
Pneumatiky:
velké spotřebiče: pračky, sušičky,
znečištěné obaly: prázdné obaly
osobní, nákladní /pokud je to
myčky, mikrovlnné trouby, el. spood barev, ředidel, tmelů, lepidel,
možné bez disků/
ráky,
maziv, olejů apod.
NE – traktorové pneumatiky,
chladící
zařízení:
chladničky,
odpadní barvy: zbytky barev,
duše, pneumatiky od jednostomrazničky, klimatizace, vinotéky
laků, lepidel, těsnících materiálů
pých vozidel a jízdních kol,
Spotřebiče musí být kompletní.
absorpční činidla: čistící tkaniny,
znečištěné ochranné oděvy a rukaPoužité elektrozařízení:
Ostatní:
vice, znečištěné hadry
malé spotřebiče: vysavače, žehzářivky:
trubicové,
výbojky,
motorové a ostatní oleje
ličky, fény, holicí strojky, pily, vrúsporné zářivky,
olejové filtry
tačky aj, TV, monitory, počítače,
NE – běžné, reflektorové a haloETERNIT – pouze po domluvě
tiskárny, faxy, telefony, fotoapagenové žárovky!
obce s obchodním oddělení MP,
ráty, přehrávače aj.
olověné akumulátory
max. 200 KG.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021

Online sčítání 27.3. - 11.5.2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným
okamžikem o půlnoci z 26. na
27.3. online sčítáním. Z důvodů
epidemické situace byla možnost
sečíst se online prodloužena do
11.5. Elektronický sčítací formulář
naleznete na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci Sčítání21,
která je dostupná v Google Play i
App Store. Online formulář můžete
jednoduše a bezpečně vyplnit z
pohodlí domova i za ostatní členy
domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.
Listinné sčítání 17.4.-11.5.2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do
11. 5. vyplnit a odevzdat listinný
sčítací formulář. Jeho distribuci
www.kozlany.cz

zajišťují sčítací komisaři, což jsou
zaměstnanci České pošty, příp.
Českého
statistického
úřadu.
Vzhledem k současné epidemické
situaci upravil ČSÚ v součinnosti s
Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich
dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat
podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných
hygienických pravidel (respirátor,
dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby
kontaktu). Sčítací komisaři budou
také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s

vyplňováním formulářů. V případě
potřeby se můžete obrátit na infolinku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz
nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a
v elektronickém formuláři.
Vyplněné formuláře bude možné
zdarma odeslat v odpovědní
obálce prostřednictvím schránek
České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále).
Na kontaktních místech sčítání
bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost
využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.
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Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro
všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů
na území ČR. Sečíst se musí každá
taková osoba, bez ohledu na místo
skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby
mladší 18 let, osoby omezené ve
svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,

s výjimkou diplomatů nebo cizinců
s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického
úřadu. Poskytují široké veřejnosti
informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo
odevzdat listinné formuláře. Na
kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření.
Adresy a telefony kontaktních míst
sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní.
Veškeré údaje jsou zpracovávány v
souladu s příslušnými právními
předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz.
Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak
se sečíst“. Odpovědi na nejčastější
dotazy naleznete v sekci „Časté
dotazy“.

Informace

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

Proč se očkovat? Aby se svět vrátil k normálu.

Očkování je nejefektivnějším způsobem, jak zvládnout pandemii onemocnění covid-19, se kterou se více než
rok potýká celý svět. Jen v České republice zemřelo za poslední rok více než 27 000 lidí s touto nemocí. „Očkování
v nás vzbudilo velké očekávání. Pro mě a věřím, že i pro většinu z vás, je očkování nadějí a velmi důležitou cestou
k návratu do normálního, svobodného života, na který jsme byli zvyklí. Zajít si s přáteli do restaurace, jet na
víkend na hory, v létě na dovolenou, ale i se normálně společně stýkat a navštěvovat. To určitě chybí nám všem,“
říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.
Právě očkování chrání před těžkým průběhem onemocnění a ztrátou života. V České republice jsou k dispozici
zatím vakcíny čtyř výrobců – Comirnaty od společnosti Pfizer/ BionTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson (od
konce dubna). Všechny vakcíny dostupné na českém trhu mají vysokou účinnost, jsou schváleny Evropskou lékovou agenturou (EMA) i českým Státním ústavem pro kontrolu léčiv. V našem kraji očkují Fakultní nemocnice
v Plzni, nemocnice zřizované Plzeňským krajem, Velkokapacitní očkovací centrum v Plzni na Skvrňanech i další
nemocniční a zdravotnická zařízení.
Nyní již vakcíny prokazují první úspěchy poklesem počtu těžkých případů a úmrtí u očkovaných skupin obyvatel.
Připraví totiž imunitní systém očkovaného tak, aby dokázal rozpoznat koronavirus (SARS Cov-2) a bránit se proti
němu připravenými protilátkami dřív, než virus stihne vyvolat příznaky onemocnění. Vakcíny nemohou vyvolat
onemocnění covid-19, protože neobsahují živý virus.
Plzeňský kraj více než rok pomáhá svým občanům vyrovnat se situací, která je pro všechny nová. Na webu
kraje jsou všechny informace týkající se epidemie, očkování i statistických dat přehledně uvedené. Kraj také ve
spolupráci s dalšími partnery (Mezigenerační centrum Totem a Plzeňský Prazdroj) zřídil informační linky, na které
mohou senioři požádat o pomoc s registrací k očkování. Díky spolupráci s družstevními prodejnami COOP Plzeňský kraj zahájil informační kampaň k očkování i v odlehlejších částech regionu a od poloviny dubna rozšířil kampaň i do dalších médií, např. netradičně do Šlágr TV či do iVysílání České televize. Cílem informační kampaně je
poskytnou ucelené, aktuální a ověřené informace všem občanům.
Více informací je dostupných na www.plzensky-kraj.cz.
Jak se zaregistrovat k očkování? K získání termínu očkování jsou nutné dva kroky:
KROK 1 – REGISTRACE DO SYSTÉMU
•
•

