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Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
leden, nejchladnější měsíc v roce, utekl jako voda.
Venkovní teploty se střídají okolo nuly. Běžecké lyže
stojí smutně v koutě a brusle jsme mohli nazout pouze
jeden víkend. Jeden den sněží a mrzne, děti samou radostí postaví sněhuláka, který se druhý den tváří, jako
by bylo 8. března. Takhle si tedy s námi ta zima pohrává.
Zrovna tak pracovníci TS jsou nedočkaví, co zase
další noc přinese. Jestli bude pršet nebo sněžit. Jakmile
je bílo, v časných ranních hodinách startují žlutý malotraktor, vezmou posypovou sůl a chodníky vzorně
uklidí, a to i v neděli. Za to jim moc děkujeme. Pokud
se tedy zrovna neřeší porucha vodovodního řadu v ulici
Na Výfuku. Ta byla úspěšně odstraněna (viz. foto).
Sníh se toho dne uklízel z chodníků až odpoledne. Poděkování všem, co nelenili a odhrnuli sníh před svým
domem sami.

Oprava vodovodního řadu Kožlany

Na některých místech po Kožlanech se objevily dekorativní kameny, které budou doplněny mulčovací kůrou a okrasnými keříky. V Bučku byla postavena autobusová zastávka, která zpříjemňuje školákům a paní
učitelce čekání na autobus (viz. foto).
Závěrem ještě pokárání a rady: když přijedu ke kontejneru na papír, dovezené krabice sešlapu a hodím dovnitř. Pokud je kontejner plný, nezoufám a pokusím se
najít po Kožlanech prázdnější. Jsou na 5 místech. Když
jsou všechny plné, nepodlehnu panice a odvezu si papír
domu. To platí i pro přidružené obce. Během pár dní
se kontejnery jistě vyvezou. Chápejme, že po vánočních svátcích bylo papíru opravdu mnoho.
Přeji Vám pevné zdraví a pěkné počasí. Ať je únor
bílý a pole sílí.
Kulhánek Vladimír
místostarosta

Autobusová zastávka v Bučku

Výsledky projednání rady města na 1. zasedání konaném dne 18. 1. 2021

Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady
města, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 1/21 - program 1. zasedání
rady města; č. 3/21 - dohodu o
splátkovém kalendáři a uznání
dluhu nájemce budovy Sokolovny
č.p. 37 Kožlany; č. 4/21 - úplné
odpuštění platby nájemného za
pronájem budovy Sokolovny č.p.
37 Kožlany za období únor 2021
www.kozlany.cz

z důvodu zhoršené ekonomické situace nájemce v důsledku vyhlášení nouzového stavu na území ČR
a zavedení mimořádných vládních
opatření k ochraně obyvatelstva a
prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19; č.
5/21
návrh
veřejnoprávní
smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 32 000,- Kč na
činnost Kulturního spolku Jiřího Radima ze Dřevce v roce 2021; č.
7/21 - cenovou nabídku firmy

SEKOLAB s.r.o. na provádění rozborů odpadních vod a zajištění činnosti odborného zástupce při provozování vodovodu a kanalizace pro
veřejnou potřebu; č. 8/21 - změnu
platového výměru ředitelky Základní školy a Mateřské školy
dr.Eduarda Beneše Kožlany z důvodu změny nařízení vlády č.
341/2017
Sb.
nařízením
č.
603/2020
Sb.
s účinností
od
01.01.2021.
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Rada stanovuje:
č. 2/21 - dle § 108 odst. 2 zákona
o obcích užívání závěsného státního
znaku místostarostou Vladimírem
Kulhánkem při přijímání prohlášení

o uzavření manželství a jiných slavnostních obřadech.
Rada souhlasí:
č. 6/21 - se stavbou plynovodní
přípojky do pozemku města p.č.

Nové smlouvy
na vodné a stočné

Poplatek za psa
Viz. Obecně závazná vyhláška č.
3/2015, o místních poplatcích, část
II-Poplatek ze psů (výše poplatku je
stejná jako v roce loňském).

4150/21 k.ú. Kožlany pro připojení
rodinného domu č.p. 13 Kožlany
bez stanovení bližších podmínek a
uzavřením Smlouvy o umístění
stavby.

Informace
V září a říjnu 2020 byly majitelům
nemovitostí v Kožlanech rozeslány
nové smlouvy na vodné a stočné.
Prosím
všechny,
kteří
ještě
smlouvu neodevzdali, aby jí doručili
do konce roku 2020 na MÚ Kožlany
(poštou, mailem, vhozením do
schránky na budově MÚ).

Poplatky 2021
POZOR - ZMĚNA OTEVÍRACÍ
DOBY ÚŘADU
V souvislosti s usnesením vlády
České republiky č. 55 ze dne 22.
o přijetí krizových
opatření bude úřad pro veřejnost
otevřen:

ledna 2021

pondělí 12:00 - 17:00 hod.
středa 12:00 - 17:00 hod.
Ostatní dny v týdnu bude úřad
pro veřejnost uzavřen.

Poplatek za svoz odpadu
Pro trvale bydlící osobu činí poplatek 600 Kč, pro dítě do 10ti let
věku: 400 Kč, poplatek za rekreační
objekt: 600 Kč.
Trvale bydlící občané v rodinných
domech obdrží známky na popelnice, majitelé rekreačních objektů
pytle na svoz odpadu. V případě zájmu si mohou majitelé nemovitostí
bez trvalého pobytu doplatit do
výše ceny známky, o kterou by měli
zájem.
Oba poplatky lze zaplatit v pokladně MÚ do konce února 2021, po
tomto datu budou rozeslány složenky. Známky a pytle na svoz odpadu budou vydávány na základě
předložení zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje
ve výši 88 Kč je možné uhradit rovněž v pokladně města. Zpravodaj

by měl být zaplacen do konce ledna
2021. V následujícím měsíci obdrží
Zpravodaj pouze občané, kteří jej
budou mít zaplacený.

Popelnice bez známky
pro rok 2021

budou naposledy vyvezeny ve
čtvrtek 18. března 2021.
Po tomto datu budou vyváženy popelnice pouze se známkou pro letošní rok.
Také chceme upozornit, že svozová služba nemusí vyvážet popelnice, kde je vysypaný žhavý nebo
teplý popel a také popelnice, kde
jsou vysypány komodity, které do
směsného odpadu nepatří a jsou
určeny do tříděného odpadu /tedy
plastové lahve, papír, apod./, stavební suť apod.
O datumu zahájení vývozu biopopelnic v letošním roce budeme informovat na našich webových
stránkách a ve vývěskách.

Autobusové spoje na zavolání od 31. 1. 2021

Od 31. 1. 2021 bude spuštěno
objednávání spojů na zavolání.
Co znamená spoj na zavolání?
Jedná se spoj nebo o části spoje,
které do vybraných zastávek zajíždějí pouze v případě, že si cestující
cestu do zastávky objedná.
Jak takový spoj poznám?
V jízdním řádu je u času spoje nebo
času v zastávce daného spoje symbol telefonu (viz. vybrané jízdní
řády v příloze zpravodaje)
Pokud je symbol v záhlaví celého
spoje, jede na zavolání celý spoj.
Tento symbol najdete i v poznámkách u spojů vyhledaných přes idos
nebo krajský vyhledávač spojení.
Jak si spoj objednám?

