BŘEZEN 2022

Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
únor byl bílý bohužel pouze na horách. V našich nadmořských výškách slabě mrzlo a na závěr foukal vítr,
který páchal škody. Krom jiného byla poškozena i krytina na kapli Sv. Jana Křtitele v Hodyni. K opravě jsme
museli přizvat firmu pana Hrubého z Kralovic, který přijel s výsuvnou plošinou do 33 m výšky. Díky tomu se
oprava podařila rychle a bezpečně.

Také bříza u parkoviště u obchodu COOP v Kožlanech
vzala ve větru za své. Dnes už zbyl pouze pařez.
Hlavně, že se nikomu nic nestalo.
V obcích Buček a Dřevec byly opraveny autobusové
zastávky. Nyní se zastávky tváří poněkud důstojněji.
Na Homoli u Dřevce byl postaven dřevěný turistický
přístřešek, který do okolní krajiny pěkně zapadá.

Pokoušíme se získat dotaci na výměnu veřejného
osvětlení ve všech našich obcích a i v Kožlanech.
Úspora za elektřinu by byla při stoupajících cenách významná.
V úterý 1.3.2022 prošel Kožlany tradiční masopustní
průvod. Poté byl v sokolovně večerní maškarní rej.
Na závěr žádám všechny majitele pejsků, aby dodržovali platné vyhlášky týkající se volného pohybu psů i
úklidu.
Přeji všem příjemný březen.
Kulhánek Vladimír
místostarosta

Výsledky projednání rady města na 2. zasedání konaném dne 7. 2. 2022

Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady
města, zaslané informace.
Rada schvaluje:
č. 9/22 - program 2. zasedání rady
města; č. 10/22 - návrh rozpočtu
neinvestičního příspěvku zřizovatele na rok 2022 a jeho předpokládané čerpání v roce 2022; č. 11/22
- poskytnutí finančního daru ve výši
3000,- Kč na činnost Svazu tělesně
postižených v ČR o.s., místní organizace Plasy, v roce 2022; č. 12/22
www.kozlany.cz

- poskytnutí finančního daru v
částce 5000,-, Kč na zajištění činnosti Českého svazu včelařů, základní organizace Kožlany v roce
2022; č. 14/22 - poskytnutí finančního daru v částce 7000,-, Kč na zajištění činnosti Spolku sochaře Václava Levého v roce 2022; č. 15/22
- výměnu druhého vadného bojleru
v budově sokolovny č.p. 37 Kožlany
a úhradu nákladů na základě vystavené faktury; č. 16/22 - smlouvu o
zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 4287/3, 4287/15,

6045 vše v k.ú. Kožlany se společností ČEZ Distribuce, a.s.; č. 17/22
- uzavření Mateřské školy Kožlany v
období
letních
prázdnin
od
25.07.2022 do 19.08.2022 z důvodu čerpání dovolené pedagogických i nepedagogických pracovníků
a provádění nutných údržbářských
a úklidových prací.
Rada souhlasí:
č. 18/22 - s připojením k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
vyvěšením tibetské vlajky dne
10.03.2022 na budově městského
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úřadu; č. 19/22 - a nemá připomínek ke stavbě s názvem „Kožlany,
PS, p.č. 4011/14, kNN“, stavba řeší
připojení více odběrných míst
elektřiny
na
pozemcích
p.č.

4011/14, 4011/20 k.ú. Kožlany v
areálu rekreačního střediska Tišina.
Rada doporučuje:
č. 13/22 - zastupitelstvu schválit
poskytnutí dotace ve výši 130 000,-

Kč z rozpočtu města Tělovýchovné
jednotě Kožlany, IČ 14703335 na
zajištění činnosti organizace v roce
2022.