Na adrese registrace.mzcr.cz musíte vyplnit internetový registrační formulář, zadejte číslo mobilního
telefonu a odešlete. Následně Vám přijde SMS s kódem PIN 1.
Po zadání PIN 1 se zobrazí jiný formulář – vyplňte požadované údaje a preferované místo očkování a
odešlete formulář.

KROK 2 – REZERVACE TERMÍNU
•
•

Čekejte na SMS s druhým PIN kódem – obratem přijde jen tehdy, jsou-li volné termíny. Nepřijde-li PIN2
obratem, čekejte na "zvací" SMS. S její pomocí se lze přihlásit na https://reservatic.com/ockovani a termín zarezervovat.
Po obdržení SMS s PIN 2 rezervujte termín, zadejte přesný termín očkování vč. hodiny a potvrďte.

Potvrzení o termínu očkování je možné stáhnout ve formátu PDF, přijde také na uvedený mail. Termín druhé
dávky se vytvoří automaticky. Více informací je dostupných na www.plzensky-kraj.cz.
www.kozlany.cz
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Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
12.dubna se 18 dětí, z celkového
počtu 22 předškoláků, vrátilo bezmála po dvou měsících do mateřské
školy.

Návrat k normálu…

Dvakrát týdně máme zajištěny antigenní testy, které děti bez problémů zvládají celkem samy někdy
s dopomocí rodičů. Život ve školce
se pomalu vrací a od pondělí 26.
dubna se zase všichni po dlouhé
době scházíme. Testování se dětí již
nebude týkat, personál je již proočkován, tak snad...

Příprava provozu byla náročná a to
především z důvodu nejasných a
stále se měnících opatření, nařízení,
doporučení a metodických pokynů.

Doporučení, abychom trávili co
nejvíce času venku, nám často kazí
počasí. Přeci jen je zatím docela
zima. Přesto začínáme s drobnými
pracemi na naší zahradě. Vypleli
jsme záhony, kde nám vymrzly bylinky, některé jsme přesadili a ve
vyprázdněných vyvýšených záhonech založíme s dětmi atraktivnější
plodiny - hrášek a mrkev. Pomáhat
a pečovat budou snad všichni, obzvlášť když pak bude možnost pozorovat růst a ochutnávat, co jsme
si zaseli.
Od 5. do 14. května bude probíhat v mateřské škole zápis
pro školní rok 2021/2022. Veškeré informace k zápisu najdou rodiče na stránkách školy www.zsamskozlany.cz v sekci Mateřská škola.
Zápisy probíhají bez přítomnosti
dětí a rodiče mají na výběr, zaslat
vyplněné dokumenty do datové
schránky školy nebo emailovou
poštou, či osobně předat v mateřské škole. Pro děti narozené do
31.8.2016 je předškolní docházka
ze zákona povinná.
Lenka Kozlerová

Co se děje ve škole, když se začne testovat?

