DUBEN 2022

Z RADNICE ...
Vážení spoluobčané,
březen byl překvapivě teplý i suchý, což není úplně
dobře. Masopustní průvod a večerní rej masek se po
roční pauze povedly.

Jelikož tu máme větrný koridor, oslovila nás společnost meridian Nová Energie s.r.o. se záměrem postavit
větrnou elektrárnu. Ze strany veřejnosti byl o její prezentaci na zastupitelstvu města velice malý zájem.
Rozhodli jsme se, že bude připravena ještě jedna prezentace, kde se představí uvažovaný projekt včetně vizualizace. Bude i dostatek času na odpovědi na dotazy
atd. Termín konání bude veřejnosti včas oznámen.
Akce proběhne v kožlanské sokolovně.
Bylo by dobré, kdyby duben byl poněkud mokřejší,
protože to je příslibem dobré sklizně a hojnosti
ovoce. Takže ať v dubnu prší, když to březen nezvládl.

Stejně tak i Šibřinky, které se konaly 19.3., byly povedené. Je zřejmé, že se lidé chtějí po letech omezování bavit a užít si společnosti.
Avšak je potřeba i pracovat, a tak se v parku před
sochou pana prezidenta vysadily čtyři nové stromy nahradivší ty staré polosuché. Také se počalo, opět pod
odborným dohledem, s výsadbou lipové aleje navazující u pískovny na mladou alej jasanovou. Hlavní část
sázení proběhne v sobotu 2. dubna od 8 hod. pod dohledem pana Blechy. Bylo by fajn, kdybyste si našli
čas a přišli se podílet na realizaci krásného stromořadí
v počtu 44 lip.
Dočkali jsme se také nového Z-boxu od Zásilkovny,
kde si budete moci vyzvednout své objednané zboží.
Umístění u DPS bylo zvoleno uprostřed města s možností bezpečného zastavení. Box bude uveden do provozu 4. 4. 2022.
V Hodyni byl vypuštěn rybník na návsi a fa Hokar
s.r.o. začíná s opravou jeho hrází. Na městském úřadě
proběhla výběrová řízení na zakoupení nového malotraktoru s vyhřívanou kabinkou. Tento univerzální stroj
japonské výroby dodá fa Agrowest a.s. Bude to pracant na úklid sněhu a během roku bude sloužit jako
druhá sekačka.

SVOZ

Kulhánek Vladimír
místostarosta

BIOODPADU

Svozová služba oznámila, že dne 6. dubna 2022
bude zahájen svoz bioodpadu.
Dále bude probíhat každou sudou středu.
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Nezodpovědný občan!

Při vyvážení polozapuštěného kontejneru na Výfuku u hasičské zbrojnice došlo k potřísnění okolního povrchu
bestu vyjetým olejem. Bylo zjištěno, že na dně nádoby je ještě louže oleje. Osoba, která nezavřenou nádobu
s vyjetým olejem hodila mezi tříděné plasty je nezodpovědná a způsobila škodu nám všem. Několikahodinové
úsilí hasičů, aby kontejner a pytel vyčistili by si měl viník zaplatit!
V jiném kontejneru byla nádoba s obsahem starého Primalexu, která se při vyprazdňování rozprskla na korbě
auta. Toto prostě do tříděného odpadu nepatří.
Třiďme odpad, jak se má!

Časový harmonogram svozu nebezpečných složek komunálního odpadu
sobota 21. 5. 2022
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/

10,10 - 10,40

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

Časy jsou orientační
Svážené odpady prostřednictvím mobilního svozu - Marius Pedersen a.s.
Nebezpečné odpady:
znečištěné obaly: prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.
odpadní barvy: zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů
absorpční činidla: čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry
motorové a ostatní oleje
olejové filtry
Pneumatiky:
osobní, nákladní /pokud je to možné bez disků/
NE – traktorové pneumatiky, duše, pneumatiky od jednostopých vozidel a jízdních kol,
Použité elektrozařízení:
malé spotřebiče: vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj, TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy,
telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.
velké spotřebiče: pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné trouby, el. sporáky,
chladící zařízení: chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky
Spotřebiče musí být kompletní.
Ostatní:
zářivky: trubicové, výbojky, úsporné zářivky,
NE – běžné, reflektorové a halogenové žárovky!
olověné akumulátory
www.kozlany.cz
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Výsledky projednání rady města na 3. zasedání konaném dne 28. 2. 2022

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

Rada schvaluje:
č. 20/22 - program 3. zasedání
rady města; č. 21/22 - termín a
program 15. zasedání zastupitelstva města Kožlany; č. 22/22 - poskytnutí finančního daru ve výši
20000 Kč na pomoc státu Ukrajina,
finanční dar bude převeden na účet
Velvyslanectví Ukrajiny v ČR; č.
23/22 - 1. rozpočtové opatření roku
2022 v souvislosti s poskytnutím finančního daru státu Ukrajina; č.
24/22 - poskytnutí finančního daru
v částce 2 000,- Kč na zajištění činnosti spolku Místní dráha Rakovník-

Mladotice v roce 2022; č. 25/22 poskytnutí finančního daru v částce
5000,- Kč na zajištění činnosti Českého svazu chovatelů, základní organizace Kožlany v roce 2022; č.
26/22
návrh
veřejnoprávní
smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 32 000,- Kč na
činnost Kulturního spolku Jiřího Radima ze Dřevce v roce 2022; č.
27/22 - žádost o povolení uskutečnění závodů CzechRallyeCup s průjezdem přes obec Buček za podmínky zajištění bezpečnosti diváků
a následného úklidu po skončení
závodů; č. 28/22 - zakoupení stavebního materiálu v celkové částce
10500 Kč pro Český svaz chovatelů,
ZO Kožlany, na úpravu chovatelského areálu.

Rada souhlasí:
č. 29/22 - s projektovou dokumentací a se stavbou rodinného domu
na pozemku st.p.č. 184/1 v k.ú. Kožlany bez připomínek.
Rada odmítá:
č. 30/22 - stížnost paní Ing. Jitky
Lavičkové na porušení § 63 zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny jako neoprávněnou.
Rada odkládá:
č. 31/22 - projednání žádosti o pronájem části pozemku p.č. 5037 k.ú.
Kožlany do doby výsledku místního
šetření za účasti zástupců Povodí
Vltavy.