Pozvánka na zastupitelstvo

V pondělí 21. března 2022
v 18:00 hodin
se koná
15. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOŽLANY
v zasedací místnosti
Městského muzea Kožlany

Program:
1) Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2) Prezentace investora o záměru výstavby větrných elektráren ve správním
území města Kožlany
3) Zpráva o činnosti rady města Kožlany
4) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
5) Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru v roce 2021
6) Majetkové a ostatní záležitosti města
-smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města na zajištění dopr.
obslužnosti v r. 2022,
-smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění činnosti sport.
organizace v r. 2022,
-kupní smlouva na pořízení komunální techniky,
-smlouva o dílo na rekonstrukci fasády sokolovny,
-smlouva o dílo na rekonstrukci střechy sokolovny,
-smlouva o dílo na vyhotovení projekt. dokumentace na přestavbu sportoviště
v areálu ZŠ Kožlany,
-podmínky bezúplatného převod pozemku st. 402, jehož součástí je stavba
č.p. 309 a částí pozemku
p.č. 4348/2 vše v k.ú. Kožlany,
-směna pozemku p.č. 1061/2 nově odděleného od pozemku p.č. 1061 vše v
k.ú. Hedčany,
-prodej pozemku p.č. 815/5 v k.ú. Bohy zastavěného stavbou E14.
7) Mimořádná odměna pro členy zastupitelstva
8) Změna rozpočtu na rok 2022 – 2. rozpočtové opatření
9) Zpráva starosty města
10) Diskuse

OZNÁMENÍ A VÝZVA PRO VEŘEJNOST
ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŽLANY
Město Kožlany tímto informuje o budoucím zahájení přípravných prací k pořízení
změny č. 1 Územního plánu města Kožlany
a vyzývá veřejnost, aby uplatnila své návrhy na změny v územním plánu města Kožlany.
Lhůta pro podání návrhů je stanovena do 30. listopadu 2022.
Návrh na změnu územního plánu může podat dle § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) občan města, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva
k pozemku nebo stavbě na území města, oprávněný investor, orgán veřejné správy.
Návrh na změnu územního plánu musí být předložen v písemné formě a v souladu s § 46 odst. 1 stavebního
zákona musí obsahovat:
a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku
nebo stavbě na území obce,
b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
d) důvody pro pořízení změny územního plánu,
e) návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu.
Pro podání návrhu na změnu územního plánu lze využít formulář, který je k dispozici na Městském úřadě Kožlany
nebo na webových stránkách města Kožlany pod odkazem Územní plán města.
Návrhy podané před dnem zveřejnění této výzvy se považují za podané v souladu s touto výzvou. Podání návrhu
na změnu územního plánu nezakládá městu Kožlany povinnost tuto změnu učinit.
Adresa pro zasílání a podání návrhů: Městský úřad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany
Datová schránka: ffjbrih
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Informace

Poplatky 2022
Úhrady poplatků na rok 2022
v pokladně MÚ (pondělí, středa
7:30 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hod.).
Poplatek za svoz odpadu pro
rok 2022
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 2022, po
tomto datu budou rozeslány složenky. Známky a pytle na svoz odpadu budou vydávány na základě
předložení zaplacené složenky.
Poplatek za psa pro rok 2022
Viz. Obecně závazná vyhláška č.
3/2015, o místních poplatcích, část

II-Poplatek ze psů (výše poplatku je
stejná jako v roce loňském).
Předplatné Zpravodaje 2022
ve výši 88 Kč je možné uhradit rovněž v pokladně města.
Vývoz popelnic na komunální odpad podle známek z roku 2021
bude naposledy proveden
10.března 2022.
Po tomto datu je nutné mít vylepenou známku pro rok 2022.