Minulý měsíc jste mohli nahlédnout do zákulisí školy díky krátkým
výpovědím našich učitelů. V dubnu
se ve školách začalo blýskat na
lepší časy. Všude se mluvilo o jejich
postupném otevírání, protože jsou
učitelé naočkovaní a žáci se budou
testovat.
I my ve škole jsme se na návrat
prvního stupně rotačně a s ním spojené testování připravovali. Manuály z MŠMT dorazily během čtvrtečního rána, takže jsme měli celé dva
pracovní dny na veškerou přípravu.
Stále si říkám, kde je ten panem
ministrem slibovaný týden na přípravu? Tento školní rok nás už ale
vycvičil. Celé školní soukolí se dalo
rychle do pohybu, aby bylo v pondělí pro žáky vše připraveno. Ráda
bych poděkovala všem zaměstnancům školy za vstřícnost a ochotu řešit neustále se měnící podmínky a
pravidla a třídním učitelům za
urychlené předávání důležitých informací rodičům i žákům.
První den testování proběhl
zcela bez problémů, z celého prvního stupně chyběli pouze 4 žáci,
jejichž rodiče se z různých důvodů
rozhodli, že s testováním ve škole
nesouhlasí. Měla jsem možnost být
www.kozlany.cz

u testování v první třídě a viděla
jsem, jak se děti do školy těší a
žádné výtěry z nosu, mytí rukou
nebo nasazenou roušku vůbec neřeší. Jsou spokojené mezi svými kamarády a s paní učitelku, která pro
ně připravila hezký den ve škole. Ve
stejném duchu vše probíhalo
i v ostatních třídách.
V dubnu proběhly rodičovské
online schůzky a čtvrtletní hodnocení. Poprvé se u některých žáků
objevilo slovo nehodnocen. Je to
proto, že některé děti neodevzdaly
nutný počet úkolů a učitel tak nezískal dostatek podkladů pro hodnocení. Chápu, že žáci ztrácí motivaci a nemají chuť sami doma něco
dělat. Určité minimum je však nezbytné. Prosím všechny rodiče, aby
svým dětem pomohli s organizací
školní práce a dohlédli na ně, zda
vše plní v dostatečné kvalitě a zadaném termínu. Do konce roku se
některé třídy do školy podívají maximálně na tři týdny a učitelé budou
nuceni při závěrečném hodnocení
vycházet z odevzdaných prací během distanční výuky. Dalším podkladem pro hodnocení bude i sebehodnocení žáka a hodnocení rodičem, které jsme využili i na podzim.

Budeme velmi rádi, pokud se od našich žáků i rodičů dozvíme, jakým
způsobem máme v distanční výuce
nadále pokračovat, jaké postupy se
osvědčily a co by bylo ještě třeba
vylepšit.

Současná rotační výuka je sice
možnost, jak dostat žáky zpět do
školy, ale také s sebou přináší další
zátěž pro učitele. Snažíme se udržet původní rozvrh pro online hodiny a k tomu učit podle běžného
rozvrhu žáky ve škole. Navíc tu občas máme děti na individuální konzultaci a od 19. dubna chodí na dvě
odpoledne v týdnu deváťáci, aby se
alespoň trochu připravili na jednotné přijímací zkoušky. V takové
době se má každý co ohánět, aby
vše zvládl. Najednou nám chybí
volné učebny na online výuku pro
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učitele, kteří nemohou učit z domova.
Vrcholí zápisy dětí k povinné
školní docházce, na které budou
navazovat zápisy do mateřské
školy v období 5. – 14. května
2021. Desátou etapou bude zakončena i výzva „Kozlíkovy turistické

vizitky“, které se účastní velká část
našich dětí i s jejich rodiči. S ukončením mimořádného stavu bude
nutné zvolit zástupce do školské
rady. Prosíme všechny rodiče, aby
třídním učitelům poslali své návrhy
na možné zástupce z řad rodičů.

Online volby uspořádáme v průběhu května.
Podle posledních informací se
zdá, že se nám počátkem května
vrátí do školy na střídačku druhý
stupeň a v budově bude zase na
obou patrech živo.
Mgr. Eva Sixtová