Výsledky projednání rady města na 4. zasedání konaném dne 23. 3. 2022

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

Rada schvaluje:
č. 32/22 - program 4. zasedání
rady města; č. 33/22 - odpisový
plán Základní školy a Mateřské
školy dr.Eduarda Beneše Kožlany
na rok 2022; č. 34/22 - rozdělení
hospodářského výsledku Základní
školy a Mateřské školy dr.Eduarda
Beneše, Kožlany za rok 2021; č.
35/22 - účetní závěrku za rok 2021
Základní školy a Mateřské školy dr.
Eduarda Beneše, Kožlany; č. 36/22
- podání žádosti o dotaci pro Základní školu a Mateřskou školu dr.
Eduarda
Beneše
Kožlany
do

dotačního titulu „Mikrogranty pro
oblast školství a mládeže v roce
2022“, případné přijetí dotace a její
vypořádání dle zákona č. 250/2000
Sb.; č. 41/22 - zveřejnění záměru
pronájmu části pozemku p.č. 1582
o výměře cca 24 m2 v k.ú. Dřevec
za účelem umístění včelnice; č.
43/22 - zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor: kanceláře v prvním patře budovy č.p.
135, Kožlany včetně vybavení.
Rada neschvaluje:
č. 37/22 - žádost o pronájem části
pozemku p.č. 5037 k.ú. Kožlany za
účelem umístění dvou maringotek z
důvodu nesouhlasu Povodí Vltavy s
umístěním maringotek; č. 39/22 poskytnutí
finančního
daru

organizaci Zdravotní klaun o.p.s,. z
důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města; č. 40/22
- poskytnutí finančního daru organizaci Linka bezpečí, z.s., z důvodu
nedostatku finančních prostředků v
rozpočtu města; č. 42/22 - poskytnutí finančního daru organizaci
Hospic svatého Lazara, z.s., z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.
Rada odkládá:
č. 38/22 - žádost o vybudování nového vstupu do prostor restaurace
v sokolovně č.p. 37, Kožlany z důvodu prohlídky na místě a zjištění
bližších informací na Odboru výstavby MěÚ Kralovice

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města
na 15. zasedání konaném dne 21. 3. 2022

Zastupitelstvo bere na vědomí:
- informace investora o záměru výstavby větrných elektráren v katastru města Kožlany;
- informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva;
- zprávu o činnosti rady;
- zprávu o stavu lesního hospodaření,
- zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru v roce 2021.
Zastupitelstvo určuje:
č. 193/22 - ověřovateli zápisu
Ing. Oldřicha Mudru a Františka
Kotěšovce. Dále navrhl určit návrhovou komisi ve složení - předseda
Luboš Kulhánek, členové Miroslav
Fišar, Bc. František Švec.

www.kozlany.cz

Zastupitelstvo schvaluje:
č. 192/22 – program 15. zasedání zastupitelstva;
č. 194/22 - uzavření smlouvy o
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města ve výši 80 575,- Kč
Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2022;
č. 195/22 - uzavření smlouvy o
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města ve výši 130 000,- Kč
Tělovýchovné jednotě Kožlany na
zajištění sportovní a kulturně odpočinkové činnosti v roce 2021;
č. 196/22 - kupní smlouvu na dodávku komunální techniky – traktor žací s firmou Agrowest, a.s., IČ
27961958 za cenu 815 415,- Kč
bez DPH;

č. 197/22 - návrh smlouvy o dílo
a uzavření smlouvy o dílo se společností KRÁL PM Centrum s.r.o.
IČO 25220799 na rekonstrukci obvodového pláště budovy sokolovny
č.p. 37 Kožlany za cenu 1 860
000,- Kč bez DPH;
č. 198/22 - návrh smlouvy o dílo
a uzavření smlouvy o dílo se společností M+R Dřevovýroba Dřevec,
IČO 09917900 na rekonstrukci
střechy budovy sokolovny č.p. 37
Kožlany za cenu 816 370,- Kč bez
DPH;
č. 199/22 - návrh smlouvy o dílo
a uzavření smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace na
přestavbu sportoviště v areálu Základní školy Kožlany s firmou
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Sportovní projekty s.r.o., Praha 8,
za cenu 370 000,- Kč bez DPH;
č. 200/22 - technické podmínky
Správy železnic, s.p., týkající se
bezúplatného převodu pozemku
p.č.st. 402, jehož součástí je
stavba č.p. 309 a částí pozemku
p.č. 4348/2, vše v k.ú. Kožlany do
majetku města dle přílohy č. 14
zápisu;

č. 201/22 - směnu pozemku p.č.
1061/2 k.ú. Hedčany o výměře
534 m2 za pozemek p.č.1584 v
k.ú. Černíkovice u Dřevce o výměře 688 m2 bez finančního vypořádání;
č. 202/22 – prodej pozemku p.č.
815/5 k.ú. Bohy o výměře 32 m2
manželům Dušanu a Aleně Vargovým za cenu 200,- Kč/m2;

č. 203/22 – poskytnutí mimořádné odměny starostovi města
panu Václavu Kratochvílovi ve výši
30 000,- Kč za plnění zvláště významných úkolů pro město;
č. 204/22 - změnu rozpočtu
města na rok 2022 - 2. rozpočtové
opatření