Leden bývá ve škole naplněn především zhodnocením toho, co
zvládli žáci za první pololetí. Ani
v těchto dobách, kdy jsou ve škole
přítomni jen ti nejmladší a ostatní
žáci sedí doma za svými počítači,
tablety a mobilními telefony, není
www.kozlany.cz

Když potřebuji nastoupit v zastávce, ve které je čas odjezdu
označen symbolem spoje na zavolání (nebo celý spoj), mohu to provést třemi způsoby:
•přes call linku IDPK 378 035 477
•přes
webový
formulář:
www.idpk.cz/nazavolani
•u řidiče autobusu jakékoli linky dopravce ARRIVA
Při objednání je vždy nutné uvést
přesný název nástupní zastávky a
dále znát datum a přibližný čas odjezdu. Telefonické objednávky na
čísle 378 035 477 je možné provádět denně v době 6:00 – 18:00,
nejdříve 48 hodin předem, nejpozději 30 minut před vyjetím spoje z
výchozí zastávky daného spoje.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
První měsíc roku 2021 ve škole
situace jiná. Učitelé se připravují na
hodnocení žáků, kteří ve škole
téměř nebyli. Oproti jaru loňského
roku je situace trochu jiná. Během
tohoto pololetí se podařilo mnoho
dobrého.

Objednání spoje jedoucího mezi
18:00 a 6:00 následujícího dne a
mimo pracovní dny je nutno objednat do 18:00 posledního předcházejícího pracovního dne.
Objednávky přes řidiče nebo přes
webový formulář je možné objednávat nejdříve 48 hodin, nejpozději
30 minut před vyjetím spoje.
Jak objednám výstup v zastávce
na zavolání?
Výstup v takové zastávce není
třeba předem objednávat, pokud
leží na spoji, který není celý na zavolání. Stačí na daném spoji nastoupit do vozidla a řidiči nahlásit
výstupní zastávku, autobus do ní
pak automaticky zajede.

Online výuky se zúčastňují
všichni žáci naší školy. Myslím, že
v tomto případě na sebe můžeme
být právem hrdí, máme 100%
účast žáků na výuce. Připojují se
podle rozvrhu, který byl s novým
rokem částečně změněn. Dříve bylo
Kožlanský zpravodaj 2 / 2021
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normální, že jeden rozvrh platil po
celý školní rok. To však v této situaci bohužel možné není. Všichni zaměstnanci i žáci, se musí opakovaně přizpůsobovat novým platným
pravidlům, které určuje ministerstvo. Drobná změna nejspíše nastane s dalším rozvolňováním a
předpokládanou rotační výukou.
Ukázalo se, že je mnoho žáků na
naší škole, kteří i tyto náročné podmínky zvládají a stále se pečlivě
vzdělávají. Velkým dílem je to i díky
podpoře rodičů a prarodičů, kteří
hlavně na ty mladší žáky dohlížejí.
Najednou se ukazuje, že dětem
dělá problém plánování plnění
úkolů. Rozložit si zadanou práci do
celého týdne a plnit vše podle pokynů je nová disciplína. Ve škole
s tímto běžně pomáhali učitelé.
Nyní tuto roli převzala rodina. Budu
ráda, pokud se na nás rodiče obrátí
v případě, že by potřebovali něco
konzultovat a s něčím poradit. Díky

tomu budeme moci výuku na dálku
lépe přizpůsobovat našim dětem.

Nejen žáci se ale v této době učí
nové věci. Celý náš pedagogický
sbor vstoupil do dosti neznámého
ICT prostředí, které je bližší spíš našim dětem. V průběhu ledna jsem
měla možnost vidět online hodiny
všech našich učitelů. Nejvíce musím
obdivovat jejich trpělivost a to, že
si udrží klid a pozitivní mysl. Je tak
těžké zůstat v klidu, když opakovaně vyvoláváte žáka, který mlčí,
nemá zapnutou kameru a nepíše
ani do chatu. Ještě že je v každé

třídě i velká část žáků, kteří jsou
v online hodinách aktivní. Nyní se
připravujeme na přechod do Google
učeben, učitelé mají za sebou další
praktické školení a už zbývá jen,
aby se žáci přihlásili ke svým novým školním účtům. Zahájíme
s těmi staršími a postupně budeme
s tímto prostředím seznamovat
mladší žáky.
I v této době je potřeba hledět do
budoucna. Je mnoho projektů,
které školám umožňují vylepšovat
vzdělávací prostředí a nabízejí podporu při zavádění nových aktivit.
V souvislosti se vzděláváním se
nyní skloňují i slova robotika a virtuální realita. Máme za sebou malou ochutnávku z této oblasti a už
bude jen na nás a spolupráci se zřizovatelem, v jaké formě se objeví i
na naší škole… možná už v příštím
školním roce.
Mgr. Eva Sixtová

Krásný nový rok přejeme ze školky
Všichni jistě víte, proč jsme měli jeden týden v lednu
uzavřenu mateřskou školu. Bylo to velmi rychlé rozhodnutí KHS. Museli jsme, v již pozdních hodinách, obvolávat cca 50 rodičů ze všech tříd s oznámením o uzavření naší školky. Občas se, díky pokročilému času,
vloudila chybička, za kterou se omlouváme. Komunikace s rodiči probíhala formou třídních e-mailů. Vzhledem k tomu, že děti v poslední předškolní třídě mají
povinné vzdělávání, snažili jsme se o distanční formu
výuky. Rodiče obdrželi náměty na práci s dětmi doma,
pracovní listy apod. U mladších dětí byly formou emailů poskytnuty informace o činnostech pro toto roční
období, také náměty na práci v domácím prostředí.
Měli jsme velkou radost ze spolupracujících rodičů, obzvlášť když poslali fotku, jak se jim daří. Děkujeme za
zpětnou odezvu. Po týdnu jsme zpátky a máme radost,
že opravdu všichni jsou tu zdraví.
Škoda, že na nás sníh zanevřel a zmizel s otevřením
školky. Tak tedy zase improvizace. Krásně se kreslí do
bílé mouky, kterou vysypete na plech, stříháme a zdobíme si třídy zimními náměty a určitě se pokusíme o

další zajímavé stavby z kostkového cukru. Tentokrát
přikládáme fotografie z domácí činnosti rodičů s dětmi.

Lenka Kozlerová

HISTORIE
Činnost žákyň kožlanské měšťanské školy a pedagogického sboru za první světové války

Začátek první světové války o prázdninách roku 1914
zasáhl do života všech lidí a narušil fungování slibně se
vyvíjející dívčí měšťanské školy v Kožlanech. Vedle povinností spojených se školní docházkou byly na slečny
učitelky a jejich žákyně kladeny další a další požadavky, aby se zapojovaly do různých dobrovolnických
akcí ve škole i mimo ni. Život byl obtížnější sám o sobě,
zvláště když otcové a posléze i starší bratři žákyň museli narukovat a práce v hospodářstvích či živnostech
zůstala na těch, co doma zůstali, vesměs ženy a starší
muži a děti. Ke všem starostem se ještě přidávala stále
větší drahota, nedostatek potravin, topiva, oděvů a
dalších předmětů denní spotřeby.