Pomoc pro pečující osoby, aby nebyly na péči samy

Jak pomoci lidem, kteří pečují o své blízké doma? Ať se jedná o péči o děti či dospělé se zdravotním postižením
nebo o prarodiče, kterým ubývají síly z důvodu věku či nemoci, nebo o blízké v poslední fázi života. Jaké služby
pečující osoby potřebují? Jak by měla konkrétní pomoc vypadat? Jaké služby mohou pečující v kralovickém regionu již nyní využívat?
To jsou témata, kterými se budeme zabývat na setkání 10.
3. 2022 v Kralovicích. Na setkání zazní informace o službách
Centra Hájek, které nabízí služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Díky svozu klientů, který organizace zajišťuje, jsou služby dostupné i pro obyvatele na Kralovicku. Prezentována bude také domácí hospicová péče, která pomáhá
lidem v poslední fázi života a jejich pečujícím rodinám. Podporu
poskytuje také pozůstalým. V neposlední řadě na setkání zazní
závěry z rozhovorů s pečujícími osobami a odpovědi na
otázky, s jakými problémy se pečující setkávají, co by jim nejvíce pomohlo, jak se jim daří sladit péči o člena rodiny s prací
a volným časem a časem pro odpočinek a další. Důležitým bodem setkání bude také diskuze o tom, jak potřebné služby pro
pečující v kralovickém regionu zajistit.
Setkání začíná ve 14 hodin a je možné se ho zúčastnit osobně na Městském úřadě v Kralovicích nebo prostřednictvím online připojení.
Bližší informace jsou uvedené v pozvánce, která je k dispozici na webové stránce města Kralovice:
https://www.kralovice.cz/mesto/socialni-sluzby/aktuality/.
V záložce Sociální služby jsou k dispozici také další informace o komunitním plánování sociálních služeb na
Kralovicku, v rámci kterého setkání 10. 3. 2022 proběhne. Srdečně zveme všechny pečující a zájemce o rozvoj
sociálních služeb v regionu! Setkání pořádá Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s městem
Kralovice.

Přehouplo se nám pololetí. Žáci
dostali své výpisy z vysvědčení a
snad si užili i jarní prázdniny, které
se tentokrát konaly v prvním možném termínu. Většina je využila
spíš k zimním radovánkám na horách. Těsně před prázdninami proběhl další krok k zabezpečení IT sítě
a postupnému naplňování standardu konektivity. Ve škole přibyl
server, díky kterému budou data
všech žáků i zaměstnanců lépe
chráněna. V souvislosti se změnami
www.kozlany.cz

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Konec zimy ve škole

ve škole jsme uspořádali také jeden
den školení pro naše pedagogické
pracovníky, aby se se změnami
mohli seznámit za odborné podpory
ze strany správce sítě. Každé vylepšení s sebou ale nese nějaký zádrhel. Čím novější techniku do školy
pořizujeme, tím propastnější se
ukazuje možnost propojit ji s technikou starší. Někdy si připadáme
jako kdybychom řešili skládačku
puzzle. Půjde tento díl (monitor,
PC, sluchátka) k tomu druhému?

Budou spolu komunikovat, pomůže
nějaký mezičlánek, anebo už ani to
nepomůže? Je to zkrátka docela napínavá oblast ve škole a s postupující vybaveností školy vznikají nové
a nové nečekané výzvy.
Nebudu se příliš rozepisovat o lyžařském výcviku. Více k tomu se
dozvíte od kolegů Berbra a Kotěšovce. Za sebe mohu jen sdělit, že
tak napjatá jsem ještě nikdy nebyla. Opatření, která zavedla naše
vláda, pořádání lyžáku opravdu
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nenahrávala. Prakticky až do nedělního rána nebylo jasné, kolik žáků
do Telnice vyrazí. Nakonec odjeli v
plném počtu díky několika náhradníkům.
O výzvě „Rozhýbejme se“ jsme se
zmiňovali už minule. Naši žáci mají
za sebou už první splněné cviky a
další je ještě čekají. Připravili jsme
pro ně plakát a nástěnku, na které
mohou sledovat své výsledky.

Naší školou za více než stoletou
tradici prošlo mnoho žáků. Někteří
se stali známými, dosáhli úspěchů
ve svém oboru, čelili nečekaným životním osudům nebo jim život připravil nečekané zážitky. Rozhodli
jsme se tedy připravit dlouhodobý
projekt „Osobnosti školy, obce a regionu“, ve kterém chceme našim
současným žákům ukázat, že mohou být na kožlanskou školu právem hrdí. V průběhu letošního a

celého příštího školního roku budeme zvát na besedy zajímavé
osobnosti z Kožlan a okolí, možná
půjdeme i někam na exkurzi. Na závěr plánujeme uspořádat výstavu,
na které bychom prezentovali práce
žáků školy, které v průběhu doby
vzniknou. Pokud Vás už nyní napadl
někdo, na koho bychom neměli zapomenout, budeme rádi, když se
nám do školy ozvete.
Mgr. Eva Sixtová