HISTORIE
Dřevec – 3. část
Čp. 21 – 1869: vlastník Jan Hora (*1829 Buček), manželka Marie (*1834), děti Josef (*1859), Jan (*1836) a
Marie (*1866), příbuzná Josefa Vodáková (*1808 Rybnice); 1880 – majitel Martin Škubal (*1829 v Korytech),
manželka Anna (*1828), děti Josef (*1858), Jan (*1860), Josefa (*1868) a Bohumil (*1872) a tchýně majitele
Marie Sajdlová (*1794); 1890 - majitel Jan Škubal (*1860), manželka Anna (*1864 v Kočinech), Janův bratr
Bohumil a Janovi rodiče Martin a Anna; 1900 – Jan Škubal s manželkou Annou, děti Josef (*1891), Václav
(*1897), František (*1900) a Justina (*1895), otec majitele Martin Škubal a služka Marie Šourová (*1893 v Kozojedech); 1921 – Jan Škubal s manželkou Annou a dětmi Václavem a Annou (*1904). Všichni církev československá.
Čp. 22 – 1869: majitelka vdova Anna Kašíková (*1826 v Černíkovicích), její děti František (*1847), Marie
(*1851), Anna (*1856), Antonie (*1860) a Vojtěch (*1863), vdova výměnkářka Marie Kašíková (*1810 v Kaceřově); 1880 – majitelka Anna Kašíková, děti František, Anna, Antonie a Vojtěch; 1890 – majitel František Kašík
(*1846?), manželka Anna (*1860), jejich děti Božena (*1864) a Helena (*1866), babička Anna Kašíková, majitelův bratr Vojtěch a služka Marie Třísková (*1872 v Kopidle); 1990 – František Kašík s manželkou Annou a dětmi
Boženou, Helenou, Annou (*1893) a Marií (*1900); 1921 – majitel Václav Kožíšek (1882), manželka Božena, děti
Václav (1910) a Adolf (*1912), Boženiny rodiče František a Anna, služka Josefa Štolová (*1895 v Lednici). Všichni
církev československá až na Annu Kožíškovou.
Čp. 23 –1869: vlastník Václav Birka (*1841), manželka Barbora (*1845 ve Studené), syn Josef (*1869), vdova
výměnkářka Barbora Birková (*1812 v Jablečnu u Zbiroha), výměnkář Jan Vodák (*1786), jeho manželka Kateřina (*1805 v Černíkovicích), syn Jan (*1845), obuvník, jeho bratři František (*1848) a Matěj (*1851) a děvečka
Františka Seiferová (*1852 ve Slatině); 1880 – majitel Martin Vlk (*1853 v Bílov), manželka Marie (*1854 v Žichlicích), synové Blažej (*1877 v Bílově) a Václav (*1870), služebná Marie Slachová (*1859 v Bílově); 1890 –
Martin Vlk s manželkou a dětmi Blažejem, Václavem, Vojtěchem (*1885), Anežkou (*1883) a Helenou (*1888),
čeledín Josef Chlup (*1868 v Hadačce) a služka Veronika Chlupová (*1872 v Hadačce); 1900 – Martin Vlk s manželkou Marií a dětmi Vojtěchem, Adolfem (*1892), Anežkou a Helenou, syn Blažej ve vojenské službě a syn Václav
učitel; 1921 – majitel Jaroslav Petřík (*1891 v Hodyni), manželka Helena, její rodiče Martin a Marie Vlkovi, čeledín
ovdovělý Antonín Vaňourek (*1888 v Hodyni), služka Růžena Václavíková (*1899 ve Výrově), schovanec Josef
Vlk (*1904 v Tridentu, Tyrolsko). Všichni církev československá.
Čp. 24 – 1869: výměnkář Josef Brůha (1820) s manželkou Marií (*1807 v Bučku), jejich dcery Kateřina (*1851)
a Františka (*1854 a jejich příbuzná Johanna Šíblová (*1859 v Kožlanech); 1880 – majitel František Štěpán
(*1840 v Krakově), manželka Josefa (*1844), rodiče manželky Josef Brůha (*1818) a Marie (*1803 v Bučku);
1890 – František Štěpán (*1832?) s manželkou Josefou (*1848?), Josef Brůha – otec Josefy, Kateřina Tomášová,
švagrová majitele vdova (*1849 v Černíkovicích), její děti Antonie (*1872 v Černíkovicích), Anežka (*1878 v
Černíkovicích) a Marie (*1880 v Černíkovicích); 1900 – František Štěpán s manželkou Josefou, čeledín František
Čiha (*1878 v Brodeslavech), druhá vlastnice Kateřina Tomšová, švagrová majitele (*1851 v Čeníkovicích), její
děti Anežka (*1879) a Marie (*1883), dále u nich bydlel učitel Vilém Ješke (1877 v Bezdězi) u Mnichova Hradiště;
1921 – majitel František Beneš (*1883 Malý Újezd u Rakovníka), manželka Marie (*1884), dcery Jarmila (*1910)
a Marie (*1914), čeledín Václav Kraus (*1894 ve Zdejcině u Berouna), služka Antonie Císařová (*1899 v Kralovicích), výměnkáři František Štěpán a manželka Josefa, výměnkářka vdova Kateřina Tomešová. Všichni až na tři
výměnkáře člen církve československé.
Čp. 25 – 1869: majitel Václav Vopat (*1831 v Rybnici), manželka Anna (*1832 v Babině), děti Anna (*1853),
František (*1855), Kateřina (*1857), Marie (*1860), Vojtěch (*1862) a Josefa (*1869); 1880 – Václav Vopat
s manželkou Annou, děti Anna, František (u něho je poznámka, že je v Americe), Kateřina, Marie, Vojtěch, Josefa
a Václav (*1871); 1890 - Václav Vopat s manželkou Annou, děti Vojtěch, Václav (slouží ve Strojeticích u Podbořan), Marie (slouží v Praze) a Josefa; 1900 – vlastníci usedlosti Vojtěch Vopat (*1862) a jeho manželka Marie