www.kozlany.cz

Přes všechna strádání i přes různé překážky, které
s sebou doba přinášela, škola fungovala i nadále. Když
to bylo možné, konaly se školní akademie, divadelní
představení, výlety, výstavy prací žákyň, dobročinné
bazary a podobně. Dne 4. července 1916 byl podniknut
zcela výjimečný vícedenní výlet vlakem z Kožlan přes
Mladotice a Plzeň do Prahy. Protože byla nouze, byla
válka, žákyně se na cestu zásobily potravinami a cukrem. Ubytovány byly v německé měšťanské Novoměstské škole. V Praze se účastnily i operního představení
Prodaná nevěsta v Národním divadle, což byl pro
všechny nezapomenutelný zážitek.
Chudé žákyně byly podporovány z darů čistecké a
kožlanské záložny či od drobných dárců z domova i
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z Ameriky. Kožlanští byli patřičně hrdí na svoji dívčí
měšťanskou školu a také si ji velmi hleděli, byť domácí
dívky tvořily cca jen jednu třetinu všech žákyň. Umožnit dívkám navštěvovat měšťanskou školu bylo spojeno
s touhou rodičů po jejich lepším životním uplatnění a
představovalo i jistou společenskou prestiž, když „jejich dcera chodila do měšťanky“. Během války se ve
škole začala učit i němčina a psaní na stroji. První psací
stroj poskytl škole majitel čisteckého mlýna.
Pedagogický sbor v této době tvořily slečny učitelky
Františka Nosková z Čisté, Anna Farářová z Běšin,
která v roce 1917 odešla zatímně do Prahy a nahradila
ji až od ledna 1918 Marie Chvalovská, která učila do té
doby na obecné škole, dále Anna Přibylová, původně
působící na místní obecné škole, kde musela i od roku
1916 zaskakovat, než odešla následujícího roku do
Smečna a Anna Zemanová z Čisté (ruční práce). Pedagogický sbor se tak za války potýkal s neustálým podstavem, proto musely slečny učitelky velmi často improvizovat. Mnoho učitelů odešlo na frontu, a tak jejich
místa musely zaujmout na obecných školách právě
ony. Zajištění fungování obecných škol bylo v této době
prioritní.

Pohled na průčelí školy s vysazenými kulovitými akáty
z doby první světové války.
Fotografie pochází z roku 1922
(ještě před výstavbou benzinové čerpací stanice).

Pedagogický sbor se postaral o to, aby přespolní
dívky, které „si nemohly opatřit teplých obědů“ dostaly
– pokud to bylo možné a daly se ještě sehnat potraviny
– v poledne alespoň polévku. Na tuto akci finančně přispěly opět záložny v Kožlanech a Čisté, Spolek pro podporování chudé školní mládeže v Čisté, školní rada
v Kožlanech i mnohé žákyně samy. Např. v zimních
třech měsících školního roku 1914/15 bylo vydáno 775
porcí polévek.
Ve školním roce 1914/15 měla škola pouze 57 žákyň,
což bylo méně než předešlý rok. Slečny učitelky vedly
dívky k pomocným pracím „ke zmírnění válečných
běd“, mezi které patřily např. sběr léčivých bylin
(hlavně ostružinového listí), poskytování svých drobných úspor na podporu Červeného kříže, sběr barevných kovů atd. I během prvního válečného roku uspořádaly učitelky „Květinový den“, přičemž výtěžek 71 K
(tj. 35 zlatých a 50 krejcarů) byl odeslán do Kralovic,
stejně tak výnos z akademie 150 K a 4 haléře (tj. cca
75 zlatých), konané dne 20. června 1915 ve školní
kreslírně. Akademii navštívili vedle vedení obce i Dr. B.
Novák, předseda tehdejší c. k. okresní školní rady a
obávaný c. k. okresní školní inspektor Vlad. Černý.

www.kozlany.cz

O prázdninách v roce 1915 nabídly slečny učitelky
zřídit ve škole opatrovnu (cosi jako mateřskou školu),
aby ulevily zaměstnaným matkám a starším sourozencům, ale jejich myšlenka nebyla uskutečněna pro nezájem vedení obce.
Hned na počátku školního roku 1915/16, kdy nastoupilo do školy 76 dívek, proběhla tzv. „Zápisová sbírka“,
při níž se vybralo 22 K (t. j. 11 zlatých). Dne 5. prosince se konal ve škole tradiční dětský den, jehož výtěžek byl odeslán fondu pro podporu sirotků po padlých
vojínech. Na podzim 1915 dívky zavařily 85 kg ovoce a
konzervy poskytly záložní nemocnici v Plzni. Podle zápisu v pamětní knize měšťanské školy si pro konzervy
přijeli dva vojáci, kteří se s dívkami i vyfotografovali.
Tyto fotografie byly poskytnuté k prezentaci na válečnou výstavu do Vídně (a je možné, že se v některých
domácnostech mohly uchovat jejich kopie). Pobočka
Válečného pomocného úřadu v Praze poskytla škole
vlnu na výrobu vlněných částí oděvů pro vojáky na
frontě. K balíčkúm byly přidány ještě další milodary.
Dívkám se dostalo i poděkování od příjemců dárků
z fronty v Rusku a z Alp. Na počátku května 1916 proběhla finanční sbírka pro Červený kříž, která vynesla
100 K (50 zlatých), po ní následovala sbírka „Zlato dal
jsem za železo“, do níž přispělo 9 dívek. Soupis dárkyň
je dochován v plaském archivu. Znovu proběhl sběr a
sušení ostružinového a malinového listí (cca 5 kg) pro
zajatecké tábory, jež mělo nahradit nedostatkový čaj.
Vypsány byly sbírky olova, cínu, vlny a kaučuku, na
nichž se podíleli i žáci obecné školy.
O prázdninách 1916 byly téměř všechny žákyně zaměstnány prací na polích a pomocí v domácnostech,
tak se nemohly věnovat žádným jiným aktivitám. Na
frontu byly odváděny stále další a další ročníky a mužské pracovní síly se stále citelněji nedostávalo.
Pro školní rok 1916/17 bylo zapsáno 85 žákyň. Zápisová sbírka vynesla tentokráte jen 2 koruny (1 zlatý).
Už během září žákyně sušily kopřivové listy a zavařovaly, sušily i jinak upravovaly ovoce a zeleninu. Pro tyto
účely byly použity i produkty ze školní zahrady. Celkem
žákyně připravily přes 30 kg zeleninových a ovocných
konzerv a expedovaly 400 kg zelí, tuřínu a jiné zeleniny
do lazaretů v Plasích a Čisté. Když byla v říjnu vyhlášena akce na sběr ostružinového listí, musely se žákyně vypravit se svými učitelkami až k Všehrdskému
potoku, kde v chráněných místech bylo ještě listí zelené a použitelné. Poté, co byly po celé zemi uspořádány „Obětní dny“, při nichž se vybíraly peníze pro
vdovy po padlých vojínech a sirotky, ujala se měšťanská škola jejich organizace v Kožlanech. Při prvním dni
vybraly žákyně 60 K (30 zlatých). Na dobročinném bazaru před vánočními svátky byly prodávány práce žákyň a čistý výtěžek 250 K (125 zlatých!) byl poslán
obci, aby jej rozdělila – 100 K pro místní vdovy a
sirotky a 150 K bylo posláno Okresní válečné pomocné
úřadovně v Kralovicích. Zima v roce 1917 byla velmi
krutá a dlouhá (topilo se až do května), válečné zásobování vázlo a ve škole došlo uhlí. A tak 12. března
1917 muselo být přerušeno vyučování, neboť už nebylo
čím topit. Pomohli místní občané, kteří škole darovali
část svého uhlí, a intervence okresního inspektora, aby
se děti (i z obecné školy) po několika dnech „uhelných
prázdnin“ mohly vrátit do školy. Ale i tak bylo nutné
provést několik opatření v systému výuky a šetřit palivem.
Ve školním roce 1917/18 se do měšťanské školy zapsalo již 105 žákyň. Ty, co nebyly místní, do školy
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docházely buď pěšky, nebo v Kožlanech bydlely u příbuzných nebo v podnájmu. Ve dnech 9. a 12. května
1918 sehrála děvčata III. ročníku měšťanské školy divadelní představení Medvěd a víla. Výtěžek činil 595 K
(cca 300 zlatých!), po odečtení nákladů byly peníze
rozděleny mezi České srdce (222 K) a školu, která za
peníze zakoupila reprodukce 16 obrazů Ferdinanda Engelmüllera pro výzdobu školy a „dynamoelektrický stroj
s parním strojem a lampičkou“ za 139 K. Starší generace mohou jak obrazy, tak tento přístroj ze školy ještě
pamatovat.
Vedle všech těchto výše uvedených aktivit se slečny
učitelky musely zapojovat do válečných soupisů všeho