Informace
Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte
dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.
Může Vám pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:
Příspěvek na bydlení
Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení.
Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu či domu, jestliže 30 %
(v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.
Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci,
který ji užívá k trvalému bydlení.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1.
Doplatek na bydlení
Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po přiznání
příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služby
spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak,
aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni.
Mimořádná okamžitá pomoc
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého
a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat
o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc.
Komplexní informace jsou k dispozici na www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energiemuze-pomociup—1.
Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky, obraťte se na Call centrum
ÚP ČR na tel. číslo.: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na callcentrum@uradprace.cz. Vyplněné
žádosti můžete podat elektronicky (přes Identitu občana, datovou schránkou nebo s uznávaným elektronickým
podpisem), zaslat poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.
Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se
na zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě vašeho bydliště
nebo volejte na speciální linku: 950 180 070.
Každý zákazník, který odebírá od dodavatele poslední instance musí podepsat smlouvu, jinak mu
bude dodávka po 6 měsících ukončena a bude odpojen
• Dodávka poslední instance je dočasné řešení a záchranná síť
• Slouží k tomu, aby nikdo nepřišel ze dne na den o dodávku elektřiny nebo plynu v případě, že selže původní
dodavatel zákazníka
• Jde ale o dočasné řešení, které skončí nejpozději po uplynutí 6 měsíců
• Pokud si zákazník v tomto období nenajde nového dodavatele, bude mu přerušena dodávka, což přinese zákazníkovi nemalé náklady
POKUD JSTE SI DOSUD NEVYBRALI NOVÉHO DODAVATELE, PODEPIŠTE NOVOU SMLOUVU CO NEJDŘÍVE
TO PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE NADÁLE ZŮSTAT U FIRMY, KTERÁ VÁM AKTUÁLNĚ JAKO DODAVATEL
POSLEDNÍ INSTANCE DODÁVÁ A KTERÉ PLATÍTE ZÁLOHY
Pokud zákazník neplatí za dodávku poslední instance, riskuje předčasné ukončení dodávky a odpojení
• Dodávka poslední instance není zdarma a je potřeba pravidelně platit zálohy a na konci DPI případný doplatek
(přeplatky jsou samozřejmě standardně zákazníkům vráceny)
• I pro dodávku poslední instance platí, že pokud své finanční závazky za dodanou energii nezaplatíte, může
dojít k přerušení dodávek a odpojení
• K přerušení dodávek a odpojení nikdy nedojde hned, vždy je prostor se s dodavatelem domluvit na řešení
• Vždy je proto potřeba s dodavatelem aktivně komunikovat, jen tak se vyhnete zvýšeným nákladům, které
odpojení jako krajní řešení neplacení přináší
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POKUD AKTUÁLNĚ NEMÁTE DOSTATEK PROSTŘEDKŮ NA ÚHRADU ZÁLOH, SPOJTE SE CO NEJRYCHLEJI S
DODAVATELEM POSLENDNÍ INSTANCE a SVOJI SITUACI AKTIVNĚ ŘEŠTE
VŽDY JE MOŽNÉ OBRÁTIT SE NA ÚŘAD PRÁCE, KTERÝ AKTUÁLNĚ NABÍZÍ VÍCE ZPŮSOBŮ POMOCI S VYSOKÝMI
CENAMI ENERGIÍ
Ukončení dodávky a odpojení (ať už z důvodu neplacení nebo z důvodu skončení šestiměsíčního období) vždy znamená náklady navíc
• Pokud zákazník včas nepodepíše novou smlouvu nebo pokud zákazník neplatí za dodávku poslední instance
opakovaně zálohy, bude mu přerušena dodávka a bude odpojen
• Opětovné připojení přitom může přinést náklady navíc až v řádu několik tisíc korun (výjezd technika, nutnost
opětovně revize měřícího zařízení atp.), samozřejmě to pak znamená a období bez elektřiny nebo plynu
ODPOJENÍ OD DODÁVKY DODAVATELE POSLEDNÍ INSTANCE SE MŮŽETE VŽDY VYHNOUT, MUSÍTE ALE SVOJI
SITUACI AKTIVNĚ ŘEŠIT, KOMUNIKOVAT A PŘEDEVŠÍM VČAS UZAVŘÍT NOVOU SMLOUVU
Jak funguje proces přerušení dodávky a odpojení odběrného místa
• K odpojení nikdy nedojde hned, dodavatel se nejprve pokouší zákazníka v rozmezí několika týdnů (v případě
aktuálního DPI dokonce měsíců) opakovaně kontaktovat (telefonicky, mailem, dopise, a to i doporučeným) a
zákazník proto vždy dopředu ví, kdy a proč by k odpojení mohlo dojít, teprve následně dává dodavatel pokyn
distributorovi
• dodavatel je tedy ten, který přerušuje nebo ukončuje další dodávku energií (ať už pro neplacení nebo ze zákona na konci šesti měsíčního období DPI), vlastní odpojení (znemožnění další fyzické dodávky) ale realizuje
příslušný distributor, který provozuje a vlastní měřicí zařízení a infrastrukturu
• jak předejít odpojení: o v případě neplacení, je většinou možné fyzickému odpojení předejít, pokud zákazník
svůj dluh uhradí
• o v případě ukončení DPI na konci 6 měsíců, ale bude nutné vždy podepsat novou smlouvu a najít si nového
dodavatele (i kdyby to byl sám dodavatel poslední instance)
• odpojení probíhá tak, že na místo dorazí pracovník distributora provede potřebné práce, které zamezí další
dodávce energií
• pokud se tak stane, obnovení dodávky přinese vždy zákazníkovi dodatečné náklady a může zabrat i delší čas
• v případě elektřiny se může jednat o: o pokud jde o relativně nový odběr bez historických rozvodů, pak znovupřipojení proběhne poměrně rychle a bez komplikací, spíše jde tedy o to, doplatit dluh, resp. zvolit si včas
nového dodavatele
• pokud půjde o historické rozvody, distributor obyčejně nebude moci znovupřipojení provést hned z důvodu
platných norem a standardů, v takovém případě může zákazníka čekat vícenáklad na úpravu rozvaděče a související práce, dále náklady na revizi (řádově tedy vícenáklady přes 5 tis. Kč), tato situace pak bude náročnější i
z pohledu času, jelikož si zákazník musí sehnat firmu, která mu práce provede
• v případě plynu se může jednat o: o znovupřipojení plynu je technicky náročnější a distributor jej obyčejně
zpoplatňuje částkou kol. 2 tis. Kč, předtím je ale potřeba vždy provést revizi, což představuje další náklad kol. 2
tis. Kč a nutnost sehnat narychlo technika
ODPOJENÍ VŽDY PŘINESE NÁKLADY NAVÍC A ZNAMENÁ MINIMÁLNĚ NĚKOLIK DNÍ BEZ ENERGIÍ
VŽDY JE MOŽNÉ MU PŘEDEJÍT, POKUD ZÁKAZNÍK SVOJI SITUACI AKTIVNĚ ŘEŠÍ
Kdy nejpozději musí zákazník uzavřít novou smlouvu, aby se ukončení dodávky DPI vyhnul?
• Je potřeba počítat s tím, že vlastní podpis smlouvy nestačí a musí proběhnout ještě nutné administrativní
úkony na straně dodavatele, distributora a operátora trhu
• Tento tzv. proces změny dodavatele obyčejně může trvat několik dní
• I proto není na místě s výběrem dodavatele otálet na poslední chvíli
NEODKLÁDEJTE JIŽ DÁLE PODPIS SMLOUVY S NOVÝM DODAVATELEM, KTERÝ VÁM ZAJISTÍ DODÁVKU PO
SKONČENÍ ŠESTIMĚSÍČNÍ DODÁVKY POSLEDNÍ INSTANCE
SMLOUVU PODEPIŠTE NEJPOZDĚJI DVA TÝDNY PŘED KONCEM DPI, VÝBĚR DODAVATELE JE ZCELA NA VÁS,
MŮŽE JÍT O FIRMU, KTERÁ VÁM DODÁVÁ JAKO DODAVATEL POSLEDNÍ INSTANCE NEBO O JAKÉHOKOLIV
JINÉHO OBCHODNÍKA