Divadlo

Dne 21. února zhlédly děti z prvních tří ročníků základní školy divadelní představení „O Lesíčkovi“. Za pohádkou
jsme se vypravili do budovy MŠ, kam se děti vždy rády vracejí. Hned po příchodu nás všechny upoutaly krásné
kulisy. Pohádku zahájil herec pěknou písničkou, která nás provázela během celého představení. V průběhu divadla
si děti připomněly lesní stromy a lesní zvířátka včetně chráněných. Pohádka byla zaměřena na znečištění lesa a
děti byly zapojeny do třídění odpadu, ve kterém prokázaly výborné znalosti. Pochvala od herců je jistě velmi
potěšila. Dětem se divadlo velice líbilo a herce odměnily mohutným potleskem.
Ivana Soukupová
LVK Telnice 2022
Již od listopadových online třídních schůzek se naši
Lyžařský výcvik začal hned v pondělí dopoledne rozsedmáci, ale i ostatní zájemci, nemohli dočkat lyžařdělením do družstev a lyžovali jsme všichni, začátečníci
ského kurzu. Proti jiným rokům jsme žili v nejistotě,
jen na Mevě nad chatou Tereza, lyžaře vyvezla sedačzda odjedeme, či neodjedeme. Covidová situace nás
ková lanovka na vrch Rudný. Tam jsme se rozhodli pro
dost rozhodila a báli jsme se až do poslední chvíle.
Cvičnou louku a pak i pro sjezdovku Macháček. V prvProto se mezi účastníky zájezdu objevili jen ti, kteří
ním družstvu bylo jedenáct relativně dobrých lyžařů.
měli negativní RT-PCR test starý nejdéle 72 hodin.
Ve druhém byli lyžaři, kteří si moc nevěřili, nebo úplní
V neděli 30. ledna ve čtrnáct hodin jsme naplnili bílý
začátečníci. Ti museli postupně překonat strach z lyžařautobus „Šnajdr“bagáží, zamávali rodičům a vyjeli
ské výstroje, ze sněhu, z vleku, ze svahu a z pohybu
směr Telnice v Krušných horách. Cesta ubíhala patnácti
na lyžích. Úterý přineslo již lepší lyžařské podmínky,
sedmákům, dvěma osmákům, dvěma deváťákům a
teplotu lehce nad nulou, sníh a krásný prašan. Ti nejjedné šesťačce rychle a všichni se už nemohli dočkat.
lepší lyžovali na Macháčkovi a druhé družstvo na
Přivítala nás zledovatělá zimní Telnice se sedačkovou
Cvičné. Ve středu se dalo o všech říci, že jsou lyžaři a
lanovkou a několika vleky v provozu a dostatkem techpoměrně dobře zvládají tajemství sjezdového lyžování,
nického sněhu na sjezdovkách. Vedoucími kurzu byli
ale vše znepříjemňoval ten hrozný vítr. Po obědě jsme
učitelé Mgr. Jaroslav Berbr a Mgr. Jan Kotěšovec,
jeli všichni relaxovat MHD do Ústí nad Labem, kde nám
kteří si dělali starosti, zda kurz dokončíme, nebo pojeotevřelo své brány ústecké nákupní centrum FORUM.
deme domů dříve.
Zde každý s třemi hodinami volna naložil, jak chtěl: nákupy oblečků, pamlsků, občerstvení nebo jen prohlížení
nabízeného zboží.
Od čtvrtka už všichni, až na malé výjimky, bez problémů vládli svými „prkénky“ a ti dobří ladili svůj lyžařský styl. Páteční ráno nás čekaly velké závody, kdy
každý prodal to, co se na svazích naučil. Učitelé postavili trať, zajistili časomíru a pak už se závodníci postavili
na trať „obřího slalomu“. Všichni ji projeli bez pádu, jen
někteří si trať trochu upravili a zkrátili. V součtu časů
obou kol zvítězila v dívkách Bára Tomešová a za hochy
Martin Beneš. Odpoledne začalo pršet, a tak jsme sledovali slavnostní zahájení Olympijských her v Pekingu.
Sobota byla mrazivá, podmínky pro lyžování nic moc,
všude samý led. Přesto jsme vesele lyžovali, ale jen do
oběda a doufali, že to všichni zvládnou bez úrazu. Po
obědě už nebyla síla a také podmínky na lyžování,
proto se všichni vydali na tradiční procházku do Adolfova.
Poslední večer jsme celý kurz zakončili slavnostním
vyhlášením vítězů slalomu, pořádku na pokojích, celkovým zhodnocením pobytu a udělali si karneval. Na
něj nastoupili skoro všichni v maskách, včetně učitelů.
Společenská místnost chaty Tereza se proměnila v taneční sál, na „parketě“ se objevily postavy tančící v pyžamech. Ale nemělo to dlouhého trvání, v devět hodin
www.kozlany.cz
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byli všichni na pokojích. My učitelé jsme si tentokrát
ani nezatančili. Nedělní ráno bylo pro některé smutné,
jiní se domů těšili. Nálada v autobuse cestou domů byla
neurčitá, alespoň jedna „pozitivní“ věc tu byla – druhý
den se nešlo do školy.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem žákům za
rozumné chování, že letos „lyžák“ proběhl bez zranění,
bez kázeňských prohřešků, jen některým bychom doporučili: trochu víc samostatnosti. Ve volném čase