druhu, aktivně nabádat žákyně k podílům na válečných
půjčkách, do nichž se samy rovněž zapojovaly či připravovat s žákyněmi tematické oslavy k různým výročím habsburského rodu (oslava narozenin císaře Františka Josefa I., jeho smrt, nástup nového císaře Karla,
atd.). Před školou se podílely s žákyněmi na výsadbě
nových akátů, stejně tak i na výsadbě jubilejních
stromů u starého hřbitova.
Vezmeme-li v potaz věk žákyň a obtížnou dobu první
světové války, k tomu i nelehkou práci doma, je až
s podivem, kolik dobrovolných aktivit byly vůbec
schopné zvládnout.
Jitka Vlčková

SPOLKY
Hasiči města Kožlan
Na začátku tohoto článku se zmíníme o koronaviru skloňovaném
snad ve všech pádech. Vládní opatření proti Covid 19 nám neumožnilo
konat tradiční výroční valnou hromadu našeho sboru, která probíhá
první sobotu hned po Novém roce.
Na této valné hromadě také naši
členové sboru platili členské poplatky. Pro letošní rok se platí členské poplatky u naší pokladní Jitky
Švecové nejlépe na poště.
V pondělí 18. 1. 2021 v 11:41
hodin byl vyhlášen poplach naší
jednotce. Jednalo se o požár plastové popelnice v ulici Na Výfuku.
Oheň z popelnice přeskočil na vedlejší bio popelnici a na zateplenou
fasádu domu. Hned po příjezdu
hasičů bylo vše téměř uhašeno majitelem domu a sousedem.

Provedli jsme dohašovací práce a
museli jsme narušit fasádu k zabezpečení šíření ohně v zateplovacím

systému domu. Při zásahu byla použita rozbrušovačka, motorový rozbrušovací stroj a termokamera.
Obě popelnice a část fasády domu
byly zcela zničeny. Na zásahu se
podílely jednotky z SDH Kralovice a
HZS Plasy. U profíků z Plas jste
mohli zhlédnout zbrusu novou Tatru
Terru (CAS 20 Tatra Terra). Na silnici v akci ji poznáte, že už má
kombinaci červené a modré barvy
na světelném výstražném zařízení.
Letos se opět těšíme na setkání
s našimi spoluobčany formou dodržování našich tradic a akcí, ale nevíme, jak se bude vyvíjet pandemie
koronaviru.
S úsměvem na tváři na shledanou.
Vaši Hasiči

Úvaha o změně klimatu

O změně klimatu se dnes mluví a píše hodně. Na
jedné straně mimořádné sucho a na druhé straně povodně. Od roku 1997, kdy se vyskytly plošné povodně,
jsme zažili mimořádné sucho v roce 2000, opět plošné
povodně v roce 2002, a hned v roce 2003 mimořádné
sucho a tak se to střídá a v roce 2019 zase sucho. Tyto
změny klimatu mají dopady do zemědělství. Co můžeme očekávat?
1. Extrémní teploty vzduchu, a to jak mimořádné
mrazy v průběhu zimy (únor) a výskyty silných vegetačních mrazů (květen). Poškození porostů mohou vyvolávat rychlé změny teploty vzduchu. Po oteplení náhlé ochlazení s teplotami hluboce pod nulou. Postupné
narůstání teploty vzduchu bude příčinou zvýšeného výskytu chorob a škůdců.
2. Extrémní výskyty srážek, tedy povodně, ale asi
častěji sucho. Srážky mimořádné intenzity, přívalové
deště a následné lokální povodně. Různými kombinacemi podmínek, např. bouřky po období sucha, kdy
půda není chráněna vegetací a dochází k erozi. K dalším extrémům počasí patří krupobití při bouřkách,
hlavně v letním období, a tím dochází k velkým škodám
na úrodě.
Změny klimatu se týkají celé planety a není možné
je posuzovat jenom lokálně. Významný přírodovědec
Peter Farb (1929–1980), velký znalec a milovník přírody se zabýval vzájemnými vztahy všech forem živé
www.kozlany.cz

přírody. Do popředí staví člověka a jeho úlohu ať pozitivní či negativní v přírodním dění. Již v roce 1962 napsal: Dva miliony let vykořisťoval člověk přírodu a konečně stvořil svět podle svých představ a přání. Teprve
pak si uvědomil, nebo spíš si začíná uvědomovat, následky své neskromnosti. V ničem neznal míru. Bezhlavě zvyšoval světovou populaci a bezohledně drancoval a ničil přírodní zdroje. Nijak nešetří vzduch ani
vodu, které ho spojují s ostatním životem planety, na
němž je závislý. Porušuje život v divočině a ničí tak poslední společenstva, která se ještě udržují v přírodní
rovnováze.
Moje zkušenost z druhého konce Evropy. Norsko má
nejvíce zaledněné pohoří v Evropě. Ledovec Brigsdalsbreen, který Norové nazývají Modrá šlehačka, jsem
navštívil v roce 2005 (Obr. č.1). Od parkoviště se projde 2,5 km dlouhou strmou cestou k ledovcovému
splazu. Ti odvážnější měli možnost absolvovat 2 hodinový výstup na vrchol pod vedením profesního instruktora. V roce 2019 jsem byl v Norsku opět a překvapen.
Na ledovec již není možné vystoupit, pouze se od ledovcového jezírka dívat na zbytky ledovce (Obr.č.2).
Zůstává otázkou, zda stále se zvyšující standard je
hoden této ceny, kterou platí živá a volná příroda. Nadějí zůstává dnešní věda, která dává možnost napravit
škody minulosti. Možná budeme nuceni zcela změnit
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způsob svého života a uvažování. Měli bychom opustit
ideu věčného hospodářského růstu založeného na spotřebě materiálních statků jako jediného receptu na blahobyt a nahradit ji vyváženějším přístupem zdůrazňujícím kvalitu života a životního prostředí.
Při pohledu na ledovec, který se za 14 let tak zmenšil,
napadají člověka slova, která již před dvě stě lety napsal anglický básník Thomas Beddoes (1760–1808):

Příroda je pokořena, zbavena tajemství,
všude je člověk
se svým prokletým dobýváním světa.
Na světové konferenci o klimatu v Paříži v roce 2015
prohlásil americký prezident Barack Obama:
„Jsme první generací, jež pociťuje vážné důsledky
změn klimatu, a poslední, která ještě může běh událostí ovlivnit.“
Pavel Tersch

Davy turistů mohou na horách třídit odpady do speciálních třikošů

České a moravské hory v posledních týdnech zaplavily davy návštěvníků a turistů. Bohužel například v Krkonoších a Beskydech po
některých zůstává velké množství
odpadu odhozené mimo kontejnery
a koše. To i přesto, že lidé mohou v
mnoha horských střediscích odpady
nově třídit do speciálních třikošů
přistavených u parkovišť, výchozích
míst na túry nebo u výdejních okének.