Pomáhej Ukrajině

Neziskové organizace se spojily a vytvořily centrální místo, kde lidé mohou nabídnout svou pomoc v souvislosti
se situací na Ukrajině. Vznikla tak platforma Pomáhej Ukrajině www.pomahejukrajine.cz, kde se soustředí
nabídky a potřeby pomoci, které jsou následně kolegy z místních neziskových organizací a obcí zpracovávány a
propojovány. Platformu zajišťuje Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, které sdružuje
celkem 16 nevládních organizací zabývajících se dlouhodobě migrací a integrací cizinců.

www.kozlany.cz
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Zapojit se touto formou může úplně každý, ať již jednotlivec, firma nebo obec. Stačí vyplnit jednoduchý
dotazník, kde bude popsána konkrétní nabídka, kontakt. Po ověření se nabídka objeví v databázi nabídek.
Nabízet je možné tlumočení, dopravu, právní či psychologickou pomoc, materiální pomoc, ale i mnoho
dalšího.
Prioritou je v současné době ale ubytování. Pokud máte možnost a chcete nabídnout volné kapacity
lidem prchajícím před válkou, určitě se na platformě
zaregistrujte. Nedostatek ubytovacích kapacit je stále
aktuální zejména v okrajových lokalitách Plzeňského
kraje.
Pokud byste rádi pomohli finančně, můžete touto formou podpořit naši sbírku SOS Ukrajina: č. ú.
0093209320/0300.
Mgr. Tereza Králová, Člověk v tísni v Plzeňském kraji

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany, okres Plzeň-sever, p. o.,
Pražská 112, 331 44 Kožlany

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023
Zápis bude probíhat za osobní přítomnosti dětí dne 20. dubna 2022
1. Osobní podání a motivační část (rozhovor s dítětem) v učebně budoucí první třídy
•
středa 20. dubna od 13:30 do 15:30 hodin
•
k zápisu přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněné formuláře (ke stažení na stránkách školy v sekci Základní škola – Zápis)
2. Zaslání formulářů dálkovým způsobem (v případě, že se nebudete moci dostavit s dítětem osobně)
•
datovou schránkou na adresu gg6nktp
•
emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu info@zsmskozlany.cz
•
poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
Při odkladu povinné školní docházky je třeba k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení
(PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě doporučujeme osobní podání.
Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce bude oznámeno do 15. 5. 2022 na stránkách školy
v sekci Základní škola – Zápis. Děti budou uvedeny pod přiděleným registračním číslem.
Po ukončení zápisů plánujeme setkání s rodiči a třídní učitelkou Mgr. Petrou Hynkovou, na kterém Vám
předáme potřebné informace k zahájení první třídy. Pečlivě prosím vyplňujte emailové adresy a telefonní čísla, abychom se s Vámi mohli spojit.
V případě potřeby nás kontaktujte na tel. 373 396 626 a 725 762 548.

Mgr. Eva Sixtová
Předjaří ve škole

První jarní měsíc ve škole sebou přinesl dvě veliké
změny. Byl ukončen Covid, respektive opatření spojená
s ním a nečekaně k nám nastoupili noví žáci - cizinci.
V současné době máme ve škole 6 žáků z Ukrajiny
v různých ročnících. Bohužel podpora z určených škol,
které by měly pomáhat s výukou češtiny jako druhého
cizího jazyka, není možná. Buď by naši noví žáci museli
dojíždět velkou vzdálenost anebo jsou tyto školy zcela
přetížené. Se základy češtiny tak budou pomáhat především naše asistentky pedagoga. V rámci vyučování
s nimi budou každý den pracovat na základech čtení a
psaní a probírat základní slovní zásobu, kterou potřebují pro život ve škole a v naší zemi. Po vyčerpávajících
dvou letech máme před sebou další náročný úkol.
Běžný život ve škole se snažíme udržet i nadále, a tak
pořádáme různé akce, aby ty naše děti neseděly jen v
lavicích. Některé třídy měly možnost vyrazit do Karlových Varů a věnovat se preventivnímu programu „Svět
záchranářů“. Podrobnější popis najdete v příspěvcích
kolegyň L. Urbanové a D. Berbrové. Od čtvrté třídy po
devátou se naši žáci zúčastnili projektových dnů
www.kozlany.cz

„Postav školu v Minecraftu“, které proběhly v rámci výzvy OP VVV Šablony III. Žáci pracovali každý na svém
notebooku nebo tabletu.