jsme sledovali televizní seriály a olympiádu, hráli karty.
Většina však neustále proháněla mobily a válela se líně
na postelích. Pro některé také zábava. Přesto se mezi
věkově rozdílnými dětmi vytvořila dobrá parta. Velké
poděkování patří hlavně majitelům penzionu Vasilovi a
Šárce Kušejovým, kteří se starali o naše žaludky a naše
celkové pohodlí.
Mgr. Jaroslav Berbr a Mgr. Jan Kotěšovec

Milý dárek pro děti
Krajský úřad Plzeňského kraje, zastoupený Ing. Liškou, nám dal pohádkový dárek, bez jakéhokoliv nároku na honorář. Představení interaktivní pohádky s
ekologickou tématikou Jak Lesíčkovi uletěly včelky do
Bavorského lesa. A o čem byla pohádka?

Lesík, tedy lesní mužíček s čepicí z šišky se stará o
svůj les. Jeho maminka Příroda a táta Les jej vychovali
k šetrnému spolužití s jeho nejbližším prostředím, a to
samé Lesík očekává od dětí. Lesní včelky však z českého lesa chtějí uletět pryč, protože je s ním nešetrně
nakládáno. Nakonec vše dobře dopadne. Včelky zůstanou doma, protože Lesík společně s dětmi vše napraví.
Nedovolí ani zbytečně kácet, ani nebude zakládat nesmyslné skládky. Obaly nepůjdou do koše, ale roztřídí
je podle materiálů, z nichž byly vyrobeny. Dětem také
vysvětlí, proč tak činíme a co lze z natříděného odpadu
recyklací znovu vyrobit a získat.

www.kozlany.cz

Představení bylo plné převleků, písniček i humoru.
Děti byly tak zaujaté, že i ti nejmenší vydrželi sledovat
a účastnit se představení celou hodinu. Druhé představení se hrálo pro kamarády z 1.-3. třídy základní školy,
a tak se děti měly možnost zase podívat do mateřské
školy.
V posledních dnech se ve školce začínáme připravovat na oslavy Masopustu, které zakončíme 4.3. maškarním rejem v mateřské škole. A to už snad brzy začne jaro, kdy se budeme těšit společně na velikonočními svátky. Všem vám ze školky přejeme hodně slunečních dní.

Za kolektiv MŠ Lenka Kozlerová

Kožlanský zpravodaj 3 / 2022
strana - 5 -

SPOLKY

Kožlanské šikulky

Také doufáte, jako my, že si dáte termín, ono to určitě vyjde a budeme se opět scházet v kožlanské knihovně každé úterý od 8. března 2022: 14.hod. –
16.hod. Tak si držíme palce! Milé
dámy, kdo má chuť
a čas, přijďte mezi
nás. Hezké dny,
plné
pohody,
v pevném zdraví a
v míru přejí
Kožlanské šikulky