Sedm
desítek
designových
„třikošů“ doplnilo v horských resortech od loňského roku síť tradičních

velkých barevných kontejnerů na
třídění odpadů. Menší speciální
koše na plasty, papír a směsný odpad jsou díky projektu společnosti
EKO-KOM s názvem Třídíme na
sněhu umístěny přesně tam, kde
vzniká odpad z obalů, ale kam se
zároveň nedostanou těžká svozová
auta. Tříděný odpad z třikošů je tak
svážen ve spolupráci s lyžařskými
areály například skútry nebo rolbami.
Třikoše mají samy o sobě motivovat
ke třídění odpadů, protože jsou
téměř celé včetně výplňových pytlů
vyrobeny z recyklovaných plastů.
Jejich patentovaná konstrukce je
navíc vyrobena tak, aby odolala náročným zimním horským klimatickým podmínkám. Před uvedením
do provozu byly pilotně testovány
například na krkonošské Černé hoře
nebo na hoře Slamník v resortu
Dolní Morava. V současnosti mohou
návštěvníci využívat třikoše kromě

Krkonoš a Králického Sněžníku také
v Krušných horách, Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech, Javornících, ale také v Novém Městě
na Moravě.
Ředitel komunikace Autorizované
obalové společnosti EKO-KOM si
chování zodpovědných třídících návštěvníků hor zatím pochvaluje:
„Přestože síť třikošů v českých a
moravských horách stále ještě rozšiřujeme, od uvedení do provozu již
do nich lidé vytřídili přes dvacet dva
tun plastů a papíru. Očekáváme
však ještě větší zájem, protože
jakmile to epidemiologická situace
dovolí, podpoříme třídění v zimních
areálech promo akcemi a brožurkami v infocentrech a pokladnách.
Zájemci již nyní najdou informace o
třídění na horách na Facebooku, Instagramu
a
webu
tridimenasnehu.cz.“

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje rok 2021 Rokem vážek

Během roku budou – dovolí-li koronavir - po celé České republice
probíhat zajímavé aktivity, díky
kterým se veřejnost dozví více o
této pozoruhodné skupině hmyzu i
o prostředí, ve kterém žijí. Již nyní
však ČSOP nabízí finanční podporu
aktivit na pomoc vážkám.
Proč zrovna Rok vážek? Krom
toho, že vážky jsou krásné a samy
www.kozlany.cz

o sobě pozoruhodné, jsou i symbolem zachovalých vodních ploch a
mokřadů. Míst, kterých je i přes
řady politických proklamací o nutnosti zadržování vody v krajině
stále větší nedostatek. Nejen, že se
neobnovují dostatečně rychle, ale
leckde dosud i mizí (jsou zaváženy
a podobně) či jsou nevhodným hospodařením (např. intenzivní chov

ryb) degradovány. Český svaz
ochránců přírody by rád, aby si lidé
začali mokřadů více vážit; napomáhali jejich obnově a bránili jejich zániku. Nejen jako míst, ke kterým
obracíme své zraky coby k přirozené „klimatizaci“ v dobách letních
veder, ale i míst plných života, plných nejrůznějších – mnohdy i
velmi
vzácných
–
rostlin
a
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živočichů. Právě vážky, tyto létající
drahokamy, jsou toho symbolem.
Český svaz ochránců přírody pečuje o řadu mokřadů, tůní a rybníků
a přibližuje tato místa veřejnosti.
Nabízí však také finanční pomoc
dalším subjektům, které by se
chtěly do ochrany (nejen) vážek zapojit.

V rámci Národního programu
ČSOP Ochrana biodiverzity mohou spolky žádat o finanční podporu

jak na mapování vzácných druhů,
tak na drobnější praktická opatření
v terénu, mimo jiné právě třeba na
obnovu tůní, které potřebují vážky
pro své přežití. Ti, kteří se chtějí
starat o nějaký mokřad dlouhodobě, se mohou zapojit do dalšího
programu ČSOP – založit pozemkový spolek. Pozemkové spolky
jsou organizace, chránící cenné přírodní lokality a pečující o ně na základě vlastnického či smluvního
vztahu k pozemkům. ČSOP nabízí
zájemcům o založení pozemkového
spolku pomoc nejen finanční, ale i
metodickou, odbornou a právní.
Bližší informace o obou programech
ČSOP i o aktuálně vyhlášených výběrových řízeních, jejichž uzávěrka
je v polovině března, najdete na
webových stránkách www.csop.cz.

Vyhlášením tematického roku by
ČSOP rád upozornil na ohrožení
konkrétní skupiny rostlin či živočichů a vyzval veřejnost k zapojení
do její ochrany. Očekávat během
roku můžete vycházky za tajemstvím mokřadů, putovní výstavu o
vážkách a jejich ochraně, „vážkařské“ soutěže i lecjaká překvapení.
Sledujte aktuality na webových
stránkách www.csop.cz.
Generálním partnerem Národního
programu ČSOP Ochrana biodiverzity jsou Lesy České republiky, s.
p., program je dále spolufinancován
Ministerstvem životního prostředí,
Nadačním fondem Veolia a Nadací
Ivana Dejmala.
Bližší informace: Jan Moravec,
Český svaz ochránců přírody,
tel.: 777 063 340

Přísloví o zdraví a nemocech
Čistota půl zdraví.
Zdravý nemocnému nevěří.
V zdravém těle zdravý duch.
Víno je králem léků (čínské přísloví).
Běž k lékaři, nemoc se již najde (vietnamské přísloví).
Zdravý člověk má hodně přání, nemocný jen jedno (indické přísloví).
Dlouhé nemoci konec – motyka (slovenské přísloví).
Kdo se obává smrti, je už za života nebožtík (kurdské přísloví).
A na závěr jedno židovské:
Hrůza, jak to lidé dnes žijí! Není divu, že umírají tak mladí. Narazíte-li na staršího člověka, tak jistě pochází
z dřívější doby.
Jitka Vlčková
SPORT

Stolní tenis
V roce 1971 byl v Kožlanech založen oddíl stolního tenisu, který v
letošním roce oslaví 50 let činnosti.
Zakládajícími členy byli Jindřich
Hoffman, Karel Kraus a Miroslav
Valach. Stolní tenisté nehráli soutěž, ale pouze přátelské zápasy.
Družstvo bylo doplněno o Václava
Fialu, Antonína Šultu a střídal Jaroslav Valach a Franta Malík. Po založení se Hofman, Valach M., Fiala a
Kraus zúčastnili okresního přeboru
jednotlivců a všichni byli vyřazeni v
1. kole. V sezoně 1972-1973 se přihlásili do okresního přeboru družstev za účasti 8 družstev a obsadili
páté místo. Na sezonu 1973-1974
přišli do Kožlan hráči z Bukoviné
(Sebránek, Cink a Zmarzlák) a tím
se úroveň pinčesu v Kožlanech výrazně pozvedla. S touto trojicí hrál
pouze Jindřich Hoffman, ostatní
hráči trénovali a bylo připravováno
založení béčka. Do okresního přeboru se přihlásilo 11 družstev, proto
se hrály dvě skupiny a první dvě
www.kozlany.cz

družstva z každé skupiny vytvořila
čtyřčlenou skupinu o přeborníka
okresu. Turnaj vyhrály Nýřany B a
Kožlany skončily čtvrté. Až do roku
1976 se Kožlany pohybovaly v popředí tabulky, ale na postup do
krajského přeboru to nestačilo. V
roce 1976 posílil Áčko Václav
Kroupa a bylo založeno béčko. Za
áčko hrál Sebránek, Zmarzlák,
Kroupa, Cink a J.Hoffman střídal v
áčku a hrál za béčko, které bylo v
tomto roce založeno (Šapovalov J.,
Šapovalov P., Fusztei, Valach J.,
Valach M., Klaus, Konopásek) a postupně bylo doplňováno odchovanci
(Šnajdr, Knedlíková, Soukup F.,
Švamberg J. ml., Hoffman R.) V
sezoně 1976-1977 Kožlany poprvé
postoupily do krajského přeboru,
ale soutěž byla nad síly našich
hráčů a sestoupily zpět do OP. Po
sestupu Kroupa přestoupil do Nýřan, což se podepsalo na výkonnosti a v následující sezoně jsme
skončili na druhém místě za