Jednotlivé skupiny měly za úkol společnými silami
postavit naši Kožlanskou školu. Žáci měli k dispozici
fotky školy ze všech stran a připravený půdorys stažený z katastrálních map. Protože tam ještě nebyly zaneseny nové šatny, museli žáci jejich rozměr do stavby
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zahrnout podle vlastního odhadu. Čtyři hodiny práce na
budování školy jim dalo prý pořádně zabrat, ale také si
to hodně užili. Nejtěžší bylo se mezi sebou domluvit,
poslechnout svého stavbyvedoucího, aby nebylo třeba
někde něco zase zbourat a stavět znovu.
Ráda bych rodiče předškoláků pozvala na zápisy do
první třídy, které se uskuteční 20. dubna 2022

v budově školy. Bližší informace najdete na stránkách
školy v záložce základní škola – zápis. Základní informace předáme rodičům na setkání v mateřské škole a
už nyní se těšíme na naše nové školáky, které v září
přivítá paní učitelka Mgr. Petra Hynková.
Mgr. Eva Sixtová

Nahlédnutí do Světa záchranářů

Dne 18. 3. jsme pro žáky 3. až 5. třídy připravili exkurzi do Karlových Varů, kde navštívili malé městečko „Svět
záchranářů“. Pod vedením profesionálních hasičů, policistů a záchranářů vstoupili do improvizované nemocnice,
hasičské stanice, policejní služebny i do rodinného domu, ve kterých jsou simulovány různé rizikové situace, se
kterými se můžeme ve svém životě setkat. Během celého dopoledne se žáci učili tyto situace rozpoznávat, ale
především je správně řešit. Nejvíce si děti užily chvilku ve vězení a nečekaně padající skříň. Každý správný výlet
je spojen s nakupováním upomínkových předmětů, a proto jsme si i my takovou chvilku dopřáli. Tentokrát byly
v nabídce ochranné reflexní doplňky, kterými jsme si ozdobili batohy i mobily. Pobyt ve Světě záchranářů jsme
si všichni užili a jeho návštěvu Vám vřele doporučujeme. Aby Vám cesta rychleji ubíhala, můžete si společně
zazpívat tak jako my!
Mgr. Dana Berbrová

Karlovarská Becherovka a Svět záchranářů
Žáci sedmé a deváté třídy se účastnili exkurze do Karlových Varů, náplní této exkurze byla dopolední návštěva
Návštěvnického centra Becherovka. Dozvěděli jsme se mnoho informací o historii podniku, o výrobě známého
likéru a také zajímavosti s Becherovkou spojené, například se děti od paní průvodkyně dozvěděly, že až budou
starší a budou je trápit problémy se žaludkem, „vše hravě vyřeší jeden pohárek likéru ráno a druhý večer“.
Kolem času oběda dostali žáci vždy oblíbený rozchod a mohli tak objevovat krásy lázeňského města. Náplň byla
různorodá. Od ochutnávání místních pramenů, oplatek, prohlídky známých míst (např. hotel Thermal, kolonáda),
po návštěvu prodejny McDonald’s.
Odpolední program byl spojen s ukázkou práce složek IZS. Děti prošly školením o mimořádných událostech
z pohledu záchranných složek (policie, hasiči, záchranáři), všechna povídání byla velmi zajímavá a spojená s reálnými událostmi. V druhé části programu došlo k umělému vytvoření situace, kdy žáci měli zareagovat na únik
chemické látky a dostat všechny účastníky do bezpečí. I touto zkouškou prošli relativně dobře. A pak nám už
zbývala jen cesta domů, jež byl veselá a plná zpěvu.
SPOLKY

Český zahrádkářský svaz, ZO Kožlany
upozorňuje své členy, že se v sobotu 23. 4. 2022 v kožlanském muzeu
bude konat od 14 hodin členská schůze
a
od 15 hodin přednáška Ing. Františka Pazdery, držitele zlaté medaile ČZS,

„Rozkvetlá zahrada“.
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na vás a zveme všechny zájemce o danou přednášku!
Vstup zdarma.

www.kozlany.cz
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Nejlepším hráčem „prší“ je Karel Zetek starší

Po nucené pauze vyvolané pandemií koronaviru jsme v neděli 27.
března mohli konečně uspořádat v
hedčanské restauraci turnaj v
„prší“. Na akci jsme se dlouho těšili,
ale bohužel, covid-19 tu stále s
námi je, což se negativně promítlo
na počtu hráčů. Ačkoliv jsme měli
připraveno 32 židlí, nakonec se obsadila jen polovina z nich. Někteří
zájemci o hru onemocněli, jiní si na
několikaměsíční izolaci doma už natolik zvykli, že společnost druhých
lidí přestali vyhledávat.
Kromě místních si přišli s čertovskými obrázky zahrát karbaníci z
Černíkovic,
Kožlan,
Chříče
a

Břežan. Po čtyřech základních a
dvou semifinálových kolech se nakonec do finálové čtyřky probojovali tři obyvatelé Hedčan: Karel Zetek starší, Lenka Fáberová a Soňa
Janečková. Čtyřku doplňoval Václav
Brodňan z Břežan.
Po téměř pěti hodinách jsme
mohli vyhlásit nejlepšího hráče. Tím
se stal Karel Zetek (na snímku),
který měl v rukávu nejvíce es, filků
a sedmiček. A hlavně je dokázal
soupeřům vyskládat na stůl v pravou chvíli tak, aby zavíral jako
první. Za nejlepší hráčskou taktiku
si odnesl dárkový koš a diplom.

Cenu nakonec dostal každý účastník klání, i ten poslední šestnáctý.
Pořadateli dalšího turnaje v prší
budou přátelé ze sousedních Černíkovic.

Za pořádající SDH Hedčany Valentýna Bílá

Hasiči města Kožlany

V Čechách ve čtvrtek 17. 2. 2022 udeřila vichřice
Dudley a napáchala mnoho škod. I v Kožlanech nenechala nikoho bez újmy na majetku. V ulici Pražská v
Kožlanech u rodinného domku padl strom a na žádost
starosty města jsme vyjeli likvidovat padlý strom. Ihned poté jsme jeli na likvidaci padlého stromu u prodejny COOP.
Tradičně jsme zajišťovali bezpečnost masopustního
průvodu v úterý 1. 3. 2022.
Na naší technice Tatře 815 jsme zjistili problém při
plnění cisterny vodou. Ve volných chvílích jsme chodili
se pokusit opravit naší Tatru svépomocí, ale pořád se
nám to nedařilo. Proto jsme se rozhodli odvézt Tatru
do firmy Soukup a syn v Plzni. V pohotovosti zůstala
Škoda 706 RTHP CAS 24 a DA Ford Tranzit.
První výjezd našich hasičů v letošním roce byl v úterý
8. 3. 2022 v 14.32 hodin. Jednotka vyjela na požár lesa
o rozloze cca půl hektaru hned vedle obce Lhota. Po
příjezdu na místo jsme zjistili, že se nejedná o tak velký
požár. Na místo také dorazili hasiči z JSDH Kralovice,
JSDH Zvíkovec a HZS Plasy. Oheň se podařilo dostat
pod kontrolu a probíhali dohašovací práce. Naše jednotka vyjela s Š706 RTHP CAS 24 a s DA Ford Transit.