Plán činnosti Spolku sochaře
Václava Levého z. s. v roce 2022

V roce 2022 spolek připravuje již 4. Kožlanský jarmark. Termín jsme naplánovali s městem Kožlany na
sobotu 11. 6. 2022.
Jarmark bychom opět umístili do parku před radnicí.
Dotaci použijeme na kulturní program. Téma letošního
ročníku: Historie hrnčířské a keramické výroby v Kožlanech. Jsme rádi, že můžeme použít historické zpracování paní Jitky Vlčkové. A jaká bude letos soutěž? Připravte si recepty do soutěže „O NEJLEPŠÍ NÁDIVKU“
(něco slaného). Určitě máte rodinné recepty.
Děkujeme radě města Kožlany za podporu při organizování Kožlanského Jarmarku.
za Spolek sochaře Václava Levého z.s.
V. Kobyláková

SPORT
Stolní tenis

Do sezony 2021-2022 jsme do dlouhodobých soutěží
přihlásili dvě družstva. Áčko hraje okresní přebor I.
třídy a béčko OP II. třídy.
Za áčko hraje pravidelně Šapovalov, Hoffman Robert, Vojáček a Mudra Vladimír. V případě potřeby zaskakuje Sixta a Sebránek. Po dvanácti odehraných zápasech máme 11 výher a jednu prohru a se ziskem 34
bodů vedeme tabulku před Horní Bělou, která má již
dvě porážky a v boji o postup do krajského přeboru nás
bude těžko dohánět. Jedinou prohru 10:8 jsme utrpěli
právě v minulém kole v Horní Bělé. Domácí proti nám
postavili Cacha, který hraje pravidelně divizi za jejich
áčko nebo KP za béčko. Jmenovaný hráč porazil
všechny naše hráče, a to rozhodlo o naší prohře. Stále
však máme náskok dvou bodů a ve zbývajících zápasech máme soupeře z dolní poloviny tabulky a dalšíbody bychom již neměli ztratit.
Nejlepším hráčem áčka je Šapovalov který 36x vyhrál a 3x prohrál, Hoffman R. 37x vyhrál a 10x prohrál,
Vojáček 31x vyhrál a 13x prohrál, Mudra 17x vyhrál a
23x prohrál, Sixta 6x vyhrál a 6x prohrál, Sebránek 1x
vyhrál a 2x prohrál. Okresního přeboru jednotlivců se
zúčastnil pouze Hoffman R., který nepostoupil ze skupiny, ale ve čtyřhře získal bronzovou medaili s hornobělským Hruškou za třetí místo.
Béčko hraje OP II. třídy ve složení Sebránek, Sixta,
Kubát a žáci Blecha, Mudra Oldřich a Lehner Tomáš. V
tabulce jsou na druhém místě se sedmi výhrami, jednou remízou a jednou prohrou. Sebránek 23x vyhrál a
3x prohrál, Sixta 33x vyhrál a 3x prohrál, Kubát 15x
vyhrál a 12x prohrál, Blecha 6x vyhrál a 22x prohrál,
Mudra 3x vyhrál a 5x prohrál.
Koncem loňského roku jsme oslavili 50. výročí založení stolního tenisu v Kožlanech. Oslav se zúčastnilo
cca 25 současných a bývalých hráčů. Zde jsme uctili
památku zakládajícího člena kožlanského pinčesu Jindřicha Hoffmana, který v červenci náhle zemřel. V celé
historii Tělovýchovné jednoty je stolní tenis absolutně
nejúspěšnějším oddílem této organizace.
Jiří Šapovalov

www.kozlany.cz

Aktuální tabulky
Okresní přebor I. třídy
Poř.

Družstvo

PU V R P K

Skóre

Body

1.

TJ Kožlany A

12 11 0 1

0 148:68

34

2.

TJ Sokol H. Bělá C

11 9

0 2

0 134:64

29

3.

TJ Trnová A

12 7

0 5

0 121:95

26

4.

TJ S. Vejprnice A

12 7

0 5

0 115:101 26

5.

TJ SHM H. Huť

11 6

0 5

0 89:109

23

6.

TJ Sokol V. Libyně

11 6

0 5

0 102:96

23

7.

TJ Sokol H. Bělá D

11 3

0 8

0 92:106

17

8.