(*1874 ve Velké Bukové u Křivoklátu), děti František (*1900) a Františka (*1899), výměnkářka Anna Vopatová
a služka Antonie Knedlíková (*1883 v Kopidle); 1921 – Vojtěch Vopat s manželkou Marií a dětmi Františkou, Marií
(*1904)a Annou (*1913). Všichni církev československá.
Čp. 26 – 1869: majitel František Žákovec (*1818), manželka Barbora (*1826 v Brodeslavech), děti Jan (*1850),
František (*1853) a Vojtěch (*1858); 1880 – František Žákovec s manželkou Barborou a dětmi Františkem (toho
www.kozlany.cz
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času v Americe) a Vojtěchem; 1890 – majitel Vojtěch Žákovec (*1858), manželka Antonie (*1862), děti Josef
(*1886), Božena (*1884) a Anna (*1889), výměnkář František Žákovec, čeledín František Fencl (*1869 v Robčicích); 1900 – Vojtěch Žákovec s manželkou Antonií, děti Josef, Božena (prodavačka v Plzni) a Anna, výměnkář
František Žákovec, čeledín Václav Beneš (*1878 v Bučku), služebná Marie Hrušková (*1876 v Nynicích u Plzně);
1921 - majitel Václav Beránek, dům neobýván.
Čp. 27 (obecní dům – pastouška/kovárna) – 1869: nájemník Antonín Knedlhans (*1843 v Liblíně) obecní kovář,
manželka Eva Knedlhans (*1843 v Čemíně/Čeminy u Touškova), děti Johanna (*1867 Liblín) a Václav (*1869),
František Sopper, obecní hajný (*1814), manželka Františka (*1810 v Nových Dvorech u Rakovníka) a dcera
Josefa (*1851 v Chmelištné u Jesenice); 1880 – obecní kovář Josef Tomeš (*1846 v Černíkovicích), jeho manželka Kateřina (*1851), děti Antonie (*1873) a Anežka (*1879), učedník Jiří Lodl (*1865 v Kopidle), nájemník
Václav Sopper s dcerou Františkou (*1870 v Karlových Varech); 1890 – mistr kovářský Josef Chrz (*1854 v Senomatech u Rakovníka), manželka Josefa (*1859 v Senomatech u Rakovníka), syn Antonín (*1887 v Zavidově),
švagrová Vincencie Čermáková (*1863 v Senomatech), učedník František Nachtigal (*1873 v Senomatech), Václav Sopr, husopas, jeho manželka Anna (*1848) a dcera Františka; žebrák František Vodák, obývá z milosti obecní
byt (*1848), manželka Anna (*1849 v Levoticích u Žatce), děti Karel (*1874), Hugo (*1878), František (*1882),
Emil (*1887), Rudolf (*1900)a Anna (*1884 v Mostě); 1900 – majitel bytu mistr kovářský Jan Kovanda (*1875
v Dolním Břízsku), manželka Marie (*1876 v Kaznějově), švagrová Anna Urbanová (*1876 v Kaznějově), nájemník druhého bytu Václav Sopr, husopas, jeho manželka Anna, obecní chudý Martin Pok (*1824/5); 1921 – obecní
kovář František Sinkule (*1877 v Dobříči), manželka Marie (*1882 ve Slatině), děti Václav (*1906) a Marie
(*1914). Všichni církev československá.
Čp. 28 – 1869: vlastník Josef Šimandl (*1837 v Robčicích), manželka Marie (*1838), děti Marie (*1857), Jan
(*1861), Josef (*1864) a Josefa (1869); 1880 – titíž, Jan se věnuje sladovnictví, + dvě dcery Antonie (1872) a
Kristina (*1875); 1890 – Josef Šimandl s manželkou Marií a dcerami Antonií a Kristinou; 1900 – majitel Václav
Holub (*1870 v Bělbožicích), manželka Antonie, dcery Milada (*1896) a Marie (*1898), služka Marie Urbánková
(*1880 v Lednici), výměnkáři Josef a Marie Šimandlovi; 1921 – Václav Holub s manželkou Antonií a dětmi Miladou, Marií a Václavem (*1901), služka Anežka Šmídlová (*1902 v Nebřezinech). Všichni církev československá.
Čp. 29 – vlastník Ondřej Seidl (*1833), manželka Marie (*1838 v Břežanech); 1880 – majitel Jan Pipla (*1843
v Kozojedech), manželka Marie (*1837 v Břežanech), dcera Josefa (*1869); 1890 – titíž; 1900 – vlastník František Švejkovský (*1868 v Hradecku), manželka Josefa, výměnkáři Jan Pipla s manželkou Marií, děti František
(*1900), Anna (*1895) a Anežka (*1897); 1921 – majitel František Švejkovský s manželkou Josefou, děti
Anežka, Františka (*1902) a Marie (*1904), výměnkář Jan Pipla. Všichni římští katolíci.
Čp. 30 – 1869: - ; 1880 - ; 1890 – majitel Josef Jakeš (*1855), manželka Rosalie (*1853 v Lednici), synové
Václav (1883), Josef (*1884/5) a Antonín (*1886/7); 1900 – titíž + syn František (*1895), Václav t.č. obuvnický
tovaryš v Žatci a Josef obuvnický učeň v Žatci; 1921 – vlastník Josef Jakeš s manželkou Růženou (*1891 v Kočíně), vdovec výměnkář Josef Jakeš a majitelův bratr František. Všichni církev československá.
V roce 1921 bylo v Dřevci 29 domů, uděleno do té doby 30 čísel popisných, obýváno bylo 27 domů a 2 neobývané.
Jedno čp. fyzicky odstraněno. Počet přítomných osob v den sčítání: 169.
J. Vlčková