Další výjezd ohlásil operační důstojník KOPIS naší
jednotce 13. 3. 2022 ve 4.13 hodin. Jednalo se o místní
požár popelnice v ulici Kralovická. Od ní se vznítily přilehlé dřevěné palety a oheň se dál rozšiřoval. Vyjeli
jsme s Š706 RTHP CAS 24 a DA Ford Transit. Na hasebních pracích se podíleli JSDH Kralovice a HZS Plasy.

www.kozlany.cz

Rozhodli jsme se pro lepší informovanost o dění v
našem sboru a jednotce založit Facebook a Instagram
pod názvem SDH Kožlany.
Koncem února vypukl válečný konflikt na Ukrajině.
Proto jsme se rozhodli nějakým způsobem pomoct. Jak
jste si mohli všimnout založili jsme humanitární sbírku
pro pomoc pro Ukrajinu. Vybírali jsme hmotný materiál
jako zdravotnické vybavení, dětské oblečení, deky,
spacáky, powerbanky a trvanlivé potraviny. Veškerý
vybraný materiál jsme naložili do auta odvezli jsme ho
do Druztové, kde se vše naskladňovalo v místní hasičské zbrojnici. Odtud se vše odváží na Ukrajinské velvyslanectví v Praze, pod organizací SH ČMS Okresní sdružení hasičů Plzeň-sever. Kdo chtěl přispět finančně, tak
mohl přinést finanční hotovost naší pokladní Jitce Švecové. Veškeré peníze jsme poslali na transparentní účet
Ukrajinského velvyslanectví v Praze. Naši spoluobčané
projevili velkou solidaritu a touto cestou jim moc děkujeme.
Pro připomenutí, že nepomáháme nejen Ukrajině, ale
také jsme pomohli v loňském roce vysláním našich
členů (M. Šot, R. Kratochvíl, J. Vopata, M. Beneš) SDH
do Moravské Nové Vsi v Jihomoravském kraji. Zpětná
vazba na další straně. Kde pomáhali s likvidací škod a
humanitárním zabezpečení po tornádu. Také jsme
uskutečnili finanční sbírku pro postižené občany tornádem z nedalekého Stebna.
V pondělí 14. března jsme konečně přivezli naší Tatru
z opravy a zařadili jsme jí do výjezdové pohotovosti.
V sobotu 19. března jsme uskutečnily brigádu v
hasičské zbrojnici. Postavili jsme nové regály, provedli
jsme generální úklid, opravili jsme pivní sety a provedli
jsme drobné opravy na technice.
Ve čtvrtek 25. března 2022 oznámil operační důstojní
KOPIS další výjezd naší zásahové jednotce. Jednalo se
o požár travního porostu v Nové vsi u Čisté. Požár byl
dostán rychle pod kontrolu a následně uhašen. Na zásahu se podíleli JSDH Čistá, JSDH Jesenice a HZS Rakovník.
Chtěli bychom Vás informovat, že v sobotu 30. 4.
2022 se bude stavět „Májka“ u hasičské zbrojnice v Kožlanech. Tato akce bude doprovázená zabijačkou prasete již v dopoledních hodinách. Další občerstvení bude
zajištěno.
S pozdravem
Vaši Hasiči
Kožlanský zpravodaj 4 / 2022
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Maškarní ples ve Dřevci

V sobotu 26.3.2022 se ve Dřevci konal maškarní ples.
Pro děti jsme odpoledne připravili bohatou tombolu, průvod masek s Beruškou a Ferdou Mravencem, stále oblíbenou židličkovanou a překážkovou dráhu. Na uvítanou
dostal každý malý účastník perníkové srdíčko a za soutěže sladkou odměnu. Oblíbené „pecky“ jednu za druhou
pouštěl DJ Butan. A to jak odpoledne pro děti, tak i večer
pro dospělé. Po delší „přestávce“ jsme se všichni rádi
setkali a sobotní odpoledne a večer si užili.
Za Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce
Jindra Fišerová