SVČ Kaznějov A

11 1

1 9

0 70:128

14

9.

TJ Nýřany D

11 0

1 10 0 47:151

12

Okresní přebor II.třídy
PU V R P K Skóre

Body

1.

Poř.

KST Úherce

Družstvo

9

8 0 1 0 106:56

25

2.

TJ Kožlany B

9

7 1 1 0 91:71

24

3.

TJ S. Vejprnice B

8

6 0 2 0 81:63

20

4.

TJ Trnová B

8

2 3 3 0 65:79

15

5.

TJ S. Kralovice B

9

2 0 7 0 85:77

13

6.

SVČ Kaznějov B

8

2 0 6 0 58:86

12

7.

TJ Sokol H. Bělá E

9

0 2 7 0 54:108

11
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TJ Olympie Kožlany

Zimní přestávka pomalu končí a během tohoto měsíce už naše A-mužstvo čeká ostrý start do jarní sezóny
(mládež a stará garda si musí počkat do dubna). Na domácím hřišti se tým sice představí až příští měsíc, přesto
už teď srdečně zveme všechny naše fanoušky, aby přišli hráče podpořit a pomoci jim tak, k co nejlepším výkonům
a výsledkům.
Rovněž zveme příznivce dobré zábavy na tradiční Šibřinky, které se konají v sobotu 19. března. Bližší informace
naleznete na jiném místě tohoto čísla a samozřejmě také na městských vývěskách a na webových stránkách
města.
J.Švamberg
Program:

A-mužstvo:
Příprava (hřiště v Žihli)
13. 3. Kožlany - Jesenice
20. 3. Kožlany - Radnice B
Mistrovská utkání:
26. 3. Třemošná - Kožlany
2. 4. D. Bělá - Kožlany
Mladší žáci:
Mistrovské utkání:
2. 4. Kožlany - Plasy

TJ Olympie Kožlany
pořádá
14:00 neděle
14:00 neděle
15:00 sobota
16:30 sobota

14:00 sobota

ŠIBŘINKY
Sokolovna Kožlany
Hudba: Dlouhá noc * Tombola * Vstup: 130 Kč

ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STARÉ GARDY
V únoru 18. – 20. 2022 proběhlo na Šumavě tradiční
běžkařské soustředění staré fotbalové gardy. Byli jsme
ubytováni v chatě Forward ve Starém Srní. Bylo o nás
dobře postaráno, teplíčko, jídlo a nápoje byly ucházející. Škoda jen, že se nás zúčastnilo pouze sedm. Přeci
jen fyzická náročnost v bílé stopě 2 x 25 km některé
spoluhráče vyleká a odradí. Podmínky jednoduché nebyly, první den jsme běželi na Modravu a slušně promokli. Avšak stopa byla hodně dobrá. Druhý den svítilo
sluníčko, ovšem naši traťoví komisaři chybně zvolili
trasu v lesích, směr Churáňov. Stopa byla díky větrům
samé jehličí a větvičky. To důkladně prověřilo kondici a
duševní stav starších sportovců. Po tomto náročném
úseku nám byl odměnou sjezd v pěkné stopě pláněmi
z Horské Kvildy na Kvildu. Ve večerních hodinách proběhlo vyhodnocení soustředění. Samozřejmě jednomyslně kladně. Již se těšíme na další ročník.