Původ Čisteckého jablka (dnes Čistecké lahůdkové)

Kdo by neměl rád Čistecká jablka! Krásná, zelená s občasným
červenavým líčkem, nádherně šťavnatou bílou, téměř nehnědnoucí
dužinou, sladká a mírně kořeněná
se slabou slupkou. Zkrátka báseň
pro milovníky ovoce. Snad všichni,
kteří je pěstují, se domnívají, že jejich původ je ze sousední obce
Čistá, ale již většinou nevědí, odkud
toto jablko skutečně pochází a kdo
toto jablko do této podoby v našich
podmínkách vyšlechtil.
„Otcem“ našeho (českého) Čisteckého jablka je František Herles
(*1861 Čistá – +1838 Praha),
známý chemik, pedagog, cukrovarský technolog a ovocnář. Narodil se
Bartoloměji Herlesovi, měšťanu
z Čisté čp. 122, synu obchodníka, a
Kateřině, rozené Fleglové z Třemšic
www.kozlany.cz

30. dubna 1861. Vystudoval nižší
reálku v Rakovníku a vyšší reálku
v Plzni, poté obor technické chemie
na České vysoké škole technické
v Praze. Po studiu nastoupil do cukrovaru v Cerhenicích, pak pracoval
ve Zvoleněvsi u Slaného. S tímto
oborem byla spojena většina jeho
profesního života. Z cukrovarnictví
si nechal patentovat několik patentů, v roce 1893 si založil v Praze
technickou
chemicko-analytickou
laboratoř, v roce 1894 byl zvolen do
ředitelství Společnosti pro průmysl
chemický v Království českém. Své
nové poznatky neustále publikoval
v odborných časopisech monarchie,
především ale českých a česky. Od
roku 1900 byl členem Mezinárodní
komise pro jednotné metody zkoušení cukru. Po vzniku samostatného

Československa byl jmenován čestným doktorem na ČVŠT v Praze a
zastával řadu významných funkcí.
Byl literárně velmi plodný, o čemž
svědčí desítky a desítky odborných
článků a knih především z jeho
hlavního oboru – tj. cukrovarnictví.
Ale co nás více zajímá, je, že byl
také zaníceným ovocnářem. V Čisté
založil vlastní zemědělskou pokusnou a semenářskou stanici, v níž
vyšlechtil otužilou odrůdu Čistecké
jablko,
dále
Čisteckou
ranou
švestku a dva druhy hrušek. Ze
svých sadů a školek dodával na trh
stromky, zúčastňoval se oborových
výstav. Kořeny Čisteckého jablka
ale musíme hledat v Kanadě, kde
jeho předchůdce vyšlechtil kolem
roku 1860 v Ontariu L. Woolwerthon (Princezna Luiza). Čistecké je
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odolné proti chladu, ale je náchylné
k různým chorobám. Jeho chuť
velmi závisí na použité podnoži,
proto také jablka z různých stromů
chutnají dost odlišně.