www.kozlany.cz
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HISTORIE
Rod Týřovských z Ensidle a jeho stopa v dějinách městečka Kožlany
Poslední zbytky hradu Týřova, kdysi mohutné stavby
kastelového typu, ve své době u nás zcela unikátní, se
dodnes tyčí k obloze na ostrožně nad soutokem Berounky a Úpořského potoka u vsi Karlova Ves. Mohutně
opevněný hrad byl určen k ochraně zemské stezky vedoucí okolo Berounky. Kdysi královský hrad postavený
Václavem I. Přemyslovcem dal přízvisko šlechtickému
rodu, s nímž byly po více jak tři století spojeny osudy
městečka Kožlany.
Týřovští z Ensidle (Enzidle) byli starým, snad českým
rodem, jehož zakladatelem se stal Jošt (I.) z Ensidle,
který byl roku 1458 pasován králem Ludvíkem Pohrobkem na rytíře. Sloužil na dvoře českého krále Jiřího z
Poděbrad a později byl i jeho sekretářem. Přestože byl
sám katolík, v poděbradských válkách bojoval věrně na
straně „husitského krále“. V roce 1460 mu byl zastaven
králem hrad Týřov (jinak Angerbach či Velký Angerbach
na rozdíl od kožlanského Angerbachu, který je v odborné literatuře označován jako Malý Angerbach) s
vesnicemi, které k němu patřily, a městečkem Kožlany.
Za to, že byl jeho majetek v poděbradských válkách
katolickými vojsky neustále ničen, mu král zaručil, že
ani on ani jeho nejstarší syn nesmí být z Týřova splaceni. Poslední dva roky svého života strávil Jošt v Kožlanech a je zde v kostele sv. Vavřince i pohřben. Ladislav II. Jagellonský Joštovi potvrdil v roce 1472 majestát, na jehož základě si mohli Kožlanští vystavět pivovar a mimo to udělil městečku erb, který má ve svém
znaku dodnes. Na sklonku života byl Jošt zemským
soudcem a zemřel v roce 1474. Po Joštově smrti zdědil
majetek syn Jindřich (+1556), který měl čtyři syny; ti
se o jeho majetek pak rozdělili následně: Jošt (II. +
1574) držel Skryje, Albrecht (+1571) držel Týřov a Kožlany, Jan (+1574) Broumy a Jiří (+?), Hřebečníky. Jiří
byl zajat v bitvě u Moháče roku 1526, a aby mohl být
propuštěn, musel jeho otec Jindřich zastavit v roce
1528 značnou část svého majetku. V roce 1575 se o
hradu Týřovu mluví jako o pustém. Přesto měl ještě o
tři roky později cenu 12 500 kop. Týřovští z Ensidle vymřeli po meči v polovině 18. století. Poslední mužský
potomek rodu Jan Michal byl rovněž zemským soudcem; roku 1759 onemocněl, musel mu být ustanoven
poručník a jeho statky, poslední které v mužské linii
zbyly, Neustupov a Vlčkovice byly prodány. Kdy přesně
zemřel, není doposud známo.

Pohled na nový kožlanský pivovar z roku 1861, postavený místními právovárečníky, kostel sv. Vavřince a
obecnou školu. Fotografie z roku 1911.

Nejvíce se po Joštovi I. zasloužil o rozkvět Kožlan Jindřich Týřovský, který opravil v husitských válkách
www.kozlany.cz

hodně poničený kožlanský kostel sv. Vavřince a nechal
v něm zřídit rodinnou hrobku. Byl to zřejmě on, ě kdo
ostatky svého otce v kostele uložil. Hrad Týřov drželi
Týřovští z Ensidle do Jindřichovi smrti v roce 1556, jak
vyplývalo z majestátu Ladislava II. Jagellonského.
Přesto se dva roky po otcově smrti obrátili dědicové na
soud a žádali navrácení Týřova, který byl po smrti nového majitele hradu Václava Maštovského, opět volný.
Soud jejich prosbě vyhověl a král Ferdinand I. jim vydal
privilegium, „že Týřov s příslušenstvím do jejich životů
(tzn. do smrti) splacen býti nesmí“. Když v roce 1571
Albrecht zemřel, získal Kožlany jeho bratr Jošt II. Ten i
jeho bratr Jan zemřeli roku 1574 a z rodu zůstali pouze
Jan, syn Jošta II. a Jiřík. Ti se mezi sebou museli urovnat, protože Jan se dožadoval i dědického podílu po
svých strýcích. Jan zůstal na Skryjích a Jiřík na Hřebečníkách, k nimž patřila většina Kožlan. Týřovský hrad
byl tehdy neobývaný a chátral, neboť na jeho opravu
nebyly peníze. Roku 1575 zapsal král Maxmilián
Habsburský týřovské panství Janu st. z Lobkovic, který
se měl s Jiříkem vyrovnat. Nestalo se tak. Až v roce
1601 získal Jan výměnou za tři vsi, které vlastnil, od
krále Rudolfa II. Habsburského městečko Kožlany do
své držby. Jan již tehdy držel Chříč, a Kožlany tak byly
včleněny do chříčského panství. To zdědil po jeho smrti
v roce 1609 Jindřich Jakub Týřovský, který získal v roce
1612 od krále Matyáše Habsburského privilegium na
dva výroční trhy v Kožlanech. Sám městečku udělil
další významné výsady. Po jeho smrti v roce 1621 připadlo chříčské panství nezletilému synovi Adamu Jindřichovi, který dosáhl plnoletosti až v roce 1627, tedy
v roce, kdy bylo vydáno obnovené zřízení zemské.
Adam zemřel v roce 1652 a byl pohřben v kožlanském
kostele vedle svého prapředka Jošta Týřovského. Kostelu ostatně odkázal 500 kop, přestože panství i městečko Kožlany byly značně zadlužené. Chříčské panství
měl převzít tehdy ještě nezletilý Adamův syn Vojtěch
Ignác. Do jeho plnoletosti je musela až do roku 1662
spravovat jeho matka Eva Eurosina rozená hraběnka z
Klenového. Vojtěch Ignác byl ještě horší vrchností než
jeho předek Jošt II. Kožlanské chtěl připravit o privilegia a několik poddaných z Kožlan mu pro velký útlak
sběhlo. Kromě Chříče držel Vojtěch ještě Dubňany, přikoupil Střímany a byl hejtmanem rakovnického kraje.
Když roku 1695 zemřel, jeho synové Jan Vilém, Michal
Antonín (tomu dědictvím připadla Chříč a Kožlany) a
František Pavel zadlužené chříčské panství prodali Václavu Josefovi hraběti Lažanskému z Bukové na Manětíně a Všesulově za 211 500 zlatých. Jeho jediný syn
Jan Michal, o němž je psáno v úvodu, byl právě oním
posledním potomkem rodu Týřovských z Ensidle.
A co zbylo po Týřovských z Ensidle v Kožlanech?
Kromě vydaných privilegií, jimž městečko mohlo vděčit
za svůj rozvoj, to byl bezpochyby opravený kostel sv.
Vavřince a rybník, který se po vrchnosti jmenoval Týřovský. Založen byl v 16. století a fungoval do poloviny
19. století, kdy byl zavezen a jeho plocha proměněna
v pole, která vlastnili kožlanští právovárečníci.
V letošním roce si připomeneme v Kožlanech tři významné historické události, které jsou s Týřovskými z
Ensidle spojené: obdarování znakem a založení městského pivovaru v roce 1472 a v roce 1612 udělení dvou
výročních trhů.
Jitka Vlčková
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SPORT
TJ Olympie Kožlany