za gardu Vladimír Kulhánek

DBaK
Všechny ligové soutěže se hrají. Krajské přebory mini
a opět rozhodne dvojzápas o jediném víkendu. Vítěz se
pomalu končí, mají sice mnoho odložených zápasů
pak může balit na cestu do Strakonic, kde v termínu 1.
kvůli covidu, ale dohrávky byly povoleny až do 2.
-3. 5. proběhne Národní finále této kategorie.
května. Zároveň se rozbíhají kvalifikace o Národní fiPoslední mini kategorií jsou starší minižákyně U13. I
nále kategorií mini a právě kategoriemi mini začneme
ony mají již svou dlouhodobou část soutěže dohranou,
náš přehled.
také ony se mohou pyšnit mistrovským titulem. V šesti
Nejmladší řádnou kategorií jsou nejmladší minižáturnajích vyhrály 10 zápasů a pouze dvakrát svým soukyně U11. Ve sdruženém krajském přeboru jsou naše
peřkám podlehly. Do kvalifikace o NF se v této kategohráčky na průběžném 4. místě s bilancí 5 výher z 18
rii, kromě nás, přihlásily i týmy Klatov a Karlových
odehraných zápasů a skórem 464:898. V kvalifikaci o
Varů. Kvalifikace se odehraje v šesti kolech o třech víNF se utkají s družstvem BK Lokomotivy Karlovy Vary
kendech systémem každý s každým. A protože pořadave dvojzápase doma / venku a úspěšnější tým postoupí
telem NF jsou Karlovy Vary, které tím pádem mají i
na závěrečný turnaj, který pořádá v termínu 24. - 26.
právo účasti, stačí na účast v NF být úspěšnější než BK
4. Sokol Hradec Králové.
Klatovy. Tak snad se to holkám povede.
Další kategorií jsou mladší minižákyně U12. Ty již
Prvním ligovým týmem jsou mladší žákyně U14. Ty
svoji dlouhodobou soutěž dohrály a s bilancí 10 výher
se bohužel neprobojovaly do extraligové části soutěže
z 12 zápasů již mají jistotu mistrovského titulu. Na
a ve své nadstavbové části ligy si drží 4. místo s dosabody je může dohnat tým BK Přeštice, ale ve vzájemvadní bilancí dvou výher a dvou proher. Tabulka je
ných zápasech to mají 2 : 2 a aktivní skóre +2 ve svůj
ovšem značně poznamenána množstvím odložených
prospěch. V kvalifikaci si to rozdají s dívkami z Klatov
zápasů. Hračky této kategorie však mají jistotu účasti
www.kozlany.cz
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v žákovské lize U15 příští sezóny, neboť tato soutěž
byla vyhlášena jako otevřená pro všechny zájemce.
Starší žákyně U15 se do extraligy také nedokázaly
probojovat a v nižší ligové soutěži jsou zatím na průběžné 6. pozici a s bilancí 1 výhry ze 6 zápasů.
Naopak kadetky U17 úspěšně prošly základní částí
dorostenecké ligy a ze druhého místa postoupily do finálové skupiny. Zde se hraje o účast v kvalifikaci o Extraligu. Bohužel kvalita našich hráček mladších ročníků
nedosahuje potřebné úrovně, a tak i kdybychom uhrály
postupové místo, tak ho nevyužijeme a asi bychom
právo účasti přepustili jinému týmu. V tabulce, poznamenané taky řadou odložených zápasů, jsme na druhém postupovém místě s bilancí 4 – 3 – 1.
Juniorky U19 nepostoupily do finálové skupiny, a tak
hrají play-out skupinu. Zde jsou v aktuální tabulce na
druhé pozici s 1 prohrou ze 4 zápasů. Postavení obou
dorosteneckých družstev nám zajišťuje ligové soutěže
i do příští sezóny.
V Nadregionální lize U19 máme naše družstvo „B“.
Dívky mají na svém kontě jednu výhru a v tabulce jsou
předposlední. Zde sbírají zkušenosti hráčky prvního
ročníku U17, které by pak měly zúročit ve své kategorii
příští rok.
Poslední kategorii jsou ženy, které začaly 2. ligu nad
očekávaní úspěšně. Bohužel nemoci, karantény a zranění postupně kosí kádr žen. K posledním zápasům
jezdí v okleštěné sestavě a rezervoár sil dochází.
V průběžné tabulce jsou na 7. místě, které znamená

účast v prvním kole play-off. Matematicky jsou ještě
v ohrožení sestupu, ale to by musely všechny zbývající
zápasy prohrát a BC Slaný naopak vše vyhrát a ještě
mít s námi aktivní skóre.

Momentka ze zápasu žen v Chomutově – v akci Nikola
Švambergová

Poslední kategorií, o které se dnes zmíním jsou přípravky U10. Přihlásili jsme je do nadregionálních turnajů. A v neděli 10. dubna pořádáme jeden z turnajů
v kožlanské tělocvičně.
J. Buňka

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. 3. 2022.
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