Přestože je František Herles kapacitou především v oboru cukrovarnickém, jeho počiny v oblasti
šlechtitelské a sadařské jsou nám
bližší a nutno dodat závěrem, že

Čistecké jablko se mu opravdu podařilo.
J. Vlčková

Osázení Angerbachu
V polovině dubna byla vysázena nová alej podél
cesty od pískovny směrem k ulici Na Výfuku. V poslední
době se v Kožlanech ostatně dost vysazují nové
stromy, což je činnost velmi záslužná, dříve by dodali i
bohulibá. Snad největší osazovací akcí v novodobých
dějinách města bylo zalesňování vrchu Angerbachu,
kde byly do té doby pusté svahy, pole a louky. Základní
osazování bylo uskutečněno v roce 1889 a o něm se
nám dochovala písemná zpráva tehdejšího starosty Bureše v městské kronice. Zde je uvedený text (bez oprav
a jazykových úprav.):
„Holé stráně Angrbachu (jinak Handrbachu nebo
Zbořence), kde až do husitských válek stával lovčí hrádek téhož jména, smutně a pustě zvedaly se z krásného údolí pod nimi kolem Vožehova mlýna. Letošního
jara konečně usneseno vrch zalesniti. Ze dvou lesních
školek bylo pohotově hojně sazenic, mladých jedlí,
smrčků, modřínů a akátů, nad to i zemědělská rada
král. českého požádána byvší několik tisíc sazenic darovala.
S pracemi započato ihned a se vším úsilím – byloť
kolem 70 lidí každého dne zaměstnáno. Vysazovati se
začalo hned od cihelny u rybníka (Vožehova) a osázena
byla celá strana tato až ke hrotu a na druhé straně
k městu hledící skoro tak dlouhá část. Na vlastní vrchol
nasázeno hojně lip, věřábů, javorů, jilmů apod. (zakoupených za 24 zl., dělníkům zaplaceno za vysazování

kolem 25 zl.). Počasí bylo dosti příznivé a všecky sazenice poměrně dosti slušně se ujaly. Kéž nezůstane na
pouhém začátku, kéž pokračováno bude vždy dále
k okrase a prospěchu našeho okolí a města.“

Kožlany – konec 19. století

V zalesňování bylo skutečně pokračováno v následujících letech, až byla na přelomu 19. A 20. Století zalesněna valná část ostrohu nad soutokem Hradeckého
potoka a Kůzovského potoka, dnes Javornice.
J. Vlčková

SPOLKY
Malý krok pro lidstvo, ale velký pro Hedčany

Jakmile jsme se v březnu dozvěděli, že komponenty
na dětské hřiště do Hedčan jsou připravené, okamžitě
jsme se dali do práce. Prostranství u restaurace bylo
nutné nejprve pečlivě vyměřit, vymyslet, kudy děti do
domečku budou vstupovat, kde se sklouznou po
skluzavce, kde bude umístěna houpačka a kde horolezecká stěna. Poté, co těžká technika travnatý povrch
na budoucí hřiště strhla, museli jsme vytrhat kořeny,
konstrukci pevně ukotvit do země, položit plachtu, na
ni kamínky a hřiště sestavit. To poslední nám dalo asi
nejvíce zabrat, protože jak jsme zhruba po hodině a půl
přemýšlení zjistili, firma nám dodala plánek k úplně jinému typu hřiště. Ale i s tím jsme si nakonec poradili a
od soboty 24. dubna hřiště stojí.
Děkujeme Městu Kožlany, že se po letech podařily
vyřešit majetkové vztahy daného prostranství a že se
naše přání mít v obci hřiště stalo realitou. Věříme, že
hřiště bude sloužit nejen místním dětem, ale i dalším,
kteří do Hedčan, třeba s rodiči či prarodiči, zavítají.
Zbývá už jen jediné přání - aby se restaurace po covidové přestávce co nejdříve otevřela a zatímco děti

budou řádit na hřišti, dospělí si budou moci vychutnávat točenou desítku. Děkujeme všem, kteří přiložili
ruku k dílu a svůj volný čas, především o sobotách,
obětovali pro dobrou věc.

Valentýna Bílá

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici…
…připravuje výstavu "Zmizelé Kralovicko"Součástí výstavy budou i zaniklé objekty v Kožlanech, proto si Vás
dovoluji požádat o pomoc při získávání dokumentů a fotografií. Zapůjčené materiály můžete doručit do knihovny v Kožlanech, nebo se domluvit na předání. Po naskenování budou ihned vráceny.
Předem děkujeme za pomoc.
Hana Tupá
kknihovna@seznam.cz nebo tel. 721 084 931
www.kozlany.cz
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Recept na ořechovku - nejen pro dobrovolníky při sázení javorové aleje
Ořechy trháme nejpozději 24. června, do svatého Jana Křtitele, aby se nestačila udělat skořápka, nešly by
dobře krájet!
Ingredience:
24 ks nezralých vlašských ořechů, zdravých, bez poškození
celá skořice - 5 tyčinek
trochu hřebíčku (4-6 ks), 1 malý muškátový oříšek, kousek vanilkového lusku
1 limetka, ½ pomeranče
1 l vodky (koňaku, slivovice, jablkovice, meruňkovice apod. – trochu chutná podle použitého alkoholu!)
50 dkg pískového cukru
trochu vody
Postup: Ořechy nakrájíme na tenké plátky, vložíme do 5l sklenice, přidáme ingredience (limetku a pomeranč
nakrájíme rovněž na plátky) vyjma cukru, zalijeme alkoholem, hrdlo lahve zakryjeme celofánem a převážeme.
Lahev postavíme nejlépe na okno, na sluníčko. Každý den promícháme! Po cca 6 týdnech (lépe po 8 týdnech na
konci prázdnin) svaříme cukr s trochou vody. Sbíráme pěnu, aby byl cukr čistý. Scedíme výluh a vmícháme do
něj vychladlý svařený cukr. Naplníme do lahví a necháme ještě uležet. Do lahví můžeme přidat kousky skořice.
Dobrou chuť!