Hunčicemi, které zrušili oddíl stolního tenisu, proto jsme měli postoupit z druhého místa zpět do KP.
Čirou náhodou okresní svaz zapoměl na kraj nahlásit náhradníka.
Jednalo se první podraz na Kožlany z řad činovníků okresního a
krajské svazu stolního tenisu a ne
poslední, jak se dozvíte později. V
sokolovně po plesech klouzala podlaha, proto Jindřich Hoffman vymyslel zlepšovák a všem našim
hráčům nastříkal podrážky bot tekutými řetězy. Po nastříkání nešlo
po parketách vůbec chodit, jak to
klouzalo. Boty jsme dlouho drhli na
chodníku před sokolovnou abychom
se zlepšováku zbavili. Nebo béčko
hrálo o postup do OP I. tř. doma
rozhodující zápas se Sokolem
Ledce. Na zápas nepřišel nejmenovaný zakládající člen oddílu bez
omluvení. Srdcař Jindřich Hoffman
ho celou čekací dobu hledal po Kožlanech, ale nenašel, proto jsme zápas odehráli ve třech a samozřejmě
Kožlanský zpravodaj 2 / 2021
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prohráli. Druhý den jsme se dozvěděli, že stříhal ovce u Pícla. Béčko
postoupilo do OP I. tř. následující
sezonu. V roce 1978 jsme začali pořádat vánoční turnaj, kterého se zúčastňovalo velké množství ligových
a krajských hráčů. Zde se musím
zmínit o pravděpodobném největším úspěchu J. Hoffmana, který obsadil 3. místo před několika krajskými hráči. Turnaj vyhrál druholigový Macák ze Stavební fakulty
Praha.
Dalších několik let hrála obě družstva OP I. tř., áčko o postup a béčko
o záchranu.

Sebránek, Hoffman, Šapovalov,
Černý, Kroupa

Až v sezoně 1982-1983 se Kožlany staly okresním přeborníkem
se stejným bodovým ziskem, ale
lepším vzájemným zápasem. V
tomto ročníku byla prvně zavedena
kvalifikace a vítěz OP nepostupoval
přímo. Za soupeře jsme měli RH
Sušice, Nezvěstice, Přeštice a Nýřany B. Opět jsme neuspěli a zůstáváme v OP. Za áčko hraje Sebránek,
Šapovalov,
Hoffman
J.,
Zmarzlák a Knedlíková. Do roku
1990 obsazujeme v dlouhodobé
soutěži 2. nebo 3. místo, proto jsme
posílili o Slávu Černého a v sezoně
1990-1991 jsme okresní přebor vyhráli před Nýřany B a měli jsme postupovat do krajského přeboru.
V Kožlanech jsme Nýřany porazili
14:4, ty však podaly protest, že v
Kožlanech
klouzala
podlaha.
Okresní svaz nařídil nový zápas na
který byl delegován rozhodčí Nový
z Horní Bělé. Ten hernu schválil ke
hře, ale hráči Nýřan odmítli nastoupit , protože věděli, že dostanou
opět naloženo. Okresní svaz takto
rozhodl, protože za nás hrál Černý,
který hrával za Horní Bělou, jinak
nás opět zařízli. Koncem osmdesátých let se na okresních přeborech,
západočeských pohárech a turnajích jednotlivců začal prosazovat
Šapovalov a Sebránek, kteří se pohybovali mezi nejlepšími. V roce
1990 přivezl Šapovalov první
www.kozlany.cz

medaili z OP jednotlivců (stříbrnou), když ve finále podlehl Šilhanovi z Nýřan 1:3 na sety. V těchto
letech jsme měli širokou základnu
mládeže a kožlanské děti obsazovaly přední místa na okresních turnajích dětí (Mata Hoffmanová, Monika Vorlíková, Alice Hoffmanová,
Eva Vopatová, Martina Sebránková) Dvouhry žen na OP jednotlivců pravidelně vyhrávala Květa
Knedlíková, soutěž však neměla potřebnou kvalitu a později byla zrušena. V sezoně 1991-1992 jsme konečně hráli KP II. tř. v sestavě Šapovalov, Černý, Sebránek a Hoffman J. Od začátku soutěže jsme vyhrávali a družstvo podržel hlavně
Šapovalov, který v prvních třech
zápasech 12x zvítězil a neměl žádnou porážku. V konečné tabulce
jsme skončili na čtvrtém místě, což
byl nevídaný úspěch, protože každé
postupující družstvo z našeho
okresu vždy sestoupilo. Šapovalov
měl úspěšnost 68%, Sebránek
64%, Černý 55% a Hoffman 45%.
Na západočeském poháru byl 1. Šapovalov, na turnaji v Horním
Hradišti 1. Hoffman J., na turnaji v
Kočíně 2. Šapovalov a na turnaji v
Nýřanech 3. Šapovalov. V následující sezoně jsme tuto soutěž vyhráli
a postoupili jsme do KP I. tř. O postupu rozhodlo, že všichni hráči podávali vyrovnané výsledky a procento úspěšnosti měl Černý 79%,
Šapovalov 73%, Sebránek 68% a
Hoffman J. 63%. Tato soutěž však
byla nad naše síly a ihned jsme sestoupili do KP II. tř. Mezi soupeři
jsme měli následující kluby: Eska
Cheb, TTC Sokolov, Slovan Karlovy
Vary, Potraviny Plzeň, Lokomotiva
Mariánské Lázně a pod. Po sestupu
ukončil činnost Černý, proto jsme
angažovali Hocha a v KP II. tř. jsme
skončili třetí. V roce 1994 se vánočního turnaje v Kožlanech zúčastnilo
rekordních 45 hráčů. Turnaj vyhrál
Marcel Havlíček, 2. Milan Cafourek,
3. Daniel Havlíček ,4. Šapovalov.
Na dalších místech skončili ligoví a
divizní hráči: Hejda, Vlček, Lédl,
Tvrzové, Cach atd. Na silně obsazeném turnaji ve Lhůtě skončil Šapovalov druhý za vítězným Marcelem
Havlíčkem.
Další sezonu jsme skončili opět třetí
se ztrátou pouhých dvou bodů na
vítěze. Až do roku 1998 jsme hráli
ve stejné sestavě a pravidelně jsme
se umísťovali v popředí tabulky KP
II. tř. Po sezoně přestoupil Hoch do
Nýřan a za Kožlany začal hrát odchovanec Lehner a přesto jsme
krajskou
soutěž
zachránili.