V uplynulém měsíci vstoupilo naše áčko do jarní části soutěže, bohužel neúspěšně. V průběhu dubna se představí i na domácím hřišti a zároveň začnou soutěže i ostatním našim mužstvům. Pevně věříme, že nám naši borci
připraví s podporou fanoušků více radosti než zklamání.
V březnu také členové našeho oddílu uspořádali po roční pauze masopust a dokonce po dvouleté přestávce
Šibřinky. Návštěva na obou akcích byla skvělá a věříme, že se všichni návštěvníci dobře bavili. Na tomto místě
se sluší poděkovat organizátorům za jejich úsilí a čas, ochotníkům za tradičně podařené vystoupení a v neposlední
řadě i sponzorům a příznivcům, kteří poskytli ceny do tomboly.
Mimochodem, celý výtěžek z masopustu jsme se rozhodli poukázat na projekt SOS ADRA a přispět tak alespoň
malým dílem na pomoc válkou zmítané Ukrajině.
Jiří Švamberg
Výsledky - březen:

Program - duben:

A-mužstvo:
Příprava:
Jesenice – Kožlany 5:0 (2:0)

A-mužstvo (sobota):
2.4. D. Bělá - Kožlany
16:30
9.4. Kožlany - Sulkov
16:30
16.4. Manětín - Kožlany 17:00
23.4. Kožlany – Mladotice 17:00
30.4. Nýřany - Kožlany
17:00

Mistrovská utkání:
Třemošná – Kožlany 5:1 (3:0)
branka: Babuška

Mladší žáci (sobota):
2. 4. Kožlany - Plasy
14:00
9. 4. Kožlany – H. Bříza 14:00
17. 4. Kralovice - Kožlany 9:15
(neděle)
23. 4. Kožlany - Kozojedy 14:30
29. 4. Trnová - Kožlany 17:00
(pátek, autobus)
Stará garda (pátek):
8. 4. Kožlany – Třemošná
15. 4. Kožlany - Druztová
22. 4. Zruč - Kožlany
29. 4. Kožlany - Plasy

18:00
18:00
18:00
18:00

Kožlanský míčový desetiboj

Pátého března se po roční pauze způsobené nepříznivou coronavirovou situací opět uskutečnil Kožlanský míčový
desetiboj. Již po 18-té se v tělocvičně ZŠ Kožlany sešlo 16 dvojic, aby poměřily síly, vytrvalost, techniku a taktiku
v různých míčových kláních.
Díky zdravotním i jiným důvodům jsme některé dvojice „slepili“ až na poslední chvíli, přesto na sportovištích
panovala dobrá nálada. Zhruba po 12 hodinách často nelítostných bojů, které ale byly vždy fair play, došlo na
vyhlášení výsledků. Vítězem se stala dvojice J. Švarc a J. Kotěšovec, kteří zúročili svoji všestrannost a dlouholeté
zkušenosti. Tato druhá nejstarší dvojice se také desetiboje jako jediní zúčastňují od jeho prvního ročníku. Na
druhém místě stanula dvojice M. Kůsa a J. Lavička, kteří v obměněném složení loňské vítězství neobhájili. Bronzovou příčku brala bratrská dvojice J. + O. Berbrovi. Další výsledky i pořadí v jednotlivých disciplínách vidíte
v přiložené tabulce.
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VOLEJBAL

STOLNÍ TENIS

KOŠÍKOVÁ

HÁZENÁ

HOKEJBAL

NOHEJBAL

LÍNÝ TENIS

"PETLING"

HOD DO DÁLKY

Kotěšovec Jan - Švarc Jiří

3

1

2

3

3

7

5

1

9

6

40

1.

Kůsa Martin - Lavička Jan

5

9

3

3

2

2

2

3

10

5

44

2.

Berbr Jaroslav ml. – Berbr Ondřej

1

2

7

10

7

1

5

2

15

1

51

3.

Hurt Ondřej – Hurt Tomáš

2

4

9

7

3

5

3

5

12

2

52

4.

Drda Patrik – Kříž Tomáš

9

7

5

3

7

13

1

4

11

4

64

5.

Správka Lukáš – Špaček Jan

4

13

7

2

7

9

9

9

1

13

74

6.

Matula Zdeněk – Vališ Robert

5

9

13

7

12

4

7

13

2

2

74

7.

Švarc Jaroslav – Zíma Michal

9

9

4

10

5

9

7

9

4

9

75

8.

Kozler Ondřej – Švamberg Václav

9

5

9

13

7

7

9

5

7

15

86

9.

Jerečič Milan - Souček Miroslav ml.

7

7

9

6

14

5

9

7

16

7

87

10.

Novák Alexandr – Novotný Alexandr

13

9

1

1

16

13

9

13

5

10

90

11.

Babuška Jan - Švamberg Jiří

POŘADÍ

KOPANÁ

CELKOVÝ SOUČET

Je potřeba poděkovat všem, kteří pomohli, aby desetiboj opět zdárně proběhl. Děkujeme všem pořadatelům
za organizaci již tradičního kožlanského klání. Děkujeme pětici rozhodčích za korektní řízení všech utkání a sportovcům za super bezproblémový přístup. Děkujeme obsluze kiosku a našim kuchařkám, kamarádkám a manželkám, že nás napojili a nasytili, když bylo třeba, i divákům, že přišli tuto super akci podpořit. Největší dík patří
sponzorům, kteří nám i po roční pauze zachovali přízeň a díky nimž jsme mohli opět připravit hodnotné ceny.
Na závěr bychom vám všem i vašim blízkým chtěli popřát hodně zdraví a doufáme, že se příští rok na již
devatenáctém desetiboji opět sejdeme.

7

13

13

13

7

3

4

7

8

16

91

12.

Čížek Pavel – Knot Michal

13

13

9

10

5

9

13

9

3

12

96

13.

Slabý Jiří – Zeman Martin

13

3

5

16

1

13

13

13

13

11

101

14.

Babuška Jakub – Tupý Zdeněk

13

5

13

7

13

13

13

13

6

14

110

15.

9

13

13

15

15

9

13

9

14

8

118

16.

Drda Pavel – Šefl Antonín

za pořadatele Jaroslav Švarc
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. 4. 2022.
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