SPORT
Ano, je to tak, už můžeme trénovat. Sice venku a s omezeními, ale
trénujeme. Kromě toho, že trénujeme, tak zjišťujeme „škody“ způsobené lockdownem. Po prvních
trénincích je vidět, a předpokládali
jsme to, že ten, kdo na sobě makal
individuálně nebo jen plnil různé
klubové a týmové výzvy a účastnil
se online tréninků na tom není fyzicky zas tak špatně. Ten, kdo
doma ležel u televize a internetu a
nebyl ochoten se vypsaných akcí
zúčastnit, je na tom fyzicky hůře
nebo to zabalil. Bohužel mnoho našich hráček je v „blbém“ věku a samozřejmě s omezením tréninků si
našly jinou zábavu. Uvidíme, třeba
se k nám zase vrátí.
Zároveň je třeba říci, že soutěže
ročníku 2020/21 byly ukončeny. A
to jak republikové, tak oblastní/krajské bez vyhlášení pořadí
a bez postupů a sestupů. Takže
druhá sezóny jako kdyby nebyla.
Rozvolnění nám dává šanci nejen
trénovat, ale také doufáme, že
s pokračujícím uvolňováním bude
možné v červnu uspořádat další
ročník Memoriálu Katky Šlikové.
Zatím počítáme s termínem 19.
června, ale samozřejmě vše bude
záležet na situaci kolem epidemie
COVID-19. Pro nás, jako organizátora je potěšitelné, že nás kontaktují trenéři, zda s uspořádáním turnaje počítáme. Takže v případě, že

DBaK – hurá už zase trénujeme
bude možné turnaj uspořádat, se
máme na co těšit.
Stejně tak počítáme s KRA-KOŽ
CUPy v září. Zde nám situaci
drobně komplikuje možnost, že se
v termínu srpen – září mohou uskutečnit kvalifikace o Extraligy. VV
ČBF totiž rozhodl o rozšíření extraligy U17 i U19 o dva týmy. Podmínkou pro zařazení do dvoukolové
kvalifikace je účast družstva v dorostenecké lize příslušné kategorie
v letošní sezóně. Což v obou kategoriích splňujeme. Kvalifikace se
uskuteční v termínu květen – červen nebo srpen – září v případě, že
bude povoleno „amatérské“ sportování a zápasy. Jestliže nebude
možné kvalifikaci uspořádat, nebudou extraligy pro sezónu 2021/22
rozšířeny. Zajímavostí je, že u dívek by se mely extraligy rozšířit o
dva týmy a u chlapců dokonce o
čtyři. V dalších letech je pak plánováno zase zúžení na 12 týmů, ale i
to se může změnit. Tak nám držte
palce, když bude kvalifikace uspořádána, jdeme do toho. Doufáme,
že pro nás bude výhodou i to, že základ obou družstev hraje tuto svoji
kategorii již druhým rokem.
I když bylo sportování v roce
2020 výrazně omezené, uspořádal
Karel Popel již 30. ročník ankety o
Nejúspěšnější sportovce města
Kralovice. Vyhlášení proběhlo ve
čtvrtek 26. dubna na radnici

v Kralovicích a z důvodu omezení
se ho zúčastnili jen vítězové jednotlivých kategorií. S potěšením Vám
můžeme sdělit, že na poháru pro vítěze kategorie kolektivů bylo opět
zapsáno basketbalové družstvo.
Tentokráte naše U15. Cenu za tým
převzala Anička Běláčová, která se
sama pak v kategorii žactva umístila na 2 pozici.

A basket získal i další umístění na
pomyslných bednách. Klára Buňková byla v hlavní kategorii třetí a
stejnou pozici přisoudili hlasující i
mně.
Na závěr si dovolím vyslovit
pouze jedno přání. Ať je v roce
2021 možno hlasovat o výkonech
sportovců alespoň za léto a podzim.
J. Buňka
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na MěÚ Kožlany, telefon 373 396 613 (A. Denková) nejpozději do 25. v měsíci. Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako
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