Výkonnost mladíka Lehnera stále
stoupala, proto jsme hráli střed tabulky. Na sezonu 2000-2001 k nám
přestoupil Zdeněk Tvrz z Rakovníka
a v soutěži jsme obsadili 3. místo za
Škodou Plzeň a Horažďovicemi. V
těchto letech jsme se zúčastňovali
krajských turnajích a dvojice Šapovalov, Hoch dosáhla neskutečného
úspěchu na turnaji Unionu Plzeň.
Cituji Plzeňský deník: V jednotlivcích byl nejlepší člen juniorského
reprezentačního
družstva
Petr
Gavlas z Casina Estor Cheb. V soutěži čtyřher došlo k největší senzaci
turnaje, když v úvodním kole kožlanská dvojice Šapovalov, Hoch
přehrála extraligové hráče Casina
Estor Cheb Petra Gavlase s Oláhem.
Třetí místo v soutěži nám zajistilo
postup do KP I. tř., protože byla
nově vytvořena divize. Kožlany jako
nováček skončily na 6. místě v KP
I. tř. Od příští sezony dochází k rozdělení Západočeského kraje na Plzeňský a Karlovarský kraj. Proto
jsme nechápali proč budeme hrát
opět kvalifikaci o postup do divize s
mužstvy které skončili v soutěži za
námi. Kvalifikace se hrála v Plzni,
Kožlany remizovaly se Škodovkou a
měli jsme lepší vzájemné sety,
béčka Unionu a Boru postavila většinou hráče z áčka a Klatovy odjely
první den turnaje a již nepřijely, že
nechtějí podílet na tomto podvodu.
Škodovce stačila druhý den remíza
s Unionem a také to tak dopadlo.
Jarní část jsme odehráli bez Tvrze,
který po dlouhé těžké nemoci
v srpnu zemřel v 53. letech. Do
áčka se vrátil J. Hofmann, přišel Pavel Schrapfer a Václav Zimanzl. Od
začátku soutěže jsme se pohybovali
v popředí tabulky a skončili jsme
první s náskokem pěti bodů na
druhý tým a postoupili jsme do divize. Béčko skončilo čtvrté v okresním přeboru I. tř. V roce 2002 jsme
se zúčastnili velikonočního turnaje
v Nezvěsticích za účasti
79 hráčů ze všech koutů ČR. Největším překvapením turnaje byl
Lehner, který se dělil o třetí místo s
Marcelem Havlíčkem.
V divize se nám vůbec nedařilo a
skončili jsme poslední, když jsme
4x vyhráli, 2x remizovali a 16x prohráli. Na konci sezony jsme se zúčastnili silně obsazeného turnaje ve
Stodě. Šapovalov prohrál až v semifinále s prvoligovým vítkovickým
Husníkem a obsadil 3. místo s Marcelem Havlíčkem.
Pro sezonu 2004-2005 se z Nýřan
vrátil Hoch, proto jsme se dohodli
s Unionem
Plzeň
na
převodu
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soutěže a budeme hrát opět divizi.
Na krajském přeboru v Tachově Šapovalov vyhrál svoji skupinu a postoupil do hlavní soutěže. Ve čtyřhře měla kožlanská dvojice Šapovalov, Lehner 5 mečbolů na pozdější
vítěze z druholigového Unionu Plzeň
Drozdu s Kirchmanem. Před zahájením divizní soutěže jsme sehráli
dva přáteláky s Rakovníkem. V Rakovníku jsme vyhráli 10:8 (Lédl,
Kettner, Štepka, Mikeš) a doma
12:6 (Kettner, Štepka V., Štepka
M., Rezek) Divizi budeme krát ve
složení Šapovalov, Lehner, Hoch a
Sebránek.

Lehner, Sebránek, Šapovalov,
Hoffman

Od začátku jsme se pohybovali na
předních místech tabulky a po odehrání 22 zápasů jsme skončili třetí
za Borem a Unionem Plzeň B. Bylo
to nejlepší umístění Kožlan v historii
kožlanského pinčesu a Šapovalov
byl vyhlášen sportovcem okresu Plzeň-sever s dalšími třemi sportovci.
Po zahájení nového ročníku přestal
chodit na zápasy Hoch, proto ho nahradil Robert Hoffman. I přes toto
oslabení jsme se pohybovali ve
středu tabulky, ale postupem času
jsme propadali ke dnu a skončili
jsme předposlední, což stačilo k záchraně, protože ze 3. ligy nikdo nesestupoval do našeho kraje. Lehner
měl úspěšnost 68%, Šapovalov
61%, Sebránek 23% a R.Hoffman
20%. Béčko skončilo v OP I. tř. páté
a hrálo ve složení Hoffman J., Vojáček st., Vojáček ml. Sixta a Kubát.
V sezoně 2006-2007 jsme v divizi
skončili opět předposlední, což znamenalo sestup do KP I. tř., zde
jsme skončili na 4. místě. Do mužstva jsme získali posilu Darina Gornera, který hrával I.ligu za Krupku
a u Žihle koupil chalupu. Určitě budeme opět bojovat o návrat do divize. Celou soutěž jsme byli na prvním místě a soutěž jsme vyhráli s
náskokem 5 bodů na druhé Stříbro,
ale opět jsme nepostoupili, protože
na jeden rok byla zase zavedena
kvalifikace a opět jsme neuspěli.
Mužstvo jsme posílili o Reiningera z
Litvínova, proto jsme
provedli
www.kozlany.cz

převod soutěže s TJ Dobřany a budeme hrát opět divizi. V tomto roce
jsme se zúčastnili západočeského
poháru v Nýřanech, kde jsme domácím připravili největší sportovní
potupu. Hráči Kožlan obsadili první
čtyři místa v následujícím pořadí: 1.
Šapovalov, 2. Gorner, 3. Sebránek,
4. Lehner. Po skončení neúspěšné
kvalifikace se rozšiřovala 3. liga o
jednu skupinu, proto 1. týmy z
krajů postupovaly přímo do ligy a
další tým z kraje se mohl zúčastnit
kvalifikace v Kolíně. Zde došlo k
dalšímu podrazu ze strany funkcionářů kraje a částečně okresu. Z plzeňské divize se nikdo nepřihlásil,
proto jsem přihlásil Kožlany z krajského přeboru a to nám funkcionáři
nepovolili. Proto jsem se obrátil
přímo na Českou asociaci stolního
tenisu a účast nám byla schválena.
Kvalifikace byla dvoudenní, proto
jsme chtěli zakončit úspěšnou sezonu výletem do Kolína a zahrát si
s kvalitními soupeři a v žádném případě jsme neuvažovali o postupu
do ligy. Po souhlasu ČAST nastal
mezi funkcionáři kraje poprask a intenzivně přemlouvaly kluby z divize, aby se někdo přihlásil a Kožlanům znemožnil účast. To se jim podařilo a "kamarádi" z Nýřan se přihlásili. Jejich účast měla jediný cíl:
Nepustit Kožlany do kvalifikace o 3.
ligu. Naložili do auta 4 děti, které v
Kolíně odehráli jeden zápas se Startem Karlovy Vary a za dvě hodiny
jeli domů a v neděli již nepřijely.
Kdyby nám účast nepřekazily, tak
jsme opravdu do ligy mohli postoupit, protože Start K. Vary byl nejslabším soupeřem a v soutěži jsme
ho vždy porazili a v neděli bychom
měli Liberec E, který byl složen z talentovaných žáků, kteří však neumí
hrát proti obraně našich hráčů. Posílením mužstva o Reiningera jsme
mohli pomýšlet a postup do 3. ligy
přímo z divize. To se také potvrzovalo a po podzimní části jsme divizi
vedli, když jsme 11. vyhráli a 2x remizovali.
Druhá polovina již nebyla tak
úspěšná a celkově jsme obsadili
krásné 3. místo. Béčko v této sezoně hrálo KP II. tř. a skončilo jedenácté a sestoupilo zpět do OP. V
roce 2009 se Šapovalov a Hoffman
J. zůčastnili turnaje Prague Open.
Šapovalov prohrál až ve finále s
Wagnerem ze Sadské, který v té
době vedl žebříček středočeské divize. Ročník 2009-2010 jsme začali
jako mistři světa, což se nám vymstilo a po několika těsných prohrách
jsme se
pohybovali v pásmu

sestupu. Nakonec jsme skončili
předposlední a museli jsme čekat
zda se Union Plzeň zachrání v lize.
To se povedlo a další sezonu jsme
hráli opět divizi. Pohybovali jsme se
ve středu tabulky a skončili jsme na
sedmém místě. V roce 2011 se J.
Hoffman zúčastnil mistrovství Evropy v Liberci. Dodal pouze své vítězné zápasy: Porazil švéda Bloma
3:0, litevce Kaneckase 3:2, němce
Olbranda 3:0 a ve čtyřhře se Štovíčkem 2x vyhrál.
V roce 2013 se na krajský přebor
probojoval Šapovalov a Lehner.
Oba hráči postoupili ze základní
skupiny a také oba vyhráli v I. kolo
hlavní soutěže. Ve druhém kole byli
oba vyřazeni.
Největšího úspěchu dosáhli ve
čtyřhře, kde obsadili 3. místo a přivezli první medaili z krajského přeboru do Kožlan. V zápase o postup
do semifinále porazili 3:0 druholigovou dvojici Copák, Dráždil v
Boru.

Šapovalov, Lehner – získali bronzové medaile na krajském přeboru

Po skončení sezony nechtěl již hrát
divizi Šapovalov a Sebránek, proto
jsme ji vyměnili za krajský přebor
se Sokolem Břasy. Do tohoto oddílu
přestoupil Lehner a Gorner a Kožlany hrály KP II. tř. v sestavě Šapovalov, Sebránek, Vojáček, Hoffman J. a R. Skončili jsme na 10.
místě ze čtrnácti účastníků a soutěž
jsme zachránili. V sezoně 20152016 jsme skončili na 11. místě a
museli jsme opět do baráže s Chodovou Planou a opět jsme prohráli
a spadli jsme do OP po 25 letech
strávených v krajských soutěžích.
Šapovalov měl úspěšnost 88%, Sebránek 62%, Vojáček 30% a Hoffman R. 29%. Po skončení sezony
Šapovalov přestoupil do Hředel,
které hrály KP II. tř. a s příchodem
nového hráče tuto soutěž vyhráli s
náskokem 12 bodů na druhý
Nižbor. V hodnocení hráčů této soutěže byl Šapovalov na sedmém
místě. Po třech příjemně strávených letech ve Hředlích se vrátil do
Kožlan. Lehner hraje divizi za Břasy
a v hodnocení hráčů skončil na
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druhém místě. Největšího úspěchu
dosáhl v roce 2017 na krajském
přeboru, kde se umístil na 3. místě
a kvalifikoval se na mistrovství republiky. Kožlany hrály po sestupu
OP ve složení Vojáček, Mudra, Hoffman J. Hoffman R., Kubát, Sixta ve
spodní části tabulky. V roce 2019 se
vrátil z hostování Šapovalov a mužstvo mělo bojovat o návrat
do KP II. tř., to se nepodařilo. V
hodnocení hráčů byl Šapovalov nejlepším hráčem soutěže 9. Vojáček,
20. Hoffman J., 21. Hoffman R., 35.
Mudra. Hoffman J. a Šapovalov se
zúčastnili několika turnajů. Na turnaji v Kralovicích obsadil Hoffman
2. místo a o postup do finále porazil
3:0 Hocha, který hrával 3. ligu.

Šapovalov vyhrál turnaj veteránů v
Rakovníku stejně jako turnaj na
Unionu Plzeň za účasti několika divizních hráčů, Hoffman skončil
sedmý. Ve stejném složení jsme se
zůčastnili okresního přeboru jednotlivců, kde Šapovalov obsadil 3.
místo a zajistil si účast na krajském
přeboru. Hoffman skončil na 7.
místě. K největší senzaci mohlo dojít ve čtyřhře, když dvojice Šapovalov,Hoffman vedla 2:0 na sety a
měla 3 mečboly na pozdější vítěze.
V případě vítězství bychom se stali
okresními přeborníky. V roce 20192020 jsme do soutěže přihlásili dvě
družstva, áčko do OP I. tř. a béčko
do OP II. tř., které je převážně složeno ze žáků (Mudra Oldřich,

Blecha Jan, Králová Iveta) a pomáhá jim Sixta a Sebránek. Tréninky mládeže vede Sebránek a
Lehner (Natálie Lehnerová, Tomáš
Lehner, Oldřich Mudra, Anděla
Slabá, Ludmila Richterová, Jaroslav
Michalovský, Jan Fehér, Jan Blecha,
Vojtěch Hromada, Petr Král, Iveta
Králová). Letošní sezona byla zahájena a po I. kole ukončena z důvodu
pandemie covid 19. Do dalších padesáti let přeji všem stolním tenistům hodně zdraví a štěstí a předem
se omlouvám, jestli jsem na někoho, nebo nějakou událost zapomněl.
Šapovalov
TJ Kožlany, stolní tenis

INFORMACE FINANČNÍ SPRÁVY - Do kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí

Zákonný termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí připadá letos na pondělí 1. února 2021. Poplatníci
jsou povinni podat, pokud u nich v roce předcházejícím, tj. v roce 2020, došlo ke změně např. z důvodu prodeje,
nákupu, zdědění, darování, přijetí daru nemovité věci nebo došlo ke změně osoby poplatníka. Stejný termín platí
také pro nové poplatníky, kteří v uplynulém roce nabyli svou první nemovitost.
Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně byla vzhledem k současné pandemii koronaviru prominuta pokuta
za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období
roku 2021, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. dubna 2021.
V případě, kdy je nemovitá věc ve spoluvlastnictví a jeden ze spoluvlastníků si chce přiznat nemovitou věc ve
výši pouze svého spoluvlastnického podílu, musí podat daňové přiznání do 1. února 2021, neboť tato lhůta vyplývá
ze zákona o dani z nemovitých věcí a nelze ji prodloužit. V případě, že za nemovitou věc ve spoluvlastnictví bude
podávat daňové přiznání společný zástupce, může daňové přiznání za celou nemovitou věc podat bez sankce do
1. dubna 2021.
V souvislosti s přetrvávajícími protiepidemickými opatřeními platí od pondělí 18. ledna 2021 na Finančním úřadě
pro Plzeňský kraj a jeho územních pracovištích omezené úřední hodiny, a to:
pondělí 08.00 – 13.00 h
středa 12.00 – 17.00 h
Přístupné budou poplatníkům v uvedené době pouze podatelny. Mimo úřední hodiny je možné vhodit písemnost
do připraveného sběrného boxu.
Úřad
Územní pracoviště v Plzni

Územní pracoviště
Plzeň-sever

Telefonické spojení
377 192 111
377 192 396
377 192 480

E-mailová adresa
podatelna2301@fs.mfcr.cz

377 192 111
377 192 657
377 192 667

podatelna2302@fs.mfcr.cz

Územní pracoviště v optimalizovaném provozu 2+2, tj. v Plzeňském kraji územní pracoviště v Horažďovicích, Horšovském Týně, Kralovicích, Nepomuku, Stříbře a v Sušici, zůstávají do 29. ledna 2021
dočasně uzavřena.
Tiskopisy přiznání k dani z nemovitých věcí jsou kromě podatelen dostupné také na internetových stránkách
Finanční
správy
https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx/?rok=2020&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB06 .
Informace k dani z nemovitých věcí lze nalézt na stránkách Finanční správy pod odkazem https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci .
Daň z nemovitých věcí, resp. její první splátka, pokud celková daň přesáhne 5.000,- Kč, je splatná
až 31. května 2021.
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 6. 1. 2021
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